اقتصاد
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معافیت  10ساله مالیاتی برای سرمایه گذاران
در طرحهای نیمه تمام

...

ارز وطال

گفت وگو

دالر

یورو

مشهد

پوند

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 150(44.030

) 98( 51.347

خزانه دار اتاق تهران:

ابتدا معتقدم بخشــی از سیاســتهای ارزی که دولت درپیش گرفته خوب است وبخشی هم مورد انتقاد است ،این
که قیمت تعیین شود و عرضه و تقاضا را محدود کنیم قابل
کار در درازمــدت نخواهــد بود ،بــرای کاالهای اساســی و
مصرفی مردم باید یک نرخ ترجیحی داشته باشیم که امری
بدیهی است ولی برای بقیه چیزها ،ما باید صادرکنندگان
را موظف کنیم که ارز را وارد کشور کنند ولی با نرخ طبیعی
ناشی ازعرضه و تقاضا به نتیجه برسند و کاالهای مصرفی
و واســطهای وارد کشور شــود.امیدواریم در شــرایطی که
بازار ثانویه ایجاد شده است البته شاهد بازار ثالثیه و رابعیه
نباشیم و مسئله به همین جا ختم شود.
بازار ثانویه را چگونــه ارزیابی میکنید؟قیمت
 7500برای هردالر منطقی است؟

باالخره قیمت نرمی است که ایجاد شد.اگر مابه التفاوتتورم داخــل و خارج را طبــق برنامه چهارم و پنجم و ششــم
روی ارز میگذاشتند که در دولت گذشته و دولت روحانی
انجام نشــد اینها موجب شــد که شرایط ســال  90و 91
پیش آمد و دوباره امســال نیز دیدید که ارز به صورت فنری
پرش کرد.اگر قانون ابالغی مجلس را اجرایی میکردند که
مابه التفاوت تورم داخل و خارج را هرســال روی ارز اضافه
میکردند چنین اتفاقی نمیافتاد و مردم به شــکلی با ارز
آشنایی پیدا میکردند و هیچ وقت شرایط احساسی برای
مردم در سکه و ارز ایجاد نمیشد.
فکر نمیکنید یکی از عللی که باعث شد قیمت
ارز فنری جهش پیــدا کند بــه دلیل نقدینگی اســت که
توسط بانکها به جامعه پمپاژ میشود؟

نقدینگی به این حالت که خیلی از دوستان فکر میکنند،نیســت.این که چند هــزار هزار میلیــارد تومــان نقدینگی
وجود دارد بیشتر بحثهای تورمی است ،چیزی که دست
مردم اســت ،خیلی کمتر از این حرف هاســت ومــا اعتقاد
داریم که دســت بخــش خصوصی مطلــق و مــردم این قدر
نقدینگی وجود خارجی ندارد واین کــه بانکها میدهند
نیز بایــد نگاه کنیم به چــه کســانی میدهند،نقدینگی که
وجــود دارد حاصل ضرب تضــارب پولی اســت ولی میزان
افزایش پایه پولی به این حالت نیست بنابراین فکر میکنم
که نقدینگی ایجاد شــده حاصل تورم بانکــی بوده و واقعی
نیست وپول واقعی که در گردش است این قدر نیست ولی
هرچقدر که تورم و نقدینگی باال رود موجب افزایش نرخها
و خطرناک شــدن در رفتن آن فنر خواهد شــد و دولت باید
برای این چارهاندیشی کند.تنها راه آن هم تورم پایین است
که دستوری نیست ،بلکه جی دی پی باالست ،جی دی پی
باال ناخودآگاه تورم را پاییــن میآورد.اگر توصیه حمایت از
کاالی ایرانی و اقتصاد مقاومتی را کــه مقام معظم رهبری
فرمودند دولــت قبلی و فعلی جدیتــر میگرفتند من فکر
میکنم شرایط خیلی بهتر از االن بود.

چندی پیش آقای خوانساری رئیس اتاق تهران
اعالم کردند که نرخ سود باال عامل ایجاد نقدینگی است
که ســاالنه چندهزارمیلیــارد تومان را به اقتصــاد پمپاژ
میکند ،برای این موضوع چه باید کرد؟

نرخ سود دستوری نیست ،براساس تورم واقعی است کهبرگرفته از جی دی پی تعریف میشود.ما حتما باید به تولید
واقعی و محیط کســب و کار باال برســیم و همه این مســائل
را درســت کنیم و در مســائل کالنتر نیز مســئوالن کشور
بتوانند با جامعه جهانی به توافقاتی برسند که بتوانیم تورم
را کنترل کنیم که اگر نرخ تورم پایین بیاید قطعا نرخ ســود
بانکی نیز نمیتواند باال برود.االن هــم بانکهای ما با نرخ
باالی  20درصد معلوم نیست که اوضاع صورتهای مالی
شــان به کجا میرســد و آیا میتوانند دربیاورنــد ،پس یک
تولید مجازی دارند ،وقتی که تولید مجازی باشد ،تورم نیز
به وجود میآید.

نامه وزیر صنعت به  2سازمان نظارتی

فهرست کاالهای مشمول طرح تشدید
مبارزه با احتکار اعالم شد
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت فهرســت کاالهای مشــمول
طرح تشــدید مبارزه با احتکار و اختفا را اعالم و در نامهای
به رئیسان دو سازمان نظارتی ابالغ کرد.به گزارش ایرنا از
پایگاه اطالع رسانی وزارت صنعت ،محمد شریعتمداری در
نامهای به رئیسان سازمانهای تعزیرات حکومتی و حمایت
از مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان فهرســت کاالهای
مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام
اقدامات الزم ابالغ کــرد.وی در نامه خود آورده اســت :در
اجرای مصوبههای ستاد اقتصادی دولت برای کنترل بازار
و جلوگیری از نوسان قیمتها و پیشــگیری از کمبودهای
احتمالی ناشــی از عرضه نکردن کاالهای مشــمول طرح
تشــدید مبارزه با احتکار و اختفا ،کاالهای هــدف طرح به
این شــرح برای اقدام الزم ابالغ شده اســت :غالت (گندم
خوراکی ،گندم دامی ،جو و برنج سفید) ،کاالهای اساسی
(روغن نباتی ســاخته شــده ،روغن خام ،شــکر خام ،شــکر
ســفید ،کره) ،مواد پروتئینی (گوشــت قرمز ،گوشت مرغ،
تخممرغ و شیر خشک صنعتی) ،نهادهها (جوجه یک روزه،
تخم مرغ نطفهدار ،ذرت دامی ،کنجاله سویا ،سبوس گندم
و دانههای روغنی شامل سویا ،آفتابگردان ،کلزا و کانوال)،
مواد اولیه تولید ،حبوبات ،لوازم خانگی (یخچال ،یخچال
فریزر ،ماشــینلباس شــویی و تلویزیــون تولیــد داخلی)،
لــوازم یدکــی و الســتیک ســبک و ســنگین ،کاغــذ چاپ،
تحریر و روزنامه ،انواع پودر شــوینده و مصالح ســاختمانی
(محصوالت فلزی پرمصرف و سیمان).

شاخص کل

2/798/000

32.500.000

) 150.000( 36.000.000

17.000.000

8.800/000

(دالر)

مقدار

2.862/700

33.140.000

) 4/820/000( 38.270.000

18.240.000

9.130/000

)0( 1.223

تغییر

+3/077

سیاستهایجدید ارزی

حل مسئله ارز و نقدینگی درافزایش تولید
ناخالص داخلی است

به عنــوان یــک فعال بخــش خصوصــی راه حل
رســیدن به یک قیمت تعادلــی در شــرایط کنونی ارزی
کشور را در چه میدانید؟

) 31( 57.692

6.462

11.990

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

111.877

شاخص

شنیدهها از طرح تزریق گسترده ارز به بازار ثانویه و اعالم خط مشیهای رئیس کل جدید

اگر دولتها اقتصاد مقاومتی را جدی
میگرفتند شرایط خیلی بهتر بود

حســین بردبار-خزانــه دار اتــاق بازرگانی تهــران معتقد
است اگر دولتهای گذشته و فعلی توصیههای مقام معظم
رهبری درزمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی
را جدی میگرفتند شرایط خیلی بهتر بود .حامد واحدی
معتقد است راه حل مسئله ارز ،نقدینگی ونرخ سود بانکی
باال در باال بــردن تولید ناخالص داخلی اســت ،توضیحات
بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی میخوانید:

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

در جلسه دیروز شورای هماهنگی اقتصادی ،امکان تغییر کاربری ،پرداخت اقساطی و معافیت ده ساله مالیاتی برای سرمایهگذاران در طرحهای نیمه
تمامفراهمشد.بهگزارشتسنیم،این شوراباتعیینضوابطی،تغییرکاربریدربرخیازطرحهاینیمهتمامرابهعنوانمشوقیبرایجذابیتبخشیدن
و سودآور کردن این نوع طرحها به منظور مشارکت سرمایهگذاران و بخش خصوصی در تکمیل و بهرهبرداری از آنها در نظر گرفت.

همتی :رانتهای ارزی را از بین میبریم

در حالی که شــنیدهها و اظهارات مقامــات آگاه حکایت از
تصمیم جدید ارزی دولت برای تقویت بازار ثانویه دارد ،بازار
دیروز شــاهد افزایش جهشــی نرخ ارز و طال بود .همزمان
اظهارات رئیــس کل جدیــد بانک مرکزی مبنــی بر حذف
رانتهای ارزی و شــروع به کار مجدد سامانه سنا،حکایت
از آغاز سیاستهای جدید ارزی دارد.آن گونه که رسانهها
اعالم کردهاند ،شــورای پول و اعتبار در جلســه اخیر خود
تصمیم گرفته اســت که تخصیــص ارز  4200تومانی را به
کاالهایضروریاختصاصدهدودیگرکاالهاازشمولاین
ارزخارجشوند.طبقاینتصمیمکهالبتههنوزنهایینشده
صنایع معدنی ،فوالد و پتروشــیمی الزامی برای عرضه ارز
خود به سامانه نیما نخواهند داشت و ارز حاصل از صادرات
خود را به بازار ثانویه خواهند برد و با نرخ توافقی بازار عرضه
خواهند کــرد .تعیین قیمــت در بــازار ثانویه ســقف و کف
ندارد و عرضــه وتقاضا و توافق دو طرف قیمت را مشــخص
خواهد کرد اما میزان ناچیز ارز ارائه شده به این بازار (300
میلیون یورو) تا کنون نتوانســته بود تاثیری در قیمت بازار
داشــته باشــد به این ترتیب در صورت نهایی شدن اجرای
این تصمیم ،عرضه ارز در بازار ثانویه رشــد خواهد کرد که
میتواند باعث تعدیل قیمتها در بازار ثانویه شود.
▪تصمیم جدید چیست؟

تاکنون تصمیم جدید ارزی به صورت رسمی منتشر نشده
است و صرفا در حد اعالم رســانهها و شنیدهها از مقامات
آگاه اســت .اولین خبر را روزنامه نزدیــک به دولت دنیای
اقتصاد در تیتر یک چاپ دیروز خود اعالم کرد و نوشــت:
«شــورای پول و اعتبــار در یک مصوبه مهم مقــرر کرده که
قیمــت رســمی ارز ،تنها بــرای کاالهــای اساســی و دارو
تخصیص پیدا کند .ارز مورد نیاز کاالهای اساسی از محل
صادرات نفتی دولت تامین خواهد شــد؛ اما ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی ،مواد معدنی ،صنایع
دستی و ...به بازار دوم پمپاژ میشود و قیمت آن نیز تابع
مکانیزم عرضه و تقاضا خواهد بود .به این ترتیب در صورت
اجرای این مصوبه ،قیمتگذاری بــر ارز صادراتی که هم
اکنون مقارن با ارز رسمی است ،رد میشود و صادرکننده
و واردکننده بــا توافق با یکدیگــر ،ارز مورد نیــاز را مبادله
خواهنــد کرد».خبرگــزاری مهر هم بــه نقل از یــک مقام
مسئول در نظام بانکی نوشت :پتروشــیمیها از این پس
دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت
به نرخ ۴۲۰۰تومانی ندارند و تنها با ارائه ارز با نرخ توافقی
در بازار ثانویه ،رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
▪بانک مرکزی با آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی ،معادن
و فوالد موافق است

اگرچه بعدا اخباری مبنی بر تکذیب این خبر نیز منتشــر
شــد اما خبرگزاری رســمی دولت ،ایرنا ،نیز ایــن خبر را
تلویحا تایید کرد و نوشت :خروج پتروشیمیها از سازوکار



...
خودرو

ارز رسمی در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مطرح شده
و راهکارهایی نیز در این زمینه مورد بررســی قرار گرفته
اما تصمیم گیــری در این زمینــه با دولت بــوده و گزارش
بانک مرکزی نیز روانه ســاختمان پاســتور شــده اســت.
ایرنا همچنین نوشــت که پیگیریها از بانک مرکزی نیز
نشــان میدهد که موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز حاصل
از صادرات پتروشیمی ها ،فوالد و مواد معدنی در دستور
کار آن بوده اســت زیــرا در شــرایط کنونــی این گــروه از
صادرکننــدگان ملزم هســتند ارز خود را به نــرخ مد نظر
دولت (که امروز بهای هر دالر  4400تومان اعالم شد) در
بستر سامانه نیما بفروشند .خبرگزاری دولت تاکید کرده
است که «بانک مرکزی با آزادسازی نرخ ارز پتروشیمی،
معادن و فوالد موافق اســت».یک مقام مسئول در شبکه
بانکی نیز ضمن اشــاره به مشــکالت و مفاســد عرضه ارز
پتروشیمیها در سامانه نیما ،به این خبرگزاری گفت :در
جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع انتقال ارز حاصل
از صادرات پتروشیمی ها ،فوالد و مواد معدنی مطرح شد
اما تصمیم گیری در این زمینه به جلســه ستاد اقتصادی
دولت موکول شده است.البته مقامات صنعت پتروشیمی
هم اعالم کردند که هنوز ابالغیهای در این باره برای آنها
ارسال نشده و ارز خود را به سامانه نیما میدهند.
▪برنامههای رئیس کل جدید بانک مرکزی

در همیــن حال رئیــس کل جدیــد بانک مرکزی بــه بیان
برنامههــای خــود در حــوزه سیاســتهای پولــی و ارزی
پرداخــت و با اعــام این که برنامــه سیاســتهای ارزی و
کنترل بازار ارز را با رئیس جمهــور مطرح کردهام ،گفت:
رانتهای ارزی را از بیــن میبریم.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،عبدالناصر همتی ،در آیین معارفه خود به عنوان
رئیس کل این بانک با بیان این که تمام تالش من بر اعاده
و تقویت اعتبار بانک مرکزی متمرکــز خواهد بود ،گفت:



...

سهام عدالت

ثبات در مقــررات بانکــی ،حــذف رانــت ارزی و اعتباری
بانکی ،پشــتیبانی از تولیــد داخلی ،حمایــت از صادرات
پایــدار ،حمایت از بــازار ســرمایه برای جــذب نقدینگی و
افزایش بهرهوری منابــع مالی مهمترین برنامههای پیش
روی بانک مرکزی خواهد بود.وی افزود :برای این جانب
حفظ قدرت ارزی کشور مساوی با صیانت و تقویت منابع
و ذخایر بانک مرکزی ،کنتــرل تورم ،اصالح ناترازیهای
موجود در شبکه بانکی ،استقرار نظم و انضباط در بانکها
و به مهار کشــیدن میزان نقدینگی بــاال و فزاینده حاضر و
هدایت مناســب آن با ابزارهای سیاســت پولی و اعتباری
اســت.همتی با تاکیــد بر ایــن که وضعیــت کنونــی بازار
ارز ،محصول ناترازیهــای عمیق ترازنامــه نظام بانکی،
بیتدبیــری در اســتفاده از ابزارهــای سیاســت پولــی و
ســردرگمی در اعمال سیاســتهای ارزی اســت؛ دلیل

اصلی ایجاد نابه سامانی در بازار ارز را عدم کنترل و هدایت
جریان نقدینگی ،خلق نقدینگی بیضابطه توسط شبکه
بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب برای داراییهایی
مانند ارز و ســکه طال و البته القای جو بدبینی و انتظارات
منفی توســط دشــمنان با هدف ترســیم آینــدهای تیره و
نامطمئن در ذهن مردم دانست.رئیس جدید شورای پول
و اعتبار تصریح کرد :درباره سیاســتهای ارزی و کنترل
بازار ارز برنامــهای دارم که با مقام محتــرم رئیس جمهور
مطرح کردهام و ان شــاءا ...پــس از نهایی شــدن ،در این
زمینه اطالعرسانی مناسب انجام خواهد شد.عالیترین
مقام پولی و بانکی کشور خاطر نشــان کرد :همزمان با به
کارگیــری ابزارهای مناســب برای اعمال سیاســتهای
پولی و ارزی ،سیاســت ارتباطی فعــال و صادقانه در بیان
مواضعبانکمرکزیوتنظیمانتظاراتمردموامیدبخشی
به آینده ،دنبال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این کــه دوره جدید بانک
مرکزی پیامآور ثبات و آرامش فکری برای تمام اقشار مردم
و اهالی کســب و کار و نیز احیا و تقویت اعتماد عمومی به
سیاستگذار پولی خواهد بود ،گفت :در سیاستگذاری
پولی ،بانــک مرکزی حتما بــر مبانی علمــی تکیه خواهد
کرد؛ تجربه عملی طی دهههای اخیر نشــان میدهد که
در سختترین شــرایط هم نمیتوان و نباید مبانی نظری
علــم اقتصاد را کنــار گذاشــت .رئیس کل بانــک مرکزی
بهرهگیــری از ابــزار عملیات بازار باز اســامی بــه عنوان
مهمترین ابزار سیاســت پولــی را یک ضرورت دانســت و
تصریح کرد :برای جلوگیری از خلق بیقاعده و نوسانات
نامطلــوب در پایه پولــی و نقدینگــی باید روند روبه رشــد
بدهی بانکها بــه بانک مرکزی مهــار و بــازار بین بانکی
از کارآمــدی ،شــفافیت ،قانونمــداری و عمق بیشــتری
برخوردار شود.

جهش ارز و سکه ،طال و شاخص بورس
همزمان با این اتفاقات ،سامانه اعالم نرخ ارز بانک مرکزی (سناریت) هم بعد از حدود  4ماه دوباره آغاز به کار کرد
و نرخ دالر بازار را به صورت رسمی اعالم کرد .این ســامانه نرخ یورو را  10هزار و  800تومان و قیمت هفتگی دالر
را  8800تومان اعالم کرد .نرخ ارز رســمی هم به  4400تومان رسید .البته شــرایط در بازار متفاوت بود .اگرچه
انتظار میرفت با اعالم این خبر قیمتها در بازار غیررسمی افت کند اما شرایط معکوس شد .نرخ یورو به مقدار بی
سابقه  11هزار و  128تومان رسید و سکه طرح جدید هم در ساعاتی تا  3میلیون و  750هزار تومان باال رفت .به نظر
میرسد بازار ،به جای این که از پمپاژ ارز به بازار و افزایش عرضه نگران باشد ،به خاطر عقب نشینی دولت از سیاست
پیشین خود ،باز هم چشمانداز افزایشی برای قیمتها را محتملتر دیده است .در واقع این سیاست دو سیگنال مثبت
ومنفیبهبازارارسالکردهاستکهبازارسیگنالمنفیمبنیبرضعفسیاستگذارواجباربهعقبنشینیازسیاست
قبلی را قویتر دانسته است .اگرچه در شرایط هیجانی و ملتهب ،سفته بازان هم میتوانند به راحتی موج بازی کنند.
بازار سرمایه هم صبح دیروز بسیار سریع به موضوع واکنش نشان داد .همه شرکتهای صادراتی معدنی ،پتروشیمی
و فوالدی به محض شــروع معامالت با تقاضای شــدید خرید در باالترین قیمتها مواجه شــدند و با توجه به بزرگی و
اثرگذاری این شرکت ها ،شاخص کل به سرعت  3هزار و  77واحد رشد کرد و تا پایان معامالت پایدار ماند.



...

صادرات



...

اقالم اساسی

دستوروزیر برای بررسی نحوه ثبت
نام مزدا 3

آخرین مهلت ثبت شماره شبا برای
دریافت سود سهام عدالت

صادرات  ۱۰خودروی سواری بنز
قاچاق

برخالف وعده ها ،تصمیمی برای
قیمت نان گرفته نشده است

وزیــر صنعت بعد از مســائل پیش آمــده درباره ثبت
نام خودروی مزدا  3گروه بهمن در توئیتی نوشت:
نحوهپیشفروشمزدا 3بهدلیلحاشیهسودوقطع
و وصلهای مشــکوک بحث برانگیز شده است .به
روابطعمومیوزارتصمتدستوردادمباهمکاری
سازمان حمایت ،ضمن بررسی روند پیش فروش،
درباره شــفافیت فهرســت خریــداران اقــدام و اگر
تخلفی رخ داده ،به سازمان تعزیرات معرفی کنند.
چهارشنبه  3مرداد و براساس اعالم شرکت بهمن
مقرر شده بود فروش اینترنتی این خودرو از ساعت
 9صبح آغاز شود ،اما از همان ابتدا ،تعداد زیادی از
متقاضیان موفق به ورود به ســایت نشــدند .در این
حال ،بهمن موتور ،مجــدد در توضیحاتی تلویح ًا بر
سالم بودن فرایند پیش فروش تاکید کرد  .

 ۱۵مــرداد ماه آخرین مهلت ثبت شــماره شــبای
بانکی مشموالن سهام عدالت برای دریافت سود
این سهام اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
مشموالن ســهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت
شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام عدالت
برای دریافت ســود ایــن ســهام نکردهانــد تا ۱۵
مرداد امســال فرصــت دارند که اقدام بــه این کار
کنند .نکته قابــل تاکید این که پــس از این مدت،
امکان ثبت دوباره شماره شبای بانکی مشموالن
در ســامانه ســهام عدالت برای دریافت ســود این
ســهام فراهم نخواهد بود .هم اینک ســود ســال
مالی  1395شرکتهای سرمایه پذیر به حساب
مشــموالن واریز میشــود و بــرای ایــن کار ،ارائه
شماره شبای حساب بانکی ضروری است.

فارس -مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش
اموال تملیکی گفت :در  ۹ماه اخیر  ۱۰خودروی
سواری بنز و بیام دبلیو وارداتی قاچاق ،به ارزش
حدود یــک میلیارد و  700میلیــون تومان دوباره
صادر شد .جمشید قســوریان جهرمی با اشاره به
این که آمار دقیقی از اموال متروکه یا قاچاق انبار
شده نداریم ،اظهار کرد :طرحی سراسری در حال
اجراست تا بتوان آمار دقیقی از وضعیت کاالهای
موجود و انبارهای ســازمان امــوال تملیکی ارائه
کرد .ســال  96حدود  400میلیارد تومان درآمد
از محل فروش کاالها کســب شده است .جهرمی
یادآور شــد :آمار حدودی اموال متروکه در استان
تهــران  400میلیارد تومــان و در دیگر اســتانها
حدود  2تا  3هزار میلیارد تومان است.

فارس -رئیــس اتحادیه نانوایان ســنگکی با بیان
این که در یــک ماه اخیر وعدههایی برای بررســی
قیمت نان از ســوی ســتاد تنظیم بازار داده شــده
است ،گفت :با این حال هنوز هیچ تصمیمی برای
قیمت نان گرفته نشده است« .پابرجا» با بیان این
که براساس کار کارشناسی ،اضافه نشدن قیمت
نان در  4سال گذشته و افزایش هزینه ها ،پیشنهاد
اتحادیه افزایش  400تومانی قیمت نان ســنگک
است ،گفت :با توجه به مشکالتی که نانوایان با آن
دست و پنجه نرم میکنند ،اگر دولت اجازه افزایش
 200تومانی نان سنگکرا بدهد ،باز هم بخشی از
مشکالت نانوایان حل میشود .وی تصریح کرد :با
اینوضعیتنانواییهاتوانتامینهزینههایتولید
از قبیل دستمزد کارگر ،آب ،برق و گاز را ندارند.

به دنبال تصویب افزایش  9درصدی قیمت خرید شیر خام

قیمت انواع لبنیات  9تا  ۳۲درصد افزایش یافت
دیروز تصمیم کارگروه تنظیم بازار مبنی بر افزایش 9
درصدی قیمت خریدشیر خام اعالم شد .این تصمیم
در جلســه دوم مرداد این کارگروه اتخاذ شده بود .این
تصمیم در حالی است که آخرین بار قیمت شیر خام در
ســال  1393اتخاذ و اعالم شــده بود و پس از مدتها
کش و قوس و درخواســت تولیدکنندگان ،ســرانجام
اجازه افزایش قیمتها داده شد .البته تولیدکنندگان
تقاضــای افزایــش  18درصدی داشــتند کــه مقبول
نیفتاد.به گزارش ایرنا طبق این مصوبه ،بهای شیرخام
کیفی با مشــخصات  3.2درصد چربی و بارمیکروبی
زیــر  100هــزار تحویــل درب کارخانــه بــا  9درصــد
افزایش  1570تومان تعیین شد .همچنین مقرر شد
قیمت محصوالت لبنی در استانها براساس میانگین
قیمــت خریــد شــیرخام توســط واحدهــای تولیدی و
مطابق تصمیم کارگروه تنظیم بازار اســتان در ســقف
قیمتهای ابالغی تعیین شود.
▪افزایش  250تا  1200تومانی قیمت ها

پیرو این تصمیــم ،در ابالغیه ســوم مردادمــاه انجمن
صنایــع فراوردههــای لبنــی قیمــت شــیرکم چــرب
(1.5درصد)  2950تومان ،شیر نیم چرب ( 2درصد)
 3500تومــان ،شــیر پرچــرب ( 3درصــد) 3250

تومان ،شــیرکامل ( 3.5درصد)  3300تومان ،شیر
 900گرمــی نایلونــی ( 1.5درصــد)  2200تومان،
شــیر اســتریل تتراپک ( 1.5درصــد)  3500تومان و
شیر استریل تتراپک ( 3درصد)  3700تومان تعیین
شده اســت .همچنین بهای جدید ماست دبهای 2.5
کیلوگرم کم چرب  9500تومان ،ماست دبهای 2.5
کیلوگرم پرچرب  10هزارتومان ،ماست  900گرمی
( 1.5درصــد)  3800تومــان ،ماســت  900گرمــی
پرچرب  4هزار تومان ،شــیر  400 UFگرمی 5700
تومان ،پنیر تتراپک  210گرمی  3400تومان و پنیر
تتراپک  520گرمی  8هزار تومان تعیین شد .براساس
این مصوبه ،قیمــت فراوردههــای لبنی بیــن  250تا
 1200تومان افزایش یافته است.
به گزارش تســنیم ،به دنبال این تصمیم قیمت برخی
از محصوالت صنایع لبنی تا  32درصد افزایش دارد.
برخی رســانهها هم ضمن تهیه گزارشهــای میدانی
اعــام کردند کــه برخــی شــرکتها بیشــتر از میزان
مصوب افزایش قیمت دادهانــد .برخی گزارشها هم
حکایــت از آن دارد کــه وزارت صنعــت ( کــه کارگروه
تنظیــم بــازار زیرمجموعــه آن اســت) بــدون گرفتــن
امضای وزارت جهاد کشــاورزی این موضــوع را ابالغ
کرده است.

ترامپ :رشد اقتصادی آمریکا به رقم حیرت آور ۴درصد رسید
رئیــس جمهــور آمریــکا در کنفرانســی خبــری از رشــد
اقتصادی  4.2درصدی این کشور خبر داد که باال ارزیابی
میشود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان بــه نقل از شــبکه
تلویزیونی ســی ان ان ،دونالــد ترامپ در ســخنرانی خود
ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولتهای پیشین
این کشــور اعالم کرد رشــد اقتصادی آمریکا در سه ماهه
اخیر رقم حیرت آور 4.2درصد بوده است.ترامپ افزود :ما
در مسیر دستیابی به باالترین رشد متوسط ساالنه در بیش

از  30سال گذشته هستیم .اکنون نیز میگویم که با ورود
پیمانهای تجاری ،ما به رقمهای بســیار باالتر از این رقم
میرسیم .در هر یک از  2دولت پیشــین آمریکا ،میانگین
رشــد تولید ناخالص داخلی مااندکی بیش از  1.8درصد
بوده اســت.این در حالی است که بسیاری از تحلیل گران
اقتصادی معتقدنداین رشد پایدار نخواهد بود چیزی بیش
از  2درصد این رشد یک بار مصرف و ناشی از حذف قوانین
محیط زیســتی و همچنیــن واردات گســترده چینیها از
آمریکا قبل از آغاز جنگ تعرفهها بوده است.

نبض کاالهای اساسی در میانه تابستان
اگرچه انتظار میرود با رســیدن میانه تابستان قیمت
صیفی جات ،هندوانه و همچنیــن مواد پروتئینی مثل
تخم مــرغ کاهش یابــد اما ایــن موضوع دربــاره برخی
کاالها اتفاق نیفتاده اســت .مثال تخم مــرغ در یک ماه
اخیر رشــد قیمت داشته و نســبت به تیر پارسال حدود
 40درصد گران شده است .قیمت هندوانه هم به طور
متوســط  2.5برابر پارسال اســت .خربزه و طالبی نیز
شرایط مشــابهی دارند .به نظر میرســد کاهش تولید
به خاطر کمبود آب علت اصلی این موضوع است .البته
همزمان برخی محصوالت کشاورزی دیگر مثل سیب
زمینی و پیاز نسبت به تابســتان گذشته کاهش قیمت
قابل توجهی دارند.

...
بازارخبر

لوازمخانگی ایرانی تا ۴۰درصد گران شد
ایسنا -افزایش ۳۵تا ۴۰درصدیقیمت
لوازم خانگی تولید داخل از ابتدای سال
تاکنون در کنار ادعای مطرح شده توسط
واحدهــای فــروش مبنی بر توزیــع قطره
چکانی محصوالت توسط تولیدکنندگان ،گویای وضعیت
نامطلوب بازار لوازم خانگی است.

واردات گوشت روسی به ایران  ۴برابر شد
ایســنا -میــزان صــادرات گوشــت از
آستاراخان روســیه به ایران در نیمه اول
سال  ۲۰۱۸نســبت به مدت مشــابه در
سال گذشته چهار برابر شده است.

توضیح رئیس اتاق اصناف درباره کمبود کاال
در بازار
تســنیم -فاضلی ،رئیس اتاق اصناف
ایــران ادعــای کمبــود کاال در بــازار را
غیرواقعی و مصنوعی دانســت و گفت:
کمبود کاال در بــازار محــدود به برخی
رســته هاســت و در بخش کاالهای راهبردی و اساسی
کمبودی نداریم .به گــزارش فارس ،کالمــی مدیر کل
برنامه ریزی تامین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز
گفت :بیــش از  ۷میلیــون تن کاال در کشــور بــه صورت
ذخیره داریم بنابراین دغدغــهای برای تامین کاالهای
اساسی نداریم.

لغو ثبت سفارش گروه چهارم کاالیی بدون
تامین ارز
فــارس -وزارت صمــت نحــوه چگونگی
ترخیــص کاالهــای گــروه چهــارم را که
دارای ثبت ســفارش قبــل از  30خرداد
هســتند تعییــن کــرد .بــر ایــن اســاس،
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در
بخشنامهای به سازمانهای تابعه استانی اعالم کرد تمامی
ثبت سفارشهای اولویت چهارم صادر شده قبلی مربوط به
تعرفههای اعالمی که توسط شبکه بانکی تأمین ارز نشده یا
بدون انتقال ارز نیســت فاقــد اعتبار بوده و ثبت ســفارش
اولویت چهارم صادر شده قبلی مربوط به ردیف تعرفههای
اعالمی به صورت واردات بدون انتقال ارز منوط به رعایت
موارد گفته شده خواهد بود.

دستور رئیس جمهور به معاون اول برای
اصالح نظام بانکی
فارس-معاوناولرئیسجمهوریگفت:
در ســال  94رئیس جمهوری دســتوری
دادند ،تا طرحی برای اصالح نظام بانکی
تهیه شود و دوستان ســتاد اقتصادی کار
گســتردهای انجام دادند و طرحی تهیه شــد کــه در نهایت
رئیس جمهوری آن را ابالغ کرد .وی ادامه داد :به تازگی نیز
رئیس جمهوری یادداشتی را به بنده نوشت که اصالح نظام
بانکی مجدد پیگیری شود که طرح کاملی تهیه شد که قابل
اجرا و عملیاتی است.

ربیعی :با پدیده بیکاران شیک مواجه هستیم
مهر -وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با
اشــاره به این که در چند دهه گذشــته به
دلیــل بدصنعتی و کــج صنعتی شــدن،
اســتخدام جای خــود را با مفهوم شــغل
عوض کــرد ،گفت :امــروز با پدیــده بیکاران شــیک مواجه
هستیم که هیچ تمایلی به شغل ندارند اما این افراد به دلیل
این که درون خانواده تأمین میشوند برای ورود به بازار کار
احساس نیاز نمیکنند.

تراز تجاری مثبتتر شد
خبرگزاری صدا و ســیما -تــراز تجارت
خارجی در چهــار ماهه نخســت با 271
میلیون دالر مازاد تراز تجاری همراه شد.
به گزارش گمرک ،در این مدت ،صادرات
غیرنفتی 14و 69صدم درصد افزایش و واردات در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل  4و  5صدم درصد کاهش یافت.
CMYK

