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زیان های انفعال دربرابر بازار زیرزمینی ارز
حال که فــردی تــازه نفس ســکان ســاختمان شیشــه ای
میرداماد و سیاســت های ارزی کشــور را در دســت گرفته
است ،بزرگ ترین پرســش از او(دکترعبدالناصرهمتی) و
دیگر مدیران هم رتبه و تاثیرگذار در بازار ارز کشور این است
که چرا فکری به حال بازار زیرزمینی شکل گرفته در خیابان
هــای منوچهری ،اللــه زار  ،ســبزه میدان  ،اطــراف میدان
فردوسی تهران و اماکن مشابه نمی کنند؛ شاید یک پاسخ
به این پرســش این باشــد که نباید این بازار را خیلی جدی
گرفت چرا که جدی گرفتن آن ممکن است شائبه رسمیت
بخشیدن به آن را پیدا کند .پاسخ دیگر احتمالی این مدیران
نیز مــی تواند آن باشــد که عوامــل خدوم نیــروی انتظامی
حضوری پررنگ در اماکن یادشــده دارند و بــا اخاللگران
در بازار ارز برخورد می کنند ،البته نگارنده نیز هنگام تهیه
گزارش های میدانی از بازار ارز ،از نزدیک شــاهد خدمات
نیروی انتظامی و برخورد با دالالن ارز و حتی بازرسی کیف
و وسایل همراه آن ها بوده است که ممکن است درمواردی
به دستگیری عوامل برهم زننده این بازار بینجامد اما نکته
این جاست که اگر این روش ها موثر بود باید جلوی افزایش
بیشتر قیمت ارز را می گرفت یا حداقل ثباتی دراین بازار به
وجود می آورد درحالی که این نوسانات حدود پنج ماه است
که ادامه دارد وقیمــت زیرزمینی و غیررســمی ارز از هفت
هزارتومان در اواخر خردادماه تا حدی رشد کرده که بعد از
ظهر دیروز (حدود ساعت )17شنیده ها از بازار زیرزمینی
خیابان منوچهری از رسیدن قیمت دالر به 11هزار و200
تومان حکایــت می کرد.ممکن اســت مدیران ســاختمان
شیشه ای میرداماد استدالل کنند که قیمت های خیابان
منوچهری و اماکن مشابه اصالت ندارد و نوعی نرخ سازی و
حتی حاصل عملیات قاچاق ارز است که دربازار زیرزمینی
انجام می شود و نباید به آن اعتنایی داشت ،اما مسئله این
جاست که با صدتاسف قیمت رسمی سکه از همین قیمت
زیرزمینی الهام می گیرد و رسما نوســان می کند.اگر این
قیمت ها زیرزمینی و قاچاق و غیررسمی است چرا مبنای
نرخ گذاری رســمی سکه درگیشــه صرافی های پایتخت و
به تبع آن در دیگر نقاط کشــور اســت؟ اصوال چرا یک بازار
زیرزمینــی و قاچاق گونــه بایــد بتواند مبنای نــرخ گذاری
رســمی ســکه در صرافی ها قرار گیرد؟ منافع چه کسانی
پشــت این مســئله اســت که با این موضوع برخــورد جدی
نمیکنند و این وضعیت چند ماه است که تداوم دارد؟
تردیدی نیســت کــه بانــک مرکزی بــه عنوان نهــاد اصلی
ناظــر و مجری سیاســت هــای پولی کشــور و نهــاد اصلی
موظف به حفظ ثبات و ارزش پول رسمی کشور ،خواستار
بینظمی در نرخ گذاری سکه و ارز نیست اما شنیده هایی
از دست های پنهان پشت موسســات ونهادهای مالی که
نمیخواهنــد و نمی گذارنــد برخورد اصولــی و مدیریتی
الزم با بازار زیرزمینی شــکل بگیرد،وجوددارد همان طور
که رئیــس اتحادیه طــا افزایــش عجیب قیمت ســکه در
روز گذشــته را با شــیطنت های داخلی برای جلوگیری از
پیاده شدن سیاست های رئیس کل جدید مرتبط دانست
چرا که این بازار عامل خوبی بــرای افزایش درآمدزایی آن
هاست و گفته می شود از چند ماه پیش ورودی جدی برای
خریدهای کالن ســکه  ،به ویــژه چند میلیون قطعه ســکه
پیش فروش شده توسط بانک مرکزی داشته اند.
مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد باید هرچه سریع تر
تصمیمی قاطع و عملیاتی برای جمع کردن بازار زیرزمینی
ارز بگیرند تا این وضعیت ادامه پیدا نکند و ارزش پول رسمی
کشور بیش از این آسیب نبیند ،البته حضور نیروی انتظامی
و توســل به این گونه روش ها در نظم دهی ظاهری به بازار
موثر و الزم است ولی قطعا کافی نیست  ،باید فکری به حال
جمع کردن فوری و اساسی و ریشه ای بازار زیرزمینی شکل
گرفته درکنار بازار رسمی ارز کرد .شاید یک راه حل  ،قوت
بخشیدن به بازار رسمی ارز باشــد که پس از تصمیم بانک
مرکزی به ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز درصرافی
ها ،اتفاقا فعالیت چندانی ندارد و به نظر می رســد بخشی
از فعالیت های رســمی صرافی ها به ســمت فعالیت های
زیرزمینی سوق پیدا کرده اســت .راه حل دیگر شاید ایجاد
یک بورس ارز به عنوان مکانی برای فعالیت رسمی دالالن
بازار ارز بــه گونه ای نظــام مند و تحت کنترل نظــام پولی و
بانکی کشور و با شفافیتی به مراتب بیشتر از شرایط فعلی
باشد.راه حل ها را مدیران ســاختمان شیشه ای میرداماد
بهتر می دانند ،فقط باید هرچه سریع تر و جدی تر و قاطع تر
آن ها را عملیاتی کنند تا جلوی سودجویی و منفعت طلبی
بیشتر دست های پنهان پشت این ماجرا را بگیرند که از جو
روانی ناشی از فضای تحریم دارند بیشترین بهره را می برند
و ماهی های درشتی از این آب گل آلود می گیرند.

...
خبر

توضیحات وزیر راه درباره طرح اعمال سقف
بر نرخ افزایش اجاره
وزیــر راه با بیــان این کــه مخالــف خریــداران و متقاضیان
مســکن مهر نبوده بلکه مخالف مالیات بر عایدی ســرمایه
است ،گفت:در پیشنهادی که برای افزایش دوره اجاره بها
به دولت ارائه شده جنبه تشویقی و جنبه منع کننده دیده
شده است.به گزارش فارس ،عباس آخوندی در برنامه نگاه
یک با بیان این که پیشــنهاد شــده در بخش اجاره مسکن
دوره اجاره افزایش یابد ،افزود:پیشــنهاد شــده زمان یک
ساله به دو و ســه ســال افزایش یابد .اصلیترین بخش در
اجاره نشینی دوره آن است.
برای یک مستاجر هر ســال جابه جایی هزینههای قابل
توجهی دارد که معادل یک ماه اجاره است.گفتنی است
طبق پیشنهاد عباس آخوندی اگر موجران قرارداد اجاره
را طوالنی مدت ببندند از مالیات معاف می شــوند و اگر
قرارداد بیش از یک سال باشد ،در سال دوم مبلغ اجاره
بیشتر از  10درصد نمی تواند افزایش یابد.
وی افــزود :در لوایــح پیشــنهادی بــه دولــت یــک جنبه
تشویقی و جنبه منع کننده دیده شده است چرا که تمام
واحدهای مسکونی که با الگوی مصرف به منظور اجاره
ســاخته میشــود از مالیات معاف میشــوند پس کسی
که واحدهای مســکونی بزرگتر از الگوی مصرف اجاره
میدهد به شــرط اینکــه مدت اجاره دو ســاله باشــد از
پرداخت مالیات معاف است.
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مجلس با فوریت الیحه تفکیک وزارت صنعت و معدن مخالفت کرد .به گزارش تســنیم ،علی الریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس و
در جریان بررسی تفکیک وزارت صنعت گفت :طرح و الیحه دولت درباره تفکیک وزارت صمت به تصویب مجلس نرسیده و مجلس با تغییر ساختار و
تفکیک وزارتخانهها در شرایط فعلی مخالف است .دولت باید مسیر دیگری را برای بهبود ساختار وزارتخانهها در پیش گیرد.
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شاخص کل

رئیس سازمان مالیاتی همزمان با رشد افسار گسیخته قیمت سکه و ارز اعالم کرد:

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

ارزهای مجازی در ایران قانونی می شوند

اطالعات سوداگران دراختیار دارایی
در حالی که خبرها از آماده شدن طرح مجلس برای وضع
مالیات بر عواید حاصل از سوداگری و اعالم وصول قریب
الوقوع آن در صحن مجلس حکایت دارد ،رئیس سازمان
مالیاتی هم اعالم کرد که زیرساخت های مالیاتی الزم به
این منظور آماده شده است.
تقوی نــژاد ایــن را هم گفــت که اطالعــات تمام کســانی
که مبادرت بــه خریــد ارز کرده اند دریافت شــده اســت.
خبرگزاری فارس درباره مالیات بر عایدی سرمایه نوشت:
در هفته جاری طرح دو فوریتی قانون مقابله با سوداگری
و التهابات بازار مسکن در مجلس شورای اسالمی اعالم
وصول خواهد شد .همزمان سید کامل تقوی نژاد رئیس
سازمان امور مالیاتی کشور یک شنبه شب در برنامه گفت
وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوالی درباره
مالیات بر عایدی سرمایه گفت :مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از مالیات های مدرن در دنیاســت .ایــن مالیات یک
ابزار دقیق برای کنترل ســوداگری اســت و برای اجرای
آن نیــاز به زیرســاخت اطالعاتی اســت که اکنــون فراهم
شــده اســت.تقوی نژاد با بیان اهمیت مالیــات بر عایدی
ســرمایه اظهار کرد :در اوایل دولت یازدهم نیز مالیات بر

عایدی سرمایه در مجلس مطرح شد که در آن زمان دولت
به دلیل فراهم نبودن زیرســاخت ها بــا آن مخالفت کرد.
اما اکنون اطالعات ما کامل و زیرساخت ها فراهم است.
بنابراین الزم است بحث مالیات بر عایدی سرمایه دوباره
مطرح شود.
▪وضع مالیات بر سوداگری ،تخفیف مالیات تولید

وی با اعالم این که مالیات بر عایدی سرمایه مکمل بحث
حمایت از تولید است گفت :اگر مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب شــود ،ســازمان مالیات حاضر اســت بــه صورت
داوطلبانه مالیات بر درآمد شــرکت ها را از  25درصد به
 20درصد کاهش دهد .وی دربــاره مالیات بر خانه های
خالی هم گفت :در قانون حکمی وجود دارد مبنی بر این
که وزارت مسکن باید سامانه اسکان و امالک را در کشور
راه اندازی و برای شناســایی خانه های خالــی اقدام و به
ســازمان امورمالیاتی اعالم کند .تقوی نــژاد ادامه داد:
بارها با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه کردیم که اقداماتی
را انجام دادند ،اما کافی نیست و اکنون معطل این سامانه
هستیم .

تاخت وتازسکه و ارز

رئیس اتحادیه طال :شیطنتهای داخلی عامل گرانی سکه است
در شرایطی که معلوم نیست قیمت ها در کدام بخش بازار
و بر اســاس چه حجــم از معامالت و چه ســاز و کاری معین
میشود ،نرخ سکه دیروز ظهرتا چهار میلیون و  500هزار
تومان هم رســید و در ادامه تا بعد از ظهربه چهار میلیون و
 167هزار تومان برگشــت .دالر در بازار غیر رسمی نیز به
باالی  10هزار تومان رســید.در این میان البته بورس نیز
به مدد افزایش تقاضا برای شرکت های صادراتی درنتیجه
افزایش قیمت ارز 1974 ،واحد رشــد کــرد .دیروز توفان
خبرهای قیمتی ،بــازار ارز و ســکه را در نوردید و مرزهای
روانی در این بازار را جابه جا کرد .بر این اساس ،خبرگزاری
ایسنا ،از بازار غیر رسمی دالر خبر داد که نرخ ارز پنج رقمی
شده و به باالی  10هزار تومان رسیده است .شنیده های
دیروز بعد از ظهر «خراســان» از بازار غیر رسمی تهران نیز
حاکی از این است که فعاالن این بازارها ،دیروز نرخ هایی
تــا  11هزار تومــان را هم بــرای خرید و فــروش دالر اعالم
کرده اند.از سوی دیگر ،دیروز ظهر خبر رسیدن نرخ سکه
به حدود چهار میلیون و  400هزار تومان بازار ســکه را در
نوردید .البته این نرخ بنا بر داده های شبکه اطالع رسانی
طال ،سکه و ارز تهران ،تنها در حدود نیم ساعت پایدار بود
و قیمت ها از حدود ساعت  13:20به حدود چهار میلیون
و  120هزار تومان بازگشت .در ادامه تا دیروز بعد از ظهر،
قیمت هر قطعه سکه با فاصله زیاد از نقطه خبرساز دیروز،
به حدود چهار میلیون و  168هزار تومان رسید و با این رقم
البته افزایش حدود 297هزار تومانی نسبت به دو روز قبل
را ثبت کرد .انتشار خبرهای قیمتی بازارهای ارزو طال در
شرایطی است که از میزان دقیق معامالت در بازار اطالع
خاصی در دست نیست و معلوم نیست واقع ًا در کجای بازار
چنین نرخ هایــی در معامالت تعیین می شــود .همچنین
همان طور که اعالم شد ،خبرهای حیرت آور بر اساس نرخ



های لحظه ای بازار ،طی روز دســت به دست و منتقل می
شوند و فضای روانی جامعه را در می نوردند .با این حال ،به
نظر می رسد نزدیک شدن به  13مردادماه که اولین بسته
تحریمــی آمریکا علیه ایــران اجرایی می شــودو همچنین
برخی اقدامات آمریکایی ها در قالــب جنگ اقتصادی در
فشار روانی برای افزایش نرخ ارز موثر بوده است.
▪رئیس اتحادیه طال :شیطنتهای داخلی عامل گرانی
سکه است

▪اعالم اسامی  50خریدار عمده سکه؛ نفر اول پادوی
شرکت!

به گزارش فارس ،تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی
کشــور با اشــاره به این که یکی از مقامــات بانک مرکزی
فهرست  50نفر اول خریدار سکه را به ما اعالم کرده است
گفت :همه آن ها شناسایی شدند و نفر اول خریدار سکه
به تعداد  38هزار و  200عدد ،جوان متولد سال 1365
و پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی
او بیمه نامه خودروی پراید بود .وی گفت :اطالعات 22
شــرکت واردکننده خودرو را کســب کردیم کــه مجموع
پرداخت مالیات آن ها در ســال های  1391تا ، 1394
پنج میلیارد و  600میلیــون تومان بود امــا تا االن 830
میلیارد تومان از آن ها مالیات گرفتیم.

نشاندهنده این اســت که نوســانات آن ها نرمال است و
تجارت بینالملل نمیتواند دلیل ایجــاد التهاب در بازار
ایران باشد؛ بنابراین علت اصلی به مسائل داخلی مربوط
میشود.محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی
طال و جواهر نیــز با بیان این کــه بازار طال و ســکه متاثر از
بهایارزاست،بهفارسگفت:تقاضایخریدطالوسکهدر
بازار افزایش یافته اما دلیل اصلی رشد قیمتها ،افزایش
بهای ارز است.وی افزود :هماکنون تحلیل درستی از بازار
ارز نمیتوان ارائه کرد چون آن قدر قیمتها نوسان داشته
که امکان تحلیــل را از بین برده اســت .در عین حال مقام
های بانک مرکزی روز گذشته هیچ واکنش رسمی به این
التهاب ها نشان ندادند.

...

فساد اقتصادی

جلسه فوری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
امروز برگزار می شود

▪رشد  2هزار واحدی بورس

اما روی دیگــر افزایش نرخ ارز در بازار ،بهبود شــاخص
بورس بــه مــدد شــرکت هــای صادراتی بــود .چــرا که
افزایش قیمــت ارز بر ســودآوری این شــرکت هــا تاثیر
مســتقیم میگــذارد .هر چنــد افزایــش برخــی هزینه
های مواد اولیه وارداتی برای این شــرکت ها نیز باعث
میشــود ضرر افزایش نرخ ارز ،تا حدی این شــرکت ها
را متاثر سازد .بر این اساس ،شــاخص بورس که دو روز
قبل ،بیش از ســه هزار واحد رشــد کرده بود ،دیروز نیز
 1974واحد رشــد کــرد .تقویــت تقاضا در گــروه های
فلزی ،پاالیشی ،معدنی و پتروشــیمی ،عامل اصلی در
رشد شاخص بود.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایران در خصوص تحوالت بــازار ارز و طال
اطالعیه ای صادر کرد که به شرح زیر اســت:تحوالت اخیر در بازار ارز و طال که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در
راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و ســلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر است.تحوالت غیرعادی اخیر
در بازار ارز و طال تناســبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشــور ندارد.برنامه های مقتضی و رویکردهای جدید
برنامه اعالمی رئیس کل جدید در دست تهیه اســت که ظرف روزهای آینده عملیاتی می شود و اطالع رسانی الزم
در این خصوص به عمل خواهد آمد.

طرح تعمیق بازار ثانویه ارز در انتظار امضای رئیس جمهور
همزمان یک مقام آگاه از ارائه طرح تعمیق بازار ثانویه به رئیس جمهور خبر داد و گفت :پرونده این بازار و طرح تعمیق
در انتظار امضای رئیس جمهور است .وی در گفت وگو با فارس افزود :تنها عاملی که میتواند باعث شود آقای رئیس
جمهور از تایید تعمیق بازار ثانویه ارز صرف نظر کند ،نگرانی از افزایش نرخ ارز است؛ صاحبان انحصار ارزی ابزاری
بهترازجهشهایناگهانیبهمحضمطرحشدنتعمیقبازارثانویهبرایانحرافتصمیمرئیسجمهورندارند.ابزاری
که به شدت و بدون توجه به منافع ملی در حال بهرهگیری از آن هستند .وی با اشاره به این که افزایش دو هزار تومانی
بهای دالر در دو روز اخیر ،هیچ دلیل فنی تحریمی یا اقتصادی ویژهای ندارد گفت :حتی اگر کسانی این موضوع را به
فرارسیدن دور جدید تحریمهای آمریکا مرتبط میکنند باید پاسخ داد دسترسی بانک مرکزی به طال و اسکناس از
کانالهایی است که ذاتا تحریمناپذیرند.

...
آمار

مرکز آمار به شبهات مردم درباره نرخ تورم پاسخ داد

عضو ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی از برگزاری نشست فوری ستاد
متبوعش برای بررســی موضوع فســاد خودرویی و همچنین انحرافات
تخصیص ارز دولتی خبر داد .به گفته وی این جلســه امــروز برگزار می
شود .شهباز حسن پور بیگلری در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت ،از
نشست فوری ستاد مبارزه با مفاســد اقتصادی در روز دوشنبه خبر داد
و گفت :برخورد با متخلفان ثبت ســفارش خودرو و انحرافات تخصیص
ارز دولتی یکی از دســتورکارهای مهم این جلســه اســت .عضو ســتاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،تصریح کرد :ضرورت ایجاد سامانه ارتباطی
گزارشگری فساد نیز در نشست روز دوشنبه ستاد مورد بحث و بررسی
قرار می گیرد .گفتنی است این دو موضوع مدت هاست که نقل محافل
است و مراجع مختلف نیز رسیدگی به آن را آغاز کرده اند.

▪دریافت اطالعات همه معامله گران ارز

به گزارش ایســنا ،وی افزود :مــا برای ارز و ســکه و خودرو
کارگروه ویژه تشکیل دادیم .با همکاری دستگاه هایی مثل
بانکمرکزی،دستگاههایامنیتیووزارتصنعتومعدن
شــش میلیون و  ۴۰۰هزار رکورد اطالعات از کسانی که
فعالیت خرید و فروش ارز و سکه داشتند به دست آوردیم.
با توجه به ماده  ۱۶۹قانون کسانی که بیش از  ۱۰۰هزار
دالر در ســال مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند ،باید
اطالعات شان ارسال شود .وی ادامه داد :اطالعات تمام
کسانی را که مبادرت به خرید ارز کنند ،دریافت کردیم ولی
اگرکسیمبادرتبهفعالیتاقتصادیکردهباشدمیتواند
فعالیت خود را ادامه دهد و در خرداد یا تیر اظهار نامه ارائه
کند و ما یک سال فرصت داریم رسیدگی کنیم.

اطالعیه بانک مرکزی درباره تحوالت اخیر بازار ارز و طال

در این میان ،رئیــس اتحادیه طال و جواهــر دلیل افزایش
بیسابقه قیمت ســکه را شــیطنتهای داخلی دانست و
گفت :برخی عوامل پشــت پرده قصد دارند مانع فعالیت
عبدالناصر همتی ،رئیس جدید بانک مرکزی شوند .آیت
محمدولی در گفت وگو بــا تجارتنیوز رکورد بی ســابقه
افزایش قیمت ســکه را که روز یک شــنبه اتفــاق افتاد ،به
برخی عوامل پشــت پرده داخلــی ارتبــاط داد و گفت :به
عقیده ما موضوع تحریمها و سیاســتهای خارجی نقش
کم رنگتری در افزایش نرخ سکه دارند .وی از این موضوع
به شــیطنتهای داخلی یاد کــرد و افــزود :برخی عوامل
پشــت پرده قصد دارند مانع فعالیــت عبدالناصر همتی،
رئیس جدید بانک مرکزی شوند .محمدولی با بیان این که
قیمت سکه حدود یک میلیون تومان در بازار حباب دارد،
توصیه کرد مردم ایــن موضوع را برای خرید ســکه در این
شرایط در نظر داشته باشند .رئیس اتحادیه طال و جواهر
همچنین به ایســنا گفت :تصمیمات آنــی بانک مرکزی و
دولت در ایجاد تالطم موثر بوده اســت .چند نرخی بودن
بــازار ارز هم باعــث ایجــاد اوضاع نابه ســامانی شــده که
آثارمنفی خود را بــر تمام بازارها میگــذارد .درخصوص
عوامل خارجی باید گفت قیمت هر اونس طالی جهانی،



رئیس مرکز آمار ایــران درباره تفاوت آمار تورم مرکز آمــار با آن چه مردم در
جامعهلمسمیکنند،توضیحداد.بهگزارشتسنیم،امیدعلیپارساگفت:
اگر آمار مرکز آمار نتواند واقعیت زندگی مردم و کف بازار را نشان دهد ،به
طور قطع تنها اتالف هزینه است.وی با اشاره به این که نرخ افزایش قیمت
ها به صورت جزئی و کاال به کاال در سایت مرکز آمار ایران موجود است و اگر
مردم بخواهند از افزایش قیمت ها مطلع شــوند باید به این آمارها مراجعه
کنند گفت :آن چه به عنــوان نرخ تورم ســاالنه اعالم شــده  ،میانگین نرخ
تورم در  11ماه منتهی به ماه جاری در مقایســه با  11ماه مشابه سال قبل
ازآن اســت و به هیچ وجه نشــان دهنده نرخ افزایش قیمت هــا در ماه های
اخیر نیست .پارسا بابیان این که متوسط افزایش قیمتها در کشور در ماه
جاری به  4.3درصد رسیده است ،افزود :میانگین نرخ تورم اجاره و تمدید
مسکندرکشوربه 30درصدنسبتبهمدتمشابهسالقبلرسیدهاست.



...
بورس

در تیرماه با کاهش نسبت قیمت به درآمد ،نمادهای
بورسی خریدنی شدند
بر اساس اطالعات دریافتی از بورس اوراق بهادار تهران ،نسبت قیمت
به درآمد نمادهای بورسی در تیرماه امسال کاهش یافته است .گفتنی
است این نســبت نشــان دهنده میزان بازدهی سهام شــرکت هاست و
هرچه کمتر باشد بهتر است؛ یعنی هرچه قیمت کمتر و درآمد هر سهم
بیشتر شود شرایط برای خرید بهتر است .آن گونه که فارس گزارش داده
متوسط نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران در پایان تیرماه به
 6.33مرتبه رسیده اســت .این در حالی اســت که این نسبت در پایان
خرداد ماه امسال حداکثر به  6.64مرتبه رسیده بود .همچنین ارزش
بازار ناشران بورس تهران در پایان تیر ماه به بیش از  425هزار میلیارد
تومان رسید که نسبت به ماه قبل معادل  4هزار میلیارد تومان افزایش
یداد.
نشان م 

مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد  8منطقه آزاد جدید

اعتراض بسیج کارگران و فعاالن پوشاک به افزایش مناطق آزاد
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس از تصویب الیحه
ایجاد ۸منطقهآزادتجاریصنعتیومناطقویژهاقتصادی
و تصویب الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
نشســت کمیســیون متبوعش خبر داد.به گــزارش ایبنا،
زهرا سعیدی مبارکه در خصوص نشست دیروز کمیسیون
اقتصادی مجلس گفت :در جلسه امروز(دیروز) کمیسیون
با حضور «بانک» دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری
و صنعتی و کارشناســان مرکز پژوهش ها ،الیحه ایجاد ۸
منطقه آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید
بررســی و تصویب شد.ســخنگوی کمیســیون اقتصادی
مجلس افزود :براســاس مصوبه الیحه ایجــاد مناطق آزاد
تجاری و صنعتی در کمیســیون اقتصادی ،منطقه اینچه
برون در استان گلســتان ،منطقه مهران در ایالم ،منطقه
اردبیــل در اســتان اردبیل ،منطقه سیســتان در اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،منطقه بانه  -مریوان در اســتان
کردســتان ،منطقه جــاک در اســتان هرمــزگان ،منطقه
بوشهر در اســتان بوشهر و منطقه قصر شــیرین در استان
کرمانشــاه به عنوان مناطق آزاد جدیــد اقتصادی تعیین

...
خبر

شدند .همچنین اصالحاتی در نقشه های پیوست برخی
از مناطق آزاد انجام شد.سعیدی مبارکه افزود :همچنین
مناطق ویــژه اقتصــادی امیدیه ،ابهــر ،ایرانشــهر ،آباده،
انار ،آمل ،اورامانات ،اشــنویه ،انرژی های نوع سربیشــه،
اســفراین ،بیجار ،بافق ،بناب ،بوکان ،شاهرود ،سراوان،
مرودشت ،گردشگری پارســه ،معدنی بوانات و خرم بید،
سپیدان ،داراب ،قزوین ،سقز ،ریلی زرند ،شهر بابک ،گل
گهر سیرجان ،شهداد ،کرمان ،چمخاله ،کوهدشت ،نور،
محمودآباد ،سنگ محالت ،گل و گیاه محالت ،عایق های
رطوبتی دلیجان ،خیرآباد اراک ،الله جین ،مهریز ،مرند،
شبستر ،ملکان ،ورزقان ،میانه ،خوی ،کشاورزی چایپاره،
مهاباد ،پیرانشــهر ،سردشــت ،تــکاب ،نقــده ،چالدران،
ناییــن ،گلپایــگان ،میمــه ،برخــوار ،زرین شــهر ،شــهید
مدرس کرون ،مبارکه ،طالقان ،طال و جواهر تهران ،چرم
شــهر ورامین ،نهبندان ،فردوس ،گناباد ،تربت حیدریه،
شــیروان ،چغازنبیــل و مســجد ســلیمان در کمیســیون
اقتصادی مجلس مصوب شــدند.نماینده مــردم مبارکه
در مجلس تصریح کرد :براساس مصوبه دیگر کمیسیون

اقتصادی الیحه اصــاح قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز
در جلسه کمیسیون مصوب شد .وی یادآور شد :با تصویب
الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز زمینه برای
رفع مشــکالت اجرایی قانون و مشکالت دســتگاه ها در
اجرای صحیح قانون فراهم می شود.
▪اعتراض بسیج کارگران و فعاالن صنعت پوشاک به
افزایش مناطق آزاد

در این حــال ،تولیدکننــدگان و صادرکنندگان پوشــاک
در نامه ای به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،به افزایش
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعتراض کردند و آن را زمینه
ساز تشدید قاچاق دانســتند .به گزارش خبرگزاری مهر،
در این نامه با اشاره به این که بخش قابل توجهی از واردات
بی رویه و قاچاق پوشــاک از طریق مناطق آزاد با ظاهری
قانونی انجام می شود و این مسئله توان رقابت و حیات را
از تولیدکنندگان داخلی سلب کرده  ،آمده است :صنعت
پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق
و واردات بیرویه غیرقانونی متحمل شده است .واردات

دبیر شــورای عالی فضای مجــازی گفت :احتمــاال ارزهای
مجازی در ایران باز خواهند شــد اما درباره این که چه ارزی
باز شود هنوز تصمیمگیری نشده اســت.به گزارش فارس،
سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
در حاشیه نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سؤالی مبنی بر این
که «در جلســه شــورای عالی فضای مجازی درباره ارزهای
مجــازی صحبت شــده امــا اکنــون بانــک مرکــزی ارزهای
مجازی در ایران را مجاز نمیداند و قوه قضاییه ســایتهای
ارائه دهنده ارز مجازی را فیلتر میکند این در حالی اســت
که در شــرایط فعلی اقتصــادی و تحریمها برخــی معتقدند
ارزهای مجازی میتوانند برای معامالت خرد تحریم را دور
بزنند و توســط مردم اســتفاده شــوند آیا ارزهای مجازی در
ایران باز خواهند شــد»،گفت:احتماال باز خواهند شد.وی
در پاسخ به این سؤال که مشخص است کدام ارز باز میشود،
گفــت :هنــوز تصمیمگیــری نشــده اســت .کارگروهــی در
کمیســیون اجتماعی مجلس در حال بررســی این موضوع
برای راهاندازی صرافی پولهای مجازی ،ماینینگ پولهای
مجازی و این کــه چه پولهایی مجاز خواهند شــد ،اســت و
تصمیم گیری خواهد کرد .دبیر شورای عالی فضای مجازی
گفت :همچنین برای مبــادالت اقتصادی بین کشــورهای
دوست نیز برنامه ایجاد ارز ملی مشترک در دستور کار است.
گفتنی است هفته قبل شــرکت خدمات انفورماتیک بانک
مرکــزی اعالم کرده بــود که رمــز ارز ملی پای ه ریال بر بســتر
زنجیره بلوک توسعه یافته و آماد ه بهرهبرداری آزمایشی است
و تا سه ماه دیگر در اختیار بانک ها قرار می گیرد.

...
بازارخبر

نشست چندین کشور برای بررسی نحوه
پاسخ به تهدیدات اقتصادی ترامپ
فــارس -رویترز اعــام کرد:هفتــه آینده
مقامــات کانــادا ،اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن،
مکزیــک و کــره جنوبــی در ژنو گــرد هم
میآینــد تــا پاســخی متقابــل بــرای
تهدیدهای تعرفهای ترامپ پیدا کنند .یک مقام کانادایی و
یک مســئول مکزیکی که نخواســتند نامشــان فاش شود،
اعالم کردند  :معاونــان وزیران  31جــوالی در ژنو گرد هم
میآیند تا نظرات و دیدگاههای یکدیگر را بشنوند.

چین اقتصاد نخست جهان میشود
ایسنا -صندوق بینالمللی پول با تمجید
از عملکــرد اقتصــادی چیــن گفــت :این
کشور تنها یک ســوم بار رشــد اقتصادی
جهــان را بــه دوش مــی کشــد .بــه گفته
صندوق بین المللی پول حتی در صورت کندتر شدن نرخ
رشــد اقتصاد ،چین تا ســال  ۲۰۳۰به بزرگ ترین اقتصاد
جهــان تبدیل خواهد شــد .این صنــدوق البته بــه مقامات
چینی پیشــنهاد کرده اســت کــه به منظــور کاهــش فقر و
نابرابری ،به توسعه آموزش و بهداشت مردم بپردازند و تا حد
امکان شکاف دستمزدها را کاهش دهند.

صادرات بیش از اندازه شیر خشک بازار
داخلی را به هم ریخت
تســنیم -دبیر انجمــن صنایــع لبنی از
کاهــش  ۲۵درصــدی ورود شــیر خام به
صنایع لبنی به دلیل خروج آن از کشــور
برای صادرات به صورت شیرخشک خبر
داد .گفتنی اســت رشــد دالر مزیت جدی برای صادرات و
جذب ارز ایجاد کرده است.

توسعه کشت آناناس ،موز و انبه
در سواحل مکران
مهر -یــک مقام مســئول با بیــان این که
پیش بینی می شود امســال  ۱۷۹هزار و
 ۸۷۶تن محصــوالت گرمســیری تولید
شــود ،افزود:طرح توسعه کشت آناناس،
موز و انبه در سواحل مکران اجرا می شود.

سقوط سنگین در انتظار بازارهای جهانی سهام
مهر -تحلیلگر بانک سوئیسی یوبیاس
نوشــت :در صورتــی کــه تنشهــای بین
آمریــکا و چین بــه یــک جنــگ تمامعیار
تجاری تبدیل شــود ،سرمایهگذاران باید
منتظر ســقوطهای ســنگینی در بازارهای جهانی ســهام
باشند .بر این اساس ،هنوز بازارهای سهام با کاهش خطر
ســناریوی جنگ تجاری روبه رو نشــدهاند و پیشبینی می
شــود به علت رشــد اقتصادی منفی ،ســقوط بیــش از ۲۰
درصدی در پیش داشته باشیم.

ورود سرمایههای جدید به بازار آتی سکه
ممنوع شد
بیرویه پوشاک که عمدت ًا بدون پرداخت عوارض ورودی
و مالیاتهــای مربوط صــورت میگیــرد ،موجــب ایجاد
شــرایط نابرابر برای صنعت پوشــاک کشور شــده و عم ً
ال
امــکان رقابت عادالنه و برابــر را با رقبای خارجی دشــوار
کرده است .متاســفانه بخش قابل توجهی از این واردات
از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت میگیرد که
نتیجهای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی به
همراه ندارد .از سوی دیگر سازمان بسیج کارگری کشور
نیز خطاب بــه مجلس ،بیانیــه ای صادر کرد .ایــن بیانیه،
با اشــاره به تاریخچه و گزارش اقدامات و عملکرد مناطق
آزاد موجود ،افزودن این مناطق را موجب تشدید قاچاق،
بیثباتــی در اقتصاد و خدشــه بر امنیت شــغلی کارگران
دانســته و از هیئت رئیســه و نمایندگان مجلس خواســته
است تا این الیحه تصویب نشود.

ایبنا -مدیرعامل بورس کاال گفت :ورود
ســرمایههای جدیــد بــه بــازار آتی ســکه
متوقف شده ،اما این بازار متوقف نیست و
افرادفعالبهفعالیتخودادامهمیدهند.
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