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وزیر ارتباطات :موانع قانونی ترخیص  ۶۰۰هزار
گوشی موبایل رفع شد

...

با انتصاب در سمت «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» صورت گرفت:

یادداشت

بازگشت سیف ،این باردر پست مشاور

حسین بردبار

economic@khorasannews.com

دور زدن مجوز یک ماهه بانک مرکزی
 30مرداد ماه ،بانک مرکزی به بانک هایی که در شهریور سال
گذشته با باز گذاشتن شعب خود در روز جمعه و کار کردن در
خارج از ساعات اداری توانستند ســپرده های مردم را با نرخ
های  20تــا  23درصد جذب کننــد ،اجازه داد کــه پرداخت
سود این سپرده ها تا یک ماه دیگر نیز تمدید شود اما به تازگی
با مراجعه به برخی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی
می شــنویم که این بانک ها بدون آن که از مصوبه قبلی و الزم
االجرای شورای پول و اعتبار درباره رعایت حداکثر نرخ سود
 15درصدیبرایسپردههایسالیانهتبعیتکنند،اینروزها
اقدام به بازکردن حساب های سپرده سالیانه با سودهای20
درصد و باالتر(در صورت کالن بودن رقم سپرده گذاری ) می
کنند،مثالروزپنجشنبهگذشتهبامراجعهبهیکیازبانکهای
خصوصی متصدی این بانک اعالم کرد که حســاب ســپرده
ســالیانه با نرخ  20درصد و در صورتی که رقم ســپرده باالی
 300میلیون تومان باشد با نرخ  21درصد برای مشتریان باز
می کند.اکنون باید از مدیران ساختمان شیشه ای میرداماد
پرســید که این بانک هــا بر چه اســاس و مجوزی اقــدام به باز
کردن این نوع حساب های ســپرده سالیانه می کنند .آن هم
در شرایطی که مجوز بانک مرکزی فقط برای تمدید حساب
ها بود نه باز کردن حســاب جدید .مگر بــه تازگی عبدالناصر
همتی،رئیسکلبانکمرکزیدرهمایشبانکداریاسالمی
اعالم نکرد که هنوز هیــچ تصمیمی درباره نرخ ســود بانکی
اتخاذ نشده است؟ چرا عده ای از مدیران بانکی به خود اجازه
میدهندمصوباتشورایپولواعتباروقواعدسیستمبانکی
را با این گونه عملکرد خود دچار هرج و مرج و بی نظمی کنند؟

...
خبر

اجرای  ۲بسته حمایتی از نیمه دوم سال
سرپرســت وزارت کار ،اعــام کــرد :حمایتهــای غذایی و
اجتماعیدولتدرخصوصگروههایآسیبپذیروقشرهای
ویژه از نیمه دوم امسال اجرایی میشود.به گزارش فارس،
محســنی بندپی گفت :دولــت در برنامــه خود بــرای آحاد
مردم ،نــگاه ویژهای بــه گروههای خاص ماننــد مددجویان
کمیته امداد و بهزیستی دارد ،در همین هفته  ۲۵۰میلیارد
تومان سبد کاالیی برای این افراد تأمین و تدارک دیده شده
است.وی افزود :در کنار این برنامه حمایت امنیت غذایی و
اجتماعی برای حدود  ۱۱میلیون خانوار ،یعنی پنج دهک
جامعه به لحاظ درآمد پایین ،در حال بررسی است و در شش
ماهه دوم سال اجرایی می شود.

رئیس جمهــور در حکمی دکتــر «ولی ا ...ســیف» را به
عنوان «مشــاور رئیــس جمهــور در امور پولــی و بانکی»
منصوب کرد .به این ترتیب رئیس جمهور به تنها فردی
که خــود دولت در تیــم اقتصــادی اش تغییــر داده بود،
ســمت جدیدی داد .ســمتی که تا پیش از ایــن در هیچ
یک از دولت های پس از انقالب ســابقه نداشــته است.
به گزارش ایسنا ،متن حکم حجت االسالم و المسلمین
حســن روحانی به شــرح ذیل است«:بســم ا ...الرحمن
الرحیم ،جناب آقای دکتر ولی ا ...سیف ،نظر به مراتب
تعهد ،تــوان علمی و ســوابق مدیریتی جنــاب عالی ،به
موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور
پولی و بانکی» منصوب میشــوید .امید اســت با توفیق
الهی در خدمت به ملت شــریف ایــران و نظام جمهوری
اســامی با رعایت اصول قانونمــداری ،اعتدالگرایی
و منشــور اخالقــی دولت تدبیــر و امیــد موفق باشــید.
»حکــم روحانی بــرای ســیف با واکنــش هــای فراوانی
در فضــای مجــازی و بــه خصــوص توئیتــر مواجه شــد.
هشتگ #محاکمه_ســیف که پس از برکناری سیف به
راه افتاده بود ،بار دیگر و پس از حکم رئیس جمهور برای
او ،در میان کاربــران توئیتر داغ شــد .تاکنــون واکنش
هــای کاربران بــه این تصمیم حســن روحانــی متفاوت
بوده اســت؛ برخی آن را بــه حمایت نمادیــن روحانی از
تصمیمــات ارزی قبلی مرتبط دانســته انــد .برخی نیز



این حکم را نشــان دهنده اراده نداشتن دولت در تغییر
سیاســت ها و برنامه هایش دانســته اند و عــده ای نیز با
توئیت هــای طنازانه واکنش نشــان دادهانــد .از جمله
کاربــری که نوشــت« :ای آن کــه دالر  14هــزار تومانی
شــاهکارت ،حکم مشــاور پولی و بانکــی در انتظارت».
در این میان برخی کاربران نیز این حکم را پیشدســتی
رئیس جمهور برای مصونیت بخشــی به ســیف در برابر
برخورد احتمالی قضایی با وی دانسته اند .شایان ذکر
اســت که هفته گذشــته ،اژه ای ســخنگوی قوه قضاییه
اعالم کرد که از ولی ا ...ســیف ،رئیس کل ســابق بانک
مرکزی در خصوص مسائل ارزی تحقیق شده است.

...



مسکن

...

بانک مرکزی

تالش برای شکستن رکورد گینس با زنبور!
یک مرد عربستانی که قصد داشت رکــورد پوشاندن
بدن با بیشترین تعداد زنبور عسل را بشکند خود را
زیر  49کیلوگرم معادل  373هزار زنبور دفن کرد!
هرچند تالش این مرد برای دومین بار بی نتیجه بود و
با این میزان زنبور هم نتوانست رکوردش را در گینس
بشکنداماتصویریکهازمردعربستانیمنتشرشدسوژه
کاربران شبکه های اجتماعی شده است .کاربری در
اینبارهنوشته«:بعضیهابرایشکستنرکوردگینس
چه کارهایی میکنن!» کاربر دیگری هم نوشته« :این
آقا واقعا چه جوری این همه زنبور گیر آورده؟!» کاربر
دیگری هم نوشته« :این همه راه برای شکستن رکورد
گینس،حاالچرازنبور؟»کاربریهمنوشتهاست«:من
ازیکزنبورهممیترسماینآقاچهجوریبا 373هزار
زنبورزندهمونده؟!»



...

اقتصاد بین الملل



...
ارز

پرداخت وام به بساز بفروش ها
تا  3سال دیگر متوقف می شود
مدیرعامــل بانک مســکن گفت :تا ســال ۱۴۰۰
ســازندگان غیــر حرفــه ای از چرخــه دریافــت
تســهیالت ســاخت مســکن حذف خواهند شد.
رحیمی انارکــی در گفت وگــو با مهر اظهار کرد:
ســازندگان غیرحرفه ای آن هایــی هســتند کــه
خودشــان واحــد مســکونی دارند و مــی خواهند
آن واحد را تخریب و نوســازی کننــد .در آینده اگر
دارندگان این نوع واحدها ،نوســازی منازل خود
را با همکاری انبوه ســاز یا سازنده حرفه ای انجام
دهند ،به آنان تســهیالت ســاخت تعلق می گیرد
در غیر این صــورت باید بــا منابع خودشــان آن را
بسازند.ویگفت:درمناطقگردشگریمیبینیم
که پزشکان در حال ساخت برج یا طالفروشان در
حال ســاخت «مال» (مجتمع تجاری) هستند در
حالی که این کار در تخصص آن ها نیست.

بانک مرکــزی در ابالغیــه ای ضمن تفســیر بند و
تبصره  16قانون بودجه سال  97توضیح داد که
تولیدکنندگان دارای بدهی معوق تا پایان ســال
 ،96در صورت تسویه بدهی تا پایان شهریور ،97
مشــمول بخشــش جرایم دیرکرد خواهند شــد و
میزان بدهی شرط نیســت .همچنین در صورتی
که بخشی از وام سررســید شده باشد ،فقط کافی
است بخش معوق شــده تسویه شــود .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،در این ابالغیه تاکید
شــده اســت که منظور از عبارت «تســویه» در بند
مورد اشاره ،تسویه بخش سررسیدشده است .به
عبارت دیگر برای برخــورداری از مزایای قانونی
مذکور تســویه اقســاط سررسید نشــده ضرورتی
ندارد .عالوه بر این تسهیالت اعطایی بدون تعیین
میزان بدهی مد نظر است.

فارس بــه نقــل از رویترز -قــرار اســت  60گروه
صنعتــی بــزرگ در آمریــکا یک ائتــاف را بــا نام
«آمریکاییها به سمت تجارت آزاد» تشکیل دهند
و علن ًا به مقابله با سیاستهای اقتصادی ترامپ و
به خصوص سیاست اعمال تعرفه بروند .این گروه
شامل برخی از بزرگ ترین شرکتهای آمریکایی
از جمله اگزوموبیل و شورون به عنوان بزرگ ترین
شــرکتهای پتروشــیمی و نیــز اعضــای انجمن
پیشتازان صنعت خردهفروشی نظیر گروه تارگت
و اوتوزون است .این گروه در حالی شکل می گیرد
که دونالد ترامپ عمــ ً
ا از اعمال تعرفه گمرکی بر
واردات کاال از دیگر کشورها به عنوان ابزاری برای
شناسایی درآمد و اســتفاده از آن به عنوان تهدید
برای گرفتــن امتیــاز از کشــورها یا حتی توســعه
اشتغال در آمریکا استفاده میکند.

هیئت وزیران به پیشــنهاد گمرک ایــران واردات
کاال بــدون انتقــال ارز را بــرای کاالهــای موجود
در انبارها بالمانــع اعالم کرد .به گــزارش پایگاه
اطالع رسانی شــبکه خبر ،بر اساس تصویب نامه
هیئــت وزیران و به پیشــنهاد گمرک ایــران ،ثبت
ســفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص
واردات کاال بــه اســتثنای خــودرو ،که تــا قبل از
تاریخ تصویب این تصویب نامــه دارای قبض انبار
اماکن گمرکی ،مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه
اقتصادی باشند ،بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی
از ســوی هیئت وزیران بالمانع اعالم شده است.
به نظر می رسد این تصمیم گمرک برای ترخیص
هر چه بیشــتر و ســریع تر کاالهای باقی مانده در
گمرک و افزایش عرضه کاال های مختلف به بازار
اتخاذ شده است.

تحریم نفت ایران ،طالی سیاه را به مرز  80دالر رساند

پیش بینی ها از صعود قیمت نفت به  100دالر

@ Khorasan_farsi

@ Khorasannewspaper

2.5 M

شوخیجالبرونالدوباخبرنگاران!
در یکی دو روز اخیر ویدئویی
منتشرشدهکهرونالدو،ستاره
پرتغالی تیم یــوونــتــوس در
حاشیه تمرین با خبرنگاران
شوخی میکند .در بخشی از
این ویدئو در حالی که خبرنگار در حال تهیه گزارش
است کریستیانو رونالدو پشت خبرنگار می ایستد و
ادای او را در می آورد و در بخش دیگر هم کریستیانو
رونالدو از پشت یک خبرنگار که در حال تهیه گزارش
استچندباریمیپردتاحواساوراپرتکند.شوخی
های رونالدو با خبرنگاران واکنش کاربران ایرانی را به
دنبال داشته است .کاربری نوشته« :مطمئنم رونالدو
اینشوخیهاشوازنیماریادگرفته!»کاربردیگریهم
نوشته«:بهرونالدونمیادکهاهلشوخیباشه.همیشه
فکر میکردم آدم مغروریه!» کاربر دیگری هم نوشته
است«:واقعا چرااین آدم معروف ها رو گنده میکنین؟
خبشوخیکردهدیگه!»

5.3 M

نیازطنزیهاییکهترندشد
تصویریدرفضایمجازیترندشد کهدرآنآگهیروزنامه
ایرانشانمیدادکهپدرومادریازمجازشدنفرزندشان
در انتخاب رشته دانشگاه ،با وجود شرکت نکردن او در
جلسه کنکور تبریک گفته اند! جالب است بدانید این
تصویر مطلب ستون طنزی درصفحه همشهری سالم
است که هرسال در روزهای اعالم نتایج کنکور به یکی از
پر بازدیدترین پست های فضای مجازی تبدیل می شود.
کاربری در این باره نوشته« :ببین چقدر اوضاع دانشگاه
ها خراب شده که یارو تو کنکور شرکت نکرده ولی قبول
شده!» کاربر دیگری نوشته « :کمال جان تو کی بودی...
ما هم به تو و پدر و مادرت خیلی تبریک میگیم که بدون
شرکت در کنکور مجاز به انتخاب رشته شدی!» کاربر
دیگری هم نوشته است« :ببین بچه شون چی بوده که
اینجوریهممجازشدهبراشتبریکچاپکردن!»

آن طور که رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرده اســت،
طــی یک مــاه گذشــته حــدود  3.2میلیــارد یــورو برای
واردات کاالهای اساسی و همچنین مواد اولیه و کاالهای
سرمایهای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.به
گزارشایسنا ،عبدالناصر همتی ،در صفحه اینستاگرام
خــود گزارشــی از اقدامات صــورت گرفته بــرای تامین
ارز کاالهای مــورد نیاز مردم اعالم کــرد .آن طور که وی
توضیــح داده اســت ،دولــت و بانــک مرکــزی در جریان
تشدید تحریمهای دولت آمریکا و در
چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن
شــتاب بخشــیدن بــه تقویت و
تحکیــم ذخایر ارزی کشــور،

واردات غیر ضروری را کنترل کرده و صادرات را شتاب
داده انــد و تامین ارز بــرای کاالهای اساســی و ضروری
و نیــز مواد اولیــه و دیگــر کاالهای مــورد نیاز مــردم را با
تدبیر و اولویت بنــدی به نحو مطلوبــی انجام میدهند.
در بخش دیگر این گــزارش ،همتی به تامین ارز اشــاره
کرده و گفته اســت که طی یک ماه گذشــته حدود 1.8
میلیارد یورو بــرای واردات کاالهای اساســی و ضروری
شامل روغن ،گوشت ،برنج ،کنجاله ،تجهیزات پزشکی،
دارو و همچنین  1.8میلیارد یورو از طریق ســامانه نیما
بــرای واردات مــواد اولیــه و کاالهای ســرمایهای و
مصرفی مورد نیاز مردم تامین شــده است.رئیس
کل بانک مرکــزی با اعــام این که برنامــه تامین
ارز کاالهــای مــورد نیــاز مردم بــا جدیــت دنبال
میشــود ،این اطمینــان را به عموم مــردم داد که
تالشهای الزم برای تامین کاالهای اساسی
و ضروری آن ها صورت خواهد گرفت.
وی این را هم یادآوری کرده اســت
که دولت آمریکا بیشتر اقداماتی
را که میخواســت و میتوانست
در چهارم نوامبر ( ۱۳آبان) انجام
بدهد ،تاکنون اجرایی کرده و از
حاالبهبعدبیشتربهدنبالجنگ
روانی است.

توضیحات بانک مرکزی درباره
بخشش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان

تغییرتاریختولیدبرایگرانفروشی وکلکل مغازهدارباترامپ!

2.1 M

همتی :اقدامات تحریمی اجرایی شده ،آمریکا ازاین پس به دنبال جنگ روانی است

 60گروه بزرگ صنعتی در آمریکا علناً
وارد جنگ با ترامپ شدند

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

تحلیل همتی از استراتژی تحریمی آمریکا

واردات کاال بدون انتقال ارز
آزاد شد





وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از موانع قانونی ترخیص ۶۰۰هزار گوشی موبایل موجود در گمرک خبر داد .آذری جهرمی در توئیتی نوشت :در جلسه
قبلیهیئتدولتدستورالعملنحوهترخیصکاالهایواردشدهبدونارزتخصیصیازگمرکبهتصویبرسیدوموانعقانونیترخیص ۶۰۰هزارگوشی
تلفن همراه موجود در گمرک ،رفع شد .به گزارش مهر ،چندی است که بازار تلفن همراه به دلیل نبود کاال و افزایش نرخ ارز ،با نابه سامانی روبه روست.

3.1 M

کل کل مغازه دار با ترامپ!
دیروزتصویریمنتشرشدکهیکیازفروشندگانجلوی
مغازه اش روی بنری نوشته بود« :این مغازه هیچ شعبه
ایندارد.رویحسابکلکلباترامپزیرقیمتتولید
میفروشیم!» این تصویر حرف و حدیث های زیادی
به دنبال داشت و سوژه شوخی کاربران شبکه های
اجتماعیشد.کاربرینوشتهبود«:پیشنهادمیکنیم
برایاینکهرویترامپروکمکنینهمهاجناسمغازه
رورایگانبدید!»کاربردیگریهمنوشتهبود«:بهتازگی
ایننوعتبلیغکردنهازیادشده!فروشندههابهخاطر
جلب توجه این جوری خالقیت به خرج میدن!» کاربر
دیگریهمنوشتهبود«:ببخشیدوسطکلکلباترامپ
مزاحممیشم،قسطیهممیفروشید؟!»

1.3 M
2.6 M

تغییر تاریخ تولید برای گران فروشی!
تصویری از یک بسته پوشک در فضای مجازی بازنشر
شدکهرویبستهدوتاریختولیدبادوقیمتمتفاوتدرج
شدهبود.بیشترکاربراندلیلاینتغییرتاریخراتوجیه
افزایش قیمت این کاال دانسته اند .کاربری در واکنش
به این تصویر نوشته« :از عجایب کشورمون اینه که یه
پوشکدوبارتولیدمیشهودوبارقیمتمیخوره!» کاربر
دیگرینوشته«:کاشتفاوتتاریخشحداقلیکسال
فرقمیکرد!تاریختولیدشمال 9روزبعدهو 40درصد
بهقیمتشاضافهشده!»کاربردیگریهمنوشتهاست:
«نهادهاینظارتیبایدحواسشونروبیشترجمعکنن
وبااینجورگرانفروشیهابرخوردکنن».

روشینوینبراینامگذاریکوچهها

تصویری ازروســتــای «طـــاد» در بخش مرکزی
شهرستان تفرش منتشر شد که در آن کوچه باغ
های روستا به نام بزرگان ادب و هنر کشور مزین
شده بود .این تصویر واکنش مثبت کاربران فضای
مجازیرابهدنبالداشت.کاربرینوشتهبود«:این
روستا یک تنه استاندارد نام گذاری کوچه و خیابان
راچندپلهباالبردوزیباییکوچهباغهایاینروستا
روچندبرابرکرد!»کاربردیگرینوشتهبود«:اینکه
اسمکوچهروبهمشاهیرادبوهنراختصاصدادن
یهچیزهواینکهیهبیوگرافیمختصرهمازاوندادن
یهچیزهدیگهاست».کاربریهمنوشتهبود«:کاش
شهرداری های کالنشهر ها هم از این ایــده ها
استفادهکننومردمروبامشاهیربیشترآشناکنن»

در حالی که نگرانی ها از کاهش تولید ونزوئال از ســویی و
ناتوانی اوپک در جبران کاهش تولید از ســوی دیگر باعث
جهش قیمت نفت به  80دالر طی پنج شنبه گذشته شده
بود ،آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد که با کاهش
احتمالــی تولید نفــت ایــران در اثر تحریــم هــای آمریکا،
طالی ســیاه ســقف چهار ســاله  80دالر را هم درخواهد
نوردید.بــه گزارش خراســان ،البتــه برخی کارشناســان
پیش بینی صعــود نفت را به باالتــر از  100دالر هم مطرح
می کنند .فریدون فشــارکی ،موســس و رئیس اندیشکده
فکتس گلوبــال انرژی در این باره به پایگاه خبری ســی ان
بی ســی ،گفت :هم اکنون ایران یکی از بزرگ ترین صادر
کنندگان نفــت جهان اســت .حذف کامــل ایــران از بازار
نفت موجب رســیدن قیمت ها به باالی  100دالر خواهد
شــد زیرا دیگر تولید کنندگان به راحتی نمی توانند جای
خالی این کشــور را پر کنند.به گزارش ایســنا ،آژانس بین
المللــی انــرژی گفت :معلوم نیســت عربســتان ســعودی
و دیگــر تولیدکننــدگان چگونه کمبــود عرضه به بــازار را
جبــران خواهند کــرد و اینکه چه میــزان قادر بــه جبران

خواهند بود؟این در حالی اســت که گزارش ماهانه اوپک
نشــان می دهد که تولید نفت ایران  150هزار بشــکه کم
شد و به رقم سه میلیون و  584هزار بشکه رسید .خبرها از
میزان صادرات ایران هم نشان می دهد ،اگرچه صادرات
میعانات با مشــکل جدی مواجه شــده اســت اما صادرات
نفت خام در محدوده دو میلیون بشــکه در روز باقی است.
خرید چین و ترکیه ادامه دارد و هند هم هنوز نظر شــفافی
نداده است .درباره هند ،به گزارش تسنیم ،آمارهای منابع
کشتیرانی نشان می دهد ،شرکت نایارا انرژی هند (اسار
اویل سابق) در ماه اوت خرید نفت از ایران را نسبت به ماه
گذشــته افزایش داده و به  ۱۳۶هزار بشکه در روز رسانده
اســت .رســانه های بین المللی اعالم کرده انــد میعانات
گازی ایران در حال ذخیره ســازی روی آب است و امکان
صادرات آن وجود نــدارد.در اثر این تحــوالت قیمت نفت
در روز پنج شنبه گذشته به باالترین سطح طی چهار سال
اخیر یعنی  80دالر نزدیک شد اما روز بعد به دلیل نگرانی
از کاهش تقاضا و احتمال تشــدید جنگ تجاری دوباره به
سطح  78دالر بازگشت.

پس از هشدارهای متعدد درباره داللی در خرید و فروش محصوالت پتروشیمی

سقف قیمت محصوالت پتروشیمی هم حذف شد
در حالی که پیــش از این دولــت قیمت گذاری دســتوری
محصــوالت فــوالدی و فلــزی و پاالیشــی را متوقــف کرده
بود ،وزیر صنعت توضیح داد که ســقف قیمتی محصوالت
پتروشیمی در بورس کاال هم حذف می شود تا قیمت ها بر
اساس عرضه و تقاضا تعیین شود .به گزارش شاتا ،محمد
شــریعتمداری در نشســت مشــترک با مجمع نمایندگان
گیالن در این باره گفت که تصمیم دولت برای آزاد کردن
نرخ ارز واکنشــی به ســوداگریهای احتمالی اســت .وی
افزود :بسیاری از تقاضاهایی که برای ارز  4200تومانی
وجود داشــت غیر واقعــی بود و بــا توجه بــه وضعیت حوزه
پتروشیمی و بازار برای حمایت از این صنایع ارز نیمایی در
نظر گرفتیم .وی با توجه به افزایش نــرخ ارز و راهکارهای
مختلف بــرای دولت افزود :دولــت دو راه در پیــش دارد یا
در نظر گرفتن ارز  ۴۲۰۰تومانی بــرای معامالت کاالیی
و کنترل رانت و نظارت شدید بر بازار یا استفاده از نرخ ارز

و ســقف رقابت آزاد و هزینه در حوزه رفاهــی وحمایتی که
کشــور در حال حرکت به ســمت بازار غیر رانتی است و به
تدریج روندها اصالح و از هفته آینده در عرضه محصوالت
پتروشــیمی نیــز ســقف رقابــت آزاد خواهد شــد .گفتنی
است بعد از تغییر سیاســت ارزی دولت در نیمه مردادماه،
قیمت گذاری محصوالت فوالدی ،پاالیشــی و پتروشیمی
در بــورس کاال (برای فــروش داخلی) همچنــان بر مبنای
دالر  4200تومــان انجام می شــد که این موضــوع باعث
ایجاد رانت های بســیاری بــرای عده ای خاص شــده بود
و اعتراضات شــدیدی را از ســوی تولیدکننــدگان و بخش
خصوصی در پی داشــت تا این کــه به مرور بــا وجود حفظ
قیمت پایه بــر اســاس دالر  4200تومانی ،ســقف رقابت
در معامالت محصوالت فرعی پاالیشــی ،فــوالدی و فلزی
حذف شــد و از هفته آینده این موضــوع درباره محصوالت
پتروشیمی هم اجرایی خواهد شد.

شاخص

نرخ رشد اقتصادی امسال
چقدر خواهد شد؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی ،به پیش بینی
نرخ رشد کشور در سال 97پرداخت .طبق این گزارش،
دو سناریو برای تخمین نرخ رشد کشــور در نظر گرفته
شده اســت .فرض عمده ســناریوی اول کاهش 500
هزار بشکه ای صادرات نفت ایران در نیمه دوم امسال
و فرض عمده سناریوی دوم ،کاهش یک میلیون بشکه
ای صادرات این کاال در نیمه دوم سال است .بر اساس
این گزارش ،نرخ رشــد بدون نفت ایران طی امســال،
 0.8و  1.9درصــد خواهــد بود .امــا با در نظــر گرفتن
بخش نفت ،این رقم به ترتیب به منفی 0.5و منفی2.8
درصدخواهدرسید.بااینحال،برخیشواهدحاکیاز
این است که کاهش صادرات نفت خام کشور الاقل طی
امسال به این اندازه نخواهد بود.

...

بازار خبر
ب توقف اعالم نرخ رشد اقتصادی
تکذی 
اقتصاد نیوز -برخی از رســانه ها ،اخبــاری مبنی بر توقف
انتشار آمار رشد اقتصادی منتشــر کرده و مدعی شدهاند:
بانک مرکــزی از ابتدای امســال بــه عنوان نهاد محاســبه
آمار رشــد اقتصادی ،اعالم آمار این حــوزه را متوقف کرده
و تاکنــون که نیمه اول ســال رو بــه اتمام اســت ،هنوز هیچ
نرخی اعالم نشده است .در این باره ،پیمان قربانی معاون
اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر این که اعالم آمار رشــد
اقتصادی متوقف نشــده اســت ،گفت :بنا بــر تقویم آماری
این بانک ،ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی هر فصل(سه
ماهه) در هفته آخر فصل بعد منتشر میشود.

سقوط شدید ارزش سهام در بورس عربستان  
ایرنا  -به گزارش رویترز ارزش ســهام در بورس عربســتان
در پایان معامالت پنج شنبه ،با  0.4درصد کاهش به هفت
هزار و  591واحد رســید که در شش ماه گذشته بی سابقه
اســت .در این باره ،تحلیل گــران معتقدند موج بازداشــت
فعاالن مدنی و مذهبی در این کشور منجر به خروج سرمایه
از عربستان و افت بورس این کشور شده است .طبق گزارش
ها ،سطح سرمایه گذاری خارجی در عربستان به پایین ترین
سطح در چهار ســال گذشته رسیده اســت .خروج سرمایه
از عربستان ،چشــم انداز موســوم به  2030سعودی برای
ایجاد تحوالت بنیادین در این کشــور در پنج ســال آینده را
با شکســت رو به رو کرده اســت .در این حال جنگ ائتالف
سعودی به همراه امارات علیه یمن ،با بیش از  200میلیون
دالر هزینه روزانه ادامه دارد.

برچسبگذاری قیمت در سوپرمارکتها!
ایســنا -در پی افزایش قیمت برخی محصــوالت در بازار،
درخشــانی رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکتداران گفــت:
"دالالن ،برخی کاالها را به قیمت درج شــده روی آن ها به
مغازهداران میفروشــند و بــا توجه به این که فــروش باالتر
از قیمت منــدرج روی کاال گران فروشــی و جرم محســوب
می شــود ،فروشــندگان مجبورند آن ها را بــه قیمت خرید
بفروشــند" .وی با بیــان این کــه در این شــرایط ،در برخی
ســوپرمارکتها ،مغازهداران برچســب قیمت جدید روی
کاالها درج میکنند ،گفت :بر اســاس قانــون ،درج قیمت
جدید روی محصوالت تخلف محسوب میشود و در دادگاه
قابل پیگیری است.

...
خبر

پیشنهاد استاد اقتصاد مرکز پژوهش های
مجلس برای کنترل نقدینگی

خاندوزی :مشتریان بانک مقصد پول
برداشت شده را اعالم کنند

استاد اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس ،پیشنهاد داد که
به عنوان یک راه کنترل نقدینگی ،مشتریان بانک ها موظف
شوند مقصد مبالغ بزرگ پولی را که از حساب ها برداشت
می کنند ،به بانک اعالم کنند.به گزارش مهر ،سید احسان
خاندوزی مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس،
دلیل برداشت میزان زیاد پول از بانک و محل خرج کردن آن
از سوی صاحبان حساب های بانکی را یکی از راهکارهای
کنترل نقدینگی دانست .وی گفت :اگر مردم نمی خواهند
شخصی  ۲تن طال خریداری کند و ســبب ایجاد اخالل در
اقتصاد شود ،می توانند با اظهار کردن برداشت های خود از
بانک موافقت کنند .زیرا در این روش اگر شخصی که بیش
از یک رقم مشخصی از حساب خود پول برداشت می کند،
موظف به اظهار آن به بانک شود ،دیگر امکان فعالیت های
اقتصادی ضربه زننده نخواهد بود.وی این روش را دربرخی
از کشــورهای اروپایی فعالیتــی رایج دانســت و افزود :اگر
شخصی ۱۰۰۰یورو از حساب خود برداشت کند باید علت
برداشت و محل خرج کردن آن را به بانک اعالم کند.مدیر
دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
با بیان این که تا زمانی که این ابزار نباشد کنترلی هم وجود
نخواهد داشت ،ادامه داد :مشکل مهار ناپذیری و سیاست
ناپذیری اقتصــاد ایران بــه دلیل نبود تصمیــم جدی برای
منظم شدن اقتصاد است.
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