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تبادالت مالی دولتی ایران و عراق
زیر نظر بانک آمریکایی!
تسنیم -دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق
با اشاره به توافق انجامگرفته میان بانک مرکزی دو
کشورایرانوعراق،براییکسازوکارمالیبهمنظور
پرداخت پول حاصل از صادرات گاز و برق ایران به
عراقگفت:مقررشدهاستتاپولحاصلازصادرات
گازوبرقایرانبهعراقدریکحساببانکیدربانک
 TBIعراق متمرکز و با استفاده از این حساب ،اقالم
غیر تحریمی مورد نیاز کشور خریداری شود .سید
حمید حسینی با اعالم این که این سازوکار ،تنها
برای مطالبات و تبادالت بخش دولتی ایران و عراق
به کار گرفته می شود ،گفت :این سازو کار عالوه بر
کارشکنیهاییکهوجودداشته،درگیربوروکراسی
اداریشدهاست.درعینحالباتوجهبهاینکهبانک
 TBIعراق ،تنها بانکی است که توانایی بازگشایی
السی و خریدهای خارجی را دارد و از سوی دیگر
زیرنظر مؤسسه  JPMorganآمریکا قرار دارد و بعد
از حضور آمریکاییها در عراق ،مدیریت اجرایی این
بانک در اختیار آمریکاییها قرار گرفت ،نمیشود
انتظاربیشتریازاینبانکداشت.
حسینی درباره میزان پولی که ب ـهازای صــادرات
گــاز و بــرق کشورمان در حساب  TBIعــراق قرار
دارد گفت :پیشبینی میشود حدود چهار تا پنج
میلیارددالرپولیکهبخشیازآنپولصادراتبرق
وگازکشورمانبهعراقاستوبخشیدیگر،مبالغی
از مطالبات قبلی ایران در عراق را شامل میشود در
اینحسابوجودداشتهباشد.

 2نماینده بازداشت شده
با تودیع وثیقه آزاد شدند
ایسنا -یک عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای
اسالمی از آزاد شدن دو نماینده بازداشت شده خبر
داد و افــزود :وثیقه تعیین شده برای هر یک از این
دو نماینده ۱۰میلیارد تومان بوده است که با تودیع
این وثیقه ،این دو نفر تا تعیین تکلیف پرونده آزاد
شدند .در خور ذکر است ،محمد عزیزی و فریدون
احمدیچهارشنبهگذشتهدرارتباطباپروندهایدر
خصوص فروش محصوالت شرکت سایپا و اخالل
در بازارخودرو بازداشت و به زنــدان اوین منتقل
شدهبودند.
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آتشجنگتجاریبهداخلآمریکارسید
سقوط وال استریت ،جهش طال و انتقاد تند رئیس بانک مرکزی و کشاورزان از ترامپ
درحالیکهباعقبنشینیآمریکاازوضع
تعرفه جدید بر  300میلیارد دالر کاالی
چینی ،کمی از التهاب جنگ تجاری
کاسته بود ،اقــدام غیرمنتظره چین در
وضع تعرفه های جدید بر  75میلیارد
دالر کــاالی آمریکایی ،از جمله نفت و
کــاالهــای کــشــاورزی ،آتــش ایــن جنگ
را شعله ورتــر کــرد .ترامپ هم که مورد
انتقاد جدی کشاورزان آمریکایی و اتاق
بازرگانی قرار گرفته ،به این اقدام چین
واکنش نشان داد .ماجرا از آن جا شروع
شد که «ژائــو فنگ» سخنگوی وزارت
بازرگانی چین روز جمعه اعالم کرد در
صورتی که واشنگتن اقدامات غلط خود
را تصحیح نکند  ،پکن آماده تالفی است.
به گزارش فارس از اسپوتنیک ،این مقام
چینیافزودکهچینازاولسپتامبرو15
دسامبر به ترتیب تعرفههای  5درصدی
و  10درصــدی بر  75میلیارد دالر از
کاالهای آمریکایی اعمال خواهد کرد.
چین پیشتر نیز تعرفه هایی بر واردات از
آمریکا وضع و واردات برخی کاالهای
کشاورزی مثل سویا را متوقف کرده بود.
در پی این اقدام چین« ،دونالد ترامپ»
رئیس جمهور آمریکا در چندتوئیت به
شدت از اقدام چین انتقاد کرد و نوشت:
«چین نباید تعرفه جدیدی بر 75میلیارد
دالر کــاالهــای آمریکایی اعمال کند.
(در واکنش به این اقــدام) از اول اکتبر
( 9مهر)  250میلیارد دالر کاالهایی
چینیکههماکنونباتعرفه 25درصدی
وارد آمریکا میشوند باید مالیات 30
درصــدی دهند به عالوه  300میلیارد
دالر کاالهای باقی مانده چینی که از اول
سپتامبر( 10شهریور)قراربودتعرفه10
درصدیبدهند،هماکنونبایدتعرفه15
درصدی پرداخت کنند».

▪واکنشترامپبهبانکمرکزیآمریکا

این در حالی است که جروم پاول رئیس
بانکمرکزیآمریکابهتازگیضمنانتقاد
ازترامپ،بهاثرگذاری زیادجنگتجاریبا
چین روی رشد اقتصادی آمریکا اعتراف
کرد .به گــزارش ایسنا به نقل از رویترز،
پاول ،سیگنال مشخصی مبنی بر انجام
درخواست ترامپ دربــاره کاهش بیشتر
نــرخ بهره ،صــادر نکرد .دونالد ترامپ،
در حمالتی بسیار تند و بی سابقه ،وی
را دشمنی بزرگتر از چین برای آمریکا
دانست!ترامپهمچنینگفت،درصورتی
که پاول بخواهد از ریاست بر فدرال رزرو
استعفا کند مانع کــارش نخواهد شد.
ترامپ این را هم گفته بود که ما دالر قوی
وبانکمرکزیضعیفداریمومنبایدباهر
دویاینهاسروکلهبزنم .ویهمچنیندر
سخنان دیگری از شرکتهای آمریکایی
خواست تا جایگزین های دیگری برای
تجارتباچینپیداکنند.
▪انتقادتندکشاورزانازترامپ

در حالی که کشاورزان ،یکی از مهم ترین
گروههایحامیترامپبودهاند،بهتازگی
به خاطر تشدید جنگ تجاری به مخالفان
جــدی وی تبدیل شــده انــد تا آن جا که
«اتحادیه ملی کشاورزان» آمریکا در بیانیه

ای اعــام کــرد :رئیس جمهوری آمریکا
اوضاعرابهجایبهترکردن،بدترمیکندو
پلهارادرجنگتجاریباچینبهآتشمی
کشد .به گزارش ایرنا ،هافینگتون پست
بیانیهکشاورزانراآتشینخواندهوبهنقل
ازجانسونرئیساتحادیهملیکشاورزان
نوشته اســت :ترامپ به جــای آن که به
دنبال حل مشکالت موجود ما در بخش
کشاورزی باشد ،مشکالت جدیدی خلق
می کند .همزمان اتاق بازرگانی آمریکا
نیزباصدوربیانیهایضمنآنکهخواستار
توافقی سازنده با طرف چینی برای کنار
گذاردناختالفاتشد،افزود:زمانبسیار
اهمیت دارد ،ما نمی خواهیم شاهد بدتر
شدنروابطآمریکاباچینباشیم.
▪واکنشبازارها

درپیایناتفاقات،طالیجهانیحدود2
درصدافزایشیافتوهراونسبه1527
دالر رسید .بــورس وال استریت نیز در
آخرین روز کاری خود در هفته گذشته با
ریــزش سنگین مواجه شد .قیمت نفت
برنت هم یک درصــد و نفت خام آمریکا
بیشاز 2درصدریزشکرد.دربازاراوراق
قرضه ،بازدهی اوراق  ۱۰ساله آمریکا با
رسیدن به 1.61درصــد در کمترین حد
خودازسال ۲۰۰۷قرارگرفت.
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ترافیکطرحهای«تام» دار
برایمسکن!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به طرح
های تام کاد ،تام فاز و تام اج ،از رونمایی از طرح جدید تام تز (تهاتر
واحدهای مسکونی آمــاده با زمین) خبر داد .در این حال ،بنیاد
مسکن طرح ساخت 100هزار مسکن در شهرهای زیر 100هزار
نفرراکلیدزد .طبقگزارشپایگاهاطالعرسانیوزارتراه،حسینی
معاون مسکن این وزارتخانه از طرحی جدیدبا عنوان «تام تز» (تهاتر
واحدهای مسکونی آماده با زمین) خبر داده است که در قالب آن
قرار است بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده
توسط سازندگان مسکن ،ایجاد شود .وی این طرح را در راستای
تعیینتکلیفخانههایخالیوبهمیدانآوردنآنهادربازارمسکن
اعالم کرد .به گزارش خراسان ،این «تام» جدید در حالی قرار است
وارد فضای اجرایی حوزه مسکن شود که پیشتر ،وزارت راه ،از طرح
هایدیگریباعنوانتامکاد(تامینمسکنکارکناندولت)،تامفاز
(تامین مسکن به روش فروش اقساطی) و تام اج (تامین مسکن به
روش اجاره) خبر داده بود .نکته قابل توجه در خصوص همه طرح
های فوق این است که هر یک از این چهار طرح در مرحله طراحی و
تصویبقراردارندوهنوزهیچیکتوسطوزارتراهاجرایینشدهاند.
▪طرحملیمسکندرشهرهایزیر 100هزارنفرکلیدخورد

روزگذشتهتسنیمگزارشدادکهثبتنامطرحملیمسکنبهصورت
آزمایشی در کرمان کلید خورده است و به گفته معاون مسکن بنیاد
مسکن  ،این طرح بعد از 10روز در استان های دیگر نیز آغاز خواهد
شد.برایناساس،متوسطتسهیالتارائهشدهتا75میلیونتومانبا
سود 18درصدبادورهبازپرداخت 10سالهاستکهتا 100میلیون
توماننیزقابلافزایشخواهدبود.
اسامی طرح های تامین مسکن وزارت راه با پیشوند «تام»

نام طرح
تام کاد

تام فاز

تام اج
تام تز

مخاطب

خالصه طرح

کارکنان

ساخت مسکن در زمین های دولتی

دولت

اقشار

مختلف
اجاره

نشینان

دارندگان
زمین

کسر  20درصد حقوق برای  25سال،
توسط انبوه سازان ،دوره تحویل مسکن به
متقاضیان :هفت سال

ارائه زمین های دولت به پیمانکاران،

ساخت واحدهای مسکونی با سرمایههای

متقاضیان و دریافت قیمت زمین به صورت
اقساطی از آنان

تشکیل موسسات اجاره داری حرفه ای
ایجاد بازار تهاتر واحدهای مسکونی آماده
با زمین

شاخص

کدام مواد غذایی در مردادماه
ارزان شدند؟

طبق گــزارش مرکز آمــار ایــران ،در مردادماه،
شاخص قیمت کل خوراکی ها و آشامیدنی ها
 0.5درصد کاهش یافت .در این میان ،سبزی
هاومیوههاوخشکباربیشترینکاهشقیمترا
تجربه وچای،شیروگوشتقرمزبیشترینرشد
قیمتراثبتکردند.تورمکلماهانهدرمردادماه
 0.6درصد بوده است که عمدتا ناشی از گرانی
اقالم غیرخوراکی ،مثل اجاره مسکن ،پوشاک
وکفش،لوازممنزلو...بودهاست.

خبر

برنامه دولت برای افزایش نرخ
دوم گازوئیل
عضو هیئت عامل سازمان راهــداری از برنامه
دولت برای افزایش قیمت دوم گازوئیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،فرامرز مداح گفت:
هم اکنون ارائه سوخت (گازوئیل) به کامیونها
بر اساس پیمایش با دو نرخ لیتری  300و 600
تومانی عرضه میشودکه قیمت  600تومانی،
نرخ آزاد محسوب میشود .با این حال ما با هدف
کاهش قاچاق سوخت ،موضوع اتصال نرخ دوم
گازوئیل را به کارت سوخت کامیونها پیشنهاد
دادیم که شرکت پاالیش و پخش فراورد ههای
نفتی ابتدا این موضوع را پذیرفت اما در نهایت
آن را رد کرد ،زیرا این شرکت به دنبال این است
که نرخ دوم گازوئیل را (گازوئیل  600تومانی)
افــزایــش دهــد .وی تأکید کــرد :موضوع ارائــه
سهمیه سوخت بر اساس پیمایش به قوت اجرا
میشود و هر کامیونی که پیمایش داشته باشد،
حتم ًا سوخت با نرخ هر لیتر  300تومان بر اساس
میزان پیمایش دریافت میکند.

