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آغاز پرداخت تسهیالت اشتغال زایی
روستایی از هفته آینده

...
اخبار

معاون وزیر صنعت:

کاال بعد از  13بار دست به دست شدن
به مصرف کننده می رسد
معاون وزیر صنعت گفت :بر اساس بررسیهایی که انجام
دادیم برای این که یک کاال به دست مصرفکننده برسد در
برخی اوقات در  13ایستگاه توقف میکند و در هر ایستگاه
مقداری به قیمت کاال افــزوده میشود .آنگونه که ایلنا
گزارش کرده« ،سینکی» در دهمین اجالسیه نمایندگان
اتاق اصناف ایران افــزود :طوالنی بودن این مسیر آفتی
برای تولیدکننده و مصر فکننده به حساب میآید و با
وجود تدابیر اتخاذ شده هنوز این مسیر طوالنی ادامه دارد.
وی با ابراز نگرانی از حیات اصناف خرد گفت :واحدهای
صنفی امروز در معرض رفتارهای جدیدی قرار گرفتهاند
و معلوم نیست تا  10سال دیگر وضعیت این واحدهای
کوچک به چه شکل خواهد بود .امروز جایگاه اصناف خرد
در فروشگا ههای زنجیر های و بزرگ مشخص نیست در
حالی که قرار بود این فروشگاهها با مدیریت و سهامداری
اصناف خــرد شکل بگیرد .اصناف باید از فرصتهای
موجود استفاده کنند و توجه داشته باشند برای حفظ سهم
خود در اقتصاد کشور تغییراتی اعمال کنند.به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،وی بر توسعه فروشگاه های زنجیره
ای با سهامداری صنوف خرد تاکید کرد .معاون وزیر صنعت
افزود:برایحمایتازتولیدهفتایستگاهتعریفشدهاست
که در کشورهای پیشرفته ،بانکها در ایستگاه دوم یا سوم
قرار دارند اما در ایران بانکها در ردیف  37قرار دارند.

شناسایی  1128کانتینر کاالی قاچاق
از گمرک
در حالی که وزیر اقتصاد چند روز پیش منکر ورود کاالی
قاچاق از مبادی رسمی شد ،ماموران وزارت اطالعات
 1128کانتینر کاالی قاچاق از گمرک شهید رجایی به
ارزش تقریبی  100میلیارد تومان را شناسایی کردند.به
گزارش خبرگزاری فارس ،ستاد خبری وزارت اطالعات
از شناسایی  1128کانتینر شامل لوازم اداری ،خانگی،
ورزشــی ،ساختمانی و هتلداری توسط سربازان گمنام
امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات استان هرمزگان خبر
داد .طبق این گزارش 23 ،نفر از اعضای مربوط به این باند
قاچاق سازمان یافته دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند
و گفته شد که کاالهای شناسایی شده مربوط به سالهای
 94تا  96است.
بخشی از این کانتینرهای کشف شده و شناسایی کاالهای
قاچاق مربوط به گمرک شهید رجایی در بندرعباس است.
همچنین هشت نفر از اعضای این باند بازداشت شده و
 15نفر که برخی کارکنان گمرک نیز هستند مورد پیگرد
قضایی قرار گرفته و بازجویی شدند .برآورد اولیه از ارزش
کاالهای شناسایی شده بیش از  100میلیارد تومان بوده
است.البتههنوزکارشناساندرحالبررسیدقیقترارزش
کاالها هستند .گفته میشود ،بخشی از این کانتینرها
به داخل کشور آمده و باید منتظر ماند که چه تعداد از این
کانتینرهای قاچاق کشف شده است .این در حالی است
که چند روز پیش مسعود کرباسیان وزیر کنونی اقتصاد و
رئیس کل سابق گمرک ادعا کرده بود که قاچاق کاال از
مبادی رسمی نداریم.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

خودروهای برقی ایرانی طی  4سال آینده
وارد بازار می شود
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تولید خودروهای
برقی ایــرانــی تا چهار ســال آینده خبر داد .ب ــه گــزارش
خبرگزاری میزان ،منصور معظمی در نشست تخصصی
آینده صنعت خــودرو و خودر وهای برقی اظهار کــرد :به
تازگی دو شرکت خودروساز ایرانخودرو و سایپا برنامههای
تولید خودروهای برقی را به ایدرو ارائه کرده اند و گفته شده
است که تولید خودروهای برقی این دو شرکت تا چهار سال
آینده وارد بازار میشود.وی افزود :این دو شرکت به حمایت
دولت نیاز دارند و ما نیز میدانیم که بدون توجه و حمایت
دولت همانند پرداخت یارانهها این تولیدات امکان پذیر
نیست .معظمی تصریح کرد :باید نظام رگوالتوری در زمینه
تولید و فراهم کردن زیر ساختهای صنعت خودروی برقی
در کشور در اولویت قرار گیرد .وی ادامه داد :در بازار فعلی
خودرو ،ایجاب میکند که این حوزه از انسجام بیشتری
برخوردار باشد چرا که سند چشمانداز صنعت خودرو بسیار
کالن است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد:
نقش وزارتخانه در زمینه تولید خودروهای برقی کمرنگ
نیست و باید هرچه سریع تر رگوالتوری در این بخش مصوب
شود.وی تاکید کرد :نگاه وزیر صنعت نیز بر رضایت مشتری
استازاینروبایدحمایتهاازصنعتخودروسازیمنطقی
باشد .بهگفتهمعظمی،سرمایهگذاریدراینبخشفراتراز
دولت است و باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد ،چرا
که هم اکنون آلودگی هوا و ترافیک ،تهران را قفل کرده
است .به گفته وی ،اقدامات در زمینه تولید خودروی برقی
باید به صورت پکیج و کار هدفمند صورت گیرد به گونهای
که بخشی از این سرمایه گذاری به حاکمیت مربوط است
نه بنگاه داری.

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 50( 41.400

) 300( 48.900

) 500( 55.000

6.114

11.200

1.263.000

) 180.000( 14.000.000 13.050.000

6.900.000

3.900.000

2.550.000

(دالر)
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مقدار

تهران

) 187( 41.100

) 40( 48.012

) 50( 54.560

6.114

11.221

1.258.210

) 35.000( 13.870.000

6.970.000

3.927.000

2.580.000

)0( 1.278

تغییر

13.230.000

سکه طرح جدید

معاون امور تعاون وزیرکار با اشاره به طرح تسهیالت ارزان قیمت به اشتغال روستایی گفت :از هفته آینده پرداخت تسهیالت توسط بانکهای
عامل آغاز میشود .به گزارش تسنیم ،وی افزود :در این باره طرحهزار تعاونی در هزار روستا را ارائه کردهایم .طبق این طرح قرار است 12
هزار میلیارد تومان با نرخ سود  6درصد به طرح های اشتغال زایی در بخش های مختلف و همچنین سرمایه در گردش اختصاص یابد.

افزایش حداکثر 15درصدی قیمت نان از ابتدای آذر



...
خودرو
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شفاف سازی درباره مشکالت بانکی ایرانیاندرچین ،امارات و مالزی
در پی انتشار اخباری مبنی بر مشکالت بانکی برای
ایرانیان در چین و امارات ،یکی از اعضای اتاق بازرگانی
ایران گفت :این موضوع خیلی جدید نیست و این گونه
نیست که چینیها هر گونه خدمات بانکی را در ایران
ممنوع کرده باشند ،بلکه این ممنوعیت برای ایرانیانی
که ساکن چین هستند ،به وجــود آمــده اســت؛ یعنی
اتباع ایرانی در چین.به گزارش ایسنا ،وی افزود :اتباع
ایرانی تقریبا در بسیاری از کشورهای دنیا نمیتوانند
حساب باز کنند و این موضوع خیلی جدید نیست .اما
رخ دادن این اتفاق در چین تا حدودی جدید است .ما
به دنبال رایزنی با وزارت امور خارجه ،وزارت اقتصاد
و سفارت چین در تهران هستیم تا راهحلی برای این
موضوع پیدا کنیم .همزمان دانشمند ،رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و امــارات نیز دربــاره انتشار
نامه ای مبنی بر مسدود شدن حساب ایرانیان در بانک
 nbdامارات گفت :با پرسوجویی که از اعضای اتاق
بازرگانی و فعاالن اقتصادی ایرانی در دبی داشتیم،
مشخص شد این اتفاق برای دیگر تجار ایرانی که در
این بانک حساب دارند نیفتاده است و در واقع ارتباطی
با ایرانی بــودن صاحب حساب ندارد.گفتنی است
مشکالت بانکی ایرانیان در چین از ابتدای امسال
شروع شد اما موضوع امــارات چند روزی است که با
انتشار نامه ای مبنی بر مسدودشدن حساب یک ایرانی
در این کشور رسانه ای شد .همزمان دیروز برخی رسانه
ها خبر دادند که عالوه بر چین و امارات ،حساب ایرانی

گندم ،آرد و نان به نتیجه می رسد و اجرایی میشود،
اما این امر منجر به افزایش قیمت نمیشود .وی به این
نکته نیز اشاره کرد که افزایش  15درصدی نان تنها
هزینههای کارگری را پوشش میدهد.از سوی دیگر
علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ،با اشاره به تصمیم
ستاد تنظیم بازار گفت که پیشنهاد نانوایان افزایش
 ۳۰درصــدی بــوده که بر این اســاس ،با افزایش نرخ
به میزان  ۱۵درصد به شرط افزایش کیفیت موافقت
شده است .به گزارش ایسنا ،فاضلی افزود :هم اکنون
دورریز نانها بسیار زیاد است و با تغییر قیمت صورت
گرفته ،انتظار میرود کیفیت نان بهتر شود.با وجود
صحبت های یادشده ،تاکنون دقیق ًا مشخص نشده
است که این افزایش قیمت تنها مربوط به واحدهای
یارانه پز یا همه واحدها اعــم از آزادپــزهــا می شود.
همچنین مشخص نیست وعده افزایش کیفیت نان با
چه سازو کاری قرار است محقق شود.
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از سوی 2مقام بانک مرکزی و اتاق بازرگانی انجام شد:

بازهم وعده نسیه برای افزایشکیفیت نان
عضو ستاد تنظیم بازار با بیان این که قیمت انواع نان
سنتی از ابتدای آذرمــاه تا سقف  ۱۵درصد افزایش
مییابد ،گفت :میزان افزایش قیمت در هر استان
متفاوت است و با نظر استاندار و در تهران با نظر رئیس
اتاق اصناف ،تعیین میشود.در این حال رئیس اتاق
اصناف ،ایــن افزایش قیمت را مشروط به افزایش
کیفیت اعالم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بعداز
گذشت چندین ماه از گله و شکایت نانوایان از ارزانی
قیمت نان و تغییر نکردن قیمت توسط ستاد تنظیم
بازار ،باالخره این ستاد با افزایش قیمت  15درصدی
این محصول موافقت کرد .یکی از اعضای ستاد تنظیم
بازار در این باره گفت :میزان افزایش قیمت نان در
کشور ،حداکثر  15درصــد قیمت فعلی است و این
رقم ممکن است در برخی از استا نها کمتر باشد.
وی افزود :تعیین میزان افزایش قیمت نان در تهران
به رئیس اتاق اصناف سپرد هشده است اما در دیگر
استا نها استاندار ،میزان افزایش قیمت را تا سقف
15درصد تعیین میکند.قاسم زراعت رئیس اتحادیه
نانوایان سنتی نیز با بیان این که زمان اعمال افزایش
قیمت ابتدای آذر است ،گفت :در سه سال گذشته
با وجود افزایش هزینههای تولید مانند هزینههای
کارگری ،قیمت نان ثابت بود به همین منظور ستاد
تنظیم بازار مصوب کرده که افزایش  15درصد قیمت
بــدون تغییر وزن چانه باشد .وی افــزود :مــاه آینده
جلسات طرح و برنامه مدنظر برای طرح یکسانسازی

شاخص کل

...
نفت



سال کم اتفاق بورس

ها در مالزی نیز بسته شده است.در این باره ،مدیرکل
بین الملل بانک مرکزی در رابطه با اطالعیه اخیر
بانک اماراتی  nbdآن را مربوط به تعداد معدودی از
ایرانیان دانست و گفت :این موضوع چیز تازه و مهمی
نیست زیرا این بانک سال هاست که روابط بانکی خود
را با شبکه بانکی و موسسات مالی و اقتصادی ایران
قطع کرده است و ادامه داد که این بانک در مراودات
بین بانکی ایران هیچ وزنی ندارد«.حسین یعقوبی» در
گفت وگو با نود اقتصادی ،درباره مسدود شدن حساب
تعدادی از دانشجویان ایرانی نزد بانک های مالزیایی
،این خبر را از اساس ناصحیح دانست و توضیح داد:
تعداد اندکی از دانشجویان ایرانی از خدمات صرافی
هایی استفاده کرده اند که مورد وثوق طرف مالزیایی
نبوده ،بنابراین حواله های آن ها برگشت خورده که
با رایزنی های به عمل آمده قرار است تا صرافی های
معتبر جایگزین آن ها شود.

...

حمل و نقل

افزایش قیمت  12محصول ایران خودرو

توتال ادامه کار در ایران را به مواضع آمریکا منوط کرد

تحویل  ۸هواپیمای ای تی آر به ایران تا  ۲ماه آینده

گروه صنعتی ایران خودرو  ۱۲محصول خود را گران کرد .به گزارش
ایسنا ،طبق بخشنامه ابالغی این شرکت به نمایندگیهای فروش،
قیمتهای جدید به شرح زیر است :پژو  ۲۹ GLX ۴۰۵میلیون و ۸۶۹
هزار تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵معادل  ۳۸میلیون و  ۲۹۳هزار تومان،
پژو  ۲۰۶صندوقدار وی  8معادل  ۳۹میلیون و  ۱۴۲هزار تومان ،پژو
 ۲۰۷آی جدید  ۴۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان ،پژو  ۲۰۷آی اتوماتیک
جدید  ۴۷میلیون و  ۷۰۰هزار تومان ،سمند  LXسال  ۳۱میلیون و ۳۸
هزار تومان ،سمند  LXای اف 7معادل  ۳۱میلیون و  ۷۹۲هزار تومان،
تندر  ،E2 ۹۰معادل  ۳۹میلیون و  ۹۶۸هزار تومان ،تندر  ۹۰پالس
 ۴۱میلیون و  ۹۳۴هزار تومان ،تندر  ۹۰پالس اتوماتیک  ۴۹میلیون
و  ۱۰۰هزار تومان ،رانا  ۳۴ LXمیلیون و  ۶۹۱هزار تومان و دنا پالس
معادل  ۴۸میلیون و  ۵۰۰هزار تومان.

در حالی که بیش از سه ماه از امضای قــرارداد توسعه فاز  11پارس
جنوبی با توتال می گذرد و آمریکا هنوز تصمیمی درباره بازگشت تحریم
های ایران نگرفته است ،مدیرعامل توتال برای چندمین بار از بازنگری
در این قرارداد در صورت اتخاذ مواضع سخت توسط آمریکا علیه ایران
سخن گفت .به گزارش فارس ،در این زمینه پاتریک پویانه رئیس توتال
به شبکه خبری سیانان گفته است؛ در صورتی که چارچوب قانونی
وجود داشته باشد ،ما میتوانیم این قرارداد را به صورت قانونی پیش
ببریم .اما اگر نتوانیم به دلیل رژیم تحریمی این قرارداد را اجرا کنیم،
مجبوریم در این قرارداد بازنگری کنیم .پویانه گفت :اگر رژیم تحریمی
برای ایران وجود داشته باشد مجبوریم آن را به شدت بررسی کنیم .ما
با آمریکا کار میکنیم ،ما سرمایههایی در آمریکا داریم که باعث افزایش
بیشتر سرمایههای ما در آمریکا میشود.

تسنیم -رویترز به نقل از مدیر شرکت هواپیماسازی  ATRنوشت:
ای تی آر بعد از تحویل شش فروند هواپیما به ایران از ابتدای سال
 2017میالدی تاکنون ،که در چارچوب مجوزهای صادر شده از
سوی دولت آمریکا صورت گرفته است ،قصد دارد تا پایان سال هشت
فروند هواپیمای دیگر به این کشور تحویل دهد .بر اساس قوانین دولت
آمریکا هواپیماهایی که بیش از  10درصد تجهیزات به کار رفته در آن ها
ساخت شرکت های آمریکایی باشد ،برای صادرات به ایران باید مجوز
وزارت خزانه داری آمریکا را کسب کند« .شرر» که در حاشیه نمایشگاه
هوایی دبی سخن می گفت ،افزود :این شرکت قصد دارد سطح تولید
خود را در حد  80فروند در سال نگه دارد تا به توازن بازار کمک کند.
شرکت  ATRبه صورت مشترک متعلق به شرکت های ایرباس و گروه
لئوناردوی ایتالیاست.

انتقاد تند رئیس اتاق اصناف از سرکشی مالیاتی به حساب های بانکی
رئیس اتاق اصناف ضمن گالیه از قوانین و برخوردهای
مالیاتی با اصناف ،تصریح کرد :در پاسخ به برخوردهای
مالیاتی به ما میگویند " ۲۵۰۰حساب به عنوان نمونه
بررسی شده است" ،که سوال ما این است به چه حقی به
حسابهای مردم سرکشی میکنند؟!به گزارش ایسنا،
علی فاضلی در جمع نمایندگان اصناف اظهار کرد :متوجه
نمیشوم چرا برخی سیاستها از سوی دولــت اعمال
میشود،بهعنوانمثالمادرحوزهمالیاتمستقیمتاحدی

شاخص

مسائل را حل کردیم و در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز
تالشهایی صورت گرفت اما به یک باره بحث تراکنش
حسابهای مالی مطرح میشود.وی اظهار کرد :اگر تمام
دنیارابگردید،هیچکجانخواهیددیدکهچنینبرخوردیبا
صاحبانسرمایهصورتگیرد.مادرجلسات،بهاینموضوع
انتقاد میکنیم و در پاسخ به ما میگویند ۲۵۰۰حساب به
عنوان نمونه بررسی شده است .حال سوال ما این است که
بهچهحقیبهحسابهایمردمسرکشیمیکنند.فاضلی

افزود :چرا برای دریافت مالیات به سراغ آن هایی که زورتان
نرسیده از آن ها مالیات دریافت کنید ،نمیروید.
▪قانون درباره بررسی حساب های بانکی برای مالیات
چه می گوید؟

اظهارات این مقام صنفی در حالی است که در ماده 169
مکرر قانون مالیات های مستقیم به صراحت به تشکیل
بانکهایاطالعاتیمودیانمالیاتیوارائهاطالعاتمالی
توسطمودیانبهاینسازماناعمازاطالعاتبانکیتصریح
شده است .به گفته کارشناسان ،اجرای صحیح این ماده

قانونی زمینه اصلی اجرای قوانین بسیار مهمی همچون
مبارزهباپولشوییوخودقانونمالیاتهایمستقیماست.
در هفته های اخیر ،موضوع بررسی حساب های بانکی
مودیانمالیاتیازسال 90مطرحشدهبودکهپسازجلسه
کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
و روسای اتاقهای اصناف ،بازرگانی و تعاون کشور ،مقرر
شد بررسی حساب های مودیان مالیاتی که کد اقتصادی
داشته (به عبارت دیگر فعال رسمی اقتصادی محسوب
می شوند) و نیز گردش حساب آن ها زیر پنج میلیارد تومان
بوده است ،از سال  90تا  95منتفی شود.

ارزش روزانه معامالت بازار سرمایه ،می تواند ناشی از
تعدد معامالت ،افزایش میزان نقدینگی قابل عرضه
در بــورس یا ورود سهام جــذاب باشد .با ایــن حال،
روند هشت ماه اخیر ارزش معامالت در بازار سرمایه
نشان می دهد که این رقم به طور عمده بین  100تا
 200میلیارد تومان در نوسان بوده و هیچ روند کلی
و بلندمدت افزایشی یا کاهشی مشخصی در آن به
چشم نمی خورد .به خصوص این که پس از کاهش نرخ
سودهای بانکی در شهریورماه ،این روند نیز به نظر نمی
رسد تحت تاثیر خاصی قرار گرفته باشد .همه این ها
حاکی از آن است که امسال اتفاق خاصی در بورس رخ
نداده است( .منبع آمار :بورس )24

...

بازار خبر
نفت  80دالری 8 ،سال دیگر
فــارس -آژانــس بینالمللی انــرژی در
گزارش خود درباره چشمانداز بازار نفت،
از پیشبینیهای قبلی خود در زمینه
قیمت نفت در بازار جهانی صرف نظر کرد
به گونهای که این آژانس قیمت نفت در سال  2025را 83
دالر در هر بشکه پیشبینی کرده که  18درصد نسبت به
پیشبینی قبلی این سازمان پایینتر است.

نفروشی  ۲۰۰۰تومانی هر شانه تخممرغ
گرا 
ایسنا -قیمت تخممرغ طی روزهای اخیر
افزایش یافته و به شانهای بیش از ۱۳
هزار تومان رسیده است اما معاون وزیر
کــشــاورزی میگوید هــم اکــنــون بــازار
مدیریت شده و مشکلی وجود نــدارد .معاون وزیر جهاد
کشاورزی در امور دام در این باره گفت :قیمت مصوب برای
هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداریها  ۴۵۶۰تومان است
که برای بازار مصرف باید  ۲۰تا  ۲۳درصد افزایش داشته
باشد که در این صورت حداکثر قیمت منطقی برای هر شانه
تخم مرغ  ۱۱هزار و  ۲۰۰تومان است.

زرشوران با افزایش  30تنی ذخیره طال در
رده معادن باکالس جهانی قرار گرفت
ایرنا -معاون وزیر صنعت از افزایش 30
تنی ذخیره طالی زرشــوران خبر داد و
گفت :میزان تولید این معدن در یک ماه
گذشته از مرز  100کیلوگرم گذشت.
«کرباسیان» در جلسه بررسی عملکرد معدن طالی
زرشــوران افــزود :افزایش ذخیره طالی زرش ــوران ،این
مجموعه را در رده معادن با کالس جهانی قرار داد.

نگاهیمتفاوت
وطنز
بهاخبارکشور
درستونرادیواآلن

رشد 13درصدی صادرات فرش دست باف
ایران در نیمه نخست امسال
ایرنا-رئیس مرکز ملی فرش ایران از رشد  13درصدی
صادرات فرش دست باف در نیمه نخست امسال خبر داد
و گفت :سال گذشته این میزان  395میلیون دالر بود که
نسبت به سال  1394معادل  95میلیون دالر افزایش
داشت.

صادرات ایران به بلغارستان  ۱۶۵درصد
رشد کرد
تسنیم -صادرات ایران به بلغارستان در شش ماه نخست
سال با رشد بی سابقه  165درصــدی به  40.1میلیون
دالر رسید که عمدتا شامل فراورده های نفتی بوده است.
دیگر محصوالت صادراتی ایران به بلغارستان شامل انواع
پلیمرها ،شیشه شناور ،خرما و انگور بوده است.
CMYK

