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وزیر خارجه کشورمان به همراه معاونانش از گروه صنعتی مپنا بازدید کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دیپلماتهای ارشد کشورمان در این بازدید در جریان
فعالیتهای مپنا قرار گرفتند .مپنا متشکل از شرکت مادر و  41شرکت وابسته است که در حوزه تولید برق ،ساخت نیروگاه ،انواع توربین و  ...فعالیت دارد .این شرکت
موفق ایرانی 17درصد پروژههای نیروگاهی جهان را در اختیار دارد .مپنای ایران با شرکتهای بزرگی چون زیمنس آلمان و جنرال الکترونیک آمریکا رقابت میکند.

ظریف و معاونانش از گروه صنعتی مپنا
بازدید کردند

...

گفتوگو
رئیساتاقتهران:

برخیازنیازهایارزیدرسامانهنیما
پیشبینینشدهاست
حسین بردبار:رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است
ادامه روند ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی ها و صرفا
استفاده از شبکه نیما قابل ادامه دادن نیست و از سوی دیگر
قیمت ارزی که به عنوان بازار آزاد اعالم می شود نیز واقعی
نیست.مسعودخوانساریدرگفتوگوباخبرنگارصداوسیما
درحاشیهنشستهیئتنمایندگاناتاقتهرانپیشنهادمی
کند که صرافی های مجاز اجازه فعالیت دراین خصوص را
پیدا کنند که جزئیات بیشتر را از زبان رئیس پارلمان بخش
خصوصیپایتختمیخوانید:
به نظر شما سامانه نیما چقدر توانسته راهگشا باشد و
کار را برای تجار تسهیل کند و از دالل بازی و سفته بازی
جلوگیریکند؟
روندی را که دولت ،قبل از تصمیم درباره ممنوعیت خریدو فروش ارز و صرفا استفاده از شبکه نیما گرفت ،روندی بود
کهقابلادامهدادننبودودولتبایدتصمیممیگرفتوباید
بگویم که دیر تصمیم گرفتند ،اگر چه ما اعتقاد داریم رقمی
که اعالم کردند واقعی نیست و باید با این رقم کارشناسی تر
برخورد می کردند ولی درعین حال تصمیمی بود که دولت
گرفته است و به آن احترام می گذاریم و فکر می کنیم که
می تواند مقداری به بازار متشنج ارز جواب گو باشد ،اولین
پیشنهادآناستکهمتناسبباتورمیکهآخرسالاعالممی
شود ،این ارز تعدیل شود ،دوم این که چون اعالم کردند همه
اقالم مورد نیاز کشور توسط سامانه نیما پرداخت می شود
ولی عمال با مراجعاتی که ما داشته ایم چنین چیزی نیست
و یک سری از اقالم عمدتا در بخش خدمات ،ارز مسافران،
بیماران ،دانشجویان و قسمتی از ارزهــای مرتبط با حمل
ونقلپیشبینینشدهوازاینمصادیقزیاداست،پیشنهادما
آن است که به صرافی های مجاز که مورد تایید بانک مرکزی
هستند،اجازهفعالیتدادهشود،چونازیکطرفیکسری
خدمات و اقالم در سامانه نیما پیش بینی نشده که نیاز به ارز
دارند،ازطرفیباتوجهبهتحریمهاییکهبرایبانکهاوجود
دارد،بانکهامستقیمنمیتوانندتبادالتمالیانجامدهند
ولی صرافی ها می توانند .لذا پیشنهاد این است که صرافی
های مجاز بتوانند اجازه کار داشته باشند و سوم این که به
ارزهای صادراتی جدا از پتروشیمی و میعانات گازی اجازه
دادهشودکهباتوافقدوطرفیعنیواردکنندهوصادرکننده
با قیمت توافقی بتوانند مبادله کنند ،این باعث می شود که
قیمترسمیارزوقیمتبازارآزادبههمنزدیکترشودچون
اکنونقیمتارزیکهبهعنوانبازارآزاداعالممیشودواقعی
نیستوچونبهعنوانقاچاقاعالمشدهصوریاستولیاگر
صرافیهاآزادشوند،دولتمیتواندکنترلبیشتریداشته
باشد و از خرید و فروش داخل صرافی ها مالیات بگیرد و از
فساد و رفتارهای زیرزمینی که ممکن است دراثر نداشتن
مجوز فعالیت صرافی ها ،االن به وجــود بیاید جلوگیری
خواهدشد.
در شرایط فعلی بازرگانان کشور چگونه با این سامانه کار
میکنندوچقدرباآنآشناهستند؟
فکر می کنم در تصمیمی که گرفته شد همه پیش بینی هابرای استفاده از ارزصورت نگرفته بود و به تدریج بخشنامه
هایی در حال صادر شدن است ،طبیعتا چه صادرکننده ها و
چهواردکنندههادریکبالتکلیفیبهسرمیبرندوجوابهمه
سواالت و نیازمندی ها داده نشده است و به تدریج و شاید در
روزهایآتیبهآنپاسخدادهشود،اینکهبهطورمطلقبگوییم
همه نیازمندی ها جوابشان را گرفته اند قطعا چنین چیزی
نیست ،سوال های بی جواب هنوز زیاد است ،نیازمندی
هاییکهبرایارزدارندهنوزدرسامانهپیشبینینشدهاست،
پیشنهاد مشخص من این است که فهرست کاالهایی که
مجازهستندازارز 4200توماناستفادهکنند،تعدیلشود
چون دولت اعالم کرده است که این ارز به همه کاالها داده
شودکهبهنظرمنشدنینیستوجوابگونخواهدبود،بلکه
تقاضابرایارزرازیادمیکند،اگرفهرستکاالهایاساسی،
واسطهایونیازتولیدرامجزاکنیمواجازهبدهیم بقیهدریک
بازار ثانویه ای که بیان کردم یعنی همان صرافی ها تامین
شود ،خیلی از مشکالت حل خواهد شد ولی این که دولت
مسئولیتتامینهمهنیازمندیهایارزیرابهعهدهگرفته،
شدنینیستوقطعادرکوتاهمدتدچارمشکلمیشوند.

...
خبر

هشدارهایبانکی بخشخصوصی
رئیساتاقتهران:اهمیت اصالحنظامبانکی
کمتراز برجامنیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که بخش خصوصی
پیشنهادهاییدربارهکنترلبازارارزارائهکردهاست،افزود:
مهمتریناولویتاقتصادکشوراصالحدرنظامبانکیاست.
به گزارش فارس ،مسعود خوانساری دیروز در جلسه هیئت
نمایندگاناتاقتهرانبهآخرینگزارشصندوقبینالمللی
پــول اشــاره کــرد و گفت :گــزارش مختصری هم معاونت
اقتصادیدراینبارهمنتشرکردهکهدراینگزارشبهاصالح
نظام بانکی به عنوان مهم ترین اولویت اقتصادی کشور
اشاره شده است .رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد:
کارشناسان این صندوق معتقدند که اهمیت اصالح نظام
بانکی کمتر از برجام نیست و حتی دولت باید خیلی سریع
بهاصالحایننظامبپردازد.وی بیانکردایننهادبهاحتمال
خروجترامپازبرجاماشارهکردهوبهسهاولویتمهماصالح
ساختار اقتصادی ،یکسانسازی نرخ ارز و قاعدهمند کردن
سیاستمالیپرداختهاست.خوانساریبابیاناینکهبارها
کارشناسان اقتصادی مطرح کردهاند که مهم ترین چالش
اقتصادیکشوربحثنظامبانکیاست،افزود :روزانهحدود
یک هزار میلیارد تومان و ساالنه 300هزار میلیارد تومان به
نقدینگیکشوراضافهمیشود،بنابراینرشدنقدینگیکشور
 23.5درصد است که از میانگین 9درصد در منطقه بیشتر
است و  9برابر رشد نقدینگی در عربستان است.وی چالش
دوم کشور را موضوع صندوقهای بازنشستگی دانست و در
ادامه به سومین چالش اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت:
بحث ارز و ذخایر بانک مرکزی و تزریق پول توسط بانک
مرکزیبهبانکهاچالشمهمیاستکهاگریکروزیاحتی
 2ساعتبانکمرکزیتزریقپولخودرابهبانکهاقطعکند،
معلومنیست،چهاتفاقیبیفتد.
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پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ،در جمع فعاالن صنعت نفت

رئیس جمهور :تحریم بشویم یا نشویم ،باید روی پای خود بایستیم

رئیس جمهور ،با اعــام حمایت دولــت از
خوداتکایی داخلی ،از  34طرح زودبازده در
دست اجرا در بخش نفت خبر داد که با یک
سرمایهگذاری  6.3میلیارد دالری تأمین
میشود .وی گفت :تحریم بشویم یا نشویم ما
باید به سمت این برویم که روی پای خودمان
بایستیم .وزیر نفت با بیان این که این طرح
ها برای شرکت های صنعت نفت در داخل
تعریف شده است ،اظهار کرد :درآمد ساالنه
این طرح ها ۲۰ ،میلیارد دالر خواهد بود.
بـــه گــــــزارش فــــــارس ،حــســن روحـــانـــی
رئیسجمهور ،دیــروز و در حاشیه بازدید از
بیست و سومین دوره نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با اشــاره به
اهمیت راهبری صنعت نفت ،کار مشترک با
فناوری خارجی و سپس رسیدن به استقالل
کامل را یک راه میانبر خواند و در عین حال
گفت :شرکتها باید به این مسئله اعتماد
کنند که دولــت و دستگاه اجرایی هرکجا
ببیند ساخت داخلی مطمئن ایجاد شده
دیگر خرید خارجی را در آن زمینه قطع کنند.
ممکن است جنسی که ما در داخل میسازیم
عمرش  15سال باشد و جنس خارجی 20
سال ،این ها مهم نیست یا حتی اگر جنسی

که از خارج میخریم قیمتش  100تومان و
آن چه که در داخل میسازیم  110تومان
نتر
باشد ،اشکالی ندارد  20-10درصد گرا 
در بیاید ،این ها را باید حتم ًا قبول کنیم.
روحانی با بیان این که باید کاری کنیم رابطه
صمیمانهمان تبدیل به «نعمت» شود ،افزود:
اینخوبنیستبگوییمچونتحریممیشویم
مجبوریم در داخل یک کاری کنیم؛ نه ،تحریم

...

بشویم یا نشویم ما باید به سمت این برویم که
روی پای خودمان بایستیم و بارها را روی شانه
خود بگیریم این یک ضــرورت است و برای
کشور ما هم مهم است.
وی در ادامـــه ،لــزوم تعامل خــوب بــا دیگر
کشورها را یــادآور شد و افــزود :ایــن دولت
برنامهاش از روز اول این بوده که با دنیا تعامل
درســت ،صحیح و سازنده و مؤثر و به تعبیر

...

خودمان یک تعامل برد -برد داشته باشد.
البته ممکن اســت هــر زمــانــی یــک شرایط
استثنایی پیش بیاید .به هر حال یک آدم
خاصی بیاید در کشوری حاکم شود و شرایط
خاصی را به وجود بیاورد؛ این ها در دنیا وجود
دارد و از آن عبور میکنیم .ممکن است دو سه
ماه هم مشکل داشته باشیم اما به هر حال از
آن عبور میکنیم.
رئیسجمهور با بیان این که اساس سیاست
ما ایــن اســت که با دنیا کــار بکنیم و تعامل
سازنده داشته باشیم ،خاطرنشان کرد :یک
نمونه آن ،کار مشترکی است که با آذربایجان
میخواهیم انجام دهیم .یعنی برای اولین
بار ما با یک کشور همسایه روی یک مخزن
دریایی با هم به طور مشترک سرمایهگذاری
میکنیم .وی افزود :همین کار را ممکن است
با همسایههای دیگر شروع کنیم و احتمال
دارد د ر آینده با ترکمنستان هم به چنین
توافقی برسیم.
رئیس قوه مجریه با بیان این که در خیلی
از جاها منابع مــا بــا همسایگان مشترک
است تصریح کــرد :در بخش نفت در حوزه
غرب کــارون تالش ما باید سرعت بیشتری
پیدا کند .در پــارس جنوبی هم فعالیت ما

باید فعالیت سریعتری باشد؛ در این زمینه
امیدواریم در دولت دوازدهم بتوانیم پارس
جنوبی را به نهایت برسانیم.
وی با اشاره به توان و استقالل بخش نفت در
تامین مالی خود ،اظهار کرد 34 :طرحی که
در دست اجرا هست ،با یک سرمایهگذاری
 6.3میلیارد دالری تأمین میشود .آقای
زنگنه میگوید حتی اگر  50درصد درآمد آن
را استفاده کنیم در مدت سه سال برمیگردد.
روحانی مسایل پاییندستی نفت از جمله
پتروشیمی را بسیار مهم ارزیــابــی و اظهار
کــرد :این که بشارت دادنــد سه پتروشیمی
کــاوه  ،بوشهر و مرجان هم امسال افتتاح
میشود؛ این خبر خوشی است .حال اگر این
پتروشیمیها و فازهای پارس جنوبی قبل از
 22بهمنافتتاحشوندخوشحالترمیشویم.
وی با بیان این که همه اقداماتی که ما امروز
دنبال میکنیم از جمله مسئله گازرسانی به
روستاها برای ما مهم است ،اظهار کرد :این
که اعالم شد تا پایان امسال پنج هزار روستای
دیگر از نعمت گاز بهره مند می شوند ،بسیار
حائز اهمیت است و همچنین مهم است که
مردم بدانند وزارت نفت ما هر  24ساعت ،به
 10روستا گازرسانی می کند.

تحویل سکه های پیش فروش زودتر
از موعد؛ یک ماهه از امروز

رئیس سازمان حمایت :مدیران
خودروسازسوارخودرویداخلی شوند

...

 ۸درصد قاچاق
از مناطق آزاد است

...

بــا وجــود ایــن کــه حــدود یــک هفته بــه سررسید
سکههای یک ماهه پیش فروش شده باقی مانده
است ،طبق دستور بانک مرکزی این سکهها از
امروز (چهارشنبه) تحویل میشود .به گزارش
ایسنا ،در دور جدید پیش فــروش سکه با هفت
سررسید از حدود  ۲۶فروردین ماه شروع شد که
سررسید کوتاه ترین آن ها یعنی یک ماهه هنوز فرا
نرسیده است .بنا بر اعالم اخیر رئیس کل بانک
مرکزی قرار بر این شد تا سکههای یک ماهه حدود
یک هفته زودتر تحویل شود .بر این اساس ،سکه
های پیش فروش شده ،چهارشنبه همزمان با ۱۹
اردیبهشت ماه در استان تهران تحویل میشود و
در دیگر استانها نیز از روز شنبه  ۲۲اردیبهشت
ماه در شعب بانک ملی توزیع خواهد شد.

ایرنا  -رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران شرکت های
خــودروســاز کشور توصیه کــرد :ســوار خودروهای
پرتیراژخودشانشوند،زیرااینکاربهترینراهترغیب
دیگران به استفاده از خودروهای داخلی است.
به گزارش ایرنا ،سید محمود نوابی با بیان این که
خودروسازیویترینصنعتکشوراست،اظهارکرد:
مردمقبولنمیکنندکهمدیرانخودروسازیداخل
کشور ،پشت خودروهای دیگر بنشینند .وی افزود:
برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل خیلی
کارها انجام شده است ولی خودروسازان ما باید
خیلی بیشتر از این ها کار کنند .این مسئول به لزوم
پرهیزازتبلیغاتاغواکنندهمحصوالتتولیدیاشاره
کردوگفت:اینتبلیغاتتوهینبهشعورمردماست.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت گمرکی ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت :طبق برآوردها ۸
درصد از قاچاق کاال مربوط به مناطق آزاد است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،ابراهیم زارعی
نظارت بر کاالی مسافری در مناطق آزاد را یکی
از اقدامات اجرایی برای مبارزه با قاچاق در این
مناطق دانست.
وی با بیان این که هر تخلفی در سایر مبادی به
لحاظ قاچاق صورت بگیرد ،امکان آن در  9مبادی
رسمی مناطق آزاد نیز وجود دارد ،اظهار کرد :با
این حال تحلیل و برآوردها حاکی از حجم قاچاق
 7تا  8درصد از کل قاچاق  12.5میلیارد دالری
در قالب مسافری است و اعمال معافیت  80دالر
کار را مشکل کرده است.

خبرگزاری صــدا و سیما -ســازمــان حمایت و
سازمان تعزیرات حکومتی در اطالعیه مشترکی
هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه
افزایش نرخ ارز را غیرقانونی و متخلفان را مشمول
برخورد جدی دانستند .در این اطالعیه با توجه به
تعیین نرخ ارز  4200تومانی برای هر دالر توسط
هیئت وزی ــران ،آمــده اســت :در حــوزه کاالهای
اساسی ،با توجه به تامین مابه التفاوت ارز با نرخ
 3800و  4200تومان توسط دولــت ،هرگونه
افزایش قیمت متأثر از نرخ ارز غیر قانونی است.
درباره دیگر کاالها و خدمات نیز به لحاظ تأمین
کافی و به موقع ارز  ...و نبود تقاضای معطل واجد
شرایط ،هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به
بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش است.

خودرو

سکه

بازار

قاچاق

هرگونه افزایش قیمت به بهانه
افزایش نرخ ارز غیرقانونی است

مجلس با کلیات الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد
نمایندگان مجلس با کلیات الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی موافقت کردند .این الیحه که
شامل  ۱۳ماده است،در دستور جلسه روز گذشته
مجلس قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با ۱۳۹
رای موافق ۵۵ ،رای مخالف و دو رای ممتنع از
مجموع  ۲۲۵نماینده حاضر در مجلس کلیات
آن را به تصویب رساندند.مسعود کرباسیان ،وزیر
اقتصاد و دارایی در جریان بررسی نمایندگان برای
الیحه مبارزه با پولشویی در دفاع از این الیحه گفت:
پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی
کشور دارد بنابراین ضــرورت دارد دولــت برای
تعیین جرایم مبارزه با پولشویی الیحهای به مجلس
ارائه کند .وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و
اجرای آن بیان کرد :در این قانون پدیده پولشویی
جرم در نظر گرفته شده است بنابراین دولت برای
رفع نیازهای قانونی آن الیحهای با عنوان مبارزه با
پولشویی به مجلس ارائه کرد.
کرباسیان تناسب نداشتن جرم و مجازاتها را یکی
از دالیل اصلی ارائه الیحه مبارزه با پولشویی بیان
کرد و یادآور شد :در قانون ذکر شده دایره شمول
جرم فقط درون کشور بود و همچنین برای تغییر در
ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصالح اعضا
الزم دیدیم که چنین الیحهای ارائه شود .به گزارش
ایسنا ،وی این را هم گفت که ضرورت دارد در الیحه
مبارزه با پولشویی فعلی ساختار عملیاتی مبارزه

با پولشویی تامین شود و فعالیتهای اجرایی از
شورای عالی مبارزه با پولشویی انتزاع یابد.
در جریان بررسی این الیحه محمد جواد ابطحی
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس طی تذکری
اظهار کــرد :ارائــه الیحه اصــاح قانون مبارزه با
پولشویی مربوط به قوه قضاییه است ،نه دولت .وی
افزود :متاسفانه هیئت رئیسه اولویت ها را برای
بررسی در صحن تغییر داده است ،طبق این ماده
در صورت اضطرار هیئت رئیسه می تواند دستور
کار را تغییر دهد ،اما بیشتر اعضا از تغییر دستور

کار بی اطالع بودند.علی الریجانی در پاسخ به این
تذکر اظهار کرد :ماده  7مکرر اشاره شده مربوط
به مرکز اطالعات مالی است که در الیحه دولت
نبوده و اضافه شده است؛ کمیسیون قصد داشت
مرکز اطالعات مالی برای مبارزه با پولشویی باشد
و چون در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده
نیز آورده شده است ،لذا اشکال وارد نیست .گفتنی
است پس از تصویب کلیات الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی بررسی جزئیات این الیحه به
جلسه بعدی مجلس موکول شد.

فراخبر

مهم ترین استدالل های مخالفان و موافقان
بهگزارشایکانا،نقویحسینی،سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسهمدراینبارهگفت:اصالحات
در الیحه مبارزه با پولشویی خواسته  FATFو مغایر قانون اساسی است .اما وزیر اقتصاد این موضوع را رد
کردهوگفت:ایناصالحیهبهمنظوررفعنیازهایداخلیبهمجلسارائهشد.مخالفانالیحهاصالحقانون
مبارزه با پولشویی اعتقاد دارند ترکیب شورای قانون مذکور نباید کامال دولتی باشد .اعطای اختیارات
زیاد به مرکز اطالعات مالی وابسته به وزارت اقتصاد ،ارائه دسترسی های آنالین بی شماری به مراکز
متعدد توسط این مرکز و امکان درز اطالعات کشور ،تعجیل در رسیدگی به موضوع ،مربوط بودن برخی
بندها به قوه قضاییه (و نه دولت) از جمله مهم ترین انتقادهای مخالفان بود .اما موافقان اصالح قانون
مبارزه با پولشویی ضمن رد این ایرادها بر این باورند که مبارزه با پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کاال،
مواد مخدر و ارز بوده و به این ترتیب جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می کند.

افزایش  760تومانی یورو در دور جدید
افزایش نرخ ارز
دور جدید افزایش نوسانات ارزی از دهم اردیبهشت ماه
آغاز شد .بر این اساس و در شرایطی که دولت نرخ دالر
را در رقم 4200تومان ،فع ً
ال ثابت نگه داشته است ،نرخ
یورو با حدود  761تومان افزایش ،تا دیروز به 7.625
تومانرسید.

...
بازارخبر

«چور»تنهاروستایبدونبیکارایران
فارس « -چــور» در زبان کردی به معنای
قطرهاست،مردماینروستابههمپیوستند
تا دریایی باشند بر تحریمهایی که دشمن
دلخوشبودباآن،امیدشانراناامیدکند.
هرکدامازاهالیروستا،هرهنروحرفهومهارتیراکهبلدبود،
تمرین کرد ،به یاد آورد و به کار بست تا رسید به جایی که
روستایشاناولینروستایبدونبیکارکشورباشد.

احتمالجنگتجاریروسیهباآمریکا
فارس  -مسئوالن تجارت خارجی روسیه
روز گذشته نشستی را برای بررسی نحوه
پاسخ گویی سیاست آمریکا در افزایش
تعرفه وارداتــی برخی محصوالت برگزار
کردند.بهگزارشاسپوتنیک،درایننشستموضوعاعمال
تعرفه گمرکی برای واردات کاالها از آمریکا در صورتی که
توافقیبیندوکشورانجامنشود،مطرحشد.

ادامهخبرهایمتناقضدربارهحضورصیادان
چینیدرخلیجفارس
ایسنا "-حضورکشتیهاوصیادانچینی
در خلیجفارس و صید غیرمجاز آن ها"،
مــاههــاســت مــطــرح شـــده کــه در پــی آن
مــســئــوالن ،بــارهــا آن را تکذیب و اعــام
کردهاندکه"اجازهصیدغیرمجازترالکفبههیچشناوریدر
آب های شمالی و جنوبی کشور داده نمیشود"؛ اما صیادان
بنادرجنوبیتاکیددارندکه"باچشمانخودشناورهاوصیادان
چینیرادرحالصیدغیرمجازدیدهاندامانمیتوانندبگویند،
چــون مجوزهای صیدشان باطل مـیشــود"! البته شاپور
کاکولکی  -معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت -
اعالمکرد :هیچشناورچینیوخارجیدرآبهایایراناجازه
صیدنداردونیست.امایکشرکتایرانیازطریقمشارکتو
اجاره به شرط تملیک  ۱۶شناور را از طریق چین در اختیار
گرفتهودرآبهایجنوبیصیدترالمیانیانجاممیدهد.

"پسته"چقدرارزمیآورد؟
روز پرنوسان بازار ارز و طال

االکلنگسکهروینرخ 2میلیونتومان
بازار ارز و طال پس از یک استراحت موقت در روز دوشنبه ،دیروز و در
آستانه اعالم تصمیم ترامپ در خصوص برجام ،مجدد ملتهب شد و روند
صعودی به خود گرفت .به گزارش خراسان ،بازار ارز و طال که روز دوشنبه
با افت قابل توجه همراه شده بود ،دیروز و تا ساعاتی قبل از موعد اعالم
تصمیم ترامپ در خصوص برجام دوباره شاهد افزایش نرخ ها بود .بر این
اساس و طبق اعالم شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران ،ارزش هر
یورو در بازار تهران ،با  565تومان افزایش به هفت هزار و  712تومان و
هر پوند با  525تومان افزایش ،به هشت هزار و  659تومان رسید .در
بازار طال نیز که این روزها گفته می شود نرخ های خود را بر اساس ارز آزاد
تنظیم می کند  ،شرایط مشابهی به وجود آمد به طوری که هرگرم طالی
 18عیار با  1062تومان افزایش ،به یکصد و  87هزار و  647تومان
رسید .هر قطعه سکه امامی هم که دو روز قبل ،به کمتر از دو میلیون
تومان رسیده بود ،دوباره از این مرز عبور کرد و دو میلیون و  30هزار
تومان معامله شد .دیروز همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم با
 68هزار تومان افزایش ،به یک میلیون و  918هزار تومان ،هر قطعه نیم
سکه با  16هزار تومان افزایش به  976هزار تومان و هر قطعه ربع سکه
نیز با هزار تومان افزایش به  576هزار تومان رسید  .

ایسنا  -در ســال گذشته پسته دهمین
محصول صادراتی ایــران بــوده است اما
امسال گفته میشود ســال پستهآوری
نخواهد بــود .درآمــد ارزی ایجاد شده از
طریقصادراتپستهدرسالگذشته ۹۰۱میلیوندالربوده
و  1.9درصــد از مجموع صــادرات کشور به این محصول
اختصاص داشته است .به استناد آمارهای گمرکی منتشر
شده اگرچه همچنان صــادرات این محصول در مقایسه با
خشکبار یا محصوالت دیگر وضعیت مناسبی داشته اما اگر
بخواهیمآمارهاراباسالقبلآنبررسیکنیمدرشرایطیکه
قیمتاینمحصول 5درصدکاهشیافتهارزشصادراتآن
نیزنسبتبهسال 7، ۱۳۹۵درصدکمترشدهاست.

بخشش مشروط جرایم دیرکرد بانکی ابالغ شد
در صورتی که افراد بدهی معوق خود را که تا پایان سال
 ۱۳۹۶سررسید شده باشد ،از تاریخ سررسید تا پایان
شهریور ۱۳۹۷تسویه کنند،بانکها ومؤسسات اعتباری
مکلف اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون
احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.به گزارش بانک

مرکزی ،برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در
قانون بودجه سال  1397کل کشور به شرح زیر توسط
بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد.بر اساس بندی
از این قانون و به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه
مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،چنان چه

مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶
سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه
 ۱۳۹۷تسویه کنند ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
مکلف اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون
احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

شکایت توکلی از آخوندی به دلیل تعلل در راه اندازی سامانه ملی امالک
احمد توکلی در نامه ای به دادستانی تهران از وزیر راه و
شهرسازیبهدلیلبرخیتخلفاتششکایتکرد.بهگزارش
مهر،احمدتوکلی،عضومجمعتشخیصمصلحتنظامدر
نامه ای خطاب به دادستان تهران ،جعفری دولت آبادی از
وزیرراهوشهرسازیشکایتکرد.درایننامهآمدهاست:به
استنادتبصره۷ماده۱۶۹مکررقانونمالیاتهایمستقیم
مصوب سال ۱۳۹۴وزیر راه و شهرسازی ،مسئول اجرای
«سامانهملیامالکواسکانکشور»بودتاشناساییبرخط
مالکانواحدهایمسکونیوتجاریواداریودسترسیبه
آنان ،برای سازمان مالیاتی ممکن شود .مهلت انجام این
وظیفهششماهازتاریختصویب،یعنیتابهمن ۱۳۹۴بود.

ولی اهمال نامبرده در انجام وظیفه ،باعث تضییع درآمد
مالیاتیقابلحصولازخانههایخالیدولت،شدهاست.
خسارتوزیاناینتاخیر،فقطبرایسالاول ۳۲۰میلیارد
تومان برآورد میشود .ماده ۲۷۴قانون مذکور نیز در مقام
جرمانگاری برخی از افعال و ترک افعال ،در بند  ۳مقرر
کرده است «امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال
اطالعاتمالیموضوعمواد ۱۶۹و ۱۶۹مکرر،بهسازمان
امورمالیاتیکشوروواردکردنزیانبهدولتباایناقدام»را
جرمشناختهومرتکبیامرتکبانرامستحقمجازاتهای
درجه شش شمرده است .ضمن ًا متخلفان از ماده ۱۶۹
مکرر ،مسئول جبران خسارت نیز هستند (تبصره  ۳ماده

 ۱۶۹مکرر).بنا بر مستندات مذکور شکایت دیدهبان
شفافیت و عدالت را علیه آقای عباس آخوندی وزیر راه و
ِ
تفریط
شهرسازیبهعلتامتناعازتکلیفقانونیواهمالو
موجبتضییعاموالدولت،تقدیممیکنیم.
▪ 7نامهبیپاسخبرایراهاندازیسامانهملیامالک

در همین حال معاون پژوهش و برنامهریزی سازمان امور
مالیاتی کشور در گفت و گو با فارس گفت :وزارت اقتصاد و
سازمانامورمالیاتیکشوربهمنظورپیگیری اجرایسامانه
ملی امالک،هفت باربا وزیر محترم راه و شهرسازی ،مکاتبه
داشتهکهمتاسفانهتاکنونبههیچیکپاسخدادهنشدهاست.
CMYK

