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وزیر دارایی فرانسه :آمریکا
ژاندارم اقتصادی جهان نیست

...
اخبار

بزرگ ترین تامین مالی صکوک کشور
رقم خورد
عرضه 800میلیارد تومانی صکوک مخابرات
در بورس
حسین بردبار:پذیره نویسی بزرگ ترین تامین مالی اوراق
بهادار صکوک به ارزش  8هزار میلیارد ریال برای تامین
سرمایه در گردش شرکت مخابرات ایران دیروز در مراسمی
با حضور مسئوالن بورس تهران و شرکت مخابرات ایران در
سالن بورس حافظ برگزار شد.
به گزارش خراسان ،روح ا ...حسینی مقدم ،معاون بورس
تهران درنشست خبری پذیره نویسی این سهام با بیان این
کهباتوجهبهسابقهموجوددربورساینمیزانپذیرهنویسی
اوراق صکوک در نوع خودش بی سابقه است ،افزود:در این
نوعتامینمالینیازبهضمانتبانکینیستوناشرازتوانایی
خودش برای تضمین استفاده می کند که در این جا سهام
شرکت مخابرات ایــران با سازوکاری که در بــازار سرمایه
تدوین شده ،به عنوان وثیقه و تضمین قرار گرفته است.
وی پذیره نویسی از طریق اوراق صکوک را یک راه جدید
برای بنگاه های اقتصادی و شرکت های فعال درکشور
ذکر کرد که ارزان تر نیز هست و گفت :این اوراق صکوک به
صورت چهار ساله با نرخ بازدهی  16درصد و پس از کشف
قیمت اولیه در بازار ارائه می شود که در مقاطع مشخصی
(سه ماهه) پرداخت های دوره ای سود آن با نرخ  16درصد
صورت می گیرد.
به گفته وی با این پذیره نویسی ارزش اوراقی که در بازار
بورس داد وستد می شود به بیش از 12هزار و 500میلیارد
تومانمیرسدوانتظارداریمکهطیامسالودرآیندهاتکای
بخش خصوصی به تامین مالی از این طریق در بازار سرمایه
افزایش یابد.
تیموری شندی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری لوتوس
پارسیان به عنوان شرکت متعهد پذیره نویسی و بازارگردان
این معامالت نیز درجمع خبرنگاران با بیان این که تضمین
این پذیره نویسی بر اساس قیمت سهام همراه اول است؛
افزود:شرکتهامیتوانندبرمبنایداراییهایشاناوراق
منتشر کنند ،رکن ضامن اوراق ،دارایی پایه است .درباره
اوراق صکوکی که منتشر شده سهام همراه اول دارایی
پایه است .این اوراق می تواند ثبات الزم را برای بازپرداخت
مبالغ داشته باشد .وی درپاسخ به خراسان درباره این که
آیا سهام همراه اول می تواند سود  16درصدی این اوراق
را تضمین کند گفت :با توجه به سابقه و صورت های مالی
این شرکت ما معتقدیم چنین امکانی وجود دارد و دو هزار
میلیارد تومان سهام این شرکت نیز به عنوان وثیقه قرار داده
شده است.کمال بیگدلی معاون مالی و امور مجامع شرکت
مخابرات نیز دراین نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر این
کهآیاهمراهاولومخابراتازمحلفیلترینگتلگراموتماس
صوتی تلگرام در صورت های مالی سود شناسایی کردند؟
گفت :خیر ،سود شناسایی نشده ،ولی در مقدار دیتایی که
مصرف می شود تاثیر گذار بوده است.بیگدلی در پاسخ به
این که آیا مقدار دیتای مصرفی بیشتر شده یا کمتر؟ گفت:
زیاد تغییری نکرده است .یک مقدار بیشتر شده اما اثر آن
زیاد نبوده است.

پیش بینی وزارت اقتصاد
از رشد اقتصادی 97
تاثیر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور
هنوزمشخصنیست
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،از پیش بینی نرخ رشد
 5تا  5.5درصدی اقتصاد طی امسال با فرض تداوم روند
گذشته خبر داد و گفت :خروج آمریکا از برجام ،یکی از
متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است.
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ،حسین
میرشجاعیان حسینی ،درباره پیشبینی وزارت اقتصاد از
رشداقتصادیسال ۹۷اظهارکرد:پیشبینیرشداقتصادی
معموال براساس رویههای گذشته و محیطی که امسال با
آن مواجه هستیم ،اتفاق میافتد.وی با بیان این که وزارت
اقتصادرشد ۵تا 5.5درصدیرابرایامسالپیشبینیکرده
است ،افزود :مجموعههای جهانی رشد اقتصادی ایران را۴
تا 4.5درصدتخمینزدهاندودرمجموعمیانگینپیشبینی
دستگاههایمختلفرشداقتصادیبین ۴تا ۵درصداست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایــی خاطرنشان کرد :این
پیشبینیدرصورتیاستکهشرایططبقرویهگذشتهادامه
پیدا کند و اگر هر متغیر کالنی تغییر کند در پیشبینی رشد
اقتصادی اثرگذار خواهد بــود.وی در پاسخ به تاثیر خروج
آمریکا از برجام در رشد اقتصادی امسال تصریح کرد :این
تصمیم قاعدتا یکی از متغیرهای اثرگذار است اما این که
این تاثیر به چه صورت و از چه کانالهایی خواهد بود ،اکنون
مشخصنیست.میرشجاعیانتاکیدکرد:بایددیدپسازاین
اتفاق تحوالت بینالمللی در گذر زمان به چه سمتی حرکت
میکند تا براساس آن سناریوسازی و درباره رشد اقتصادی
پیشبینیکنیم.
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از سوی بانک مسکن اعالم شد:

با اشاره به تالش اروپایی ها برای نگه داشتن ایران در برجام پس از خروج آمریکا

شرایط استفاده مجدد زوجین از برخی تسهیالت مسکن

سیف :کار اروپا از بعد فنی سخت است

بر اســاس مصوبه جدید بانک مسکن ،محدودیت تعداد
دفعاتاستفادهازتسهیالتمسکنبرایزوجین،باشرایطی
برداشته شد.به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری بانک
مسکن ،با تصمیم جدید هیئت مدیره بانک مسکن ،زوجین
استفادهکنندهازتسهیالتخریدمسکن،مشروطبهگذشت
دوره زمانی مشخص از اولین مرتبه استفاده از این تسهیالت
و همچنین تسویه بدهی خود با بانک یا انتقال تسهیالت به
غیر ،میتوانند یک بار دیگر تسهیالت خرید مسکن دریافت
کنند.پیشتر،برایاستفادهدوبارهازتسهیالتخریدمسکن
ازجــانــب زوجــیــن ،محدودیت وجــود داشــت امــا با مصوبه
جدید بانک مسکن ،این ممنوعیت برداشته شده و زوجین
متقاضی استفاده دوباره از تسهیالت خرید مسکن متناسب
با نوع تسهیالت انتخابی ،باید ضوابط مصوب هر کدام از
انواع تسهیالت را رعایت کنند.بر این اساس ،چنان چه زوج
متقاضی تسهیالت خرید مسکن برای دومین بار ،به دنبال
دریافتتسهیالتازمحلاوراقگواهیحقتقدماستفادهاز
تسهیالتمسکنیاتسهیالتمشارکتمدنیازمحلصندوق
پساندازساختمسکنباشند،محدودیتیدرتعداددفعات
استفاده از تسهیالت وجود ندارد.برای دریافت تسهیالت با
سپردهازمحلحسابصندوقپساندازمسکن،حسابپس
انداز مسکن جوانان و همچنین تسهیالت فروش اقساطی
ناشیازسهمالشرکهازمحلصندوقپساندازساختمسکن
مجدد،بایدپنجسالازتاریخدریافتتسهیالتباسپردهقبلی
گذشتهباشدودرعینحالعملیاتتسویهیاانتقالتسهیالت
بهغیر،انجامشدهباشد.مصوبهجدیدبانکمسکنبرایبافت
هایفرسودهنیزامکاناستفادهدوبارهزوجینازتسهیالترا
فراهم کرده است .در بافت های فرسوده شهری ،شرط خانه
اولی بودن متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز
مسکنیکمضرورینیست.امادرصورتیکهمتقاضی،خانه
اولینباشد،نرخسوداینتسهیالت 8،درصدمحاسبهخواهد
شد .همچنین زوجین برای استفاده دوبــاره از تسهیالت
صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت فرسوده ،باید دوره
زمانیپنجسالبعدازاولینمرتبهاستفادهازتسهیالتمسکن

رئیس کل بانک مرکزی می گوید که با وجود اراده
سیاسی اروپا برای راضی نگه داشتن ایران ،احساس
می شود کار آن ها از نظر فنی سخت باشد .به گزارش
روابــط عمومی بانک مرکزی ،پژوهشکده پولی و
خبرگزاری مهر ،رئیس کل بانک مرکزی در دیدار
جمعی از مدیران مسئول رسانه ها و کارشناسان
ارتباطات به تشریح رونــد سامان دهی موسسات
غیرمجاز ،اصالح نظام بانکی ،اتفاقات بــازار ارز و
آینده روابط بانکی ایران در برجام اروپایی پرداخت.

...

را پشت سر گذاشته باشند و برای تسویه با بانک یا انتقال
تسهیالتاولیهبهغیر،اقدامکردهباشند.
بااینحال،درخارجازبافتفرسودهشهرهایکشور،آندسته
از زوجین که یک بار از تسهیالت خرید مسکن استفاده کرده
اند ،نمی توانند از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم،
استفاده کنند و برای دریافت این تسهیالت ،متقاضی حتم ًا
میبایستخانهاولیباشد   .
مصوبهجدیدهیئتمدیرهبانکمسکنحاکیاست،اعطای
تسهیالت بدون سپرده به زوجین متقاضی استفاده دوباره
از تسهیالت  ،منوط به تامین و تخصیص اعتبار توسط بانک
است .همچنین در اعطای تسهیالت توأم ،ضوابط هر یک از
تسهیالت ،از شرایط عمومی و اختصاصی همان تسهیالت
تبعیت می کند.به بیان دیگر ،در صندوق پس انداز ساخت
مسکن و صندوق پس انداز مسکن ،ارائه دو فقره تسهیالت
مسکن به زوجین برای ساخت یا خرید یک واحد مسکونی،
امکانپذیرنیست.زوجینبرایاینمنظوربایدبهصورتتوام
(توامباتسهیالتصندوقپساندازمسکنیکمیااوراقگواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن) ،تسهیالت مدنظر
خود را دریافت کنند.همچنین در پرداخت مجدد تسهیالت
خریدمسکنزوجینازمحلاوراقگواهیحقتقدماستفاده
از تسهیالت مسکن ،اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون
سپردهمازادبرسقفتسهیالتازمحلاوراقگواهیحقتقدم
نیز انجام میشود .اما این تسهیالت (بدون سپرده) ،تا زمان
اجرای بخشنامه مربوط به همین نوع تسهیالت ،در اختیار
متقاضیانقرارخواهدگرفت.

▪تیم فنی بانک مرکزی در مذاکرات حضور دارد

سیف درباره برخی مسائل مطرح شده درباره برجام
با اشاره به مذاکره اروپایی ها با ایران تصریح کرد:
اروپایی ها در حال بررسی این موضوع هستند که
چگونه می توانند خسارت های ناشی از خروج آمریکا
از برجام را جبران کنند .مذاکرات اکنون حول این
محور می گــردد و از بانک مرکزی نیز تیم فنی در
گفت وگوها حضور دارد.
به گفته سیف ،اروپایی ها از نظر سیاسی به دنبال آن
هستند ایران را راضی کنند که در برجام بماند اما
از ُبعد فنی و تکنیکال برای اروپایی ها احساس می
شود که کار سخت باشد؛البته باید مذاکرات جلو
برود تا مشخص شود .یکی از بحث های جدید که
قبال نبود این است که شبکه بانک های مرکزی اروپا
با ایران همکاری کنند.رئیس کل بانک مرکزی تاکید
کرد :درباره بانک های مرکزی مشکالت کمتری در
برقراری ارتباط وجود دارد چون در مذاکرات با بانک
ها ،ممکن است برخی سهامداران آمریکایی و ...
موانعی در این زمینه ایجاد کنند.
▪هیچ پول بدون پشتوانه ای به سپرده گذاران
پرداخت نشده است

...

ارز

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص منابع تخصیص

تسهیالت

چک جایگزین کارت خوان در برخی صرافی ها شد
ایبنا -همزمان با روند نزولی نرخ انواع ارز به ویژه دالر ،یورو و پوند در
روزهای اخیر ،بازار ارز نیز از حضور خریداران و دالالن خالی شده اما
در این میان برخی دالالن و نیز برخی صرافی ها ،راه هایی را برای
فروش ارز یافته اند.
در این زمینه مشاهدات میدانی از بازار نشان می دهد صرافی ها از
هرگونه خرید و فروش علنی ارز خودداری می کنند و معامالت برخی
از صرافی ها از طریق هماهنگی های تلفنی انجام می شود .همچنین
صرافی ها از کارت خوان های داخل صرافی استفاده نمی کنند و در
عوض خواستار دریافت چک های بانکی با توجه به تعداد دالرهای
درخواستی از سوی مشتریان می شوند.

شاخص کل

مجازات مجلس برای بانک هایی که از پرداخت
تسهیالت به تولیدکنندگان استنکاف می کنند
فارس-بهموجبمصوبهمجلس،رئیسکلبانکمرکزیموظفشدهیئتی
متشکلازخبرگانموردوثوقبانکیواقتصادیدرهراستان،ازمیانافرادی
کهاستاندارپیشنهادمیکندتشکیلدهد.همچنیناینهیئتموظفشد
دالیل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیالت مد نظر
کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند .در صورتی که دالیل
بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیالت ،مورد تأیید هیئت موضوع این
تبصرهقرارنگیرد،بانکموظفاستتسهیالتمدنظررابهمتقاضیپرداخت
کند .تمکین نکردن بانک ،تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی می شود و
موضوعبههیئتانتظامیبانکمرکزیارجاعخواهدشد.

محصوالتی که سال  96بیشترین/
کمترین رشد قیمت را داشتند
یافته برای حل مشکالت سپرده گذاران تصریح کرد:
منابع تخصیص داده شده با تصمیم کمیته منتخب
سران سه قوه پرداخت شده است؛ تا به امروز هیچ
پولی بدون پشتوانه به سپرده گذاران پرداخت نشده
و براساس دارایی های شناسایی شده خط اعتباری
برای تسویه با ذی نفعان اختصاص یافته است.
▪نرخ ارز تعدیل می شود

رئیسکل بانک مرکزی درباره نرخ ارز نیز گفت :در
وضعیت کنونی و با توجه به فشارهای آمریکا برای
بازگرداندن تحریم ها تنها روش کنترلی با نرخ
یکسان پاسخ گوی نیازهای اقتصادی کشور است.
وجــود نــرخ یکسان در کشور مــورد تــوافــق اغلب
کارشناسان است و این نرخ براساس واقعیت های
متغیرهای کالن اقتصادی کشور تعدیل خواهد
شد.
وی توضیح داد :بر اساس شرایط اقتصادی پیش
بینی میکنیم تا پایان امسال ۵ ،تا  ۶درصد در این
نرخ تغییر ایجاد شود؛ البته بانک مرکزی با توجه به
شاخص تورم در این زمینه عمل خواهد کرد.
سیف بابیان اینکه دشمنان نظام در پی ایجاد التهاب
در کشور هستند ،افزود :گزارشهایی به معاون اول
رئیسجمهور مبنی بر دخالت کشورهای حاشیه
خلیج فارس در التهابات ارزی پایان سال گذشته و
اوایل امسال ارائه شده است.

...

ایران چک
ایران چک ها بدون درج مهر شعبه هم معتبر هستند
بامصوبهکمیسیونپولیوبانکیبانکمرکزی،ازاینپسایرانچکهای
تحویلیبهبانکها،بدوندرجمهرشعبهدراختیارمشتریانقرارمیگیرند.
کاینبانک
بهگزارش روابطعمومیبانکمرکزی،اکنونکارکردایرانچ 
وهمچنینفرایندانتشاروتوزیعآنمشابهاسکناسبودهوبههمینعلت،
ممهورکردنایرانچکبهمهرشعبه،فاقدضرورتاولیهآناست.همچنین
درج مهر روی ایرانچک مشکالتی را در شمارش و پاک سازی آن ایجاد
می کند و این کار عالوه بر ایجاد هزینه ،مانع استفاده بهینه از تجهیزات
نوینتفکیکاسکناسمیشود.برایناساسوباتصمیمکمیسیونپولی
و بانکی بانک مرکزی مقرر شد ایرانچکهای تحویلی به بانکها ،بدون
درجمهرشعبهدراختیارمشتریانقرارگیرند.

اجبار بخشی از صادرکنندگان به تحویل ارز با نرخ  4200تومان
و شبه دولتی از این موضوع معاف شده اند.وی افزود :این
کار باعث کم اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانتها
خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه
فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ باالتری را دارند،
از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه
صادراتآنهاگامبرداشتهخواهدشد.درمقابل،آندسته
از کاالهایی که در این فهرست قرار میگیرند ،به طور قطع
با کم اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان
مواجه می شوند.بر اساس این گزارش ،برخی کاالهای
سنتی از جمله پسته ،زعفران ،فرش و روده در فهرست
کاالهایی قرار دارند که باید ارز خود را با نرخ 4200تومان
در سامانه نیما به فروش برسانند.
▪انتقاد جالل پور از تبعیض ارزی

در این حال رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید
خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کاالهای صادراتی
مشمول ارائه ارز به نرخ  ۴۲۰۰تومان ،خواستار بازنگری

تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته و برخی کاالهای دیگر
به نرخ دولتی شد.
محسن جالل پور با اشاره به دیدگاه کلی فعاالن اقتصادی
در یک ماه گذشته و  50میلیارد دالر صادرات غیر نفتی
اظهار کرد :از این مقدار ،تنها کمتر از  10میلیارد دالر
آن ،صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی
واقعی کشور است .وی تصریح کرد :حدود  ۴۰میلیارد
دالر از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان های
شبه دولتی ،خصولتیها ،میعانات گازی و پتروشیمیها
تشکیل میدهند که به هر حال با توجه به استفاده و
بهره برداری آن ها از همه ظرفیتهای یارانهای کشور از
جمله ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده
از خــوراک ،انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار
میروند ،باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب
کرده است ،ارز خود را به سامانه نیما به نرخ  ۴۲۰۰تومان
تحویل دهند .در مقابل باید  میزان صادراتی که بخش
خصوصی واقعی انجام میدهد و نیاز ارزی برای تولید آن

اگرچه ،اولین و دومین اقتصادهای بــزرگ دنیا ،توافق
کرده اند شکاف تجاری خود را کاهش دهند و از اختالفات
بکاهند اما ،نه رقمی درباره میزان کاهش صادرات چین
اعالم شده است و نه درباره تعرفه های برخی کاالها که به
تازگیمناقشهبرانگیزشده،بحثشدهاست.اینمذاکرات
بعدازافزایشنگرانیهادربارهوقوعیکجنگتجاریبیندو
کشوربرگزارشد.بهگزارشمهربهنقلازسیانبیسی،در
بیانیهمشترکیکهروزشنبهقرائتشد،چینوآمریکاتوافق
کردندشکافتجاریخودراکهباعثعدمتوازنترازتجاری

شده است ،به شدت کاهش دهند .به این ترتیب ،خرید
کاالهای آمریکایی توسط چین افزایش خواهد یافت .این
درحالیاستکهتنهایکروزقبل،دوکشوربهشدتدرباره
ادعای مشاور اقتصادی کاخ سفید ،لری کودالو ،مبنی بر
اینکهچینپیشنهاددادهاستمازادتجاریخودباآمریکارا
ساالنه۲۰۰میلیارددالرکاهشدهد،اختالفنظرداشتند.
این اظهار نظر توسط مقامات چین رد شد .به این ترتیب،
دقیقا مشخص نشد که چینیها چه میزان مــازاد تجاری
خود را با آمریکا کاهش خواهند داد.والاستریت ژورنال

...
بازارخبر

سازمانهامصرفبرقخودرافقط 4درصد
کاهشدادند
ایرنا -هیئت دولت سال گذشته دستگاه
هایاجراییراملزمبهکاهش 10درصدی
مصرف برق کرد اما به گفته معاون دفتر
مدیریتمصرفشرکتتوانیر،برقمصرفی
درایننهادهابهطورمیانگین 4درصدکاهشیافتهاست.

افزایشقیمتانواعچیپسوپفک
ایسنا -دبیر اتحادیه چیپس ،اسنک و
فراوردههای غالت از افزایش متوسط۱۰
تا ۱۲درصدیانواعچیپسوپفکدرسال
 ۱۳۹۷خبر داد .وی با اشاره به اینکه در
سال  ۱۳۹۶قیمت انواع چیپس و پفک با افزایش روبهرو
نشده ،اظهار کرد :امسال تولید کنندگان با توجه به افزایش
هزینههایمربوطبهحملونقل،دستمزد،کارتن،سلفونو
بستهبندی درخواستی را به اتحادیه چیپس ،اسنک و
فــراوردههــای غالت ارائــه کردند تا قیمت این محصوالت
افزایشیابد.

نانلواشوسنگکزنجاندردبیوگرجستان
فارس -رئیس اتحادیه نانوایان زنجان با
اشارهبهاینکهدرحوزهخلیجفارسوالبته
برخی از کشورهای خــارجــی نانوایان
زنجانی حضور دارند ،گفت :امروز در دبی
و گرجستان نیز زنجانیها اقدام به راهاندازی نانوایی و پخت
نانکردهاند.

پرداختمطالباتزعفرانکارانتاپایانهفته

توضیحاتدربارهفروشدلوجگر ۷۲۰هزار
تومانی
وجود ندارد ،در فهرست کاالهایی قرار گیرد که مشمول
ارائه ارز خود به نرخ  ۴۲۰۰تومان به دولت نیستند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایــران خاطرنشان کرد :به
هرحال بازار تبادالت ارزی ،توسط یک شبکه مویرگی
و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر
پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید ،به
دولت های تحریمکننده هشدار میدهد که چه میزان
ارز در اختیار کشور است ،ضمن این که اشتغال هم از
بین م ـیرود .به هر حــال ،شرایط امــروز کشور ،شرایط
سختی است و ما نیز آن را میفهمیم و میخواهیم ارز را
با سازوکاری شفاف ولی خارج از نرخ دولتی ،به دست
متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که
تحریمهای سخت در راه است.

بیانیه چین و آمریکا درباره رفع اختالفات تجاری
هم روز شنبه گزارش داد که نمایندگان چینی درخواست
آمریکاییهارابرایتعهدبهیکمقدارمشخصکاهشمازاد
تجاری رد کردهاند و هر دو طرف در طول شب برای رسیدن
به یک بیانیه بحث کردهاند .گفتنی است شکاف تجاری دو
کشوربسیارباالوبهنفعچینیهاست،یعنیوارداتآمریکا
ازچینبسیاربیشترازصادراتاینکشوراست.اینشکاف
درسال ۲۰۱۷بهرکورد ۳۷۵میلیارددالررسیدهاست.در
ادامه بیانیه هم آمده است :پکن و واشنگتن توافق کردهاند،
صادرات کشاورزی و انرژی آمریکا به نحو معناداری افزایش

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال ،96
قیمت سه محصول پیاز ،سیب زمینی و گوجه فرنگی
بین دیگر محصوالت منتخب کشاورزی رکورد شکسته
و با رشد قیمت چند ده درصدی مواجه شده است .از
سوی دیگر ،هندوانه ،بادمجان و سیب درختی کاهش
قیمت داشته اند.

مهر -مدیرعامل سازمان تعاون روستایی
گفت :تمام مطالبات زعــفــرانکــاران،
خرماکاران ،پنبهکاران ،صیفیکاران و
دام ــداران بابت شیر خــام ،تا پایان هفته
جاریپرداختمیشود.

تصمیم جدید ارزی دولت با شائبه تبعیض بین صادرکنندگان دولتی و خصوصی در آستانه ابالغ

دولت قرار است به زودی فهرستی از کاالهای صادراتی را
اعالم کند که بر مبنای آن ،فروش دالر حاصل از صادرات
آن ها به نرخی غیر از  ۴۲۰۰تومان ممنوع خواهد بود .در
این فهرست نام کاالهای سنتی پررنگ است.به گزارش
مهر ،دولت با هدف اجــرای سیاست یکسانسازی نرخ
ارز ،صادرکنندگان کشور را مکلف کرده است صادرات
خود را اظهار و ارز حاصل از آن را به نرخ  ۴۲۰۰تومان در
سامانه نیما ارائه کنند .اکنون خبرها حکایت از آن دارد
که برخی از کاالها ،از شمول این طرح خارج شده اند و
کاالهایی در فهرست خروجی ها حضور پررنگ دارند که
صادرات آن ها از سوی شرکتها و مجموعههای دولتی
صورت میگیرد.یک مقام مسئول به مهر گفت :دولت قرار
است طی روزهای آینده ،فهرستی از کاالهایی که باید ارز
حاصل از صادرات خود را با نرخ  ۴۲۰۰تومان در سامانه
نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند ،اعالم کند که بر این
اساس،نامبسیاریازکاالهایسنتیصادراتیایراندرآن
به چشم میخورد و برخی از صادرات شرکتهای دولتی

شاخص

تسنیم-مدیرکلدامپزشکیاستانتهران
گفت:سازماندامپزشکیمجوزبهداشتی
برایفروشگوشتالکچری بابرندجیاند
جی صــادر نکرده اســت و در صورتی که
سایتاینترنتییاهرفروشگاهدیگریادعاییدراینبارهدارد،
کذباستوسازمانتعزیراتبایدنظارتواقدامکند.

قانونیکهنفتراگرانمیکند
ایسنا-مقرراتبینالمللیدربارهسوخت
های استفاده شده در کشتیرانی ممکن
است عرضه بازار نفت را محدودتر کند و
قیمتها را در دو سال آینده به  ۹۰دالر در
هر بشکه برساند .کشتیهایی که اقیانوس های جهان را
میپیمایند،ازنفتکورهسنگیناستفادهمیکنندکهبسیار
آلــوده است .مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی این
سوخترابهدلیلسولفورباالیآنهدفگرفتهاست.

اسلوونیمشتریعسلایرانی

یابد.آمریکاتیمیبهچیناعزامخواهدکردتادربارهجزئیات
این برنامه کار کنند .هرچند در این بیانیه بر لزوم همکاری
برایحلوفصلتنشهایتجاریچینوآمریکاتاکیدشده،
امادرآنهیچاشارهایبهتعرفههانشدهاست.

ایرنا-سفیراسلوونیدرتهرانبااعالماین
کهاسلوونیآمادگیوارداتعسلازایران
رادارد،گفت:اکنونبخشزیادیازعسل
موردنیازمصرفیاسلوونیازآلمان،اتریش
و شیلی وارد می شود .سفیر اسلوونی ابراز امیدواری کرد با
برگزاری نشست اقتصادی مشترک با ایران و امضای تفاهم
نامه همکاری های اقتصادی ،امسال شاهد صادرات عسل
کیفیایرانبهاینکشورباشیم.

دنا پالس خودروی پلیس سنگال شد
ایـــران خـــودرو بــه منظور کسب سهم از بــازارهــای
بین المللی ،نخستین محصول صادراتی دنا پالس را
روانه سنگال کرد تا در ناوگان پلیس این کشور به کار
گرفته شود( .عصر ایران)
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