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...
اخبار

فرمانده پلیس پایتخت:

هیچ سکهای از «سلطان سکه»
کشف نشده است

فرمانــده انتظامــی پایتخت بــه بیــان جزئیات جدیدتــری از
دســتگیری ســلطان ســکه پرداخت و گفت :این فــرد هنگام
دستگیری هیچ سکهای به همراه نداشت بلکه چرخش مالی
وی و عوامل گروهش بیش از دو تن ســکه بوده است.ســردار
رحیمی فرمانــده انتظامــی پایتخــت در گفتوگو با فارس،
درباره دستگیری سلطان سکه و حواشی ایجاد شده مبنی بر
اینکهدوتنسکه،چهشدهاست،اظهارکرد:سلطانسکهکه
دالل اصلی بازار سکه بوده ،هنگام دستگیری هیچ سکهای به
همراه نداشته است.وی افزود :چرخش مالی این فرد و افراد
همراهش در طول سال حدود دو تن سکه بوده؛ سلطان سکه
ونوچههایشازبازارسکههاراخریداریوهرموقعکهدلشان
میخواست با قیمت مد نظر در بازار توزیع میکردند.

موضع متفاوت در دولت درباره سیاست های
ارزی و افشای فهرست ارزبگیران:

انتقاد شدید آخوندی
از دخالت دولت در بازار

وزیر راه که تفکراتــش در حمایت از اقتصاد بــازار و کاهش
مداخله دولت مشــهور اســت ،در یادداشــتی تند با عنوان
"حاکمیت قانون در تنگناها" بر لزوم رعایت قانون و پایداری
بر اصول بازار به ویژه در شــرایط ســخت فعلــی تاکید کرد
و سیاســت های مداخلــه دولت بــرای کنترل قیمــت ها و
همچنیــن افشــای اطالعات تجــاری و خصوصی افــراد به
بهانه شفاف سازی را به شدت موردانتقاد قرار داد و عاملی
برای تشدید تنگنای اقتصادی دانست.به گزارش تسنیم،
آخونــدی در این یادداشــت بــه شــرایط موجــود اقتصاد و
افزایش قیمت ها در کشــور پرداخته و تصریح کرده اســت
که این شــرایط "انتظار از حکومــت را بــرای ورود جدی به
موضوع و اتخاذ تدبیر مؤثر باال بردهاســت و از ســوی دیگر،
اصول بازار رقابتی از ســوی
مداخلــه فراقانونی و بر خالف
ِ
دولت در بازارها ،بر خالف گمان طرفداران مداخله ،موجب
بیثباتی بیشتر شــده و نه تنها دردی را درمان نمیکند که
التهاب و هیجان بیشتری را سبب میشود .سرمایهگذاری
را متوقف می کند و سرمایه را فراری میدهد".وی با اشاره
به این که همه می گویند دولــت باید کاری بکند و منظور از
انجام کار هم مداخله بیشتر در بازار و کنترل قیمت هاست
تصریح می کند کــه به اعتقاد او "مداخله مشــکلزا خواهد
بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود".او با انتقاد از خواسته
ها و برخی اقدامات دولت و با کنایه درباره اقداماتی که اثر
معکوس دارد این گونه توضیح می دهد :دولت" بساط داغ
و درفش ســازمان حمایت و تعزیرات را پهــن نماید .حقوق
مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند .اقتصاد
رقابتی را فراموش نماید .به حریم خصوصی مردم ســرک
بکشد .اطالعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند .هیچ
محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که الزم شــد به احکام
ثانویه متوســل گردد و فراقانونی عمل نماید" .آخوندی در
ادامه در عبارتی که ظاهرا کنایه به انتشــار فهرســت ارزی
اســت اضافه می کنــد" :و اخیرا وارونه پوشــیدن پوســتین
شــفافیت نیز خود حکایتــی دارد".وی ضمن رد سیاســت
های مداخلــه گرانه توضیح مــی دهد" :پر واضح اســت که
در این مقطع ما نیاز به سیاست افزایش عرضه و رفع موانع
ســرمایهگذاری داریم .آیــا ،تحدید مالکیــت ،بیاعتباری
قانــون ،تجاوز بــه حریــم خصوصــی و تجــاری اشــخاص،
بیتوجهی به حقوق شــهروندی ،قیمتگذاری همهچیز،
کنترل بــازار و تخصیص دولتــی ارز و دیگــر منابــع و زی ِر پا
گذاشتن اصول اقتصاد بازار رقابتی میل به سرمایهگذاری
را افزایش میدهــد"؟ آخونــدی در انتهــا به انتقــاد از نرخ
گذاری دســتوری ارز می پردازد و تاکید می کند« :راهکار
خروج از تنگنای جاری ،پایمردی بر اصول بازار ،حاکمیت
قانون و حفاظت از حقوق مالکیت است .از قضا در این روزها
باید کاری کرد که سرمایه فرار نکند ،سرمایهگذاری به شوق
صادرات بیشــتر افزایش یابد و ارز صادراتی آزادانه بازار را
تامین کند و عرضه فزونی یابد».

بازارثانویه ارز امروزآغاز به کارمیکند

یک سال پس از برنامه اشتغال فراگیر ،بخشنامه بیمه کارفرمایی هم ابالغ شد

معافیت بیمه ای کارفرمایان برای استخدام دانش آموختگان

وعده نرخ گذاری بدون سقف در بازار ثانویه ارز

مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز
به کار بازار ثانویــه ارز از روز سهشــنبه (امــروز) خبر داد و
اظهار کرد :عرضــه و تقاضا تعیین کننده نــرخ ارز در بازار
ثانویه خواهد بود و بــرای نرخ توافقی بازار ثانویه ســقفی
تعیین نشده است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه
خبر به نقل از پژوهشــکده پولی و بانکی ،مهدی کسرایی
پور از آغاز به کار بازار ثانویه ارز از امروز خبر داد و گفت :با
انجام معامالت مربوط به  20درصد صادرات غیر نفتی و
اختصاص ارز آن به واردات کاالهای مصرفی ،در ســامانه
نیما به طور خودکار اطالعات مربوط به نرخ توافق شــده
مبادله ارز در ســامانه اطالعات بانک مرکزی موســوم به
سنا قابل دسترس خواهد بود .وی درباره ساز و کار تعیین
نرخ و مبادله ارز در بازار ثانویه گفت :صادر کنندگان می
توانند ارز حاصــل از  20درصــد صادرات غیــر نفتی را با
واردکنندگان کاالهای دسته سوم مبادله کنند.مدیرکل
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ،گفت :دو طرف
میتوانند از ســامانه های تجارت وزارت صنعت ،معدن و
تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز
واردات صادرکننده مبادله می شود .همچنین این امکان
در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان
بتوانند ارز خود را در این سامانه به نرخ رقابتی که به صورت
عرضــه و تقاضا تعیین میشــود بفروشــند .بــه گفته وی،



رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به  ۸۸۵۰تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد .مهدی یوسف خانی در گفت وگو با مهر از
افزایش قیمت مرغ در بازار نسبت به هفته گذشــته خبر داد و افزود :قیمت این کاال در مراکز خرده فروشی به  ۸۸۵۰تومان رسیده است .وی
اضافه کرد :قیمت هر کیلوگرم مرغ در عمده فروشی در کشتارگاه  ۷۹۵۰تومان و توزیع در واحدهای صنفی  ۸۱۰۰تومان است.

بخشنامه اشــتغالی مشــوق بیمه ای کارفرمایان سرانجام
ابــاغ شــد .طبــق ایــن طــرح کارفرمایانــی کــه جوانــان
تحصیلکــرده ،بــا ویژگی هــای معیــن را اســتخدام کنند،
از پرداخت حــق بیمه به ســازمان تامیــن اجتماعی معاف
هستند و این ســهم را دولت پرداخت خواهد کرد .گفتنی
است طرح مشوق کارفرمایی که به منظور تسهیل اشتغال
جوانان دانشگاهی طراحی شده است ،به عنوان بخشی از
طرح اشتغال فراگیر ،تیرماه سال گذشته ابالغ شده بود اما
تدوین و ارسال بخشنامه و دستورالعمل های الزم از سوی
وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی و اعالم شرایط آن به
بخشخصوصیوتعاونیمشمولاینطرح،یکسالزمان
برد!به گزارش مهر ،بر این اساس ،در اجرای طرح معافیت
کارفرمایان از پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما در ازای به
کارگیری جوانان دانش آموخته دانشــگاهی ،کارفرمایان
بنگاههــای فعــال اقتصــادی بخــش خصوصــی و تعاونی
دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی در صورت جذب و به
کارگیری جوانــان دانش آموخته دانشــگاهی از بین گروه
هدف این طرح برای مدت یک ســال از پرداخت حق بیمه
تامین اجتماعی ســهم کارفرما معاف میشوند و این سهم
توســط دولت پرداخت میشــود .همچنیــن کارفرمایانی
که به عنوان واحد پذیرنده ،دانش آموختگان دانشــگاهی
دارایگواهیطیدورهکارورزیراجذبکنند،بابتهمان

صرافیها به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده
عمل میکنند .بدین صورت که به سامانه نیما دسترسی
دارند و میتوانند این ارز را خریــداری و به واردکنندگان
کاالهای گروه ســوم که تقاضــای خریــد ارز دارند عرضه
کنند.به گزارش مهر اینمقام بانکی بــا بیان این که برای
نرخ توافقی بازار ثانویه ســقفی تعیین نشده است ،افزود:
پیش بینی میشــود با اجرایی شــدن کامل این موضوع،
قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.وی درباره سهم بازار
ثانویه ارز از بازار نیز توضیح داد :بر اســاس آمارهای سال
گذشــته و تعرف ه دیده شده ،گروه ســوم کاالیی (کاالهای
عمدتا مصرفی) نیاز به معادل  5.5میلیارد دالر خواهند
داشــت؛ پیش بینی مــا این اســت کــه این بخش توســط
صادرکنندگان  20درصدی به خوبی تامین خواهد شد.

...

...



نظام بانکی

کارورزان به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم
کارفرما برخوردار میشــوند.کارفرمایان مشــمول پس از
تامین نیروی کار مورد نیاز از طریق مراکز کاریابی  ،کسب
تاییدیه به کار گماری نیروی کار جدید از سوی اداره مذکور
و ارائه مدارک مورد نیاز به اداره تامین اجتماعی شهرستان
محل فعالیت کارگاه ،مشمول برقراری معافیت بیمه سهم
کارفرما خواهند شــد.همچنین کارگاه های مشمول این
طرح ،به ازای هر دو نفر بیمه شــده ،مجاز به استخدام یک
نفر نیروی کار دارای مدرک دانشــگاهی هستند .شرایط
دیگر مشــموالن این طرح عبارت اســت از :نداشتن سابقه
بیمهتامیناجتماعیدریکسالگذشته،ثبتنامدرمراکز
کاریابی خصوصی دارای مجوز یا سامانه کارورزی ،سپری
شدن سه ماه از ثبت نام در مراکز کاریابی.

...



آمار

یارانه

انتقادهای ترکان؛ این بار از وزارت صنعت

تغییرات  ۱۰ساله تولید اقالم خوراکی برای هر ایرانی

رانت ارزی  3ماهه ،معادل یک سال یارانه نقدی

ترکان که چندی پیش ،تاخیــر بانک مرکزی در تک نرخــی کردن ارز را
عامل نوســانات ارزی دانســته بود ،در گفت وگو با آرمان ،ضمن اشــاره
به نقاط ضعف نظام بانکی ،به نقل از مشــاور وزیــر راه ،گفت :آقای عبده
تبریزی دارایی موهوم بانک ها را 550هزار میلیارد تومان اعالم کرده اند
و این یعنی که پشتوانه ای ندارند .وی با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت
در تخصیص ارز  4200تومانی ،سوء مدیریت این وزارتخانه را عامل این
مسئله دانست که در سه ماه اخیر هر کسی رانت و رابطه داشت ،موفق به
دریافت ارز واردات شد .وی افزود :این وزارتخانه باید توضیح دهد که چرا
به عدهای رانتجو و سوداگر ،ارز ارزان پرداخته است.

مرکز آمار ایران متوسط تولید برخی اقالم خوراکی به ازای هر ایرانی در
سال  ۹۵را نسبت به ســال  ۸۵اعالم کرد .در این گزارش آمده است :در
سال  ،85برای هر ایرانی ۱۲ ،کیلو گوشــت قرمز ۱۱۰ ،کیلو شیر۱۹ ،
کیلو گوشت مرغ و ۱۰کیلو تخم مرغ تولید شده که این ارقام در سال،95
به ۱۰کیلو گوشت قرمز ۱۲۱،کیلو شیر ۲۶،کیلو گوشت مرغ و ۱۲کیلو
تخم مرغ در سال رســیده است .براساس آخرین ســالنامه آماری کشور،
در سال  ،95نسبت به ســال  ،85میزان تولید گوشت قرمز کشور حدود
یک درصد کاهش ،تولید شیر  ۲۵درصد افزایش ،تولید گوشت مرغ ۵۲
درصد و تولید تخم مرغ  ۳۹درصد افزایش یافته است.

یک کارشــناس اقتصادی گفت  :دولت بیش از  30هــزار میلیارد تومان
معادل یارانه یک سال مردم به واردکنندگان رانت داد.به گزارش فارس،
سیدعلی روحانی در برنامه تلویزیونی پایش اظهار کرد :دولت در سه ماه
اول امسال  11میلیارد دالر فروش ارز داشــت که حدود  4تا  5میلیارد
دالر رانت ارزی (تفاوت قیمت رســمی با بازار) توزیع شد .اگر میزان ارز
دولتــی را در مابهالتفاوت  3هزار تومان ضرب کنیــم رقمی بیش از 30
هزار میلیارد تومــان در عرض  3ماه پرداخت شــد که تقریبــ ًا حدود رقم
یارانه یک سال همه مردم است و خیلی از مدیران دولت ناالن هستند که
نمیتوانند یارانه را تأمین کنند.

با انتشار محرمانه برای قوای  3گانه ارائه شد:

برنامه ضد تحریمی مرکز پژوهش های مجلس روی میز دولت
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی از تدوین برنامه
جامــع تحریمناپذیری ایــران ،با عنــوان «برنامــه فعاالنه
ضدتحریم» توسط مرکز پژوهشهای مجلس خبر دادند.
همزمــان رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای
اســامی از ارائه بســته مقابله با نوســانات ارزی از سوی
مجلس به دولت خبر داد.به گزارش فارس ،برنامه جامع
تحریمناپذیری ایران ،به صــورت غیرعمومی با همکاری
بازوی تحقیقاتــی مجلس و کارشناســان خــارج از آن در
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی تدوین و برای مطالعه در
اختیار نمایندگان و قوای ســهگانه قرار داده شده است.

همچنین برای تدوین این بسته از ظرفیت برخی فعاالن
کسبوکار نیز استفاده شده است .بسته مذکور تاکنون
هفت بــار ویرایش عمــده یا جزئــی و برای برخــی مراجع
داخلــی و تحقیقاتــی ارائه شــده و بهطور مــداوم درحال
بهبود اســت .این برنامــه در دو زمان بنــدی  90تا 120
روزه و  180تا  210روزه تدوین شده و شامل بخشهای
متعددی از جمله پولی و بانکــی و ارزی ،مدیریت جریان
نقدینگــی و جلوگیــری از حمالت ســفتهبازانه ،مدیریت
بهینه ذخایر ارزی ،تســهیل انتقال وجــوه در فضای بین
المللی ،کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسط ،کاالهای

▪پور ابراهیمی:بسته مقابله با نوسانات ارزی به دولت
رفت

در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
گزارش راهکارها توســط مجلس بــه دولت ارائه شــد که
مســئوالن دولتی نیــز روی آن نظــر دارند و رئــوس آن در
جلســه شــورای هماهنگی اقتصادی قوا نهایی میشود.

روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و طال ادامه دارد

واکنش چین و هند به تحریم نفتی ایران

چین نفت ایران را جایگزین نفت آمریکا میکند

در حالی که آمریکا تالش می کند مشتریان نفتی ایران را
از خرید نفت از کشورمان منصرف کند ،یک مقام چینی
اعالم کــرد که در واکنش بــه جنگ تجــاری آمریکا نفت
ایران را جایگزین نفت وارداتــی از آمریکا خواهند کرد.
وزیر انرژی هند هــم درباره تــداوم واردات نفت از ایران
با وجود تحریم های آمریکا ،موضعی غیرشــفاف گرفت
و ضمن تاکید بر منافع ملی کشــورش گفــت که ما برای
روابط مان با هر دو کشــور – ایران و آمریکا -ارزش قائل
هســتیم.به گزارش جماران ،یکی از مدیران پاالیشگاه
'دونگ مینگ' در اســتان 'شــاندونگ' در شــرق چین
اظهار کــرد :این پاالیشــگاه خرید نفت خــام از آمریکا را
متوقف کرده اســت و قصد دارد به جــای آمریکا از ایران
نفت وارد کنــد .به گزارش روزنامه 'ژاپــن تودی' وی در
مصاحبه با رسانه ها گفت :دولت چین قصد دارد تعرفه
هایی را روی نفت وارداتــی از آمریکا در نظــر گیرد و در
زمینه خرید نفت بعد از این بر آفریقای غربی و خاورمیانه
از جمله ایران متمرکز خواهد شد .این روزنامه همچنین
به نقل از 'جان دریســکول' رئیس شــرکت مشــاوره ای
انرژی 'جی تی دی' می گوید :این موضوع مطرح است
که این کشور خرید نفت از آمریکا را متوقف و به جای آن،
نفت مورد نیاز خــود را از ایران خریــداری کند و به هیچ
وجــه از تحریم هــا و تهدیدهای واشــنگتن مرعوب نمی
شــود.همزمان ،دارمندرا پرادهان ،وزیر نفــت هند نیز

استراتژیک ،منابع و مصارف بودجه  ،انرژی ،کسب و کار،
تجارت ،ســاختاری ،فرهنگی ،اجتماعی و رسانهای و در
نهایت حقوقی است.

محمدرضا پورابراهیمــی در گفتوگو بــا فــارس ،با بیان
این که کمیته ضد تحریم در دولت و مجلس تشکیل شده
اســت ،افزود :اگر دولت در اقتصــاد پــای کار بیاید ،همه
ظرفیتها در کنار آن خواهد بود به شرط آن که اراده خود
را در مأموریتها نشان دهد .رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس در خصوص مدیریت نقدینگی که به بازارهای طال
و سکه و ارز آسیب زده است ،بیان کرد  :اصلیترین بحث
به ســامان دهی ترازنامه نظام بانکی بر میگردد و پس از
آن روشهای جذب نقدینگی است که باید بتوانیم آن را به
سمت اقتصاد مولد ،تولید و اشتغال هدایت کنیم.

مجوز دادستانی به پلیس برای کنترل حساب فعاالن ارز و سکه

در مصاحبه با پایگاه خبــری "بیزنس الین" درباره خرید
نفت از ایران گفت :ما در وهله نخســت از تضمین تامین
نیازهای انــرژی خود اطمینــان حاصــل خواهیم کرد و
اولویت به منافع ملی داده میشــود.به گزارش ایســنا،
پرادهان در پاســخ به این پرســش که هند چگونه روابط
دو جانبه با دو کشــور آمریکا و ایران را حفظ خواهد کرد
افزود :روابط با هر دو کشور متمایز است و ما برای روابط
مان با آن ها ارزش قائل هســتیم .به عالوه ما تصمیمات
دو جانبه متناسب با شرایط میگیریم.
▪بلومبرگ :تنها را ه کنترل قیمت بنزین ،تغییر
سیاست تحریم ایران است

گفتنی اســت روز گذشــته در اثر نگرانــی از کاهش ذخایر
آمریکا ،قیمت نفت افزایش یافت و به حدود 78دالر رسید.
این در حالی است که اخبار از افزایش  500هزار بشکه ای
تولید نفت عربســتان در ماه ژوئن ( 10خــرداد تا  10تیر)
حکایت دارد .بــا این حال بازار درباره آینده نگران اســت.
در این شرایط ،ترامپ که به خاطر افزایش قیمت بنزین در
کشورش موردانتقاد است ،دوباره اوپک را مسئول گرانی
نفت و فراورده های آن دانســته اســت .در این باره رســانه
آمریکایی بلومبــرگ انتقــادات ترامپ از اوپــک را بالوجه
دانســته و تصریح کرده اســت :ترامپ برای کنترل قیمت
نفت باید سیاست های خود در قبال ایران را تغییر دهد.

روز یک شنبه بازار ارز و طال به روند نزولی چند روز اخیر
خود ادامه داد و قیمت ســکه به دو میلیون و  850هزار
تومان کاهش یافت.در همین باره ،محمدکشــتی آرای
رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر گفت :افت قیمت ها
به دلیل تحوالت بازار وکاهش بورس بازی و سفته بازی
رخ داد .فعال بــازار باثباتی داریم و اگر بــه همین منوال
پیش رود به نظر میرســد قیمتها به همین شکل باقی
خواهد ماند .به گزارش اقتصادآنالین،کشــتیآرای در
پاسخ به این پرسش کهآیا نرخ طال و سکه نزولیخواهد
شــد؟ اظهار کرد :پیشبینیاین که قیمت ســکه چقدر
می شود ،مشــخص نیســت اما اکنون با توجه به شرایط
موجود وثبات بازار ارز و ســکه در کشــور به نظر میرسد
از افزایش قیمتها خبری نیست .وی افزود :حبابیکه
ایجاد شــده بــود با توجــه به کاهــش هیجانــات در حال
کاهش است و در دو روز گذشته حدود  ۱۵۰هزار تومان
از حباب سکه ترکید.
▪صدور کیفرخواست برای  30نفر از متهمان ارزی

در همیــن حــال ،دادســتان تهــران از صــدور مجــوز
دادســتانی به پلیــس و نهادهــای امنیتی بــرای کنترل
حسابهای اشــخاصی که در حوزه ســکه و ارز فعالیت
دارند خبر داد و افزود :حســب مورد ،دستور مسدودی
حسابها صادر خواهد شد.به گزارش تسنیم به نقل از

روابط عمومی دادســتانی تهران ،جعفری دولتآبادی
دادستان تهران درباره موضوع سکه و طال با خاطر نشان
کــردن تاکید اخیر مقــام معظــم رهبری در ایــن زمینه،
پیرامون اقدامــات دادســتانی ،اظهار کرد :بــه پلیس و
نهادهای امنیتی دستور داده شده که دالالن بازار سکه
را چنان چه عملکرد ســازمانیافته داشــته باشــند و در
حجم وســیع یا با تشــکیل باند ،فعالیت می کنند ،تحت
نظارت داشته باشند و نتیجه به دادستانی تهران گزارش
شــود ،همچنین دادســتانی تهران با ارســال نامهای به
بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده
است.جعفری دولتآبادی افزود :تا کنون برای 30نفر از
متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم
کیفری میخواهیم به این پروندهها توجه خاصی داشته
باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخالل در نظام اقتصادی
در رسیدگی به این پروندهها تسریع کنند.
در همین حال ،جواد کریمی قدوســی ،عضو کمیسیون
امنیت ملــی مجلــس ،مدعی دســتگیری دو نفــر از باند
 13نفره ای شد که به گفته وی با حمایت سعودی ها در
سلیمانیه عراق قرارگاه ضد ایرانی تاسیس کرده و تالش
داشته اند ارز و سکه های موجود در بازار را ولو به قیمت
باالتر از قیمت اصلی بخرند و به سلیمانیه انتقال دهند.
وی مدعی شــده اســت کــه این گــروه طی دو مــاه3.5 ،
میلیون سکه از کشور خارج کرده است.

دستور بازبینی  45هزارکارت بازرگانی
وزیر صنعت :تایید کننده و مقامات باالتر استانی در زمینه کارت های بازرگانی مسئول اند
بروز مشــکالتی دربــاره صــدور کارت های
بازرگانــی موقــت و یک بــار مصرف یا ســوء
اســتفاده از آن ها ســبب شــد هیئت وزیران
چهارشنبه گذشته به اصالح مقررات در این
زمینه ورود و روز یک شــنبه نیز وزیر صنعت،
معدن و تجارت در ابالغیه ای دستور بازبینی
همــه کارت های صادرشــده را صــادر کند.
به گــزارش ایرنا ،ســیزدهم تیرمــاه دبیرکل
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی
ایران اعالم کرد :از  45هزار کارت بازرگانی
صادر شده در کشــور  39هزار کارت اعتبار
دارد و بقیه آن ها فاقد ارزش است.در همین
زمینه ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت روز یک
شــنبه گذشــته در ابالغیــه ای اعــام کرد:
باید در کارگروه مشــترکی با اتاق بازرگانی

و گمرک محــل ،به همــه کارت هــای صادر
شده دوباره رسیدگی شــود و در اسرع وقت
کارت های غیرواجد شرایط ،تعلیق یا باطل و
گزارش اقدام ها ارائه شود.به گزارش وزارت

صنعت« ،محمد شریعتمداری» اضافه کرد:
تایید حتی یک فقــره کارت بازرگانی بدون
اطمینان کامــل از هویت متقاضــی و احراز
شــرایط دریافت ،ممنوع است و تاییدکننده

و مقامــات باالتــر آن مســئول خواهنــد بود.
شــایان ذکر اســت «تایید کارت بازرگانی از
وظایف سازمان های صنعت ،معدن و تجارت
استانی اســت».این ابالغ در حالی است که
هیئت وزیران در جلســه چهارشنبه گذشته
به ریاست معاون اول رئیس جمهور ،مقررات
مربوط بــه کارت هــای بازرگانــی را اصالح
کرد .به موجب این تصمیم ،ســقف ارزشــی
واردات بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقی
دریافت کننده کارت بازرگانی ،در سال اول
 500هزار دالر و در سال دوم دو میلیون دالر
تعیین شــد .واحدهای تولیدی دارای مجوز
صنعتی از مراجع مربوط و اشخاص حقوقی
بازرگانــی معتبر فقط بــرای تامین نیازهای
تولیدی خــود ،از شــمول ایــن بند مســتثنا

شدند.همچنین دارندگان کارت بازرگانی
برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت
بودن ارزیابــی عملکرد آن ها بــدون رعایت
محدودیت سقف ارزش ،به واردات مجازند.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن
را به غیــر بــرای واردات ندارنــد و در صورت
احــراز واگــذاری کارت بازرگانــی یــا انجام
رفتارهــای ســوءتجاری از ســوی دارندگان
کارت ،اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن
ایــران و تعــاون و کشــاورزی ایــران و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت مــی تواننــد برای
تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند .همچنین
دارندگان این کارت و اســتفاده کننده از آن
درباره رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر
شده مسئول اند.

شاخص

مردم خواستار اشد مجازات برای
سوءاستفاده کنندگان از ارز دولتی شدند
حدود  ۷۹درصد از شــرکت کنندگان در نظرســنجی
یک شــنبه شــب برنامه پایش ،خواستار اشــد مجازات
بــرای کســانی شــدند کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای
واردات گرفتنــد ولــی آن را در بــازار آزاد فروختند .به
گزارش مهر ،برنامه ایــن هفته پایش ،در نظرســنجی
خود پرســید :با کســانی کــه ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات گرفته انــد ولــی آن را در بــازار آزاد فروختند،
چه بایــد کرد؟  -۱اشــد مجــازات -۲جریمــه و زندان
 -۳هیــچ ،آن هــا مقصــر نیستند.براســاس نتایج این
نظرســنجی78.98 ،درصد از شــرکت کننــدگان
خواستار اشــد مجازات برای سوء اســتفاده کنندگان
از ارز  ۴۲۰۰تومانــی شــدند 12.25 ،درصد جریمه
مالی و زندان را برای مجازات این افراد کافی دانستند
و  8.77درصد اعالم کردند هیچ مجازاتی نباید شامل
این افــراد شــود چــون آن ها مقصــر نیســتند .چندی
پیش با انتشار فهرست برخی از دریافت کنندگان ارز
 ۴۲۰۰تومانی مشــخص شــد که تعداد زیــادی از این
وارد کنندگان کاال را با ارز  ۴۲۰۰خریده ولی در بازار
به قیمت دالر آزاد فروخته اند.

...
بازارخبر

صدرنشینی نان درشکایت های رسیده
به وزارت صنعت
ایرنا -بیشترین شــکایتهای رسیده به
ســازمانهای اســتانی صنعــت ،معدن و
تجارت در خردادماه درباره «نان»« ،میوه
و سبزی» و «شــیرینی» بود بنابراین هنوز
مشــکالت زیادی در زمینه «قوت غالب مردم» وجود دارد.
تارنمای وزارت صنعت ،معدن و تجارت از دریافت  15هزار
و  251فقره گزارش و شکایت مردمی درباره کاال و خدمات
در خردادماه امسال خبر داد.

ایران صادرات برق به عراق را متوقف کرد
فــارس  -وزارت برق عــراق اعــام کرد:
ایران به دلیــل این که عــراق بدهی خود
ناشــی از واردات برق از ایران را پرداخت
نکرده است ،صادرات برق به این کشور را
متوقف کرد .به گزارش میدل ایســت مانیتور ،ســخنگوی
وزارت برق عراق گفت :توقف صادرات برق ایران سه استان
عراق از جمله بصره را تحت تاثیر قرار داده است .اگرچه وی
بــه رقم دقیــق بدهــی برقــی این کشــور اشــاره نکــرد ،اما
ارزیابیها نشــان میدهد عراق حدود یک میلیارد دالر در
این زمینه به ایران بدهکار است.

بازار پرنوسان اوراق تسهیالت مسکن؛ صعود
«تسه» و کاهش «تملی»
مهر  -در حالی که قیمت اوراق تسهیالت
مسکن با نماد «تسه» روند افزایشی را در
پیش گرفتــه ،اوراق تســهیالت مســکن
بانک ملی باز هم با افت قابل مالحظه ای
روبه رو شد تا تفاوت این دو به  ۱۵هزار تومان برسد .افزایش
 ۲تا  ۴هزار تومانی قیمت اوراق تسهیالت مسکن متعلق به
بانک عامل بخش مسکن یکی از اتفاقات روز یک شنبه بازار
سرمایه بود که عمدتا به نمادهای صادر شده در سه ماه اخیر
اختصاص داشت .با این حال به رغم ادامه رشد قیمت اوراق
تسهیالت مسکن متعلق به بانک عامل بخش مسکن ،اوراق
تســهیالت مســکن متعلق به بانک ملی همچنــان در بازه
قیمتی زیر  ۶۰هزار تومان که از ابتدای هفته گذشــته آغاز
شده بود ،باقی مانده است .این در حالی است که تا دو هفته
قبل نرخ اوراق تسهیالت مسکن متعلق به بانک ملی تا ۶۴
هزار تومان هم رسیده بود.

افزایش  9.4درصدی تولید خودرو
در  3ماه نخست امسال
مهر  -آمار سه ماهه تولید انواع خودرو تا
پایــان خردادمــاه امســال  ۳۳۶هــزار و
 ۶۹۹دستگاه بود که با توجه به آمار مدت
مشــابه ســال گذشــته افزایــش 9.4
درصدی داشــت .بر اســاس گزارش دفتر صنایع خودرو و
نیرو محرکــه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت آمار تجمعی
تولید خودروی ســواری تــا پایان خردادماه امســال ۳۱۷
هزار و  ۸۱۰دستگاه بود که با توجه به آمار تجمعی تا پایان
خردادماه  ۲۹۰( ۱۳۹۶هــزار و  ۸۸۷دســتگاه) با 9.4
درصد افزایش همراه بود.

ایجاد بزرگ ترین منطقه ویژه اقتصادی
در بانه تا ماه آینده
ایســنا  -معــاون وزیــر صنعــت ،معدن و
تجارت از ایجاد شهرک صنعتی در منطقه
آزاد ماکو تــا ماه آینــده خبــر داد و اظهار
کرد :بزرگ ترین منطقــه ویژه اقتصادی
کشور در نقطه صفر مرزی بانه ایجاد میشود .صادق نجفی
 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتیایران  -اظهار کرد :با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی شاهد
کاهش میزان قاچاق خواهیم بود و از سوی دیگر با مونتاژ
از واردات کاال و محصــول تمام شــده به داخــل جلوگیری
میکنیم.
CMYK

