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تعمیرگاه ها پول خواب خودرو را
به مردم بدهند

...

ارز وطال

گفت وگو
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مطرح کرد:

پافشاری وزارت نفت بر تامین نکردن گاز
نیروگاه های کوچک برق
حسین بــردبــار -در حــالــی کــه نــایــب رئــیــس انجمن
تولیدکنندگانبرقپراکندهازاعطانکردنمجوزهایجدید
خرید تضمینی برق به نیروگاه های تولید پراکنده در شرایط
پیک مصرف کنونی کشور خبر می دهد اما معاون وزیر
نیرو در امور برق و انرژی معتقد است که این مسئله مربوط
به همکاری نکردن وزارت نفت برای تامین گاز مصرفی
این نیروگاه هاست .پرسش و پاسخ خراسان را با همایون
حایری ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی می خوانید:
نیروگاههایبرقپراکندهمقیاسکوچکگالیهمیکنند
که به دلیل موضوع نرخ گذاری توسط شورای اقتصاد
مجوز جدید برای خرید تضمینی صادر نمی شود ،چرا
این گونه است؟ مگر درشرایط کمبود برق نیستیم؟
همچنینباتوجهبهمصوبهمجلسمبنیبراینکهاعمال
راندمان 55درصدبرایایننیروگاههالزومینداردچرا
نرخگازآنهابهصورتصنعتیمحاسبهمیشود؟
اصال نیروگاهی که با راندمان  55درصد به صورت تولید
پراکنده فعال باشد ،وجود ندارد .بارها نامه نوشته ایم{به
وزارتنفت} که چنین راندمانی نیست ،قرار استاز نیروگاه
های دی جی استفاده کنیم که به ما در تابستان کمک کند،
حاال هرقدر هم که بار آن کم باشد ،ما این چالش را با وزارت
نفت داریم و برای آن مرتب نامه نگاری می کنیم .مجلس
محترم هم روی این مسئله تاکید کرده است ولی آن ها روی
موضع خودشان پافشاری می کنند.
ظاهرا وزارت نیرو بــرای تولید جدید مجوز خرید
تضمینی نمی دهد؟
من عرض کــردم که گروهی را تشکیل داده ایم و آقایمهندس فرحناکیان در آن فعال هستند که مجوز را بدهیم
ولیبایدنرخسودهاییرابرایآندرنظربگیریم،مامجوزها
را داده ایم ولی بحث گاز آن ها وجود دارد.
ولی می گویند که برای خرید تضمینی ظاهرا مجوز
جدید داده نمی شود؟
داده ایم ولی گفته ایم که خریدهای تضمینی با یک سرینرخ هایی باشد ولی باید وزارت نفت هم قبول کند که
راندمان  55و  60درصد نرخ درستی نیست ،یعنی وجود
ندارد ولی ما گفته ایم که شرایطی بگذاریم که احیانا اگر نرخ
آمد در آن تعدیل بگذاریم.
چرا از ارز دولتی برای واردات تجهیزات آن ها استفاده
نمی شود و چرا در شرایط تحریم استفاده از تجهیزات
دسته دوم برای آن ها ممنوع است و نمی توانند وارد
کنند؟
ارز دولتی سیکل و برنامه خودش را دارد و دراختیار مانیست .باید بروند و ثبت سفارش های خودشان را انجام
بدهند و فرایند خاص خودشان را داشته باشند ولی درباره
نیروگاههایتولیدپراکندهدستهدومقبالاعمالمحدودیت
کردهبودند،مگرآنهاییکهمجوزهایقبلیراگرفتهبودند.

روایتهای میدانی از رشد اجاره بهای
مسکن در پایتخت
در حالی که برخی گــزارش های میدانی حکایت از رشد
افسارگسیختهقیمتواجارهمسکندرمناطقمختلفدارد،
رئیس کمیسیون عمران مجلس توضیح داده که پیگیر این
موضوعهستودراینبارهضمنبرگزاریجلساتی،بارئیس
جمهور هم نامه نگاری شده است که البته هنوز پاسخی
دریافتنشدهاست.بهگزارشمهروبهگفتهبرخیمشاوران
امالک،برخیازمستأجرانیکهجزودهکهایمیانیجامعه
محسوبمیشوند،درپیجهشناگهانیاجارهبها،ناچاربه
ترکتهرانوسکونتدرشهرهاوشهرکهایاقماریپایتخت
هستند .این گزارش با اشاره به افزایش قیمت ها در محله
هایمختلفدرمقایسهباسالگذشتهبراساسبررسیهای
میدانیانجامشدهمینویسد:بهعنواننمونهدرشرقتهران،
یک دستگاه آپارتمان  ۵۴متری تک خوابه بدون آسانسور و
پارکینگ در منطقه  ۴تهران  ۸سال ساخت از سوی مالک
برای رهن و اجاره  ۴۰میلیون ودیعه و ماهیانه یک میلیون و
 ۳۰۰هزار تومان برای اجاره فایل شده است .این در حالی
استکهدرمحلهمشابه(میدان ۹۵نارمک)،آپارتمان ۵۰متر
مربعییکسالساختتکخوابهبدونآسانسوروپارکینگ
واقعدرطبقهچهارم(تکواحدی) ۵۰میلیونتومانودیعهو
ماهیانه ۹۰۰هزارتومانفایلشدهاست.
▪رئیس جمهور به نامه کمیسیون عمران پاسخ نداد

دربــاره گرانی مسکن و افزایش اجــاره ،محمدرضا رضایی
کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با مهر
دربارهپیگیریهایکمیسیونمتبوعخوددرخصوصافزایش
اجارهمسکناظهارکرد :بهتازگیسهجلسهباحضوروزیرراه
و شهرسازی ،رئیس کل بانک مرکزی ،رئیس بانک مسکن
و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی بــازار مسکن در
کمیسیون عمران برگزار کرده ایم .وی گفت :آقای آخوندی
معتقدبودچوناقتصادکشورباافزایشقیمتهاروبهروست
طبیعیاستکهقیمتمسکنهمافزایشپیداکند،بهنظرمن
این استدالل قوی نیست .رئیس کمیسیون عمران مجلس
اظهار کرد :نامه ای از طرف کمیسیون عمران برای رئیس
جمهور ارسال شده است تا شخصا برای سامان دهی بازار
مسکناقدامکنندولیتاامروزرئیسجمهوربهنامهکمیسیون
عمراندرخصوص«تنظیمنبودنبازارمسکنوهمچنینباال
رفتنصعودیقیمتاجار هخانهها»پاسخندادهاست.

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 80( 43.350

) 93( 50.659

6.480

) 139( 57.400

11.804

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2.340.000

26.500.000

) 1.000.000( 28.200.000

13.500.000

7.100.000

(دالر)

مقدار

2.302.000

26.200.000

) 910.000( 27.400.000

13.400.000

6.950.000

) 1( 1.240

تغییر

شاخص کل

108.109
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پرونده مالیاتی  100خریدار عمده سکه و ارز در دست اقدام

وثیقه  4هزار میلیاردی برای
مدیرعامل ثامن الحجج
«الــف.م» متهم ردیــف اول پرونده ثامنالحجج
بــازداشــت شــد .به گــزارش تسنیم ،مدیرعامل
موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج که متهم
ردیف اول این پرونده هم محسوب میشود ،با
تشدیدقراروثیقهاز ۱۰۰میلیاردتومانبه ۴هزار
میلیارد تومان و عجز از تامین قرار صادرشده،
بازداشت و راهی زندان شد .این وثیقه سنگین
ترینوثیقهصادرشدهدرتاریخکشوراست.نهمین
جلسهرسیدگیبهپروندهموسسهمالیواعتباری
ثامنالحجج در شعبه اول دادگــاه کیفری یک
استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور
متهمردیفاولپرونده،وکالیمدافعویوجمعی
ازمالباختگانوسپردهگذاراناینموسسهبرگزار
شد .در پایان این جلسه ،قاضی باقری قرار وثیقه
متهمردیفاولاینپروندهرابهچهارهزارمیلیارد
تومان افزایش داد و این قرار را به متهم ابالغ کرد.
قاضیپروندهعلتتشدیدقراروثیقهرادرخواست
تعدادی از سپردهگذاران و تصمیم هیئت قضایی
اعالم کرد .پرونده ثامنالحجج که پیشتر ارزش
ریالی آن  12هزار میلیارد تومان اعالم شده بود،
 360شاکیوسهمتهمداردکهبهگفتهسخنگوی
قوهقضاییه ،متهم ردیــف سوم از همان ابتدای
تشکیلپروندهمتواریبودهوکیفرخواستوینیز
بهصورتغیابیصادرشدهاست.

وزیر اقتصاد و دارایی از مطالبه «مالیات بر
سود اتفاقی» برای خریداران عمده سکه و
ارز توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد.
در این حال فرمانده انتظامی اعالم کرد
که فهرست  ۵۰نفره خریداران عمده سکه
با همکاری بانک مرکزی در اختیار پلیس
قرار گرفته است.
به گــزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد و
دارایی ،مسعود کرباسیان در یادداشتی در
اینستاگرام خود با اشاره به جلسه با مدیران
سازمان مالیاتی نوشت :در راه مبارزه با
رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی
و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی
وجود ندارد.
وی با بیان این که مقام معظم رهبری هم
در دیــدار با هیئت دولت بار دیگر بر اصل
مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید
کردند ،گفت :عمل به این موضوع اساس
اقدامات وزارت اقتصاد است و بر این اساس
اقدامات اجرایی زیر در این حوزه صورت
خواهد گرفت:
اول :سازمان امور مالیاتی خریداران عمده
سکه را شناسایی کرده است و طبق قانون
آن ها مکلف به پرداخت مالیات بر«سود
اتفاقی» هستند .وی افزود 100 :نفر اول
این فهرست که بیشترین خرید را انجام
دادهاند ،به صورت اولویت دار مورد بررسی
و مطالبه مالیات قرار می گیرند.

...



اشتغال

کشورهای بدون نیاز به روادید سوء استفاده
کرده اند ،برخورد خواهد شد و همچنین
شامل دریافت مالیات می شوند.

دوم :همین روند درباره بازار ارز هم صورت
می گیرد .هر مجموعه یا فردی که از طریق
خرید و فروش ارز سوداتفاقی به دست آورده
است ،مشمول این مالیات می شود و دایره
بررسی ها و مطالبهگر یها شامل تمام
بخشهای اقتصادی کشور میشود.
کرباسیانتصریحکرد:خوشبختانهسازمان
امورمالیاتی این گروه را نیز شناسایی کرده
است و طی روزهای جاری آن ها مکلف به
پرداخت مطالبات دولت می شوند.
وزیــر اقتصاد افــزود :همچنین موسسات
و آژانــس های مسافرتی هم به دقت رصد
میشوند و با برخی از آن ها که از موضوع
پــرداخــت ارز مــســافــرتــی بـــرای ســفــر به

وی خاطر نشان کرد :کسانی هم از وضعیت
ارز مسافرتی سوء استفاده کرده و با برخی
اقداماتشان سودهایی به دست آورده اند
که این گروه نیز باید مالیات سود اتفاقی
را پــرداخــت کنند .در ایــن حــال فرمانده
انتظامی پایتخت از قرار گرفتن فهرست۵۰
نفرهخریدارانعمدهسکهدراختیارپلیسبا
همکاری بانک مرکزی خبر داد.
به گــزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا،
حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت
با اشاره به وضعیت بازار سکه و ارز اعالم
کرد ۵۰ :نفر از فهرست خریداران عمده
سکه در اختیار پلیس هستند .همچنین
 ۳۵شرکتی که برای ورود موبایل به کشور
اقدام کرده بودند ،در اختیار پلیس است و
سه بازپرس ویژه از طرف دادستان تهران
مسئول این پرونده شدهاند.

فراخبر

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

مالیات اتفاقی یا Capital gain taxمالیاتی است که برای درآمدهای اتفاقی وضع می
شود .به عنوان مثال اگر یک باره قیمت خودرو چندبرابر شود ،این بدان معنی است که
ثروت افرادی که خودرو دارند یا خودروی بیشتری دارند ،بیشتر می شود .این ،افزایش
سرمایه محسوب و در اکثر کشورها از آن مالیات گرفته می شود .چرا که این درآمد ناشی
از فعالیت افراد نیست و به صورت اتفاقی به دست آمده است.

...



مسکن مهر

...
طال

سامانه جامع روابط کار این هفته شروع به کار می کند

برای تکمیل زیرساخت های مسکن مهر پول نداریم

تحویل  900هزار ســکه پیش فــروش  ۳ماهــه از امروز

با نهایی شدن هزینه ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ،این سامانه از
هفته جاری در استان تهران شروع به کار می کند و کارگران و کارفرمایان
می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان پس از تشکیل پرونده ،نام کاربری
و رمز عبور خود را دریافت کنند .آن گونه که مهر گزارش کرده است در
این سامانه می توان شکایت از کارفرما را بدون مراجعه حضوری ثبت
کرد .عالوه بر این ،گفته شده است که این سامانه  30خدمت ارائه
می کند .ثبت قراردادهای کار ،شناسایی و رصد قراردادهای موقت
توسط وزارت کار نیز از دیگر کاربردهای سامانه است .به طور کلی در
این سامانه تمام فرایندها و روابط کاری بین کارگر و کارفرما به صورت
الکترونیکی ثبت می شود .هزینه ثبت نام برای کارگران پنج هزار و برای
کارفرمایان شش هزار تومان اعالم شده است.

وزیر راه در نشست با اعضای مجمع نمایندگان تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس با اشاره به این که مسکن مهر پردیس قابلیت تبدیل
شدن به یک بحران برای پایتخت را دارد ،گفت :تکمیل زیرساختهای
پردیس به  ۳۲میلیون تومان (برای هر واحد) نیاز دارد که دولت نیز یک
ریال اعتبار برای آن ندارد .به گزارش مهر وی همچنین اظهار کرد :بدون
شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود .به
عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازهگیری شود،
دولتنبایدحتییکواحدخانهبسازد.اینمقاممسئولباتأکیدبراینکه
مادرایندورهقصدداریمتادرمرحلهاولقدرتخریدمردمرااضافهکنیم،
گفت :در حقیقت عمده اقدامات ما در بخش مسکن در این دوره تقویت
بانکمسکنوراهاندازیصندوقپساندازمسکنبود.

دبیر کل بانک مرکزی از تحویل  900هزار از سکههای پیش فروش
با سررسید سه ماهه ،طبق وعده و از  ۲۶تیر خبر داد .به گزارش
ایسنا ،در روزهــای اخیر بحثهایی دربــاره محدود کردن تحویل
سکههای پیش فروش به دلیل خرید تعداد باال از سوی برخی افراد
مطرح شد .درایــن زمینه احمدی دبیر کل بانک مرکزی تاکید
کرد این بانک به تعهد خود برای تحویل سکههای ثبت نامی عمل
خواهد کرد و تمامی کسانی که برای سکههای پیش فروش اقدام
کرده بودند ،به طور حتم در زمان سررسید آن ،این سکهها را به طور
فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این موضوع وجود ندارد.
در طرح پیش فروش سکه بیش از هفت میلیون و  600هزار قطعه
سکه پیش فروش شده است.

تازه ترین خبرها از گزینه های داخلی و خارجی ایران برای غلبه بر تحریم نفتی

ازنامهنگاری زنگنهتاپیگیری بورسنفتتوسطجهانگیری

تحوالت بازار جهانی نفت در واکنش به تحریم
احتمالی ایــران در آینده و همچنین تالش
های مقامات کشورمان برای بی اثر کردن
این تحریم ها ،روی دور تند خود افتاده است.
طبق گفته برخی منابع خبری ،جهانگیری
ایده فروش نفت در بورس به بخش خصوصی
را در دولت پیگیری کرده و موضوع فروش
ریالی نفت ،قطعی و منتظر تایید وزیر نفت
است .در این باره خبرگزاری مهر با اشاره
به اظهارات اخیر جهانگیری درباره فروش
نفت در بورس نوشته است :با پیگیریهای
جهانگیری ،این موضوع به صورت جدی در
دولت در حال پیگیری و این راهکار دولت
برای بی اثر کردن تحریم های آمریکا در زمینه
فروش نفت در آستانه اجرا قرار گرفته است.
در این بــاره ،یک مقام مسئول که خواست
نامش ذکر نشود ،از توافق اولیه وزارت نفت
و سازمان بورس برای فروش نفت و میعانات
گازی در قالب محموله های کوچک در رینگ
بین المللی بورس انــرژی خبر داد و گفت:
با این اقدام هم امکان خرید این اقالم برای
بسیاری از فعاالن بخش غیردولتی فراهم
می شود و هم امکان صــادرات آن ها بدون
استفاده از نفتکش های عظیم ایجاد خواهد
شد .وی ادامه داد :با توجه به مکانیزم های
جاری بورس ،تسویه ریالی خواهد بود و نرخ
ارز مبادله ای (رسمی) مبنای محاسبه این
قیمت است .به این ترتیب در صورت جذابیت

شاخص

وزیر اقتصاد از تصمیمات جدید مالیاتی علیه سوداگران بازار ارز و سکه خبر داد:

سنگین ترین وثیقه تاریخ ایران
به بازداشت متهم پرونده  12هزار
میلیاردی منجر شد



یوان

مهر -معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند ،کارخانه موظف است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد.
سیدمحمود نوابی ،رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تصریح کرد :براســاس قانون اگر خریدار از سیستمهایی نظیر جعبه دنده ،گیربکس و
غیره نارضایتی داشته باشد ،بعد از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو ،میتواند خودروی خود را به کارخانه دهد و آن را تعویض کند.

این عرضه ها برای فعاالن بخش غیردولتی،
مکانیزم رقابت در بورس شکل خواهد گرفت
و قیمت های باالتر کشف خواهد شــد .در
صورت تایید این پیشنهاد توسط بیژن زنگنه،
وزیر نفت ،هیچ مانعی برای عرضه نفت در
رینگ بین الملل بورس انرژی وجود ندارد
و شاهد تحقق این موضوع در آینده نزدیک
خواهیم بود.
▪اندیشکده داخلی :به جای نفت فراورده
صادر کنیم

با این حال یک اندیشکده داخلی حرکت به
سمت تولید فــراورده به جای فروش نفت از
طریق توسعه پتروپاالیشگاه ها را به عنوان
راهکاربیاثرسازیتحریمهابهرئیسجمهور

پیشنهاد کرده است .به گزارش فارس ،شبکه
تحلیل گــران اقتصاد مقاومتی (ایتان) در
نامه خود به رئیس قوه مجریه ضمن تاکید بر
لزوم بی اثرسازی تحریم ها به جای دورزدن
یا رفع آن تاکید کرده است؛ «تولید و فروش
فراورده های نفتی و پتروشیمیایی به جای
خام فروشی از طریق توسعه و افزایش ظرفیت
پتروپاالیشگاه های کشور» مهم ترین اقدام در
بی اثر کردن تحریم خرید نفت ایران است.
▪زنگنه :پایبندی به توافق اخیر اوپک
رصد شود

امــا مسیر دیگر بــرای مقابله با تحریم ها،
وابسته نگه داشتن اقتصاد جهانی به نفت
ایران است .در همین باره وزیر نفت کشورمان

در اجالس اخیر اوپک در برابر ملغی شدن
توافق کاهش عرضه مقاومت کرد .اما بعد
از آن برخی کشورها بر اساس تفسیر خود
از توافق اول تیرماه اوپک ،اعالم کردند که
می توانند بدون رعایت سهمیه ،تولید خود
را تا حدی افزایش دهند که مجموع تولید
اوپک از سقف تعیین شده در توافق کاهش
عرضه بیشتر نشود .این موضوع که با واکنش
نماینده ایران در اوپک مواجه شده بود ،حاال
زنگنه را دست به قلم کرده تا به المزروعی
رئیس دوره ای اوپک نامه بنویسد .به گزارش
شانا ،زنگنه تاکید کــرده اســت ،چنان چه
اعضای اوپــک به تعهدهای خــود پایبندی
کامل نداشته باشند ،به تدریج اثربخشی تنها
سازمان موفق بینالدولی کشورهای در حال
توسعه با قدمتی قریب به  ۶۰سال در بازار
نفت را به مخاطره میاندازد .به گفته زنگنه
توافق اخیر مجوزی برای باز توزیع سهمیه
کاهش تولید میان کشورهای عضو نبوده و
کمیته نظارتی ضمن رصد تولید کشورها،
گزارش پایبندی تک تک اعضا به توافقهای
بهعمل آمده در کنفرانس اوپک را ارائه کند.
▪وزیر خزانه داری آمریکا هم عقب نشینی
واشنگتن را تایید کرد

در عرصه بین الملل نیز تحرکات کشورها،
به خصوص کره ،ژاپن و چین برای دریافت
معافیت از تحریم ایران ادامه دارد .پیش از
این وزیر خارجه آمریکا ضمن اشــاره به این
درخواست ها گفته بود که ممکن است برای
برخی کشورها معافیت هایی لحاظ شود تا
بتوانند از ایــران نفت بخرند .این اظهارات
آشکارا عقب نشینی آمریکا از مواضع قبلی

مبنی بر لزوم صفر شدن خرید نفت از ایران
در تاریخ مقرر (نیمه آبان) بود .دیروز دوشنبه
منوچین وزیر خزانه داری آمریکا نیز تایید
کرد که این کشور ممکن است در موارد خاص
برای برخی از واردکنندگان نفت از ایران،
معافیتهای تحریمی مــوردی صــادر کند.
این در حالی است که مصرف کنندگان بزرگ
نفت،ازجملهخودآمریکاییها،نگرانکمبود
عرضه و افزایش شدید قیمت هستند .به
گزارش فارس در این باره ،آژانس بین المللی
انرژی با اشاره به اختالل عرضه در چند کشور
تولیدکننده مثل نروژ ،کانادا ،ونزوئال و لیبی
و همچنین احتمال کاهش عرضه ایــران به
خاطر تحریم ،تاکید کرده است که هم اکنون و
با وجود افزایش عرضه برخی کشورهای دیگر
در اوپک ،همچنان بازار 300 ،هزار بشکه در
روز کمبود عرضه دارد.
در همین باره کاظم پور اردبیلی ،نماینده
ایران در اوپک با اشاره به این که ترامپ برای
آرام کردن بازارها و پیشگیری از رشد قیمت
ها در حال استفاده از ذخایر راهبردی خود
است ،خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت:
«آقای ترامپ توصیه من به شما این است که
از دست زدن به ذخایر راهبردی نفت خود
برای آرام کردن بازار پرهیز کنید و در عوض
از تحریم نفتی ایران دست بردارید ».وی با
اشاره به این که این اقدام واکنشهای زیادی
به دنبال خواهد داشت ،تاکید کرد« :اگر ما در
ایران تنها یک ماه صادراتمان را متوقف کنیم
تا نشان دهیم که این اقدام چه بر سر اقتصاد
جهان میآورد ،شما باید درباره تصمیمتان
بیشتر فکر کنید  ...امــا ما ملتی متمدن و
دولتی مسئولیتپذیر هستیم».

وقتی قرار است پایه پولی  2برابر شود ،از
مسیر مسکن مهر بهتر نیست؟
پایه پولی به منزله پول پرقدرت است که مادر نقدینگی
تلقی می شود .پایه پولی با ایجاد خط اعتباری (خلق
پول) برای پروژه های خاص مثل طرح های اشتغالی
یا مسکن مهر یا با اضافه برداشت بانک ها از بانک
مرکزی افزایش می یابد .حکایت تلخ این متغیر مهم
اقتصادی در کشور ما این است که همه دولت ها در
 16سال اخیر ،در دوره خود ،پایه پولی را دو یا حتی
سه برابر کرده اند؛ دولت دوم اصالحات 3.5 ،برابر،
دولت نهم  2.7برابر ،دولت دهم  1.9برابر و دولت
یازدهم  1.8برابر!
تــفــاوت فقط در ایــن اســت کــه برخی دولــت هــا این
نقدینگی را از مسیر پروژه های خاص تزریق کرده اند
و برخی بدون هیچ بازدهی به کام بانک ها ( در قالب
اضافهبرداشتکهبعداجریمهآنهمبخشیدهمیشود)
ریخته اند! مثال دولت اصالحات دو طرح اشتغالی اجرا
کرده است و دولت نهم طرح بنگاه زودبازده و مسکن
مهر .اما در دولت یازدهم آن چه رخ داد حضور بانک
مرکزی در بازار بین بانکی و انعطاف بسیار در برابر بانک
ها و اضافه برداشت بی حساب از بانک مرکزی بود.
اگرچه آن طرح های مسکنی و اشتغالی مشکالت و
نارسایی های بسیاری داشت اما اگر حتی  50درصد
هم به هدف خورده باشد ( و  50درصد منحرف شده
باشد) باز هم همان  50درصد را نفع نبرده ایم؟
طبق نظریات موخر اقتصادی ،اصوال پول درون زاست و
قابل کنترل توسط بانک مرکزی نیست .حال که قدرت
کنترل آن ،به خصوص در ایران وجود ندارد ،چه بهتر
که تزریق آن به اقتصاد حداقل از مسیرهایی باشد که
بهره ای حداقل به برخی اقشار برساند تا بعدا که دچار
آثار تورمی آن می شوند ،احساس باخت-باخت نکنند.

...

بازار خبر
سهم  10درصدی تولیدات ایرانی در سبد
کاالیی ترکمنستان
باشگاه خبرنگاران  -رایزن بازرگانی
ایران در ترکمنستان گفت 10 :درصد از
حجم بازار ترکمنستان در حوزه کاالیی،
تــولــیــدات ایــرانــی اســـت .رحــمــت ا...
خرمالی در خصوص واردات و صــادرات بین کشورهای
ایران و ترکمنستان اظهار کرد :ایران در سال گذشته حدود
 420میلیون دالر انواع کاال را به ترکمنستان صادر کرد .در
بین کشور های مشترک المنافع ،ترکمنستان ،ایران را
شریک اول صادراتی می داند .سیب زمینی ،ورق ،پروفیل
آهنی ،اسکلت های فلزی ،سیب درختی ،خوراک آماده دام
و طیور و کــف پــوش هــای نساجی (فــرش و مــوکــت) از
جمله کاالهای صادراتی ایران به ترکمنستان است.

نگرانی بوئینگ از تشدید جنگ تجاری
آمریکا و چین
مهر  -مدیر شرکت بوئینگ در خصوص
خسارت های بالقوه نبرد رو به گسترش
تجاری میان آمریکا و چین هشدار داد .به
گزارش بی بی سی ،دنیس مایلنبرگ
مدیر اجرایی این شرکت گفت :نگران است که تعرفه ها می
تواند هزینه تولید را در صنعت هواپیماسازی باال ببرد.
آمریکا در ماه جاری تعرفه هایی را بر کاالهایی به ارزش ۳۴
میلیارد دالر از چین اعمال کرد .چین در واکنش ،تعرفه
های مشابهی بر واردات از آمریکا مثل گوشت خوک و دانه
های سویا اعمال کرد .ترامپ اکنون پیشتر رفته و چین را به
اعمال تعرفه های دیگری بر  ۲۰۰میلیارد دالر کاال تهدید
کرده است .چین هم گفته که تالفی می کند.

جزئیات کشف  ۳۴کانتینر سوخت قاچاق
تسنیم – بررسی ها از کشف محموله۳۴
کانتینریسوختقاچاقدرگمرکشهید
رجایی ،جعل اسناد اظهاری به گمرک،
مغایرت پلمبها و تعویض کانتینرها
هنگامبارگیریحکایتدارد.مأمورانگمرکشهیدرجایی
بندرعباس در بازرسی از  34دستگاه کانتینر  20فوت
شامل  680نگله کاال که تحت عنوان منواتیلن گلیکول به
گمرک اظهار شده بود ،متوجه مغایرت در کانتینرهای
بارگیری شده و کاالی اظهاری شدند و در بررسیهای
تکمیلیمشخصشد،کانتینرهایبارگیریشدهجزکاالی
اظهاری به گمرک نبوده اســت .بنابراین گــزارش ،وزن
خالص این محموله  474تن و به ارزش  469هزار و 260
دالر بوده که طبق برنامهریزی قرار بود قاچاقچیان این
میزان سوخت را به کشور هندوستان منتقل کنند.

قیمت سیب نجومی شد
تسنیم  -قیمت هر کیلوگرم سیب فصل
(گالب) در میدان میوه و ترهبار به ۸۹۰۰
تومان رسید و در خردهفروشیهای سطح
شهر در حدود  15هزار تومان و در میدان
مرکزی میوه در محدوده شش هزار تا  18هزار تومان قرار
گرفت .قیمت بیشتر مــیــو ههــای بــاغــی و بهاصطالح
سردرختی افزایش چشمگیری داشته بهطوری که هنوز
نرخ این میو هها برای مردم قابل هضم نیست و بهگفته
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار ،تقاضای خرید
مردم نیز افت زیادی داشته است.
CMYK

