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نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک :رشد ۵۰
درصدی قیمت مسکن ظرف  ۶ماه بی سابقه بود

...

ارز وطال

گفت و گو
یک مقام وزارت راه و شهرسازی در واکنش به
حقوق های نجومی نظام مهندسی:

هیئت مدیره نهاد حرفه ای نباید
حقوق بگیرند

حســین بردبــار -مدیــرکل دفتر توســعه نظام مهندســی
ساختمان وزارت راه و شهرســازی چندی پیش از تخلفات
دریافتی های نجومی برخی از اعضای هیئت مدیره و رئیس
سابقسازماننظاممهندسیاستانتهرانطیسالگذشته
و پنج ماه ابتدای امســال خبرداده بود که برخــی از آن ها به
ارقام ماهانــه بــاالی 70و  100میلیون تومان می رســید،
وی در پاسخ به خراسان درباره ابعاد این تخلف می گوید که
نهاد حرفه ای نباید برای هیئت مدیره شــان حقوق داشــته
باشند ،البته منوچهر شیبانی اصل در گفت وگو با خراسان
درخصوص تبعیت این دریافتی ها از مصوبه دوســال پیش
شورای حقوق و دستمزد می گوید که مبانی این دریافتی ها
را باید بررسی کند که جزئیات بیشتر را می خوانید:

دوســال پیش مصوبــه شــورای عالــی حقوق و
دستمزد و هیئت وزیران را برای سامان دهی حقوق های
نجومی داشــتیم ،االن با توجــه به تخلفی کــه فرمودید
صورت گرفته است ،حقوق نظام مهندسی استان ها از چه
قانونی تبعیت می کند و آیا از مصوبه شورای عالی حقوق و
دستمزد نیز تبعیت می کند یا خیر؟

ببینیــد ،درواقع نهاد حرفــه ای نباید بــرای هیئت مدیرهشــان حقوق داشــته باشــند ،چون هیئــت مدیــره کارمند
ســازمان محســوب نمی شــوند ،هیئت مدیــره در حقیقت
غیرموظف اند ،غیر از رئیس سازمان نظام مهندسی استان
 ،بقیه اشخاص هیئت مدیره ،بازرســان و شورای انتظامی
 ،غیرموظف محســوب می شــوند ،یعنی به صورت شــغل و
کارمندی مطلق نیستند ،حق الزحمه ها  ،پاداش بازرسان،
میزان حقوق رئیس ســازمان را که موظف اســت بر اساس
ماده  57آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندســی و کنترل
ســاختمان ،مجمع عمومی تعیین می کند ،طبیعتا در این
فرایند بقیه قوانین کشور هم باید رعایت شود.درخصوص
پرداخت های مذکور در نظام مهندسی استان تهران ما فعال
جدول پرداخت ها را گرفته ایم و بعد مبانی را می گیریم که
ببینیم برچه مبانی ایــن پرداخت ها صورت گرفته اســت ،
این که در مجمع عمومی مصوب شده است یا خیر  ،یا شاید
به دالیل دیگری از محل های دیگر پرداخت شده است که
قانونی بودنش باید احراز شود ،اجازه بدهید که این مبانی و
نحوه پرداخت ها را از سازمان استان تهران بگیریم و بررسی
کنیم و بعد نتایج اش را خدمت شما عرض کنم.
درباره رئیس سازمان چطور؟

دربــاره رئیــس ســازمان اســتان شــورای مرکــزی نظاممهندســی ســاختمان مصوبه ای دارد که مبانــی را تعیین
کرده است و بر آن مبانی حقوقش تعیین می شود.
خــب االن در ســازمان هــای نظــام مهندســی
استانی  ،حقوق و دستمزدی که از رئیس تا دیگر کارکنان
می گیرنــد ،از مصوبــات مجلــس و مصوبه ای کــه هیئت
وزیران درباره حقوق و دستمزد داشت باید تبعیت کند
یا خیر؟

طبیعتــا از قوانین و مقــررات عمومی نبایــد تخطی کند،این یک اصل پذیرفته شــده اســت ،هرگونه تصمیماتی که
در نهادهای مختلف گرفته می شــود ،تابع مقررات دولت،
مقررات قوانین عمومی و قانون اساسی است.
خب اگر این طور باشد در مصوبه شورای حقوق
و دستمزد داشتیم که حداکثر حقوق و دستمزد مدیران
عالی نهادها نباید از  20میلیون تومان فراتر رود؟

من متوجه فرمایش شــما شــدم و چون این مبانی را هنوزوارد نشــده ایم وبررســی نکرده ایم و اطالع نــدارم  ،دراین
لحظه نمی توانم عرض کنم که انجام شــده است یا نه ،شما
می توانید این سوال را از خود سازمان نظام مهندسی استان
بپرسید ولی اگر اطالعی به دست آوردم اعالم می کنم.

...
خبر

دستور قضایی به بانک مرکزی درباره
حساب بانکی مالک سایت ثامن
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
ناجا(فتــا) در نامــهای بــه رئیس کل
بانــک مرکــزی ،خواســتار مســدود
کــردن تمــام حســاب هــای مدیران
سکه ثامن شد.به گزارش خبرگزاری
مهر ،پلیس فتا در این نامه که خطاب
به رئیس کل بانک مرکزی و اداره کل نظامهای برداشــت
این بانک صادر شــده ،به رونوشــت دســتور قضایی اشاره
کرده و خواستار آن شده است که کلیه حسابهای بانکی
آقای فرهاد زاهدی فر با شــماره ملی ۱۶۸۹۸۸۴۳۵۵
فرزند یوسفعلی در تمام بانک ها مســدود شود .همچنین
مشــخصات مالــک حســاب اعــم از مشــخصات محلــی،
نشانی ،تلفن و پرینت حساب مقصد از تاریخ ابتدای مرداد
 96تا  26شهریور  97اســتخراج و نتیجه به همراه (اعالم
میزان) موجــودی ،فــور ًا از طریق ایمیــل @fata_fateb
 cyberpolice.irبه این پلیس ارسال شود.
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زیر و بم اشتغال درسال96

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه

شاخص کل

زعفران  10روزه  4میلیون تومان گران شد

بیکاری  380هزارشاغل به دلیل تعطیلی واحد اقتصادی و تعدیل نیرو

گــزارش مرکــز اطالعــات راهبــردی وزارت
کار از خصوصیــات بــازار کار نشــان می دهد
کــه در ســال  ،96مهم تریــن دالیــل بیکاری
افــرادی کــه در پنــج ســال اخیر شــاغل بوده
اند ،موقتــی بــودن کار ،پایین بــودن درآمد و
اخراج و تعدیل نیرو بوده اســت .براساس این
گــزارش  380هزار نفر از شــاغالن در ســال
گذشــته به دلیل تعطیلی محــل کار یا تعدیل
نیرو ،بیکار شده اند.این گزارش ،نرخ بیکاری
فــارغ التحصیالن یا افــراد در حــال تحصیل
را دارای رونــدی نزولی نســبت به ســال 95
بــرآورد کرده و نشــان مــی دهد کــه کمترین
نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی مربوط به
بهداشت و بیشــترین این نرخ مربوط به رشته
های «حفاظت محیط زیســت» علــوم حیاتی
(زیســتی) ،و «معماری و ســاختمان ســازی»
اســت.به گزارش خراســان ،طیــف مهمی از
بیکاران در بــازار کار را آن هایی تشــکیل می
دهند که قب ً
ال شــاغل بــوده انــد .اهمیت این
گروه از بیکاران به این بــر می گردد که دالیل
بیکاری آن ها به طیف وسیعی از عوامل فردی،
اقتصادی و اجتماعــی مرتبط اســت .در این
زمینه مرکز آمار و اطالعــات راهبردی وزارت
کار نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار کشــور
در ســال  96را اعالم کرد .ایــن نتایج حاکی
از آن اســت که از مجموع ســه میلیون و 200
هزار نفر بیکار کشــور در سال  ،1396حدود
 1.8میلیون نفر قب ً
ال شاغل بوده اند.گزارش
وزارت کار نشان می دهد که بخش بزرگی از
جامعه بیکاران قب ً
ال شــاغل را مردان تشکیل
داده اند و تعداد این افراد در سال  96به حدود
یک میلیــون و  600هزار نفر رســیده اســت.
از منظر آســیب شناســی ،عمده تریــن دالیل
بیکاری کل بیکاران قب ً
ال شاغل در سال ،96

علت ترك شغل

جمع
پایین بودن درآمد
تعطیلی دایم محل کار
فصلی بودن کار
موقتی بودن کار
جابه جایی محل کار
تحصیل یا آموزش
اخراج یا تعدیل نیرو
مسائل خانوادگی
مهاجرت
بازنشستگی
پایان خدمت وظیفه
کهولت سن
بیماری
دیگر

«موقتی بودن کار» بوده و بر این اســاس25 ،
درصد شــاغالن به این دلیل بیکار شــده اند.
در رده بعــدی« ،پایین بودن درآمــد» منجر به
بیکاری  16.3درصد از شاغالن شده است.
«اخراج یا تعدیل نیرو» در ســال  ،96سومین
دلیل و عامــل بیکاری  14درصد از شــاغالن
بوده است .پس از آن نیز ،با احتساب خدمت
نظام وظیفه به عنوان شغل؛ اتمام این دوره به
عنوان چهارمین عامل و منشأ بیکاری 13.5
درصد از شــاغالن بیان شده اســت .تعطیلی
دایمی محل کار هم منشأ بیکاری  7درصد از
یک میلیون و  808هزار شاغل بیکار شده در
سال گذشته بوده است.نمودار ،سهم هر یک
از عوامل در ترک شغل شاغالن در سال های
 95و  96را مقایسه کرده است.

...



مرد و زن
1739434
257919
124685
115838
445534
6802
5456
235866
37689
6430
9206
231260
1601
29884
230570

تعداد در سال 1395

در ســال های اخیر ،با توجه به رشد جمعیت
شاغل به تحصیل در دانشگاه ها ،نرخ بیکاری
این قشــر به یکی از شــاخصه های مهــم بازار
کار تبدیل شده اســت .بر این اســاس ،نتایج
آمارگیری وزارت کار در ســال گذشته نشان
مــی دهــد کــه نــرخ بیــکاری جمعیــت فارغ
التحصیل یا در حــال تحصیــل در دوره های
عالــی بــرای گــروه مــردان و زنان بــه 19.4
درصد رسیده است که  0.6درصد در مقایسه
با سال ،95کاهش و 0.9نسبت به سال های
 93و  94افزایــش را نشــان مــی دهد .طبق
این گزارش در ســال  ،96نــرخ بیکاری فارغ
التحصیالن یا در حال تحصیل در گروه مردان



خودرو

رشد  3209واحدی شاخص کل با
ورود نقدینگی جدید به بورس

تولید خودرو  ۳۸درصد
کاهش یافت

معاملهگــران بــورس تهــران دیــروز در حالــی با
تقویت میــزان تقاضا در برخــی گروه هــا رو به رو
بودند که تعداد گردش معامالت و ســهام حاکی
از میزبانــی از نقدینگی جدید اســت .به گزارش
فارس ،شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی بورس
اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معامالت
دیروز با افزایش  3209واحدی به رقم  ۱۶۰هزار
و  ۵۳۸واحــد رســید .ارزش کل معامالت دیروز
بورس در حالی به بیــش از هــزارو  357میلیارد
تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست
شدن بیش از چهار میلیارد و  628میلیون سهم و
اوراق مالی قابل معامله بود.

خودروسازان کشــور در مرداد امســال  ۸۹هزار
و  ۴۵۰دســتگاه انواع خودروی ســواری ،وانت و
تجاری تولید کردهاند که این میزان تولید نسبت
به ماه مشــابه ســال گذشــته  ۳۸درصــد کاهش
نشان میدهد .به گزارش تســنیم ،براساس آمار
در این مدت تولید انواع ســواری در ایران خودرو
نزولی بوده و از  67هزار و  604دستگاه در مرداد
 96بــه  40هــزار و  470دســتگاه کاهــش یافته
است .همچنین تولید شرکت سایپا نیز در مرداد
امسال کاهش یافته و از  57هزار و  864دستگاه
در مرداد سال گذشته به  32هزار و  700دستگاه
رسیده است.

دادستان تهران خبر داد:

کالهبرداری هزار میلیارد تومانی یک طالفروشی در تهران
دادستان تهران از کالهبرداری هزار میلیارد تومانی یک
طالفروشــی در تهران خبر داد و به مردم درباره پرداخت
پول به شــرکت های مدعی ســرمایه گذاری سکه هشدار
داد.بــه گزارش فارس ،جعفــری دولت آبادی در حاشــیه
نشســت با مدیران شــرکتهای پتروشــیمی ،با اشاره به
کالهبــرداری از عــدهای از مــردم در قالب فروش ســکه،

گفت :به تازگی گزارشهایی مبنی بر این که شرکتی در
تهران در قالب فروش سکه وجوه زیادی را از مردم گرفته و
پولهای کالنی دریافت کرده است ،به دادستانی واصل
شد.وی ادامه داد :همچنین بر اساس گزارش دیگری در
منطقه تهرانپارس یک طالفروش ،از مردم طالهایشان را
میگرفته و در قالــب بحث طال به آنها ســود میداده که

چک های برگشتی آب رفت
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از چک های مبادله شده
در شــبکه بانکی حاکی از آن اســت که در مرداد امســال
حدود 9میلیونو 56هزارفقرهچکبهارزشبیشاز83
هزار و 280میلیارد تومان مبادله شــده است .به طوری
که تعداد چک های مبادله شــده نســبت به مرداد ســال
قبل 7.5 ،درصد کاهش و ارزش چک ها بیش از 32.5
درصد افزایش را نشــان می دهد.بر اساس این گزارش،
در مرداد امسال 13.5درصد از تعداد چک های مبادله
شدهو 15.6درصدازارزشاینچکهابرگشتخورده
اســت .در این زمینه ،مقایســه آمار چک های برگشــتی
با مدت مشابه ســال قبل ،نشانه روند کاهشــی در هر دو
سهم چک های برگشتی از
کل چک های مبادله شده

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

شاخصیادشدهاست.درمردادسال 15.8،96درصد
ازتعدادچکهاو 2درصدازمبلغچکهایمبادلهشده
برگشتخوردهبود.درمجموع،مقایسهسهمچکهای
برگشــتی از کل تعداد و ارزش چک های مبادله شده در
پنج ماه امســال نسبت به پنج ماه ســال گذشته ،کاهش
محسوسیرانشانمیدهد .بهنظرمیرسدبهکارگیری
سامانهصیادکهباهمسانسازیچکهاونیزمددگرفتن
از ســازوکار های نظارتی ،زمینه های صــدور چک های
برگشتیراتاحدامکانتقلیلمیدهد،ازعواملموثربر
این روند نزولی بوده است .هر چند طبق برخی گزارش
ها،اینسامانههنوزبهطورکاملراهاندازینشدهاست.
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تعداد
14/8
15/7
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16/3
15/8
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مبلغ
21
21/9
23/1
22/8
22

ﮐﺘﺎﺏ

تعداد
14/2
14/4
14/6
14/2
13/5

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

مبلغ
19/2
17/5
17/3
16/4
15/6

ﮔﺮﯾﺪ
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زن
208938
57832
20773
8533
31528
2601
1941
36723
18226
2491
150
649
0
4365
23120

مرد و زن
1808447
294190
126986
93758
451557
9980
5376
252955
46962
5811
3545
244134
1178
36238
233549

▪نـــرخ بــیــکــاری فــــارغ الــتــحــصــیــان و
دانشجویان  19.4درصد شد

...



بورس

مرد
1530496
200086
103911
107305
414005
4200
3514
199143
19462
3938
9055
230610
1601
25519
207450

ﻟﻮﮔﻮ

...

بازار خبر

تعداد در سال 1396
مرد
1570949
236298
108048
90092
412164
5626
2608
212942
22352
2857
3456
242430
1178
31248
197570

اشتغال در ســال  96نشــانه این است که در
این ســال و در مقایســه با ســال  ،95بیش از
 424هزار نفر به جمعیــت فعال 385 ،هزار
نفر به جامعه شاغالن و بیش از  39هزار نفر به
جامعه بیکاران اضافه شده است.

زن
237498
57891
18937
3666
39393
4354
2768
40012
24609
2953
88
1704
0
4990
35978

▪کدام رشته ها شاغل پرورند؟

 13.5درصد و گروه زنان  30.4درصد بوده
است.گزارش وزارت کار از پویایی های بازار

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت
کار نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی را نیز
تعیین کرده است .بر این اساس ،در سال،96
کمترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل
یا در حال تحصیــل دوره های عالی به ترتیب
مربوط به گروه بهداشت ( 8.7درصد) ،تربیت
معلم و علوم تربیتــی ( 9.3درصد) ،خدمات
امنیتــی ( 10درصد) و خدمــات حمل و نقل
( 10.6درصــد) بوده اســت .بیشــترین نرخ
بیکاری را نیز رشته های مربوط به گروه های
«حفاظت محیــط زیســت» ( 37.5درصد)،
علــوم حیاتــی «زیســتی» ( 28.4درصــد) و
«معماری و ساختمان سازی» ( 26.2درصد)
داشته اند.

مهر  -نایب رئیس شورای ملی زعفران با
بیان این کــه زعفران طی  ۱۰تــا  ۱۲روز
گذشــته نزدیک بــه چهار میلیــون تومان
گران شــده اســت ،افزود :صــادرات این
محصول تــا آخــر مــرداد  ۳۰درصد رشــد داشــته اســت.
غالمرضا میری قیمت هرکیلوگرم زعفران را حداقل شش
میلیون تومان و حداکثر حدود ۱۰میلیون تومان بیان کرد.

آزادسازی قیمت لوازم خانگی از سوی
وزارت صنعت تکذیب شد
ایرنا -مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم
خانگی وزارت صنعت ،معــدن و تجارت،
ضمن رد صدور مجوز آزادســازی قیمت
لوازم خانگی توسط این وزارتخانه ،تاکید
کرد کــه بــه دنبــال اعــام قیمــت هــای واقعــی از ســوی
تولیدکنندگان هستیم و پس از آن ،نظارت بر نرخ ها از سوی
سازمان حمایت انجام می شــود .طی روزهای گذشته ،در
فضای مجازی خبری منتشــر شــد مبنی بر این که «وزارت
صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دالر
 15هزار تومانی را صادر کرد؛ خریداران منتظر قیمت های
باال باشند».

بزرگترین خط لوله انتقال گاز جهان
بین چین و روسیه افتتاح میشود
فارس  -طوالنیترین خط لوله انتقال گاز
جهان که قرار اســت گاز منطقه ســیبری
روســیه را به چیــن منتقل کند بــه زودی
آماده بهرهبرداری خواهد شد .به گزارش
راشاتودی ،خط لوله انتقال گاز روســیه به چین موسوم به
«قدرت سیبری» به زودی آماده بهرهبرداری خواهد شد و دو
کشور به دنبال بستن قرارداد جدید برای اجرای یک خط
لوله بزرگ دیگر هستند.

گوجه فرنگی  ۷هزار تومان شد

...
گمرک



...

مناطق آزاد

جهانگیری ۳۰ :درصد رسوب کاال
در انبارهای گمرک وجود دارد

اشکال هیئت نظارت مجمع تشخیص
به مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد

معــاون اول رئیسجمهور گفت :هنــوز حدود ۳۰
درصد رسوب کاال در انبارهای گمرک وجود دارد
که باید به سرعت تصمیمات الزم برای ترخیص این
کاالها گرفته شود .به گزارش مهر ،جهانگیری پس
از بازدید انبارهای عمومــی گمرک تهران ،گفت:
خوشــبختانه میزان قابل توجهی از کاالها نسبت
به سال گذشته در انبارهای گمرکات وجود دارد و
این یعنی با محدودیت واردات کاال روبه رو نیستیم.
وی افزود :میزان واردات کاال در سال  ۹۷نسبت به
سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد ،کمتر نیست و
اگر در برخــی کاالها میــزان واردات کاهش یافته
به دلیل تصمیمات و صالحدید دولت بوده است.

هیئــت عالی نظــارت مجمع تشــخیص مصلحت
نظام ،خواســتار اصــاح مصوبــه نهایــی مجلس
شورای اســامی درباره الیحه ایجاد مناطق آزاد
تجاری شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در نشست هیئت عالی
نظارت این مجمــع ،انطباق الیحــه ایجاد مناطق
آزادتجاریومناطقویژهاقتصادیباسیاستهای
کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این
گزارش مصوبه مذکور درباره رعایت بندهای ۱۱
و  ۱۷و بند یک جزء «د» سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ،مصوبه
س اصالح شود.
نهایی مجل 

به تازگی شــرکت پلمب شــده و متهم متواری است و رقم
زیادی حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومــان کالهبرداری کرده
است.جعفری دولت آبادی خطاب به مردم گفت :اقدامات
مالی و پرداخت پول به شرکتها به خصوص شرکتهای
موهوم ،بدون اجازه بانک مرکزی اساســا کار اشــتباهی
اســت ،لیزینگها و تمــام شــرکتهایی کــه میخواهند
کارهــای مالی انجــام دهند بایــد الزاما در قالــب بانک یا
موسسات مجاز معتبر یا صرافی باشند.وی با اشاره به این
که تعداد شکات این پروندهها در یک مورد  ۵۰۰نفر و در
مورد دیگر حداقل  ۱۰۰۰نفر و بیشتر گزارش شده است،

تاکید کرد :البته پلیس درباره این دو مورد که وجوه زیادی
از مردم به یغما رفته است ،پرونده تشکیل داده و امیدواریم
به زودی بتوانیم متهمان را بازداشت کنیم.
▪کشف انبار احتکار  100تن مواد پتروشیمی

وی همچنان با اشــاره به نشســت با مدیران شــرکتهای
پتروشیمی اظهار کرد :حدود دو سه هفته پیش در شورآباد
انباری را که  100تن مــواد پتروشــیمی در آن نگهداری
میشد کشف کردیم که به قیمت مصوب دولتی خریداری
کرده و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند.

فــارس  -رئیــس اتحادیــه فروشــندگان
میوه و ســبزی گفت :قیمت هر کیلوگرم
گوجــه فرنگی در بــازار مصــرف به هفت
هزار تومان تــا هفت هــزار و  ۵۰۰تومان
رسید .اســدا ...کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و
سبزی اظهار کرد :قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار
مصرف شهر تهران به هفت هزار تومان تا هفت هزار و 500
تومان رسیده اســت درحالی که اکنون در فصل تولید این
محصول به سر می بریم و طبق روال هر سال باید قیمت آن
ارزان باشد.

دستگیری  34محتکر در ونزوئال
ایسنا  -رئیس جمهور ونزوئال دستور داد
 ۳۴نفــر از محتکــران کاال در این کشــور
زندانی شوند .به گزارش رویترز ،نیکالس
مادورو در بخشی از ســخنان یک ساعته
خود در تلویزیــون ونزوئال گفــت :این گروه از مغــازهداران
محصوالت خود را از مردم پنهان کرده بودند و با قیمتی که
میخواستند میفروختند.

...
خبر

بانک آمریکایی همزمان با لغو دیدار مقامات
تجاری چین با آمریکا هشدار داد

خطر وقوع جنگ سرد اقتصادی در جهان
پــس از آن کــه آمریکا اقــدام بــه افزایــش تعرفه بــر واردات
کاالهای چینی به ارزش  200میلیارد دالر کرد و چین نیز
در مقابل تعرفه بر واردات کاالهای آمریکایی را به ارزش60
میلیارد دالر باال برد ،منابع خبری اعالم کردند که چین به
دلیلوضعتعرفههایجدیدگمرکیآمریکا،نشستتجاری
خود با این کشور را موقت ًا قطع کرده است .در این حال ،یک
بانک معتبر آمریکایی درباره وقوع جنگ سرد تجاری در دنیا
هشــدار داد.به گزارش یورو نیوز ،وال اســتریت ژورنال در
این باره نوشت :قرار بوده لیو هی ،معاون نخستوزیر چین
برای مذاکرات تجاری به واشــنگتن ســفر کند اما این سفر
بنا به تصمیم دولــت چین انجام نخواهد گرفت .به نوشــته
والاســتریت ژورنال طبق برنامهریزی قبلی ،قرار بود یک
هیئت از نمایندگان میانرده تجاری نیز قبــل از دیدار لیو
هی از واشــنگتن ،به آمریکا ســفر کنند ،اما حاال این ســفر
هم انجام نخواهد شــد .اما محافلی در دولت آمریکا اعالم
کردند که تاریخ مشــخصی برای این نشســت تعیین نشده
بود .با اینحــال آمریکا امیدوار اســت که راهــی برای حل
و فصــل جنگ تجاری با چین پیدا شود.شــایان ذکر اســت
پیشتر مذاکرات تجاری چین با آمریکا در اوایل ماه اوت (یک
ماه قبــل) بدون نتیجه پایان یافته بود.با شــعله ورتر شــدن
جنگ های تجاری بین چین و آمریــکا ،بانک JPMorgan
آمریکا هشدار داد جنگ تعرفه بین آمریکا و چین به عنوان
بزرگ تریــن اقتصادهــای دنیــا میتواند آغــازی بر جنگ
سرد اقتصادی در جهان باشــد.به گزارش فارس به نقل از
راشــاتودی ،در گزارش بانک جی پی مورگان آمده اســت
اعمال تعرفه توسط آمریکا بر واردات کاالهای چینی 0/6
درصد از تولید ناخالص داخلی چین را کاهش خواهد داد.
این مســئله میتواند فشــار اقتصادی بر چین را در شرایط
کنونی که پکن قصد دارد وابستگی خود به بدهی را کاهش
دهد و مبنای رشد اقتصادی خود را به سمت مصرفمحور
بودن سوق دهد ،افزایش دهد.جینگ اولریچ ،مدیر بخش
آسیا اقیانوسیه بانک  JPMorganکه در شهر تیانجین و در
یک کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد سخن میگفت ،تأکید
کرد :همه ما میدانیم که اگر جنگ تجاری ادامه یابد ،تمام
طرفها در این جنگ بازنده خواهد بــود و هیچ کس از این
اتفاق سود نمیبرد.وی ادامه داد :روشی که چین و آمریکا
در پیش گرفتهاند مشــکل اصلی است و باید گفت که البته
چین در این زمینه بیشــتر سیاســتهای خــود را بر مبنای
اقدامات آمریکا طرحریزی کرده است.
CMYK

