اقتصاد

14

دوشنبه  30مهر12. 1397صفر .1440شماره 19945

افزایش نرخ بنزین
در شرایط فعلی شدنی نیست

...

ارز وطال

اخبار

طرح سازمان مالیاتی
برای کاهش مالیات تولید
رئیس سازمان مالیاتی از پیشنهاد این سازمان برای کاهش
نرخ مالیات بر بخش تولید از  25به  20درصد و نیز از آماده
بودن زمینه های اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش
مسکن خبر داد.به گزارش فارس ،سید کامل تقوی نژاد در
برنامه نگاه یک شــبکه یک سیما ،از پیشــنهاد این سازمان
برای کاهش نــرخ مالیــات در بخش تولیــد از  25درصد به
 20درصد خبر داد و گفت :میتوانیم کمبود ناشی از درآمد
مالیاتــی آن را از محل فرارهــای مالیاتی تأمیــن کنیم .وی
افزود :برای معافیت ها و مشــوق های مالیاتــی ،طرحی را
تهیه کردیــم که آماده ارائه به دولت اســت.رئیس ســازمان
مالیاتی از آمــاده بودن زمینه هــای فنی اجــرای مالیات بر
عایدی ســرمایه در کشــور خبر داد و اظهار کــرد :در زمینه
مالیاتبرعایدیسرمایهدربخشمسکن،طرحیدرمجلس
توسطنمایندگانتهیهشدکهاینهفتهدرکمیسیونمربوط
رسیدگی می شود .نظر سازمان امور مالیاتی این است که
زمینه های فنی اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه در کشور
فراهم شده و اگر مجلس تصویب کند این موضوع را اجرا می
کنیم.وی خواستار اجازه برخورد قاطعانه با فرار مالیاتی از
سوی برخی مسئوالن شد و گفت :از سال گذشته تاکنون،
 22هزار میلیارد تومان توسط سامانه ها و به کمک دستگاه
های نظارتی کشور از فرار مالیاتی جلوگیری کردیم .حتی
از یک نفر بــه اندازه یــک میلیــون و  700هزار نفــر مالیات
گرفتیم.رئیسکلسازمانامورمالیاتیازشناساییمودیان
پر ریســک خبر داد و افزود :بر اساس اطالعات سامانه ،یک
نفر در  167شرکت مدیرعامل بود ،قطع ًا این شخص قصد
سوء اســتفاده دارد و نمی خواهد از این شرکت ها ،درست
استفاده کند .تقوی نژاد ادامه داد :از طریق شاخص هایی
که تعریــف کردیم مؤدیــان پر ریســک را تشــخیص دادیم و
مجموعه ای از مؤدیان را شناسایی کردیم که  2014نفر از
آنان یک نشــانی را مطرح کردند .وی گفت :در چهار تا پنج
سال آینده سامانه های نظام مالیاتی به قدری قوی خواهند
شدکهخودماناظهارنامهتولیدوبهمؤدیاناعالممیکنیم.

زمزمه ها درباره تغییر نحوه بازگشت ارز
اگرچه بانک مرکزی تاکنون یک بار بخشنامه شیوه بازگشت
ارز حاصــل از صــادرات را اصــاح کــرده ،اما اکنــون دوباره
زمزمههای تغییر مجدد این بخشــنامه که بــدون اعمال نظر
بخشخصوصیابالغشد،بهگوشمیرسد.یکمقاممسئول
در نظام بانکــی در گفت وگو با مهر از ارســال پیشــنهادهای
متعدد فعاالن اقتصــادی به دولــت برای اصالح شــیوهنامه
رفع تعهــد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت :قرار اســت
در هفته جــاری این دســتورالعمل اصالح شــود .وی افزود:
نامهنگاریهای متعــددی در این باره با دولت انجام شــده و
به نظر میرسد که دلیل عمده کندی بازگشت ارز حاصل از
صادرات به کشور همین باشد؛ البته اکنون روند بهبود یافته
ولی باز هم با انتظارات فاصلــه دارد.به نظر می رســد ،مهم
ترین اصالحات مربوط به شــیوهنامه بازگشــت ارز حاصل از
صادرات اســت که انتقادات گســترده ای را از سوی فعاالن
بخش خصوصی و صادرکنندگان به همراه داشته است .این
در حالی اســت که قرار بود دیروز رئیــس کل بانک مرکزی با
حضور در جمع فعاالن اقتصادی در جلسه هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی ایــران ،از نزدیک در جریان مشــکالت پولی و
ارزی تجار کشور قرار بگیرد اما این اتفاق رخ نداد .به همین
دلیل نایــب رئیس اتاق ایــران از لغو حضــور رئیس کل بانک
مرکزی در نشســت هیئت نمایندگان این اتــاق گالیه کرد و
گفت  :دولتمردان نباید با فعاالن بخش خصوصی این گونه
برخورد کنند .به گزارش مهر ،سلطانی ادامه داد :اگر برنامه
ریزی یک دولتمرد چنین است ،وای به حال کشور!

رئیس کانون بانک های خصوصی
با اشاره به مصوبه سران قوا:

اختیار عزل و نصب مدیران بانک ها
به بانک مرکزی داده شد
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشــاره بــه اختیاراتی
که شــورای هماهنگــی قوا بــه بانــک مرکزی داده اســت،
گفت :طبق ایــن اختیارات حتــی بانک مرکــزی میتواند
مدیران بانکها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین
کند.کــوروش پرویزیان در گفتوگو بــا خبرگزاری فارس،
درخصوص افزایش یافتن نرخ ســود بانکی در بســیاری از
بانکها اظهار کرد :این که برخی بانکها تا  23درصد هم
سود سپرده میدهند و به سپردهگذاران جدید این نرخها
را پیشــنهاد میدهند ،افراطی اســت.وی در خصوص این
که آیا بانــک مرکــزی تصمیم به افزایــش نرخ ســود دارد یا
خیر ،افزود :بانک مرکزی مشــاهده کرد اگــر بخواهد نرخ
ســود بانکی را افزایش دهد ،نرخ سود تســهیالت هم رشد
قابل توجهی خواهد داشــت ،بنابراین تصمیمگیری برای
نرخ ســود بانکی را منوط بررسیهای بیشــتر کرده است.
رئیس کانون بانکهای خصوصی با اشاره به اختیاراتی که
شــورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده اســت ،گفت:
اختیاراتی که داده شده جامع اســت و حتی بانک مرکزی
میتواند مدیران بانکهــا را تغییر دهد و مدیران دیگری را
جایگزین کند .وی در پاســخ به این ســوال که آیا این ناقض
اساســنامه بانکها ،قانون تجــارت و دیگــر قوانین مرتبط
نیست؟ گفت :باالخره شرایط خاصی را بانک مرکزی طلب
کرده است و میخواهند تحوالتی در سیستم بانکی ایجاد
کنند .پرویزیان تصریح کــرد :البته در جریان همه جزئیات
اختیارات داده شده به بانک مرکزی نیستم و جزئیات آن را
از بانک مرکزی پیگیری میکنم.پرویزیــان تاکید کرد :در
عین حال کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی
بانکهای دولتی به دنبال افزایش نرخ سود نیستند.
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فایننشال تایمز با اشاره به رشد صادرات نفت ایران به  2.2میلیون بشکه در روز

دور زدن تحریم با «نفتکش های ارواح»
برخی رســانه ها طی ماه های گذشــته از افت
شــدید صادرات نفت کشــورمان و ســقوط به
ســطح  1.6میلیــون بشــکه در روز خبــر داده
بودند ،با این حال برخی شواهد این موضوع را
تکذیب می کند و نشــان می دهد که صادرات
نفت ایران با افت اندکی نســبت بــه اوج خود
همچنــان بیشــتر از دومیلیــون بشــکه در روز
اســت .در این بــاره ،روزنامه فایننشــال تایمز
در گزارشــی با عنــوان «نفتکشهــای ارواح»
که حاکی از توانایی ایــران در دور زدن تحریم
هاست ،نوشت :گزارش ها نشــان می دهد،
ایران با انواع روشها ،از جمله خاموش کردن
سیستم ســیگنال ردیابی نفتکشها ،تعویض
محمولههــای کشــتیها در نیمــه راه و ،...
مقادیر چشــمگیری نفت راهی بــازار میکند
که از چشــم بســیاری از شــرکتهای ردیابی
نفتکشها پنهان میماند .پیشتر برخی دیگر

از منابع مثــل پاالنیــش انرژی نیز رشــد قابل
توجه صادرات نفت ایران را تایید کرده بودند.
این منبع نوشــته بود که صــادرات نفت ایران
به بیش از  2.2میلیون بشــکه در روز رسیده و
ایران توانسته است طی دو هفته  2.5میلیارد
دالر درآمــد نفتی کســب کند .ایــن در حالی
اســت که برخی منابع دیگر مثــل خبرگزاری
بلومبــرگ و اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا
صــادرات نفــت ایــران را حــدود  1.6میلیون
بشــکه در روز تخمیــن زده بودند.بــه گزارش
خراسان ،فایننشــال تایمز حدود یک ماه قبل
(  22سپتامبر) هم در گزارشی به این موضوع
اشاره کرده و نوشــته بود که یک نفتکش غول
پیکر به نــام هپینس بعد از عبــور از تنگه هرمز
ردیاب ها را خاموش کرده و به مقصد نامعلومی
رفته اســت .در این مقاله هم این نفتکش ها با
عنوان نفتکش های ارواح ()ghost tankers

معرفی و تاکید شــده اســت کــه حداقل هفت
نفتکش بزرگ مشابه هپینس وجود دارند که
نفت ایران را به مقاصد نامعلوم صادر می کنند.
▪ترکرز :ایران با جدیت به صادرات خود
ادامه می دهد

«تانکر ترکرز» هم در گزارش جدیدی در سایت
رســمی خــود گزارشــی مفصــل و عکسهــای
هوایــی از نفتکشهــای ایران منتشــر کرده که
نشــان میدهــد ایــران بــا راههــای گوناگونی
صادرات نفــت را با جدیت ادامــه میدهد .این
گــروه مینویســد کــه آن هــا متوجه شــدهاند ،
چندین نفتکش ایران که زمان بارگیری و خروج
آن هــا از پایانههای نفتــی ایران مربــوط به ماه
ســپتامبر بــوده ،در آبهــای بینالمللی ظاهر
شدهاند که با احتساب بار این کشتیها ،در واقع
میزان صادرات روزانه نفت ایران در ماه سپتامبر

بیش از 1.8میلیون بشکه بوده است .به گزارش
انرژی امروز ،این گزارش اضافه میکند که کار
این جاخاتمهنمی یابد وآن هامتوجهشدهاندکه
سه نفتکش عظیم ناشناس نیز طی ماه سپتامبر
ایران را تــرک کردهاند کــه مقصد آن هــا دقیقا
روشــن نیســت و اگر محمولههای آن هــا را نیز
حساب کنیم ،صادرات نفت ایران در ماه گذشته
دو میلیون بشکه بوده است.
▪شگرد ای ــران بــرای بــه اشتباه انداختن
شرکت های ردیابی

ایــن گــزارش همچنین یادآور شــده کــه ماه

گذشــته در شــرق جزیــره خــارک چندیــن
نفتکــش ایرانــی بــا محمولههای خــود لنگر
انداخته بودند.
بر اســاس عــرف بینالمللــی ،معمــوال نفتی
که برای یک ماه در نفتکش ذخیره شــود ،در
آمارهای نفت ذخیره شــده جــای میگیرد.
ایران درست در آخرین روز ماه ،برخی از این
نفتکشها را راهی بازار کــرده و هدف از این
کار ،به اشــتباه انداختن شرکتهای ردیابی
نفتکشهاســت تا محمولــه آن هــا را به جای
نفت صادراتی ،در آمارهای نفت ذخیره شده
در همان ماه قرار دهند.

رئیس جمهور سرانجام تکلیف وزارتخانه های اقتصادی را مشخص کرد

ســرانجام ،رئیــس جمهور طــی نامــه ای چهــار گزینه خود
بــرای وزارتخانه های اقتصــادی کار ،صمــت ،اقتصاد و راه
را به مجلس معرفی کرد .موضوعی که با حاشــیه هایی نیز
همراه بــود ،از جملــه معرفی محمــد شــریعتمداری که در
آستانه استیضاح از وزارت صمت استعفا داده بود ،به عنوان
گزینه وزارت کار با واکنش منفی مجلسی ها به ویژه در زمان
قرائت نام وی در صحن علنی همراه شد .در ادامه مطلب با
چهار گزینه پیشــنهادی رئیس جمهور بیشتر آشنا خواهیم
شــد.به گــزارش تســنیم ،یوســفنژاد عضو هیئترئیســه
مجلس در جلسه علنی دیروز (یک شنبه 29 ،مهر) متن نامه
رئیسجمهوربرایمعرفیگزینههایپیشنهادیتعاون،کار
و رفاه اجتماعی ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و
دارایی و راه و شهرسازی را قرائت کرد .بر این اساس ،افراد
زیر برای دریافت رأی اعتماد مجلس معرفی شدند:
 -1محمد اسالمی بهعنوان وزیر پیشنهادی راه
 -2فرهاد دژپسند بهعنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی
 -3محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون ،کار
 -4رضا رحمانی بهعنوان وزیر پیشنهادی صمت

▪شریعتمداری :مرا به کار نگیرید!

▪ 3راهبرد رحمانی برای وزارت صمت

رضا رحمانی که به عنوان گزینه وزارت صمت معرفی شده،
جوان ترین وزیر پیشــنهادی بین چهار وزیر است .او متولد
ســال  1345در تبریــز اســت و ســه دوره هــم نماینــده



...

امــا محمــد شــریعتمداری کــه
عملکردی پرحاشــیه در یک سال
گذشته در وزارت صنعت داشت و
در آستانه استیضاحش در مجلس
اســتعفا داد ،دیــروز اظهــارات



مبادالت بانکی

عجیبی درباره رفتن اش به وزارت کار مطــرح کرد .او که
پیش از این علی القاعده با هماهنگی به عنوان سرپرست
وزارت کار و گزینه این وزارت معرفی شده دیروز در مراسم
روز ملی صادرات حاضر شد.
به گزارش فــارس وی با بیان این که در جلســهای اشــاره
کردم که در شــرایط تحریم هم دولت باید به دولت کمک
کند و هم همه ما باید بــه هم کمک کنیم کــه البته انصافا
باید بگویم که امتحان خوبی در این چند ماه پس ندادهایم،
افزود:هر پیشــنهادی که در نشســت ســران قــوا تصویب
شود ،اگر شجاعت به مدیران دولتی برنگردد کار درست
نمیشــود .آقای جهانگیری مــن امروز که در میان شــما
نیســتم اگر این مســیر ادامه یابــد هیچ مدیــر دولتی پای
سندی را امضا نمیکند و هیچ فردی جرئت امضای سند
ندارد و همــه را به وزیر موکــول میکند ....مــن که دیگر
نیستم هیچ جای دیگر هم مرا به کار نگیرید چون اگر این
روند ادامه یابد ،حضور و وجود من کارایی ندارد.
▪گزینه وزارت راه کیست؟

...

بعد از استعفای پرحاشیه آخوندی
از وزارت راه ،محمــد اســامی به
عنــوان گزینــه وزارت راه معرفــی
شد .او متولد اول مهر ماه ۱۳۳۵
در شــهر اصفهان است .اسالمی،

دانشآموختــه مهندســی راه و ســاختمان از دانشــگاه
دیترویت میشیگان آمریکا در مقطع کارشناسی و همچنین
کارشــناس ارشــد مهندســی راه و ســاختمان از دانشگاه
«تولیدو» اوهایوی آمریکاســت .آخرین و مهم ترین منصب
اجرایی اسالمی ،اســتانداری مازندران بوده است .به جز
ایــن مــورد ،او ســوابق علمــی و اجرایــی در شــرکت ملی
ســاختمان و انجمن هوافضــای ایــران دارد و عضو هیئت
امنای دانشــگاه صنعتــی اصفهان ،معاون امــور صنعتی و
تحقیقاتی وزارت دفاع و مدیرعامل شرکت هواپیماسازی
ایران بوده است.
▪دژپسند باالخره معرفی شد

امــا فرهــاد دژپســند کــه مــدت
هاســت نامش بــه عنــوان گزینه
وزارت اقتصاد بر سر زبان هاست
باالخــره بــرای ایــن پســت مهم
راهی مجلس می شود .دژپسند
 56ســاله ،دکتــرای اقتصــاد از
دانشگاه آزاد دارد و مهم ترین سابقه اجرایی او حضور در
معاونت امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه
در دولــت یازدهــم بــوده و هــم اکنــون ریاســت مرکــز
پژوهشهــای توســعه و آیندهنگــری ســازمان برنامــه و
بودجه را برعهده دارد.



پتروشیمی

استقبال روسیه از پیوستن بانک های خارجی به
«سوئیفت روسی»

خبرهای جدید مدیر هلدینگ خلیج فارس از ارز،
ادغام و عرضه جدید در بورس

معاون رئیس کل بانک مرکزی روسیه گفت :طی امسال ،امکان پیوستن
بانکهای خارجی به سیستم نقل و انتقال پول که توسط روسیه طراحی
شده و جایگزین سوئیفت است ،فراهم خواهد شد .به گزارش فارس به
نقل از راشــاتودی ،اولگا اســکروبگاتوا ،تأکید کرد :هماکنون شاهد
آمدن بانکها به سمت ایران هســتیم .بنا به اعالم بانک مرکزی روسیه
تا پایان ماه سپتامبر امسال (ماه گذشته میالدی) ۴۱۶ ،شرکت و نهاد
روسی به سیستم پیامرسان مالی روسی موسوم به  SPFSپیوستهاند که
از جمله آن ها میتوان به خزانهداری فدرال روسیه و شرکتهای بزرگی
نظیر گازپروم ،روسنفت و دیگر شرکتهای این کشور اشاره کرد.

مدیرعامــل هلدینــگ پتروشــیمی خلیجفارس ،بــه عنوان بــزرگ ترین
هلدینگ پتروشیمی کشور و دومین هلدینگ خاورمیانه با اشاره به سود
 100درصدی عرضه پتروشــیمی پارس در بورس بعــد از عرضه در چند
ماه اخیر گفت که به دنبال عرضه پتروشیمی نوری ،بوعلی و بندر امام در
بورس هستیم .به گزارش فارس ،وی درباره بازگشت ارز پتروشیمی هم
گفت که حدود دو میلیارد و 400میلیون دالر از ابتدای سال تا 25مهر ماه
مجموع ارزی بوده است که در داخل کشور عرضه کردهایم .جعفر ربیعی
همچنین درباره ادغام خلیج فارس بــا تاپیکو گفت :منتظریم وزیر جدید
رفاه معرفی شود و امیدوارم ظرف یک سال آینده این تجمیع صورت گیرد.

...

صادرات

جالل پور :نمی دانم چگونه ارز صادراتی را برگردانم
فارس -رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده پسته ،با تاکید
بر این که بخشنامههای دولت و کارتهای بازرگانی صوری راه را برای
کســانی که ارز را بر نمیگردانند ،باز کرده گفت :از آن جا که نمیدانم
چگونه ارز صادراتــی را برگردانم ،امســال حتی یک کیلو پســته صادر
نکردهام .جاللپور افزود :ما نمیتوانیم مسیری را طی کنیم که بعدها
شــاید به عنوان قاچاقچی ارز دستگیر و دچار مشــکالتی شویم .رئیس
سابق اتاق بازرگانی ایران گفت:کشورهایی که پسته ایران را خریداری
میکردند،امروزحاضرنیستندمحصولموردنیازخودراازایرانبخرند،
زیرا توقف صادرات محصــوالت مختلف را مشــاهده کردهاند ،پس بیم
دارند مبادا صادرات پسته هم متوقف شود.

▪مــوافــقــت رهــبــر انــقــاب بــا بــرداشــت
۵۰۰میلیون دالر از صندوق توسعه

معاون اول رئیسجمهور همچنین از موافقت
رهبر انقالب با برداشت  500میلیون دالر از
صندوق توســعه ملی برای حمایت از شــرکت
های دارویی خبر داد و گفــت :از این صندوق
 500میلیــون دالر را تبدیل بــه ریال خواهیم
کرد تا از شــرکتهای دارویــی حمایت کنیم.
مقام معظــم رهبری نیــز هفته گذشــته تاکید
داشــتهاند که مشــکلی در این زمینه نیســت.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد :وضعیت
خاصی را در شــرایط کنونــی اقتصــاد تجربه
میکنیــم و نمیتوانیــم غیرصادقانه صحبت
کنیم و در ســابقه مدیریتــی من هــم این طور
نیســت که اگر با تولیــد کننــده و صادرکننده
صحبت کردم موارد نادرســتی را بیان کنم و
ســعی کردهام تا آن چه درباره مسائل کشور و
شــرایط اقتصادی و تولیدی میدانم ،خالف
آن ،چیزی نگویم ،اما همه آن چه را که میدانم
نیز نمیگویــم ،زیــرا گفتن برخی مســائل در
شرایط فعلی به صالح کشور نیست.

▪شریعتمداری :در چند ماه اخیر امتحان
خوبی پس ندادیم

محمد شــریعتمداری که هم اینــک می توان
وی را وزیر مســتعفی صمت نامیــد ،دیروز در
بیســت و دومیــن مراســم روز ملی صــادرات
شرکت کرد .وی با بیان این که در این لحظه،

هیچ ســمتی در دولــت نــدارم ،اظهــار کرد:
معاون اول رئیــس جمهور ،مرا به این جلســه
دعوت کرد .این در حالی است که به گزارش
فــارس جهانگیــری در بخشــی از ســخنرانی
خــود با بیــان این که بــه آقای شــریعتمداری
قول داده بودم در این روز شرکت کنم افزود:
امروز شــرایط حضور نداشــتم ولی زمانی که
در اخبــار شــنیدم این جلســه با حضــور بنده
برگــزار میشــود ،آمــدم تــا تعبیر و تفســیری
از این جلســه نشود.شــریعتمداری با اشــاره
به شــرایط تحریمی اخیــر گفت :انصافــ ًا باید
بگویم که امتحان خوبــی در این چند ماه پس
ندادهایم و ما به عنوان مسئوالن وزارت صنعت
و همچنیــن آقــای شــافعی بــه عنــوان رئیس
اتــاق بازرگانــی ایــران که بایــد زبــان گویای
شــما (صادرکنندگان) در جلســات باشــیم،
نتوانســتهایم به کفایــت همه منویات شــما را
مطــرح کنیــم تــا تصمیمگیریهــا بر اســاس
خواسته شــما صورت گیرد و امیدوارم در این
زمینه آقای رحمانی جبران مافات کند.
▪عــلــت نـــایـــاب شــــدن گــوجــه فرنگی
سیاستهای ارزی است

شــریعتمداری اظهار کــرد :ما اکنون شــاهد
خــروج قابــل مالحظــهای کاال بــه صــورت
غیرقانونی و قانونی از ایران هســتیم و به وفور
کاالهای ما که با ارز  4200تومانی در کشــور
به تولید می رسد ،صادر میشود .وقتی ارز در
بازار نیمایی هفت هزار تومان تعیین می شود،
یک بازار ســوم پیــش میآید و در این شــرایط
صادرات به صرفه میشود به طوری که در این

خسارت خشکسالی در چین به  47میلیارد
دالر رسید
ایرنا-تحقیقات انجام شده نشان می دهد با باال رفتن دمای
هوا و خشکسالی های بیشتر ،میزان خسارات وارد شده به
چین به  47میلیارد دالر در سال رسیده است.

گمرک تسهیالت جدید واردات الستیک را
ابالغ کرد
ایرنا -گمرک ایران تسهیالت جدید واردات الستیک را به
گمرک های سراسر کشــور ابالغ کرد که بر اساس آن ،این
کاال از انجام فرایندهای ســامانه کدشناسه و پیگیری کاال
مستثنا شد و ترخیص انواع تایر با سهولت بیشتر و تعرفه 5
درصد انجام می شود.

مسکن مهرهای بدون متقاضی،خریدار پیدا
کرد
مهر -معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت :در پــی افزایش
قیمت ملک ،استقبال از واحدهای بدون متقاضی مسکن
مهر افزایش یافته است.

ریزش شدید قیمت مسکن در راه است
ایبنا -رئیس کمیته مســکن کمیســیون عمران مجلس با
بیان این که تا ماههای آینده شاهد کاهش چشمگیر قیمت
مسکن خواهیم بود ،گفت :پیشنهادهای جدیدی به منظور
ســامان دهی بازار مســکن در دست تدوین اســت .شهرام
کوسه غراوی با تاکید بر این که قیمت مسکن اکنون درگیر
حباب غیر منطقی اســت ،گفت:کمیته مسکن کمیسیون
عمران مجلس با رصد مکرر بازار و تشکیل جلسات مستمر
با مسئوالن مربوط پیگیر سامان دهی آن است.

پاکت سیمان  ۱۱۷درصد گران شد
تسنیم -یک عضو انجمن ســیمان با اعالم این که افزایش
هزار تومانی قیمت پاکت ضرر زیــادی را به تولیدکنندگان
سیمان وارد کرده است ،گفت :اگر مســاعدتی در این باره
انجام نشود برخی واحدها مجبور به تعطیلی خواهند شد.

...

جهانگیری از اختیارات کم سخن گفت و شریعتمداری به اشتباهات ارزی دولت اعتراف کرد

بیســت و دومیــن مراســم روز ملی صــادرات
دیروز بــا ســخنرانی جهانگیری معــاون اول
رئیس جمهور و شریعتمداری وزیر مستعفی
صمت برگزار شد .در این مراسم ،معاون اول
رئیس جمهور در سخنانی قابل توجه گفت که
تا این لحظه در دولت ،اجازه برکناری منشی
خود را هم نداشته است! وزیر مستعفی صمت
نیز در این مراســم با بیان این کــه در چند ماه
اخیر امتحان خوبی پس ندادیم ،از سیاســت
های ارزی اخیر که موجب خــروج کاالهایی
مانند گوجه از کشور شده اســت و نیز تلویح ًا
از ترســی که مدیران و تاجران بــرای تصمیم
گیــری مدیریتی و تجــاری در شــرایط متغیر
سیاســت گذاری کنونی دارنــد ،انتقاد کرد.
بیســت و دومین مراســم روز ملی صــادرات،
دیــروز بــا حضــور جهانگیــری و رحمانــی
سرپرســت وزارت صمت آغاز بــه کار کرد.به
گزارش فارس و مهر ،جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور در این مراســم با بیــان این که
صادرات امروز پیشــران توســعه اقتصادی و
صنعتی کشــور اســت و اگر کســی بــه دنبال
تولید اســت باید صادرات را راهاندازی کند،
افزود :ولی این صادرات کــه همه آن را قبول
دارند ،باید از محل آن ارزی حاصل شــود که
نیاز کشور را تامین کند و اگر کسی صادرات
انجام دهد ،به قصد خروج سرمایه ،این دیگر
خدمت نیســت و عکس خدمت است.معاون
اول رئیس جمهور خطاب به صادرکنندگان
بیان کــرد :مــا نمیخواهیم بخشــنامههای
خلقالساعه داشته باشیم و میدانیم که ثبات
عامل موفقیتهای یک کشــور است ،اما اگر

...

مجلس

مرثیه خوانی دولتی ها درحضور بخش خصوصی
جایی اشتباهی شود ،این کار شماست که به
موقع درباره آن هشدار دهید.

شهریور امسال ،ســهم چک های برگشتی از کل چک
هــای مبادلــه ای از نظــر تعــداد و حتی مبلــغ ،کاهش
محسوســی نســبت به شــهریور  96داشته اســت .این
ها در شــرایطی اســت که تعداد چک هــای مبادله ای
در شهریورامســال نســبت به ســال قبل ،حــدود 6.2
درصد رشد داشته ،اما ارزش این چک ها با جهش 54
درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است .از عوامل
موثر در کاهش ســهم چک های برگشــتی می توان به
اقدامــات بانــک مرکــزی در خصوص کاهش ریســک
پذیری چک اشاره کرد( .آمار :بانک مرکزی)

بازار خبر

آشنایی با  4گزینه تیم اقتصادی روحانی

اینشهردرمجلسبوده.بهگزارش
فارس ،رحمانی پیش از نمایندگی
در مجلــس ،مدیرعامــل شــرکت
آلومینیــوم المهــدی ،مدیــرکل
بازرســی و مدیــرکل اداری مالــی
اســتانداری آذربایجان شــرقی بوده اســت .وی همچنین
ســابقه فعالیــت در تراکتورســازی تبریــز ،اســتانداری
آذربایجان شرقی و حضور در وزارت صمت به عنوان کارمند
را دارد.رحمانی که به عنوان سرپرست وزارت صمت دیروز
در مراسم روز ملی صادرات هم حضور یافته بود ،با بیان این
که میانگین سنی معاونان این وزارتخانه کاهش مییابد،
گفت :تامین مایحتاج عمومی مردم ،وفور کاال و تامین مواد
اولیه تولید در دستور کار قرار دارد .به گزارش مهر ،رحمانی
گفت :تشــکیل اتاق های فکر را در حــوزه صنعت ،معدن و
بازرگانی در دستور کار قرار خواهم داد و این بستری برای
حضور بخش خصوصی است.

افت محسوس چک های برگشتی
در شهریور 97

اولین بخت آزمایی گزینه های معرفی شده
در کمیسیون های مجلس

شــرایط یک میلیون تــن گوجه فرنگــی صادر
و گوجه فرنگی بــه یک عنصر نایاب در کشــور
تبدیلمیشودکهعاملآنسیاستهایارزی
است که اگر حل نشود ،برخورد با آن برخورد با
معلول است.وی افزود :در واردات هم همین
طور است .گفتیم که با ارز 4200تومانی کاال
وارد کنند و وقتــی ارز بازار آزاد بــه وجود آمد،
تقاضا برای واردات به  53میلیارد دالر رسید
که بخشــی از آن تقاضــای رانتجویانــه بوده
است.شریعتمداریگفت:خروجارزصادراتی
و بازنگشتن آن به کشور در اعداد غیرقابل باور
 ۱۵میلیارددالردرسالهایگذشتهبیانمی
شود ،در حالی که این اعداد بسیار ساختگی،
تاثیر منفی بر ذهن عموم مردم دارد.
▪مدیرانی که جرئت ندارند!

وی با بیان این که ما هم معتقدیم که ممنوعیت
صادرات بــدون پیشآگهی و به طــور ناگهانی
کار غلطی اســت ،افزود :اگر کســی این کار را
انجــام دهد ،بایــد عذر تقصیــر بیــاورد و بگوید
که برحســب شــرایط این تصمیم گرفته شــده
و دیگــر تکــرار نمیشــود.وزیر ســابق صنعــت
،معدن و تجــارت با بیان این که مــاده  11آیین
نامه گمرکی اجــازه میدهد کاالهایــی که در

گمرک اســت صادر شــود ،ادامــه داد :چرا در
گمرکات تصمیم نمیگیرند؟ وی به این سوال
خود این چنین پاســخ داد :دلیل آن اســت که
میترسند ،دوغ و دوشاب مخلوط شده است؛
عنصرخادمبرایانجامفعلیکهخدمتاستاز
ترس این که مبادا به وی بگویند که شما با فالن
تاجر و فالن بازرگان ارتباط دارید ،ســر باز می
زند اما اگر کســی متخلف بود و با زیرمیزی این
کار را کرد ،ترســی ندارد و از گرفتار شــدن هم
نمیترسد .وی افزود :حتی در واردات هم تاجر
میترسدزیراتاثابتکندنرخارزآننیماییبوده
و هزینههای معامالت را اعالم کند ،رسوا شده
و با این شــرایط تاجر نمیتواند ادامه دهد.وی
گفت :هر پیشنهادی که در نشســت سران قوا
تصویب شــود ،اگر شــجاعت به مدیران دولتی
برنگرددکاردرستنمیشود.آقایجهانگیری
من امروز که در میان شما نیستم اگر این مسیر
ادامه پیدا کنــد هیچ مدیر دولتی پای ســندی
را امضــا نمیکند و هیچ فــردی جرئت امضای
سند ندارد و همه را به وزیر موکول میکند.وی
اظهارکرد:اکنونبرخیرایزنانبازرگانیهفت
ماه است که حقوق نگرفتهاند اما کسی جرئت
نمیکند که تامین حقوق آن ها را از منابع غیر
بپردازد .این به مصلحت کشور نیست.

اکبری -فرهاد دژپســند ،محمد شــریعتمداری ،محمد
اســامی و رضــا رحمانی گزینــه های پیشــنهادی رئیس
جمهور  عصر روز گذشته با حضور در جلسات کمیسیون
های مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی ،صنعت و معدن،
حقوقی وقضایی و ...به ارائه برنامه های خود برای تصدی
وزارت پرداختنــد و تعامالت خــود را برای کســب رای از
بهارســتان آغــاز کردند.بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانی
خراســان،طبق اظهارات برخی نماینــدگان برنامه های
ارائه شده توسط گزینه مد نظر دولت برای تصدی وزارت
صمت بیشــترین اقبال را داشت و هر ســه گزینه دیگر در
کمیسیون های تخصصی مجلس با چالش های انتقادی
مواجه بودند .به طوری که اسالمی وزیر پیشنهادی دولت
برای وزارت راه و شهرسازی با انتقادات صریح نمایندگان
عمدتا مازندرانــی (به دلیل ســابقه کاری در آن اســتان)
مواجه بود و شریعتمداری نیز مورد انتقاد عمده نمایندگان
قرار داشت.گفتنی است جلسه رای اعتماد  ۵آبان برگزار
خواهد شد.
▪گالیه های فراکسیونی به دولت

برخی فراکســیون ها  ،به خصوص فراکسیون های حامی
دولــت نیز روز گذشــته بحــث هایــی را دربــاره گزینه های
معرفی شده از سوی دولت مطرح کردند.به رغم آغاز رایزنی
فراکسیونباوالییها،اعضایاینفراکسیونعمدتاترجیح
می دادند درباره وزیــران پیشــنهادی اظهارنظر صریحی
نداشته باشند ،همچنین زمزمه هایی از سوی فراکسیون
مستقالن مبنی بر موافقت با هر چهار گزینه معرفی شده از
سوی دولت به گوش رسید .اما فراکسیون امید با گالیه از
مشورت نکردن دولت بااین فراکسیون برای انتخاب وزیر،
اعالم نظر دربــاره وزیران پیشــنهادی دولــت را موکول به
بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی کرد.
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