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تهدید تجاری ترامپ
این بار علیه اروپا

...
اخبار

همتی  :ارز نیمایی به نرخ ارز
بازار آزاد نزدیک شده است

هادی محمدی – عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیئت
دولت درباره پیش بینی خود بابت نرخ ارز
در مــاه هــای آینده تصریح کــرد :من پیش
بینی ندارم ولی برنامه ریزی دارم وی در
عین حال گفت :ارز نیمایی و ارز 4200
تومانی حــذف نمی شــود زیــرا ارز نیمایی
امروز به نرخ ارز بازار بسیار نزدیک شده و
صادرکنندگان ارز بیشتری را به این بخش
می دهند و همچنین ما برخی کاالهای
اساسی را با ارز  4200تومان ثبت سفارش
کرده ایم و حذف ارز  4200تومانی هم در
دستور کار نیست.

حجتی  :گران شدن لبنیات
به دلیل افزایش هزینه های
تولید است
محمود حجتی وزیــر جهاد کــشــاورزی در
حاشیه نشست دولـــت دربــــاره افــزایــش
قیمت لبنیات خاطرنشان کــرد :هزینه
تولید دامداران باال رفته است ،هزینه های
تولید شیر  26درصد وابسته به نهاده های
دامی وارداتی است و  74درصد علوفه ها و
خوراک دام در داخل تولید می شود .وقتی
هزینه های کارگر و یونجه و ذرت علوفه ای
باال می رود چــاره ای نمی ماند و سازمان
حمایت است که همه هزینه ها را بررسی می
کند تا ببیند این هزینه ها چقدر بوده است
و قیمت شیر از این ها استخراج می شود.

زنگنه :اروپایی ها درباره خرید
نفت همکاری نمی کنند

بیژن زنگنه وزیــر نفت در حاشیه نشست
هیئت دولت گفت :برخی به اسم خرید نفت
می خواهند از روش های ما سر دربیاورند
که ما هم دیگر حرفه ای شدیم و اطالعات
نمی دهیم.
وی در پاسخ به سوال خراسان مبنی براین
که آیا به اروپا گفته اید که چه مقدار تضمین
خرید نفت ایران را باید داشته باشند ،اظهار
کرد :هنوز هیچ عددی را نپذیرفتند ،البته
مطالبه مــا مشخص اســت امــا هنوز هیچ
همکاری نکرده اند و استدالل شان این
است که شرکت های خصوصی باید نفت
بخرند که آن ها هم به دلیل تحریم ها خرید
نمی کنند.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حمالت شدیدی را به اتحادیه اروپا آغاز و آنان را به سوءاستفاده از نرخ ارز متهم کرد .به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ در توئیتی نوشت
ماریو دراگی ،رئیس بانک مرکزی اروپا با کاهش عمدی نرخ ارز کاری کرده است که محصوالت اروپایی رقابت پذیری بیشتری در برابر محصوالت آمریکایی داشته
باشند و چنین روشی ناجوانمردانه است .در هفتههای اخیر حمالت تجاری دولت ترامپ به دیگر کشورها شدیدتر شده است.
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پشت پرده مخالفت با کاالبرگ الکترونیک
تاجگردون :نگاه رئیس جمهور به حذف ارز 4200بسیار محتاطانه است

امروزه تقریبا کارشناسان اقتصادی بر این باورند
که دیگر نباید ارز چهار هزار و  200تومانی به
شکل و شمایل امــروزی در بــازار وجــود داشته
باشد.
با این حال این سوال مطرح می شود که مهم ترین
مخالفان حذف این ارزها چه کسانی هستند؟
اظهارات تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه تا حدی این موضوع را روشن کرد.
بــه گ ــزارش تسنیم ،غالمرضا تــاجــگــردون در
گفت وگوی ویژه خبری ،با اشاره به فراهم شدن
زمینه پــرداخــت مابه التفاوت یــارانــه ارزی به
جیب مــردم در قانون بودجه ســال  98گفت:
چندی قبل مجلس در جلسه ای غیر علنی به
موضوعی پرداخت مبنی براین که کارت هایی
تحت عنوان کوپن پیشرفته یا مدرن دوبــاره به
اقتصاد بر گردد .همچنین در جلسات شورای
هماهنگی (اقتصادی سران قوا) هم این موضوع
مدام به بحث گذاشته می شود .با این حال ،تا این
لحظه نگاه رئیس جمهور به این موضوع بسیار
محتاطانه است.

تاجگردون رونــد رو به رشد تقاضای ارز برای
کاالهای وارداتــی را عالمت خطرناکی برای
سیستم ارزی و بودجه کشور دانست و گفت :اگر
چنین طرحی مصوب شود می توانیم فشار بر

توضیحات وزیر راه و شهرسازی درباره خانه دار شدن کارمندان

کارمندانباپساندازوبازپرداخت
15سالهخانهدارمیشوند

هادی محمدی – محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با خبری خوش درباره
خانه دار شدن کارمندان و کسانی که حقوق ثابت دارند به میان خبرنگاران در
حاشیه نشست هیئت دولت آمد و گفت  :یک تصمیم قاطع و جدی که رئیس
جمهور روی آن تاکید ویژه دارد این است که بتوانیم برای مسکن اولی ها و
جوانان و کارمندان دولت یک اقدام جامع در سراسر کشور انجام دهیم به نحوی
که کارمندان از بدو ورود در صندوق مسکنی که ایجاد می شود پسانداز کنند
ودر زمان نه چندان زیادی خانه دار شوند و در یک زمانبندی که حداقل 15سال
خواهد بود پول آن را پس بدهند .وی افزود :این طرح تدوین شده است و در
فرایند بررسی وتصمیم است.
▪دستگاه های اجرایی برای کارمندان خود زمین تخصیص دهند

به گفته وی دستگاه های اجرایی که زمین دارند می توانند برای کارمندان خود
زمین تخصیص دهند .از االن تا هفته های آینده با دستگاه ها گفت وگو و تفاهم
نامه امضا می کنیم البته امیدواریم با تغییر دولت ها این طرح آسیب نبیند.
▪شکایت ایران از ای تی آر

اسالمی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ
 ،خاطرنشان کرد :متاسفانه شرکت های ای تی آر ،ایرباس و بویینگ بر خالف
قانون قراردادها را لغو کردند به ویژه ای تی آر که در شرایط رکود اقتصادی بود و
قرارداد بست و  13هواپیما را تحویل داد و بعد قرارداد را زیر پا گذاشت که بنده
از ایران ایر خواستم تا در دادگاه های بین المللی شکایت کند.

بازار ارز را کاهش دهیم و تفاوت ریالی کاالها را
در جیب مردم واریز کنیم.
به گفته وی ،حتی وزرا هم با این طرح موافقند.
به طوری که آن ها« در لفافه و پنهانی و یواشکی

بارها موافقت خود برای اجرایی شدن این طرح
را بیان کرده اند،اما روی هم رفته رئیس جمهور
و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارند».
او به جلسات با بانک مرکزی و وزارت تعاون
اشاره و اظهار کرد :در جلسات با بانک مرکزی،
بانک ها اعالم آمادگی کردند تا عابربانک هایی
را به منظور کاالبرگ الکترونیکی فعال کنند.
همزمان وزارت تعاون هم از عرضه گوشت طبق
این طرح به عنوان یک اقدام موفق یاد کرده و
موضوع مورد بحث و حساس را (تنها) کاالهای
دارویی اعالم کرده است.
گویا یکی از نقاط تردید روحــانــی ،اثــر تورمی
حذف ارز  4200تومانی است .تاجگردون در
این بــاره گفت :رئیس جمهور معتقد است که
هنوز به این باور نرسیده که این اقدام اثر تورمی
ندارد و هر وقت به این باور رسید اقدام اجرایی
خواهد داشت .این در حالی است که هم اینک
اقالمی همچون گوشت از ارز چهار هزار و 200
تومانی عبور کرده و این ارز دیگر شامل این کاال
نمی شود.

نمایندهدادستاندراولینجلسهدادگاهمطرحکرد

درخواستاعدام 15متهم«کیمیاخودرو»

اولینجلسهدادگاهشرکت«کیمیاخودرواسپرلوس»با15
متهموبهریاستقاضیصلواتیبرگزارشد.
مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ)
خودرو بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در
کالهبرداری شبکه ای از اتهام های ذکر شده است .مبلغ
کالهبرداری این متهمان بیش از  11.5میلیارد تومان و
تعداد شاکیان  1170نفر بوده و نماینده دادستان برای
متهماندرخواستصدورحکماعدام(اشدمجازات)کرده
است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این پرونده  ۱۵متهم
دارد که  ۹متهم فراری دارد و دیروز شش متهم در دادگاه
حاضرشدند .سه نفر از متهمان این پرونده در زنــدان به
سر میبرند .مبلغ کالهبرداری شرکت کیمیا خودرو ۱۱
میلیارد و  ۵۷۴میلیون و  ۶۶۳هزار و  ۸۰۰تومان است
که اموال توقیفی از متهمان این پرونده یک میلیارد تومان
است و بقیه اموال حیف و میل شده است .در این جلسه،
آقامیرینمایندهدادستاناظهارکرد:شرکتکیمیاخودرو
اسپرلوس متهم به دریافت  ۱۱میلیارد و  ۴۳۶میلیون و
 ۱۲۳هزار و  ۸۰۰تومان است .وی افزود :مهدی فتاحی
نیا متهم ردیف اول پرونده ،فاقد سابقه کیفری ،متهم به
مشارکت در کالهبرداری شبکهای به مبلغ مذکور و انجام
عملیاتواسپاریبدونمجوزاست.
رضارضاییبهعنوانمالباخته گفت آنها ۲۳میلیونتومان

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ازمنگرفتندولیازخودروخبرینشد.درادامهمحمدمهدی
احمدی یکی دیگر از مال باختگان گفت :وقاحت ماجرا آن
جاستکهاینافراد،باآبرووحتیمسائلیکهخطقرمزاست
بازیکردندومیگفتندتحریمهارادورمیزنند.
درتجمعیکهمقابلدفترآقایرئیسیانجامشدهمافرادی
ازسویمتهمانآمدهبودندومیگفتنداینشرکتبهدلیل
اینکهدرحالدورزدنتحریمهاستوچونبهنظاموابسته
است حساب های شان مسدود است و کالهبردار نیستند.
یکی دیگر از متهمان بیان کرد :من  ۱۰۱میلیون و ۲۵۰
هزارتومانبرایخودرویتویوتاپرداختکردمکهخودرورا
دریافتنکردم،اماتقاضایاشدمجازاتراندارم،زیرااینها
جانیازمننگرفتندکهبخواهمجانشانرابگیرمفقطپولم
رامیخواهم.درنهایتقاضیصلواتیختمنخستینجلسه
رسیدگیبهاینپروندهرااعالمکردوگفت:جلسهبعدساعت
 ۹صبحروزشنبهیکمتیربرگزارخواهدشد.
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کاهشسهمنفتوگازازاقتصاد
کشوربهکمتراز 20درصد

سهم نفت ( گاز و  )...از تولید ناخالص
داخلی کشورمان که در سال  96بیش
از  21درصد بوده ،در سال  97به کمتر
از  20درصد رسیده است .رقمی که در
صورتتداومشرایطفعلی،میتواندتا10
درصدهمافتکند.البتهنبایداینرقمرابا
سهم نفت در بودجه یکی گرفت .در سال
 97نسبت به  96سهم بخش صنعت هم
اندکی افت کرده اما بخش کشاورزی و
خدماتجایدوبخشدیگرراگرفتند.

...

بازار خبر
گندم های روسی دوباره به
ایران می آیند
فارس  -الکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه
گفت روسیه به زودی صادرات گندم به ایران
را از سر میگیرد .ایران تا زمانیکه در سال
 2016در زمینه تولید گندم به خودکفایی
رسید ،یکی از بزرگترین بازارهای گندم
روسیه بود .با این حال،کارخانههای بخش
خصوصی ایران که اجازه استفاده از گندم
داخلی برای آرد صادراتی را ندارند هنوز به
واردات گندم احتیاج دارند.

مقاومتتویوتابرایساخت
کارخانهخودروسازیدرعربستان

فارس -خاندان سلطنتی عربستان حدود
دو سال پیش مذاکرات خود را با شرکت
ژاپــنــی تویوتا بــرای ساخت یــک کارخانه
خودروسازی در داخل عربستان آغاز کرده،
امــا تویوتا تاکنون زیــر بــار ایــن درخواست
نرفته است .باال بودن هزینه نیروی انسانی
در عربستان ،بــازار داخلی کوچک و نبود
قــطــع ـهســازان داخــلــی ،از دالیـــل دســت
نگهداشتن تویوتا در این زمینه است.

پالس مثبت آمریکا و چین به
بورس های جهانی

مهر -پس از آن که دونالد ترامپ از دیدارش
با شی جین پینگ در هفته آینده خبر داد،
معامالت بازارهای بورس با رشد شاخصها
مواجهشدند.بااینحال،برخیتحلیلگران
معتقدند نباید بیش از حد راجع به امکان
پایان جنگ تجاری خوشبین بود.

