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دالر در میانه کانال
 11هزار تومان
حــســیــن بـــردبـــار :درحـــالـــی ک ــه بـــازار
ارز بــا مــداومــت حــفــظ قیمت در کــانــال
11هزارتومان روزهای آرامی را سپری می
کند ،صرافی های بانکی نیز ارز را به قیمتی
معادل نرخ بازار می فروشند.
به گزارش خراسان ،ظهر دیروز قیمت گیشه
صرافی های پایتخت رقم 11هزار و  400تا
 11هزار و  500تومان را نشان می داد با این
حال صرافی های بانکی و ازجمله صرافی
بانک ملت نیز رقم 11هزار و  450تومان را
برای فروش نمایش می داد.
چند روز پیش قیمت ارز به قــدری کاهش
داشت که به آستانه ورود به کانال  10هزار
تومان یعنی کمتر از  11هزار تومان رسید
امــا اکــنــون بــه دالیــلــی کــه کامال مشخص
نیست ،قیمت به حدود  11هزار و  400تا
 500تومان بازگشته است .یکی از دالالن
خیابانی ارز درپاسخ به گزارشگر حاضر
است  10هزار دالر را به قیمت 11هــزار و
 500تومان (یعنی  100تومان بیشتر از
قیمت صرافی های بانکی) تحویل دهد.
دالالن فراوان دیگری هم در بازار هستند
که به میزان بیشتری ارز را در همین محدوده
قیمتی ارائه می کنند و به نظر می رسد ارز در
دست دالالن به قدری مانده که حاضرند به
قیمتی معادل قیمت صرافی ها بفروشند.

مکان یابی نهایی برای
ساخت  100هزار واحد
مسکونی نیروهای مسلح
وزیر راه و شهرسازی از انتخاب  ۲۶پادگان و
تکمیل سه ماهه ثبت نام کارکنان نیروهای
مسلح مشمول ساخت  ۱۰۰هــزار واحد
مسکونی خبر داد.
به گــزارش وزارت راه و شهرسازی ،محمد
اسالمی دیروز در اولین همایش سراسری
تأمین و ساخت  100هزار مسکن کارکنان
نــیــروهــای مسلح در وزارت دفــاع گفت:
زمینهایی که در اختیار نیروهای وزارت
دفاع و نیروهای مسلح برای اجرای تفاهم
نــامــه احــداث  ۱۰۰هــزار واحــد مسکونی
نیروهای مسلح هست بیش از نصف میزان
متراژ زمینهایی است که باید در اختیار
اجرای این طرح قرار بگیرد و برای  ۵۰هزار
واحــد دیگر ،زمینهای مــورد نیاز فراهم
خواهد شد.
عضو کابینه دولــت دوازدهـــم با اشــاره به
ایــن مطلب که تــاش وزارت راه ،تکمیل
واحــدهــای مسکونی کارکنان نیروهای
مسلح در دو سال  ۹۸و  ۹۹است ،افزود:
 ۲۶پادگان ارتش و نیروهای مسلح ،مصوبه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را
برای اجرای طرحهای تولید مسکن دریافت
کــردهانــد.اســامــی تصریح کــرد :اولویت
اجرایطرحتأمینمسکنکارکناننیروهای
مسلح به اقشار متوسط و ضعیف نیروهای
مسلح اختصاص یافته است .بنابراین تالش
میکنیم کارکنانی صاحب خانه شوند
که جزو جامعه هدف این طرح (قشر متوسط
و ضعیف) به شمار میروند.

الریجانی :قیمت واقعی ارز
از رقم کنونی کمتر است
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :از
دیدگاه اقتصاددانان قیمت واقعی ارز از
رقـمهــای کنونی کمتر اســت .به گــزارش
خبرگزاری خانه ملت ،علی الریجانی در
دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان
مرکزی و استاندار این استان دربــاره نرخ
ارز گفت :از دیدگاه اقتصاددانان قیمت
واقعی ارز از رقمهای کنونی کمتر است ،در
واقع نرخ ارز در ماههای گذشته غیرمتعارف
بــود و بــه دلــیــل عملیات روانـــی افــزایــش
یافت .الریجانی در این دیــدار با اشــاره به
ضرورت رفع مشکالت کارخانههای هپکو
و آذرآب ،گفت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت
پیشنهاد مد نظر نمایندگان و دولت برای
رفع مشکالت این واحدهای صنعتی را به
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه
دهد تا در دستور کار این شورا قرار گیرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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رئیس سازمان مالیاتی 15:شهریور پایان مهلت پزشکان است

اظهارات رئیس سازمان مالیاتی کشور حاکی از
آن است که  15شهریور آخرین مهلت پزشکان
برای اتصال به سامانه فروشگاهی است و تا پایان
شهریورماه اسامی 15تا 20صنف دیگر از جمله
وکالبرایاتصالبهاینسامانهاعالمخواهدشد.
به گزارش مهر ،امیدعلی پارسا با بیان این که
طبق قانون ،باید از ابتدای امسال صاحبان
حرف پزشکی به سامانه فروشگاهی متصل می
شدند ،اما تاکنون این اتصال برقرار نشده است،
گفت :ما به عنوان متولی امور مالیات کشور باید
پاسخ گوی دستگاههای نظارتی باشیم که چرا با
گذشت شش ماه از سال هنوز این اتفاق نیفتاده
است .وی تصریح کرد :زمان ثبت نام پزشکان
در سامانه سازمان امور مالیاتی با دو بار تمدید،

به  ۱۵شهریور ماه موکول شده و این زمان دیگر
تمدید نخواهد شد .بر این اساس و از ابتدای
مهرماه ،تمام دریافت هایی که پزشکان دارند،
باید از طریق کارت خوان انجام شود.
پارسا همچنین از برنامه ریــزی بــرای گرفتن
مالیات از مشاغل دیگر خبر داد و گفت :تا پایان
شهریور ماه بین  ۱۵تا  ۲۰صنف دیگر از جمله
وکال را که باید به سامانه سازمان امور مالیاتی
متصل شوند اعالم میکنیم.
شایان ذکــر اســت ســال  97در حالی مالیات
دریافتی از پزشکان به  200میلیارد تومان
رسیده که طبق آمارهای اعالم شده ،در این
حــوزه بین  6.5تا  7هــزار میلیارد تومان فرار
مالیاتی وجود داشته است.

مقام مسئول در بانک مرکزی مطرح کرد:

فرایند تعیین نرخ سود بانکی معکوس می شود

رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
با اشاره به این که اکنون ابتدا نرخ سود سپرده
تعیین می شود و سپس بر اساس آن نرخ سود
تسهیالت محاسبه می شــود ،گفت که این
فرایند باید معکوس باشد .به گفته وی اصالح
این فرایند آرام آرام در حال انجام است.به
گــزارش تسنیم و ایبنا ،فرشاد حیدری در
برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به قواعد
سپردهپذیری قرض و وکالت بانکها درباره
مشتریان ادامه داد :االن ما نرخ سود سپرده
را تعیین میکنیم بعد میرسیم به نرخ سود
تسهیالتی که به تسهیالت گیرنده و سرمایه
گذاربایدپرداختشودواینبایدبرعکسشود
یعنیماسودواقعیتسهیالتوبازدهیواقعی
آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله
و ...بانکها ،همان را بین سپرده گــذاران
تقسیم کنیم .حیدری با ابراز این که اصالح
این فرایند آرام آرام در حال انجام است ،گفت:
باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی
واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب
ماست که باید با تعریف و اصالح ساختارها
به ایــن حد مطلوب برسیم.رئیس مؤسسه
عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک
مرکزی با بیان ایــن که بانکداری اسالمی
کام ً
ال قابلیت عملیاتی و اجرایی دارد ،افزود:
ممکن است در همه هــزاران شعبه بانکها

در سراسر کشور و در گوشهای ،قــراردادی
متفاوت و دارای اشکاالتی باشد که برگزاری
همایشهای بانکداری اسالمی بــرای رفع
همین مشکالت و بهبود فرایندهاست.در
ادامــه این برنامه ،کامران ندری کارشناس
پولی و بانکی نیز گفت :من بعید میدانم این
حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند به این
آسانیها اتفاق بیفتد .این که میگویند ما
باید بر اســاس بازدهی واقعی تسهیالت به
سپردهگذاران سود پرداخت کنیم درست
نیست چگونه میخواهند ســود واقعی را
مشخص کنند و اص ً
ال در بانکداری متعارف
نحوه محاسبه سود این گونه نیست ،بلکه بر
اساسروابطبینبانکیومیزانذخایربانکها
نزد بانکهای مرکزی در آخر هر روز و بر اساس
کسری ذخایر مشخص میشود.
این کارشناس بانکی و پولی ،مشکالت نظام
بانکی اسالمی را نه صرفا عملیاتی بلکه بعضا
تئوریکومبناییدانستوباابرازاینکه"حتی
ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف
نکردهایم" تأکید کرد :البته مشکالت امروز ما
فقط از ناحیه بانکها نیست و فقط به بانکها
مربوط نمیشود ،اما بهلحاظ تئوری و نظری
هم با چالش روبهرو هستیم و من بعید میدانم
بانکداریاسالمیچنانکهتصورکردهایمودر
ذهن داریم تحقق یابد.

دور جدید جنگ تجاری آمریکا و چین
حمله چین به نفت آمریکا؛ حمله آمریکا به کفش چین
دور جدید جنگ تجاری آمریکا و چین دیــروز
آغاز شد .به گــزارش خبرگزاری فــارس ،بهرغم
نشانههای ازسرگیری مــذاکــرات در ایــن ماه،
آمریکا و چین دیروز ،اعمال دور جدید تعرفههای
اضافیبرکاالهایتولیدییکدیگرراآغازکردند.
بر این اساس ،دور جدید تعرفهها از ساعت چهار
به وقت گرینویچ در حالی اجرایی شد که پکن
پنج درصد تعرفه بر واردات نفت خام از آمریکا
اعمالکرد.اززمانیکهدوکشورازیکسالپیش
درگیرجنگتجاریشدند،ایننخستینباراست
که سوخت هدف اعمال تعرفهها قرار میگیرد.
چین همچنین اعمال تعرفههایی بر برخی از
کاالهای آمریکایی به ارزش  75میلیارد دالر را
آغاز کرده است .پکن هر چند میزان کاالهایی
را که تعرفههای بیشتری از امروز بر آن ها اعمال
خواهد شد مشخص نکرده ،با این حال تعرفه

اضافی پنج درصد و  10درصد را متوجه 1717
قلمکاالازپنجهزارو 78محصولآمریکاییکرده
است.پکناز 15دسامبرنیزتعرفههایبیشتری
بر باقی کاالها اعمال خواهد کرد .از سوی دیگر،
این گزارش حاکی از آن است که دولت ترامپ
 15درصد تعرفه بر بیش از  125میلیارد دالر
از کاالهای وارداتــی از چین از جمله اسپیکر،
هدفونهای بلوتوث دار و بسیاری از انواع کفش
رااعمالکردهاست.پیشتربانکجیپیمورگان
آمریکاهشداردادهبودکهافزایشتعرفهبرواردات
کاالازهزینهزندگیهرخانوارآمریکاییرابهطور
متوسطهزاردالردرسالافزایشخواهدداد.
▪ترامپ خطاب به جنرال موتورز در چین :به
آمریکا برگردید!

مهر به نقل از راشاتودی -رئیسجمهور آمریکا

دونالد ترامپ ،بار دیگر از خــودروســاز بزرگ
آمریکا ،جنرالموتورز ،برای بردن تولیدات خود
به چین انتقاد کرد.
ترامپ در توئیتر خود نوشت :جنرا لموتورز
که روزی غول خودروسازی دیترویت (شهری
در آمــریــکــا) ب ــود ،حــاال یکی از کوچکترین
خــودروســازان ایــن شهر اســت .آن ها بیشتر
کارخانههایخودرابهچینمنتقلکردهاند.این

قبل از این بود که من رئیسجمهور شوم .این به
رغم آن انجام شد که آمریکا به حفظ و بقای این
شرکت کمک کرده بود .حاال آن ها باید بازگشت
به آمریکا را شروع کنند .این اظهارات ترامپ
به دنبال گــزارش بلومبرگ که گفته شرکت
جنرالموتورز پس از فورد و فیاتکرایسلر ،به
رده سوم بزرگ ترین خودروسازان آمریکا نزول
کرده ،بیان شده است.

حجتی :کسانی که از پرورش دهندگان شترمرغ تعهد محضری گرفتند ،از آمریکا یا رژیم صهیونیستی نبودند بلکه همکاران خود ما بودند
وزیر جهاد کشاورزی لزوم توسعه بیشتر برخی
حوزههایکشاورزینظیرمحصوالتگلخانهای
ونیزتولیددانههایروغنیرایادآورشد.ویاز
برخی موانع بر سر راه فعاالن این حوزه
دردروناینوزارتخانهبااینعبارتکه
ارباب رجوع را برای دادن مجوز تیغ
میزنند،انتقادکردوگفت:بهخداپناه
میبرمبهدلیلوجود
اینمشکالت.
بـــــــه گــــــــــزارش
خبرگزاری تسنیم،
مــحــمــود حجتی
بــا بــیــان ای ــن که
به دنبال توسعه
گــلــخــان ـههــا در

درآمد واقعی خانوارها در
سال  97چقدر تغییر کرد؟
تعدیل درآمد چند سال اخیر خانوارها
با تورم مصرف کننده نشان می دهد که
در سال  ،97بر خالف چهار سال قبل از
آن ،درآمد خانوارهای شهری و روستایی
کاهش یافته و این کاهش به میزانی در
حــدود  9.6درصــد بــرای خانوارهای
شهری و  12.6درصد برای خانوارهای
روستاییبودهاست.

بازار خبر

بدهی خارجی ایران  ۷درصد
کاهش یافت
ایبنا  -میزان بدهیهای خارجی ایــران در
پایان خرداد ماه سال  ۹۸به هشت میلیارد و
 ۶۷۸میلیون دالر رسید که نسبت به پایان
سال  ۹۷معادل هفت درصد کاهش داشته
اســت .این تعهدات بالفعل ایــران بر مبنای
یــورو نیز رقمی حــدود هفت میلیارد و ۷۰۰
میلیون یورو محاسبه شده که شش میلیارد و
 ۱۸۴میلیون یورو از این میزان ،بدهیهای
میانمدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۵۱۶
میلیونیوروحجمبدهیهایکوتاهمدتاست.

قیمت منطقی از نظر دامداران

انتقاد تند وزیرازهمکاران بابت تیغزدن ارباب رجوع
کشور هستیم ،گفت :سال گذشته  25تا 26
درصد رشد توسعه گلخانهها را در کشور داشتیم
امابااینحالتازهبه 15هزارهکتاررسیدهایمکه
این رقم در کشور همسایهمان ترکیه  70هزار
هکتار است و در یک استان کشور چین تنها
 435هزار هکتار گلخانه ایجاد شده است.
به گفته وی ،توسعه گلخانهها مصرف آب را
تا  85و  90درصد کاهش داده
و در هر هکتار 10نفر اشتغال
زایــی مستقیم ایــجــاد می
کند .حجتی با بیان این
که از پنج تا شش درصد
خوداتکایی در تولید
دانــه هــای روغــنــی به
 17درصد رسیده ایم،

شاخص

این رقم را در مقایسه با تقاضای موجود در کشور،
بسیار انــدک خواند .وزیر جهاد کشاورزی در
ادامه ،از مانع تراشی هایی که دیده شده در این
وزارتخانه بر سر راه کشاورزان ایجاد می شود،
انتقادکرد.حجتیگفت:منمشاهدهکردهامکه
ازپرورشدهندگانشترمرغخواستهاندکهبرای
گرفتن مجوز تعهد محضری دهند که نیاز به آب
ندارند .کسانی که این تعهد را گرفتهاند از آمریکا
یارژیمصهیونیستینبودهاندبلکههمکارانخود
مادروزارتجهادکشاورزیبودند.حجتیگفت:
نباید به ارباب رجوع و کشاورزان سخت گرفته

شود و باید مقرراتزدایی در این خصوص صورت
گیردوالکیبهمردمنگوییمکهبرویدوبعد ًابیایید
و به اصطالح وی را سرکار بگذاریم! وی اظهار
کرد :وقتی که کار مردم انجام نمیشود و به طور
مرتب کار را به عقب میاندازند این به معنی آن
است که ارباب رجوع را در جای دیگر تیغ بزنند.
مواردی به این شکل بسیار مشاهده میشود .به
خدا پناه میبرم به خاطر وجود این مشکالت و
نباید اجازه دهیم که ارباب رجوع را تیغ بزنند و
کارشرابهتاخیربیندازندتابتواننداقدامناپسند
خود را انجام دهند.

ایــســنــا  -سعید سلطانی سروستانی
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان
این که قیمت هر کیلو دام زنده سنگین ۳۲
هزار تومان و قیمت هر کیلو دام زنده سبک
 ۴۲هزار تومان است ،تصریح کرد :بنابراین
با توجه به این قیمتها باید هر کیلو گوشت
گوساله بدون استخوان و شقه گوسفندی به
ترتیب با قیمت حداکثر  ۸۰هزار و  ۹۰هزار
تومان به دست مصرفکننده برسد.

 ۲۰۰شرکت سامانههای
خورشیدی در آستانه تعطیلی
ایسنا  -در حالی کــه  ۴۷درصــد از کل
سرمایهگذاری خارجی ثبت شده در ایران در
سالهای اخیر مربوط به حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر بوده است ،ولی به اعتقاد فعاالن
این حوزه ،افزایش نرخ ارز و افزایش نداشتن
نرخ برق تجدیدپذیر موجب تعطیلی ۲۰۰
شرکت تشکیل شده در این حوزه به عنوان
عامالن اشتغال حرفهای شده است.

تخصیص اعتبار برای
 5کارخانه تولید الستیک
مهر  -وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تامین
اعتبار بــرای پنج کارخانه تولید الستیک
خبرداد .رضا رحمانی گفت :تأمین الستیک
سنگین بــرای رفــع وابستگی بــرای ما حائز
اهمیتاستویکیازکارهاییکهامسالواقع ًا
جدی گرفتیم و به هر طریق ممکنی پیگیری
میکنیم،موضوعداخلیسازیاقالموارداتی
برایقطعوابستگیاست.

