
اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز

کوتاه اقتصادی

صفحه۴
پنج شنبه ۲۵ مرداد  ۱۳۹۷

۴ ذی الحجه ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۸۰

دانشــگاه عالمه  در  اقتصاد  اســتاد  یک 
طباطبایی با اشاره به نامه اخیر 38 اقتصاددان 
به دولت اعالم کرد اقتصاددانان خواهان تغییر 
تفکر اقتصــادی دولت که تفکر لیبرالیســم 

اقتصادی بود، شده اند. 
ابوالقاســم حکیمی پور در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با اشــاره به ارســال نامه ۳۸ اقتصــاددان به 
رئیس جمهــور و اینکه هر زمان که شــرایط بحرانی 
می شود تازه به فکر ارائه راهکار می افتیم اظهار داشت: 
قباًل هم کارشناســان اقتصادی از این گونه نامه ها به 
رئیس جمهور نوشــته و آن را رسانه ای کرده بودند اما 
واکنــش مقام معظم رهبری نیز به این نامه و تمجید 
از آن نشــان دادند که حل مشــکل اقتصادی کشور 

چقدر اهمیت دارد.
وی افزود: نامه اول اقتصاددانان به رئیس جمهوری 
در سال های گذشته به علت مشکالت نقدینگی مطرح 
شده بود چرا که نقدینگی از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان 
با یک رشد ۳/5 برابری به یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد 
تومان رسید و این یک تهدید برای تورم و اقتصاد کشور 

محسوب می شد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: به هر حال در 
نامه دوم به رئیس جمهور، اقتصاددانان خواهان تغییر 
تفکر اقتصادی دولت که یک تفکر لیبرالیسم اقتصادی 
بود، شــدند اما دولت متأسفانه در پنج سال گذشته 
گوش شنوا به این اخطارها و هشدارها نداشته است.

به گفته حکیمی پــور، موضوع مهمی که در نامه 
دوم به رئیس جمهور به آن توجه شده است این است 
که برای مبارزه با فساد اقتصادی دستگیر شدن چند 

دالل هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی بیان کرد: متأســفانه فساد در خود دولت هم 
وارد شده و این سؤال مطرح است که انتخاب معاون 
ارزی بانک مرکزی بر چه مبنایی بوده اســت که حاال 

باید با قرار وثیقه آزاد شود.
این استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
اینکه رابطه وزرا با نمایندگان مجلس مشــکالتی را 
ایجاد می کند خاطرنشان کرد: به هر حال اشکالی که 
در نامه اخیر اقتصاددانان دیده می شود این است که 
برنامه کوتاه مدتی برای حل مشــکل اقتصادی دیده 

نشده و پیشــنهادات ارائه شده نیازمند پنج تا هفت 
سال زمان است.

حکیمی پور بیان کرد: مسئله ای که وجود دارد این 
است که دولت روحانی و وزرای آن با مردم در تماس 
نیســتند این در حالی است که در کشورهای توسعه 
یافته وزرا هر هفته چهار تا شش ساعت در تلویزیون 

با مردم صحبت می کنند. 
گفتنی است، ۱5 مرداد ماه امسال ۳۸ اقتصاددان 
کشور در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور با اشاره به 
علل شکل گیری چالش های موجود در اقتصاد کشور، 
راهکارهایی از جمله اصالح سیاست های مالیاتی، مبارزه 
فســاد، کنترل قیمت ها در کوتاه مدت، ادغام بانک ها 
و... را برای خروج از این شرایط ارائه کردند که روزنامه 
کیهان هم روز گذشته طی گزارشی اهم پیشنهادات 

آنها را منتشر کرد. 
 رهبر انقالب روز دوشــنبه در دیدار با قشرهای 
مختلف مردم با اشاره به پیشنهادها و نامه های متعدد 
جوانان انقالبی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکالت 
گفتند: اخیراً هم عده ای کارشناس اقتصادی که با دولت 

هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هســتند، 
نامه ای دلسوزانه به رئیس جمهور محترم نوشته اند و 
ضمن برشمردن مشکالت ساختاری و موجود اقتصادی، 
راه حل هــا را هم ارائه کرده اند کــه این راه حلها اکثراً 

صحیح بودند. 
جلسه ویژه نوبخت با اقتصاددان امضاکننده 

نامه به رئیس جمهور
در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور روز 
شنبه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور 
برای گفت وگو و بررسی پیرامون راهکارهای ارائه شده 

در نامه مذکور جلسه ای برگزار خواهد کرد.
امــر ا... امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضا کننده 
نامه  به رئیس جمهور در گفت و گو با خبرگزاری مهر 
اظهار داشــت: سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان 
امضا کننــده این نامــه دعوت کرده تا روز شــنبه با 
حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از 

چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.
وی افزود: در این جلسه قرار است درخصوص بند 

بند این نامه صحبت شود.

یک کارشناس اقتصادی:

محور نامه اقتصاد دانان تغییر تفکر لیبرالیستی دولت بود

رئیس  کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت 
نرخ دالر در بازار ثانویه برای واردکنندگان قابل 
قبول نیست، اعالم کرد قیمت ارز در بازار ثانویه 

کاهش پیدا می کند.
عبدالناصر همتی در حاشــیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرسش که برای 
موضوع ســود بانکی و حل مشکالت اقتصادی کشور 
چه کارهایی در بانک مرکزی انجام شده است، اظهار 
داشت: برنامه ریزی هایی انجام شده، اما االن نمی توانم 
آن را مطرح کنم و ان شاءا... اگر انجام شد اطالع رسانی 

می شود. 
وی افزود: هســته اصلــی تعادل بخــش ارزی، 
بازار ثانویه اســت که به تدریــج عمق پیدا می کند و 
قیمت هایش هم همان طور که رئیس جمهوری اعالم 
کردند برای واردکننده خیلی قابل قبول نیست؛ بنابراین  
به ســمت کاهش می روند و ما هم تاکید کرده ایم که 
خود صادرکنندگان باید متوجه شوند که با این قیمت 

کسی ارز نمی خرد و باید قیمت ها را پایین بیاورند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی 
تاکیــد کرد: ما هم بارها گفته ایم که روی نرخ دخالت 
نمی کنیم و بازار خودش تثبیت خواهد کرد. وزن اصلی 
بازار ما در بازار ثانویه انجام می شود و در حال حاضر  

تقریبــا ۹5 – ۹۶ درصــد واردات در بازار ثانویه انجام 
می شود که همین تاثیر خودش را می گذارد.

همتی در پایان تاکید کرد: ما ســکه هایی که قبال 
فروخته ایــم را به تعداد وســیع فروخته ایم و با همان 
قیمت فروخته  شده تحویل می دهیم که به تدریج هم 

وارد بازار می شود.
الزم به ذکر است در حالی رئیس بانک مرکزی اعالم 
کرده قیمت سکه های پیش فروش شده همان قیمت 
ابتدایی می باشد که چندی پیش اعالم شد قیمت هر 
ســکه پیش فروشی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
رسیده اســت؛ در حال حاضر باید منتظر ماند و دید 

باالخره سیاست دولت در این زمینه چیست؟! 
پیش تر هــم در موارد دیگری شــاهد تناقض در 
سیاســت های دولت بودیم، بدین صورت که علیرغم 
تاکید بانک مرکزی بر عدم افزایش نرخ ســود در تیر 
ماه ۹7، چند روز پیش خبر رســید که بانک ها مجاز 
شــدند تا اوراقی با ســود ۱۸ درصد )که باالتر از سود 

سپرده است( منتشر کنند!
بگذریــم که اصل بســته ارزی دولت هم به نوعی 
عقب نشینی از سیاست تک نرخی شدن ارز در ابتدای 
ســال جاری بــود؛ لذا همانطور که پیش تر حســین 
صمصامی، سرپرست اســبق وزارت اقتصاد به کیهان 

گفته بود؛ این دولت وقتی می بیند در سیاستی ناموفق 
بوده، برمی گردد تا سیاست قبلی خود را ادامه دهد! 

بر همین اساس، حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توئیتی 
نوشت: دولت سعی و خطا، برازنده ترین نامی است که 

می توان بر دولت دوازدهم نهاد. 
وی افزود: عدم قطعیت، نااطمینانی و بی اعتمادی 
تنها محصوالتی اســت که این دولت به بازار و جامعه 

عرضه کرده است.  
دو دلیل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ثانویه 

در همین راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی 
درخصــوص علت تفاوت نــرخ ارز در بــازار ثانویه و 
صرافی ها، اظهارداشت: متقاضیان ارز در در بازار ثانویه 
واردکنندگان هستند و آنها هم حاضر نیستند بیشتر 
از هشت هزار تومان برای تهیه ارز پرداخت کنند زیرا 
می بینند هزینه های تولید به حدی است که این افزایش 
هزینه  را تحمل نمی کند و به همین دلیل محدودیت از 

ناحیه تقاضا در بازار ثانویه وجود دارد.
وی با بیان اینکه صادرکننده تمایل دارد با قیمتی 
باالتر بفروشد اما تقاضا در بازار ثانویه کشش آن قیمت 
را ندارد، افزود: در بازار آزاد واردکننده ها نیستند بلکه 
کسانی هستند که یا به دنبال خروج سرمایه در آینده 

هستند و یا با توجه به پیش بینی های نگران کننده  ای 
کــه از آینده دارند تــالش دارند از ارز به عنوان حفظ 
ارزش دارایی خود اســتفاده می کنند و حاضر هستند 

ارز را با قیمت باالتری هم خریداری کنند. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین دو نوع 
تقاضا در بازار وجود دارد یک نوع تقاضا برای واردات کاال 
و خدمات و یک تقاضا هم برای خروج سرمایه و تبدیل 
کردن پس انداز ها به ارز است. سامانه نیما تمهیداتی که 
اندیشیده فقط گروه واردکننده می تواند ارز دریافت کند. 
نــدری با بیــان اینکه اگر تــورم قیمتی رخ دهد 
و بهای کاالهــا و خدمــات افزایش یابــد، تنها برای 
واردکننــده هم تهیــه ارز بــا قیمت باالتــر صرفه 
اقتصادی پیــدا می کند، گفت: در حالت دوم اگر تورم 
کنترل شود به مرور زمان کسانی که ارز با قیمت ۱۱ 
هزار تومان و ۱2 هزارتومان خریده اند متضرر می شوند. 
اینکه کدامیک از این دو نرخ به سمت نرخ دیگر حرکت 
می کند، بستگی به تحوالت نرخ تورم دارد. البته بنده 
معتقدم با توجه به تغییرات نرخ تورم، نرخ بازار ثانویه 

به سمت بازار آزاد به تدریج حرکت خواهد کرد.
بــه گفته وی، اگــر انتظــارات تورمــی کنترل 
 شــود احتماال نرخ بــازار آزاد به بــازار ثانویه نزدیک

 می شود.

وعده جدید رئیس کل بانک مرکزی:

قیمتارزدربازارثانویهکاهشپیدامیکند

قیمت )به تومان(نوع سکه
۳/7۹۳/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۳/۴5۶/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۱/7۸۰/۰۰۰نیم سکه
۹2۰/۰۰۰ربع سکه

5۰۰/۰۰۰گرمی
2۹2/7۴۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
7/۹۳5دالر )بازار ثانویه(

۱2/۰5۴یورو
۱۳/52۸پوند

۱/7۴2لیر ترکیه
2/۸۹۹درهم امارات

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در اطالعیــه ای هشــدار داد: هرگونه خرید و 
فروش کارت سوخت خودروها غیرقانونی بوده و 

با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
در این اطالعیه آمده اســت: »در پی انتشار برخی 
اخبار و شــایعات مبنی بــر خرید و فروش کارت های 
هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطالع 
هموطنان عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت 
ســوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان 

برخورد قانونی می شود.
بر این اســاس تاکید می شود کارت های هوشمند 
سوخت، فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده 
است و ضمنا شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هیچ برنامه ای برای تعویض و یا جایگزینی کارت های 

هوشمند سوخت ندارد.
در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت ســوخت 
توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی 

سازمان های ذی صالح است.«
گفتنی اســت کارت سوخت ایده موفقی بود که با 

هدف پایش و کنترل مصرف ســوخت کشور از سال 
۸۶ اجرا شــد. اما با روی کار آمــدن دولت روحانی و 

پس از پیگیری های دو ســاله وزارت نفت برای حذف 
کارت سوخت از سیســتم توزیع سوخت کشور، این 
کارت عمــال از چرخه توزیع ســوخت کنــار رفت و 
 مدتی بعد هم میزان مصرف بنزین در کشــور رکورد

 زد.
اما بعد از چشم پوشــی وزارت نفت از منافع کارت 
ســوخت و زمینه ســازی برای حذف آن، دولت برای 

استفاده از کارت سوخت فراخوان داد. 
تیرمــاه امســال از کارتخوان هــای جدیــد در 
جایگاه هــای عرضه بنزین رونمایی شــد و مدیرعامل 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتــی از مردم 
 خواســت از کارت ســوخت شــخصی خود استفاده 

کنند.
اکنون نیز شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران هشــدار داده که هرگونــه خرید و فروش کارت 
سوخت خودروها غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد 

قانونی خواهد شد.

هشدار شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:

خریدوفروشکارتسوختغیرقانونیاست

اقتصادی  کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد  کمیته 
مجلس در گزارشی اعالم کرد: مالیات بر عایدی 
سرمایه سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی مسکن 
را هــدف قرار می دهد و خانــه اصلی هر فرد از 

پرداخت مالیات معاف است.
کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، با انتشــار گزارشی با عنوان »بررسی 
ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن«، 
ضمن بررســی اثر این مالیات بــر هدایت نقدینگی به 
سمت بازارهای مولد، پیشنهاد کرد این پایه مالیاتی به 
تدریج در تمامی بازارهای دارایی با اولویت بازار مسکن 

به کار گرفته شود. 
در بخش چکیده این گزارش آمده اســت: در حالی 

که بانک مرکزی از وجود حجم باالی نقدینگی در کشور 
گزارش می دهد؛ از سوی دیگر تولیدکنندگان از کمبود 
نقدینگی گالیه دارند. دلیل اصلی این مسئله را می توان 

در هدایت نادرست نقدینگی جست وجو کرد.
این گزارش افزوده است: کشورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه در این شرایط سیاست هایی اتخاذ می کنند تا 
فعالیت های غیرمولد از صرفه افتاده و به صورت طبیعی، 
منابع به ســمت تولید و فعالیت های مولد حرکت کند. 
از راهکارهــای موجود در این زمینــه وضع مالیات بر 
فعالیت های غیرمولد است که در جهان با نام مالیات بر 
عایدی سرمایه )CGT( شناخته می شود و نقطه هدف آن 
سوداگراِن فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات 
بر عایدی سرمایه سابقه بیش از ۱۰۰ ساله در دنیا دارد. 

این پایه مالیاتی تنها سوداگران و تقاضاهای غیرمصرفی 
را مورد هدف قرار می دهد؛ بنابراین خانه اصلی هر فرد 
از پرداخت مالیات معاف اســت و هر خانواده به تعداد 
اعضای خود میتوانــد از معافیت مالیاتی در مالیات بر 

عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.
کمیتــه اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش دوم این 
گزارش به ضرورت اجرای مالیات بر عائدی سرمایه در 
ایران می پردازد و در بخش بعدی این گزارش، بخشــی 
از نتایج اعمال مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن 

بیان شده است.
این کمیته در بخش چهــارم گزارش خود، اجرای 
مالیات بر عائدی سرمایه در کشورهای توسعه یافته را 
مورد بررســی قرار داده و در بخش بعدی این گزارش، 

با اشاره به نظرات کارشناسان و دستگاه های مختلف را 
درباره مالیات بر عائدی ســرمایه آمده است: اتفاق نظر 
کارشناســی درخصوص لزوم دریافت مالیات بر عایدی 
سرمایه برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و سفته 
بازی وجود دارد.کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در بخش 
پایانی گزارش خود الزاماتی مانند معافیت واحد مسکونی 
اصلی و تعیین نرخ مناسب و بازدارنده بر این مالیات را 

مطرح کرده است. 
گفتنی است اخیرا رحیم زارع، رئیس کمیته اقتصاد 
مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس این گزارش این 
کمیته را به پیوست نامه ای به سران سه قوه ارسال کرده 
و خواستار تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عائی 

سرمایه شده بود.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس:

مالیاتبرعایدیسرمایهبرایمقابلهباسوداگرانمسکناست

کارشناسان و مســئوالن نسبت به رانت 
اختالف قیمت فوالد در بازار رســمی )بورس 

کاال( و آزاد انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سه هفته پیش 
شماری از ســهامداران معدنی و فوالدی در نامه ای 
خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواســتار پایان 
یافتن رانت عرضه محصوالت فوالدی بر مبنای دالر 
۴ هزار و 2۰۰ تومانی در بازار رسمی کاال شده بودند، 
اقدامی که به ضرر ســهامدار و تولید کننده و به نفع 

دالالن ارزیابی شده است.
بررسی ها نشان می دهد از تاریخ 2۰ فروردین ماه 
تا ۱5 مردادماه امســال در مجموع بیش از ۳۹ هزار 
و 2۴۸ میلیارد ریال تفاوت قیمت محصول در بازار 
رسمی کاال و بازار آزاد برای محصوالت معدنی و فلزی 

به وجود آمده است.
در همیــن رابطه، معاون وزیر صنعت با انتقاد از 
برخی مباحث درخصوص ارزان بودن قیمت فوالد در 
بورس کاال گفت: با ثابت ماندن قیمت آب و برق در 

کارخانجات افزایش قیمت فوالد به بهانه گران شدن 
دالر منطقی نیست.

جعفر سرقینی در یک برنامه سیما افزود: دلیلی 
بــرای عرضه فــوالد با نرخ ۸ هزار تومــان با وجود 
ثبات قیمت انرژی وجود ندارد و نوســانات قیمتی 
پیش آمده حاصل ســودجویی دالالنی اســت که 
در حال سوءاســتفاده از دستورالعمل وزارت صمت 
هســتند. این دســتورالعمل برای به ثمر نشستن 
 نیازمنــد زمان بوده و حاال بــرای قضاوت کمی زود

 است.
وی ادامــه داد: تفاوت قیمت ها در بازار آزاد از دو 
ناحیه ناشــی می شــود اول هجوم دالالن و دیگری 
مردم عــادی زیرا فکر می کنند بــرای حفظ ارزش 
پولشان می توانند فوالد خریداری کنند در حالی که 
نمی توانند نیمه دوم ســال فوالد با سقوط غیر قابل 

پیش بینی همراه می شود.
یک کارشناس بازار سرمایه هم از قیمت گذاری 
دستوری فوالد در بازار رسمی کاال انتقاد کرد و این 

اقدام را جفای در حق سهامداران حقیقی و حقوقی 
شرکت های پذیرفته شــده در بورس و تولید کننده 

محصول عنوان کرد.
علیرضا عسکری مارانی درخصوص اختالف قیمت 
محصوالت شــرکت  های فــوالدی و معدنی در بازار 
رســمی کاال نسبت به بازار آزاد توضیح داد: به طور 
کلی بر اساس قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی 

شرایط اقتصادی نیز منع شده است.
وی در ادامــه به عواقــب و پیامدهــای تداوم 
رانت خواری در بازار رســمی کاال  اشاره کرد و افزود: 
اولین ضرری کــه از ادامه اینگونــه رانت خواری ها 
 ایجــاد خواهــد شــد دامــن دولــت را خواهــد

 گرفت.
این پیشکســوت بازار سرمایه گفت: با تداوم این 
وضعیت دولــت منافعش را در مورد شــرکت های 
باالدستی مانند مس، سرب و روی، پتروشیمی های 
بزرگ و فوالدســازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ 

می کرد، از دست خواهد داد.

عسکری مارانی با  اشاره به اینکه دومین ضرر تداوم 
این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: 
سومین ذینفعان شــرکت های بزرگ، صندوق های 
بازنشستگی هستند که به عنوان سهامداران مهم این 
شرکت ها شناخته شده اند و بسیاری از بازنشستگان 
این شرکت های بزرگ از منافع آنها محروم خواهند 
شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت خواری در 
بازار رسمی کاال متضرر خواهند شد مردمی هستند 
که به حرف های دکتر روحانی مبنی بر تقویت بازار 
سرمایه اعتماد کردند و سهام این شرکت های بزرگ 

را خریداری کردند.
این خبره بازار ســرمایه اضافه کرد: متاســفانه 
هیچ مصرف کننده ای بر اســاس قیمت هایی که در 
بازار رســمی کاال معامله می شــود هیچ جنسی به 
دســتش نمی رسد و عمال رانت الزام عرضه فوالد در 
بازار کاال به قیمت دالر ۴2۰۰ تومانی به جیب دالل 
 می رود و این وســط تولید کننده و سهامدار متضرر

 می شود.

معاون وزیر صنعت:

افزایشقیمتفوالدبهبهانهگرانشدندالرغیرمنطقیاست

رئیس سازمان شیالت ایران گفت:  هیچ کشتی صیادی غیرایرانی 
در آب های خلیج فارس و حتی آب های مشــترک فعالیت ندارد و 
دامن زدن به فعالیت کشــتی های چینی کار دشمنان جمهوری 

اسالمی است. 
حســن صالحی در نشســت خبری، درباره اخباری که طی چند ماه 
گذشــته مبنی بر فعالیت کشتی های چینی در آبهای خلیج فارس منتشر 
شده و اینکه این کشتی ها ذخایر آبزی خلیج را به یغما می برند، با تکذیب 
این موضوع، اظهارداشت:  با قطعیت می گویم هیچ شناور خارجی در خلیج 
فارس یا آبهای مشترک که متعلق به ایران نباشد نیست، اما از دانش سایر 
کشــورها در حوزه صید استفاده می کنیم که امیدواریم نیروهای ایرانی به 
تدریج جایگزین نیروهای خارجی شوند و این فضا که کشتی های چینی در 
آبهای ما فعالیت می کنند را مخالفان جمهوری اسالمی ایران دامن می زنند 

که صحت ندارد و به دنبال ناامید کردن مردم هستند.
وی افزود: با چند شــرکت اروپایی در بخش شیالت قرارداد داریم و از 
لحاظ تکنیکی ظرفیت های الزم در کشــور موجود اســت و تنها در بخش 
ماهــی در قفس نیاز به واردات برخی از تجهیزات داریم که این واردات از 

کشورهای نروژ، ایتالیا و فرانسه انجام می شود. 
رئیس سازمان شیالت ایران ادامه داد: در سال ۹۶ از برنامه مصوب جلوتر 
عمل کردیم به طوری که یک میلیون و 2۰۰ هزار تن انواع آبزیان در حوزه 
صید و صیادی و آبزی پروری برداشت شده و از این رقم بیش از ۱۳۰ هزار 
تن صادرات داشته ایم که 5۰7 میلیون دالر برای ما درآمد صادراتی داشت 

و تراز تجاری ما در بخش شیالت مثبت است.
صالحی درباره حضور وزیر شیالت نروژ در ایران که منجر به برکناری 
وی شد، اظهار کرد: از وزیر شیالت نروژ برای حضور در ایران دعوت نشده 
بــود و دیداری نیز در ورود اخیر وی به کشــورمان صورت نگرفته و او به 
عنوان یک فرد عادی و به شــکل گردشگر اقدام به دریافت ویزا کرده و به 
ایران آمده است. وی تاکید کرد: اینکه دولت نروژ و حزب ایشان تصمیم به 
برکناری وی گرفته است ارتباطی به ما ندارد. با وزیر نروژی تماس یا رفت 

و آمدی نداشتیم و از حضور وی در ایران مطلع نبودیم.
رئیس سازمان شــیالت ایران با اشاره به برنامه های این سازمان برای 
توسعه پرورش آبزیان در کشور گفت: در خلیج فارس به دنبال توسعه صید 
بدون تور هستیم به همین منظور  افزایش صید به صورت رشته قالب در 

دستور کار است که این عملیات با قایق های صیادی انجام می شود.
رئیس سازمان شیالت ادامه داد: توسعه پرورش ماهیان زینتی، خاویاری، 
قورباغه، زالو و گیاهان آبزی در دستور کار قرار گرفته و برای صادرات از آن 
استفاده می شود.صالحی با اشاره به موضوع توسعه منطقه مکران، اضافه کرد: 
سازمان شیالت ایران به عنوان سازمان پیشرو در توسعه منطقه مکران در 

حال فعالیت است و دستور مقام معظم رهبری را اجابت کرده.

رئیس  کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: مشکالت امروز کشور 
ناشی از مدیریت ضعیفی است که از قدیم وجود داشته و نمونه آن 

بی توجهی به اقتصاد مقاومتی است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ابوالفضل روغنی اظهار داشــت: یکی از 
عمده ترین مشکالت صنایع ما این است که تکلیف رویکردهای کالن روشن 
نیســت. وی افزود: ما هنوز نمی دانیم که حرکتمان باید به سمت بنگاه های 

بزرگ صنعتی باشد، یا در مسیر گسترش بنگاه های کوچک حرکت کنیم. 
رئیس  کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم از 
واحدهای کوچک و متوسط بخوبی استفاده کنیم، ادامه داد: ما در دیپلماسی 
اقتصادی ضعیف عمل کرده ایم، اما با استفاده از شرکت های قدرتمند و مادر 
که می توانند واحدهای متوسط و کوچک را بصورت خوشه ای و زنجیره وار، 
هماهنــگ و راهبری کنند می توانیم ضعف های آنها به ویژه در عرصه توزیع 

و صادرات رفع کنیم. 
روغنی با اشاره به اینکه صنعت ما در حال حاضر مظلوم است، بیان کرد: 
صنعت ما امروز حال و روز خوشی ندارد و از سویی درگیر تحریم های ظالمانه 

است و از سوی دیگر با مشکالت مدیریتی در داخل مواجه است.
وی ادامه داد: مشکالت امروز کشور ناشی از مدیریت ضعیفی است که از 

قدیم وجود داشته و نمونه آن بی توجهی به اقتصاد مقاومتی است. 
این فعال اقتصــادی با بیان اینکه کاش مدیریت صنعتی ما هماهنگ و 
بصورت جزیره ای عمل نمی شد، اضافه کرد: چالش هایی که امروز با آن مواجه 
هســتیم ناشی از جزیره ای عمل کردن و نداشتن استراتژی کامل و جامع و 

بلندمدت است. 
روغنی افــزود: به عنوان مثال نود درصد تحلیل هــا این بود که ترامپ 
عهدشــکنی خواهد کرد، اما وقتی ما می دانیم که عملکرد او چه مشکالتی 
ایجاد می کند، چرا یک برنامه یا چند برنامه برای مقابله با آن و مواردی مانند 

تحریم نفت طراحی نکردیم؟
وی ادامه داد: وقتی ما می دانیم که مشــکالت ارزی یا صادرات خواهیم 

داشت، چرا برای مقابله با آنها برنامه ریزی نکردیم؟
رئیس  کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه های کوچک اقتصادی 
توان و امکان بازاریابی خارجی ندارند، گفت: رفع چنین مشکالتی از وظایف 
سازمان شهرک های صنعتی است و امیدواریم که طرح هایی که در این زمینه 
ارائه شده و در حال اجراست، به نتیجه مطلوب برسد و سال آینده، مسئوالن 

در نمایشگاه بعدی از میزان صادرات باال آمار بدهند.

مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت 
گفت: سیاست قیمت گذاری در بورس کاال براساس ارز مرجع کاالهای 
اساسی و ایجاد محدودیت در کشف قیمت کاالهای واسطه ای باید 

متناسب با سیاست های جدید ارزی تغییر کند. 
به گزارش »کاالخبر«، حامد سلطانی نژاد عنوان کرد: سیاست محدود سازی 
قیمت هــا در بورس کاال به صورت مصنوعی کمک چندانی به وضعیت بازار 
نمی کند و تنها باعث می شود فرصت های آربیتراژی زمینه برخی سوءاستفاده ها 

را فراهم کند. 
وی ادامه داد: در مورد کاالهای مختلف از جمله محصوالت پتروشیمی، 
مقاطع و ورق های فوالدی علی رغم اینکه تولید کنندگان قیمت هایی پایین تر 
از قیمت های جهانی را در بورس کاال به عنوان قیمت پایه پذیرفتند، کنترل 
قیمت کاالهای واســطه ای به کنترل قیمت کاالهای مصرفی منجر نشــده 
اســت و تنها فرصت های آربیتراژی را برای برخی از افرادی که تولید کننده 

نما هستند، ایجاد کرد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران ادامه داد: اکنون که دولت محترم در سیاست 
جدید ارزی خود فقط 25 کاالی اساسی را مشمول دریافت ارز رسمی نموده، 
جا دارد سیاست تعیین قیمت های پایه محصوالت و سقف رقابت در بورس 
کاال بر اساس سیاست جدید ارزی تغییر کرده و کاالها به قیمت واقعی خود 
به فروش برسد.وی با  اشاره به جلسه اخیر فعاالن بازار پتروشیمی افزود: در 
جلســه روز دوشــنبه که با حضور وزرای صمت و نفت و صنایع باالدستی، 
انجمن های پایین دســتی پتروشــیمی و همچنین فعاالن صنایع لبنی، آب 
معدنی و آشامیدنی، نساجی و سایر فعاالن بازار پتروشیمی تشکیل شد، صنایع 
پایین دستی تضمین کردند که در صورت آزادسازی نرخ ارز مبنای قیمت های 

پایه، شاهد رشد ناگهانی و افزایش هیجانی در بازار کاالهای نهایی نباشیم.
سلطانی نژاد در پایان گفت: سامانه بهین یاب که مبنای تخصیص سهمیه 
به خریداران محصوالت پتروشــیمی از بورس بوده، نیازمند اصالحاتی است 
که پیشــنهاد ما برای بهبود آن مالک قرار دادن مواردی همچون خریدهای 
سال های گذشته، کنترل فهرست بیمه کارکنان و کنترل مصرف برق واحد 
تولیدی اســت که بهبود نسبی در تشــخیص خریداران واقعی و تخصیص 

سهمیه های خرید ایجاد خواهد نمود.

رئیس سازمان شیالت:

کشتی صیادی غیر ایرانی 
در خلیج فارس وجود ندارد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد

ضعف مدیریتی و بی توجهی
به اقتصاد مقاومتی دلیل اصلی مشکالت کشور

مدیرعامل بورس کاالی ایران:

سیاست کشف قیمت در بورس کاال
 باید براساس سیاست ارزی جدید تغییر کند

* یارانه  نقدی مردادماه فردا قابل برداشــت است.یارانه مردادماه، ساعت 
2۴پنج شــنبه شب به حساب سرپرستان واریز می شود و از صبح جمعه 
قابل برداشت است. به گزارش ایسنا، یارانه مرداد به همراه افزایش حداقل 
مستمری خانوارهای مددجویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
پرداخت می شــود. این خانوارها از سال گذشته و در قالب قانون بودجه 
مشــمول دریافت افزایش حداقل مستمری شدند و برای سال جاری نیز 

برای آنها میزان دریافتی افزایش یافته است.
* ســازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم 
ســهام را از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش داد. به گزارش 
فارس براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 
1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد 
)0/5 درصد( به یک دهم درصد )0/1 درصد( ارزش فروش سهام 

و حق تقدم کاهش یافت.
* گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعالم کرد، بر اساس دستور مقام قضایی 
تا اطالع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش های قبل و با 
ابطال اظهارنامه های مربوطه و اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری شود.
* دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی معتقد است در صورت تداوم 
روند فعلی قیمت پروازهای خارجی، بسیاری از مردم عمال توان 
سفر به خارج از کشور را از دست می دهند. مقصود اسعدی سامانی 
در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هرچند در ایام تابستان با توجه به 
افزایش تقاضا برای سفر افزایش حدی از قیمت ها قابل پیش بینی 
است اما افزایش نرخ ارز تخصیصی به ایرالین ها از ٤٢00 به 9000 
تومان شرایط را متفاوت کرده است. به گفته وی، قیمت هایی که 
در طول روزهای گذشته عرضه شده اند نشان می دهند قیمت ها 
بعضا دو برابر شده اند و این مسئله در شرایط فعلی تداوم خواهد 
داشت. از این رو بخش قابل توجهی از جامعه عمال امکان حضور 

در بازار پروازهای بین المللی را از دست می دهند.
* وزیر نیرو گفت: پرونده خاموشــی تابســتان سال ۱۳۹7 بسته شده و 
از ۱۹ مردادماه خاموشی نداشته ایم. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، در 
حاشــیه جلسه هیئت دولت این هفته در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با 
توجه به مجموعه برنامه ریزی هایی که شد همکاری هموطنان انجام دادند 
هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعت و کشاورزی خوشبختانه ما از 
جمعه۱۹ مردادماه تاکنون خاموشی صفر داشته ایم. با توجه به کاهش دما 
پیش بینی ما این است که در این فصل دیگر پرونده خاموشی ها بسته شوند.

* وزارت صنعــت معدن و تجارت ضوابط جدید واردات تایر های 
سنگین را اعالم کرد و از سازمان های استانی خود خواستار کنترل 
و نظارت بر روند توزیع این محصوالت در بازار شــد. به گزارش 
تسنیم، ترخیص کلیه تایرهای وارداتی سنگین باری و مسافری 
منوط به دریافت تاییده شــبکه توزیع و مقصد حمل براساس 
تخصیص سهمیه استان ها توسط دبیرخانه تنظیم بازار کشور و 
مطابق نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، با اعالم 
کتبی دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت متبوع و 

درج مقصد و انبار مربوطه در بارنامه می باشد.

صرافی یکی از بانک ها در خیابان فردوسی که سال ها به عنوان 
یکی از کانال های بانک مرکزی نقش توزیع ارز در بازار را بر عهده 

داشت، پملب شد!
به گزارش ایسنا، با عبور از خیابان فردوسی در مسیر چهارراه استانبول با 
بسته بودن صرافی یکی از بانک ها که در نبش خیابان واقع شده است، مواجه 
می شویم. پرس و جو از فعاالن بازار با این توضیح همراه بود که هفته گذشته 

و از زمان اجرایی شدن بسته جدید ارزی صرافی این بانک پملب شد.
صرافی پلمب شــده مربوط به بانکی است که طی سال های گذشته 
گفته می شد به عنوان یکی از کانال های اصلی توزیع ارز در بازار فعالیت 
می کند به طوری که حتی مدیرعامل این بانک گفته بود که این صرافی 
از اهرم های بانک مرکزی بوده است. فعالیت این صرافی کم حاشیه نبود 
و بارها انتقاداتی نســبت به نحوه فعالیت آن مطرح شده بود. این صرافی 
ارز دریافتی از بانک مرکزی را روزانه بین 5۰ تا ۱۰۰ هزار دالر )برای هر 
صرافی( با نرخی تقریبا ۴۰ تا 5۰ تومان پایین تر از قیمت بازار بین سایر 
صرافی های مجاز توزیع می کرد که البته به مرور سایر صرافی های بانک ها 
نیز به جمع آن پیوسته بودند. این در حالی است که هفته گذشته سخنگوی 
قوه قضائیه بعد از اعالم بازداشــت معاون ارزی بانک مرکزی گفته بود که 
چند متهم ارزی دیگر و صراف نیز بازداشت شده اند و در خیابان فردوسی 

پملب چند صرافی دیگر نیز انجام شده است.
سوال اینجاست که صرافی بانک ها که همواره بانک مرکزی مانور زیادی 
در مورد آنها داشته و از سایر صرافی ها مجزا می کند، چگونه فعالیت کرده اند 
که اکنون به عنوان یک متهم ارزی باید به فعالیت آن پایان داده شده و 
پملب شــوند. آیا نظارتی از سوی بانک مرکزی و بانک مربوطه بر صرافی 

آنکه از کانال های اصلی توزیع ارز بود، انجام نمی شد؟
اما در بررسی میدانی از بازار روز چهارشنبه ارز باید یادآور شد که روز 
نســبتا آرامی را در مقایسه با روز گذشته اش پشت سر گذاشت و قیمت 
دالر تا ۱۰ هزار و 7۰۰ تومان معامله شد. همچنین یورو که تا ۱2 هزار و 

۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشت به ۱2 هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

صرافی یک بانک که کانال توزیع 
ارز بانک مرکزی بود  پلمب شد!

دفتر شورای اطالع رسانی دولت با ارسال نامه ای به کیهان تیتر خبر 
روز دوشنبه روزنامه به نقل از آقای نهاوندیان را تکذیب کرده و غیرواقعی 
دانســته است. در خبر مورد  اشاره به نقل از اظهارات آقای نهاوندیان در 
مصاحبه تلویزیونی ایشان آمده بود »نهاوندیان: تورم زیر ۱۰ درصد است«. 
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت اعالم داشته که سخن آقای نهاوندیان 
درباره تورم زیر ۱۰ درصد ناظر به ۴ سال اول ریاست جمهوری آقای دکتر 

روحانی )دولت یازدهم( بوده است و نه زمان حاضر. 
کیهان: مراجعه به متن خبر نیز نشان می دهد که منظور آقای 
نهاوندیان از »تورم زیر 10 درصد«، چهار ســال اول بوده است و 
باید در خبر کیهان به این نکته  اشاره می شد و از این روی اعتراض 
ایشــان را وارد می دانیم و پوزش می خواهیم ولی این نکته نیز 
گفتنی است که در ٤ سال اول ریاست جمهوری آقای روحانی نیز 
نرخ تورم زیر 10 درصد نبوده و اساسا تورم زیر 10 درصد در دولت 
یازدهم و دوازدهم -تاکنون - رقمی غیرواقعی است و به قول آقای 
روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 9٢ »معیار اصلی تورم، جیب 

مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار«.

جوابیه دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت 
و توضیح کیهان 


