یادداشت
بی توجهی به صحبتهای رهبری
اقتصاد کشور را آشفتهتر کرد
موسوی الرگانی

نماینده فالورجان درمجلس

نزدیک به ده سال است مقام معظم رهبری وقتی
میخواهند نامی را برای ســال عنوان کنند ،از
مباحث اقتصادی استفاده میکنند .اگر مسئوالن
ما ،دولتهای گذشته و فعلی ما به این نکات توجه
کرده بودند ،شاید االن بسیاری از این مشکالت
اقتصادی که گریبانمان را گرفته ،نداشتیم .وقتی
رهبری فرمودند" همــت مضاعف کارمضاعف"
یا وقتی فرمودند "ســال اقتصاد مقاومتی تولید
و اشتغال" و قبل از آنکه " اصالح الگوی مصرف
و جهاد اقتصادی" و ...بــود .تمامی اینها نکاتی
دارد که اگر به درستی مورد توجه قرار میگرفت،
خیلی از مشکالتمان حل میشد .من نمیگویم
دیگر هیچ مشکلی نداشــتیم؛ چون یک سری
از مشــکالتی که االن داریم ،ناشــی از تحریم و
فشــارها ،عدم ارتباط بانکهای ما با بانکهای
خارجی است اینکه نمیتوانند با یکدیگر ارتباط
کاری داشته باشند؛ اما راه برون رفت همین االن
هم به نظر من ،حمایت از اقتصاد داخل کشــور،
برداشتن یک سری از فشــارها ،برداشتن یک
سری خود تحریمیهاســت .اگر اینها کمک
شود ،نمیگوییم کال مشکل اقتصادی مملکت
برطرف میشــود؛ اما قطعا بی تاثیر هم نخواهد
بود .سال گذشــته مقام معظم رهبری فرمودند
" حرام شرعی اســت کاالیی که درکشور تولید
میشود ،مشابه خارجیش وارد کشور شود" .مردم
ایران همان مردمی هستند که نه در دولت و نه
درنظام مقدس جمهوری اسالمی؛ بلکه درنظام
ستم شــاهی وقتی میرزای شیرازی حرام بودن
اســتعمال تنباکو را اعالم کرد ،قلیانهایشان را
شکستند خب پس چطور است که االن در نظام
جمهوری اسالمی آقا فرمودند حرام شرعی است
ولی ما سال گذشته وارداتمان بسیار بیشتر شد؟
لذا اقتصاد کشور را نظیر همین اهمیت ندادنها
به صحبتهای رهبری آشفتهتر کرد.

طال
رئیس اتحادیه طال خبر داد:

سکه  ۴۰۰هزار تومان
پرش کرد!

شهر خبر  :ابراهیــم محمدولی اظهار کرد :سکه
سیر عجیب صعودی به خود گرفته و قیمت سکه
تمام طرح جدید چهار میلیون و  ۱۰هزار تومان،
ســکه تمام طرح قدیم ســه میلیون و  ۵۵۰هزار
تومان ،نیم ســکه یک میلیون و  ۸۵۲هزار تومان،
ربع ســکه  ۹۴۰هــزار تومان ،ســکه یک گرمی
 ۴۸۵هزار تومان ،هر مثقــال طالی  ۱۷عیار یک
میلیون و  ۳۳۶هزار تومــان ،هر مثقال طالی ۱۸
عیار یک میلیون و  ۴۲۱هــزار و  ۲۰۰تومان و هر
گرم طالی  ۱۸عیار  ۳۰۸هزار و  ۴۰۰تومان بوده
اســت.رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه
متاسفانه کلیه بازارها متاثر از رشد سکه و دالر دچار
سردرگمی و رکود شده است ،گفت :علت افزایش
عجیب و غریب قیمت طال و دالر به عوامل داخلی
برمیگردد.محمدولی گفت :تصمیمات آنی بانک
مرکزی و دولت در ایجاد تالطم موثر بوده اســت.
چند نرخی بودن بازار ارز هــم باعث ایجاد اوضاع
نابسامانی شده که اثرات منفی خود را بر تمام بازارها
میگذارد.

بانک
افزایش نرخ سود بانکی در
شرایط فعلی کارساز نیست

افکار نیوز :یک اقتصاددان با اشاره به اینکه دود
افزایش نرخ سود بانکی به چشم تولید کنندگان
خواهد رفت ،گفت :با افزایش نرخ سود بانکی ،نرخ
تسهیالت نیز به نســبت افزایش خواهد یافت و
این موضوع به نفع تولیــد کنندگان نخواهد بود و
در شرایط فعلی ،افزایش نرخ سود کارساز نیست.
غالمحسین طاهری کارشــناس اقتصادی بیان
کرد :افزایش نرخ سود بانکی با چند هدف ممکن
است پیگیری شود؛ در حال حاضر حجم نقدینگی
در کشور باال رفته و به یک آفت تبدیل شده و این
آفت به هر بازار حمله کند ،آن بخش از اقتصاد دچار
مشکل و بحران میشود .همانطور که دیده شده در
بازارهای ارز ،طال ،مسکن ،خودرو و … .این اتفاق
افتاد و این آفت در حال ورود به بازار مواد اولیه است.
وی در ادامه افزود :افزایش نرخ سود از سوی مدیریت
بانکها ،سهامداران آنها و کسانی که میخواهند
پولهای خود را در بانک گذاشته و از سیستم بانکی
سود دلخواه خود را دریافت کنند ،وجود دارد؛ اما در
شرایط کنونی این کار به نفع اقتصاد و متناسب با
برنامه ریزیهای اقتصادی کشور نیست و باید با
هدفگذاری صحیح به سمت اجرایی کردن این
طرح حرکت کرد .این کارشناس اقتصادی با اشاره
به انتزاعی نبودن نرخ ســود بانکی گفت :موضوع
افزایش سود هم یک موضوع انتزاعی نیست و در
تمام جهت گیریهای اقتصادی نقش دارد و بحث
نرخ سود است که تعیین میکند مردم پول خود را
در بانکها سپرده گذاری کنند یا به بازارهای دیگر
بروند .طاهری خاطر نشان کرد :اقداماتی از قبیل
افزایش نرخ سود بانکی ،فروش اسناد پیش فروش
ســکه در بورس ،نمیتواند پولهای سرگردان را
به بازار برگرداند و حتی ممکن اســت تقاضا برای
استفاده از ارز را باال ببرد.

عرضه اوراق گواهی سکه در بورس با آرام شدن بازار ارز

تحریم صنعت نفت و فوالد امکانپذیر نیست

عظیم ثابت تحلیلگر بازار سرمایه ،با اشاره به عدم عرضه اوراق گواهی سکه در بازار سرمایه اظهار کرد :اگر تالطمات بازار ارز سروسامان گیرد؛
به طور قطع گواهی سکه در بازار بورس عرضه میشود.وی با بیان اینکه گواهی سکه در بازار به خوبی طراحی نشده است ،تصریح کرد :بسیاری
از کارشناسان بازار سهام براین باورند که این بازار با مشکل مواجه است و به دلیل هزینههای باال در تالش برای کاهش هزینهها هستند.گفتنی
است ؛با توجه به تداوم التهابات فعلی بازار سکه طال ،بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس اوراق و بهادار از روز دهم تیرماه امسال در اقدامی
جدید امکان عرضه تمامی حوالههای پیش فروش شده را در بورس فراهم کرد تا با این کار ضمن پاسخگویی به عطش متقاضیان و متعامالن
سکه و طال ،تحرکبخشی سمت عرضه بازار زیاد شود که البته این امر اتفاق نیفتاد.به باور کارشناسان با عرضه اوراق گواهی سکه ،سمت
عرضه تحریک میشود و اگر بازار روال طبیعی داشته باشد ،قیمتها کاهش مییابد.

باشگاه خبرنگاران  :غالمحسین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین همایش مشترک سفرا و رؤسای نمایندگی
جمهوری اسالمی ایران با فعاالن بخش خصوصی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد :خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی
و سیاسی جدیدی برای ایران رقم زده است و باوجود حمایت چین و روسیه ،ایران برای ماندن در برجام از اروپا خواهان تضمینهای
محکم است.وی با اشاره به آغاز دور جدید تحریمهای کشور تصریح کرد :به دلیل پراکندگی صنایع فوالد و نفتی و حضور پررنگ
بخش خصوصی در آن ،امکان تحریم این بخش بسیار اندک است؛ همانطور که در دور گذشته تحریمها ،بازرگانی اقتصادی به فعالیت
و دادو ستد خود ادامه داد.وی ادامه داد :فعاالن اقتصادی از وزرات خارجه توقع ندارند سکان فعالیت های اقتصادی خارجی را به فعاالن
بخش خصوصی واگذار کند؛ بلکه توقع دارند در کنار بخش اقتصاد دولتی به بخش خصوصی نیز توجه داشته باشند.
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پیغام مهم رنو به خودروسازان
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دالر  ۵رقمی شد

برگسبزیتحفهبیبرنامگی

رضا بیات  /گروه اقتصاد

reza.bayat 8888@yahoo.com

ایــن روزهــا ســرخودترین
فاکتوراقتصادی ایــران ،دالر
است .بی شک هیچوقت هیچ شاخصی تا
این اندازه ســرخود نبوده که هر وقت
بخواهد هر قدر که بخواهــد باال برود و
گوشــش به هیچ حرف و مصوبه ای هم
بدهکار نباشــد .در همین راستا دیروز
بازارغیررسمی ارز ،نرخ تاریخی  ۱۰هزار
تومان و حتی بیشــتر را برای دالر ثبت
کرد.
یادمان هســت که ماجرای پرحاشیه
ارز حدود یک سال پیش شروع شده و
تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده
اســت .دالر از حدود  ۳۸۰۰تومان در
شــهریور  ۱۳۹۶تا بیــش از  ۱۰هزار
تومان تا به امروز افزایش قیمت داشته و
پیش بینی هم برای زمان پیش رو وجود
ندارد .این در حالی اســت که در سال
جاری با وجود اینکه دولت در سیاست
ارزی خود تغییراتی ایجــاد کرد؛ اما به
هر حال پاسخگوی شرایط موجود نبود
و به گونهای سیاســتگذاری کرد که
کارشناســان از همان ابتــدای امر ،آن
را شکســت خورده و بینتیجه دانسته
بودند .زمانی که دالر تا مرز  ۶۰۰۰تومان
پیش رفت ،به یکباره و طی یک سیاست
دســتوری آن را تک نرخی و با قیمت
 ۴۲۰۰تومان بــرای واردات و صادرات
اعالم کرده و در سویی دیگر بازار ارز را به
رسمیت نشناخت.
کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز معتقد
بودند همیــن که بانــک مرکزی دیگر
صرافیهــا را از معامــات دالر ممنوع

کرده و بازار ارز را امنیتی و به رســمیت
نمیشناسد ،به زودی میتواند التهابات
ارزی را در شــرایطی کــه معامــات
غیرشــفاف و زیرزمینی انجام میشود،
تشــدید کند؛ البته همین طور هم شد
و به مرور بازار ارز از نوســان بیشــتری
برخوردار شده و قیمتها صعودی پیش
رفت .در حالی آینده بــازار ارز تکلیف
مشخصی ندارد که بارها کارشناسان از
دولت خواســتهاند در سیاست موجود
تجدیدنظر کنند به هــر حال این اتفاق
چندان نیفتاد تا اینکه اخیرا با تغییراتی
که در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد،
ظاهرا رئیس کل جدیــد بانک مرکزی
برنامههایی برای تغییر رویه موجود دارد.

رئیس کل سابق بانک
مرکزی در آخرین اظهارات
خود در مراسم تودیع و
معارفه به ایجاد ثبات در
بازار ارز در ابتدای حضورش
در دولت یازدهم در بانک
مرکزی به عنوان دستاوردهای
خود اشاره کرد
آن طور که همتی میگوید برنامههای او
در راســتای حفظ ذخایر ارزی و از بین
بردن رانت بزرگی اســت که این روزها
در بازار ارز در نتیجه اجرای سیاســت
ارزی دولت در چند ماه گذشــته ایجاد
شده است  .
اما اینکه چرا بازار ارز به این سمت پیش

تحوالت بــازار ارز اثرگذارنــد و در این
رابطه تقویت انضبــاط پولی و مهم تر از
آن تقویت انضباط مالی ،مدیریت رشد
نقدینگی ،تقویت تولید داخلی و ارتقای
سالمت و حل مشکل انجماد داراییها از
عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و
بازار ارز هستند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین
اظهارات خود در مراسم تودیع و معارفه
به ایجاد ثبــات در بــازار ارز در ابتدای
حضــورش در دولت یازدهــم در بانک
مرکزی به عنوان دســتاوردهای خود
اشاره کرد و البته توضیح داد که در ادامه
مجموعهای از رویدادهــای خارجی و
داخلی ایــن روند را معکــوس و بازار را
ملتهب کرده اســت .وی تاکید داشت
که انباشــت برخی تعادلهای موجود
در اقتصاد کالن طی ســال های قبل و
اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سالها
زمینهساز تشدید التهاباتی شد که اکنون
در بازار ارز و جود دارد.
اما درســویی دیگرهمتی ،نظر دیگری

رفته در کنار مســائلی که کارشناسان
به آن اشــاره میکنند ،دیدگاه ولی اله
سیف -رئیس کل سابق بانک مرکزی -و
همچنین عبدالناصر همتی -رئیس کل
جدید بانک مرکزی -در این مورد قابل
توجه است .سیف در زمانی که در ریاست
بانک مرکزی بود ،دالیــل تاثیرگذار بر
شــرایط و تحوالت بازار ارز را از ســال
گذشــته تاکنون این گونه تحلیل کرد
که تحوالت نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه
اول سال گذشــته در مسیری سازگار با
متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته؛
اما به دنبال التهابآفرینیهای آمریکا
نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات
منفی در بازار ارز توســط برخی عوامل
داخلی بازار دچار التهاب شد و در نهایت
با توجه به شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم
کاهش آسیب پذیری در مقابل تکانههای
ناشی از التهابآفرینیهای خارجی بوده
که سیاست جدید ارزی اجرا شده است.
ســیف معتقد بود که درکنار انتظارات
و عوامــل روانی ،علل اقتصــادی نیز بر

در رابطه با التهابات بازار ارز داشته و در
اولین اظهاراتــش در جایگاه رئیس کل
بانک مرکزی این مسائل را به صراحت
بیان کرد .او معتقد اســت که وضعیت
کنونی بــازار ارز محصول عــدم تعادل
ترازنامه نظــام بانکی ،بــی تدبیری در
اســتفاده از ابزارهای سیاســت پولی و
سردرگمی در اعمال سیاستهای ارزی
است .دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار
ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت جریان
نقدینگــی ،خلق نقدینگــی بیضابطه
توســط شــبکه بانکی و نبود ابزارهای
جایگزین مناســب بــرای داراییهایی
مانند ارز و سکه و طال همچنین القای جو
بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان
با هدف ایجاد تصویری نامطمئن از آینده
در ذهن مردم است.
با این حال رئیس جمهوری و معاون اول
وی در زمان صدور حکم ریاســت بانک
مرکزی برای همتی تاکید داشــتند که
مســائل ارزی و حفظ ذخایر همچنین
کنترل شرایط ارز در اولویت کاری وی
قرار گیرد .رئیس کل بانک مرکزی البته
تاکید دارد کــه برنامههای خاصی برای
بازار ارز داشــته و حفظ قدرت ارزی را
در صدر برنامههایش قرار داده اســت.
بر این اســاس مجموعه مــردم به ویژه
فعاالن اقتصادی منتظرند تا رئیس کل
جدید بانک مرکزی به زودی برنامهها و
راهکارهای خود برای ساماندهی شرایط
ارزی را اعالم کرده و ثبــات به بازار ارز
برگردد؛ چرا که ایــن روزها عدم تعادل
در نرخ ارز و بی ثباتی موجــود مانع از
هر گونه برنامهریزی و ســرمایهگذاری
شــده
از ســوی فعــاالن اقتصــادی

است.

تجارت

خبر ویژه

بین الملل

فناوری

صادرات غیرنفتی  ۱۵درصد
افزایش یافت

 9پیام رسان داخلی امکانات
رایگان دریافت کردند

اتحادیه اروپا باز هم شرکتهای
فناوری را جریمه کرد

جستوجوی صوتی برنامهها به
اپ استور اپل اضافه شد

ایسنا :بر اســاس گزارش دفتر فناوری اطالعات و
ارتباطات گمرک ایران ،صــادرات غیرنفتی ایران در
این مدت به  ۱۵میلیارد و  ۴۵۰میلیون دالر رســید
که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ،به میزان
 ۱۴.۶۹درصد افزایش داشــت .این در حالی اســت
که سال گذشته در همین مدت  ۱۳میلیارد و ۴۷۱
میلیون دالر کاال به خارج از کشــور صادر شده بود.
بر اســاس این گزارش ،صادرات کاالهای غیرنفتی
ایرانی به چین در چهار ماهه نخســت ســالجاری
نسبت به سال گذشــته  ۷.۷۳درصد افزایش یافته
است .صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی
و عراق به ترتیب با افزایش  ۳۱.۹۵و  ۲۳.۱۹درصدی
همراه شد و شــاهد افت  ۴۰.۴۸درصدی صادرات
کشورمان به کره جنوبی بودهایم .همچنین طی این
مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۳۰.۶۹
درصد و سایر کشورها ۲۱.۳۰درصد افزایش داشته
است.

ارز

ایرنا« :ویسپی ،بیســفون پالس ،سروش ،آی گپ،
لنزور ،جیک و پیک ،گپ ،بله و بی تالک» 9پیام رسان
داخلیهستندکهبهگفتهمدیرعاملشرکتارتباطات
زیرساخت ایران ،امکانات رایگان و زیرساختهای الزم
را دریافت کردهاند .صادق عباسی شاهکوه در حاشیه
بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک ،کامپیوتر
و تجارت الکترونیکی افزود :همه پیام رســانهایی
که مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی هســتند ،از
امکانات این مرکز بهره مند شدهاند .وی تاکید کرد:
شــرکت ارتباطات زیرســاخت به همه اپراتورهای
دارای مجوز امکانات ارائه میدهد و تاکنون به هیچ
غیر اپراتوری امکانات زیرســاختی داده نشده است.
معاون وزیر ارتباطات یادآور شــد :امکانات رایگان
تنها به  9پیامرســانی که مرکز ملی فضای مجازی
معرفی کرده ،تعلق گرفته است و هیچکس یا نهادی
نخواهد

غیر از اینها امکانات رایگان دریافت نکرده و
کرد.

پارسیک :چندی پیش بود که اتحادیه اروپا گوگل
را به علت انحصارطلبــی تجاری  ۵میلیــارد دالر
جریمه کرد .مقامــات اتحادیه اروپــا در این زمینه
اعالم کردند گوگل به منظــور ارتقای محصوالت،
سرویسها و اپلیکیشن خود در کنار سیستم عامل
اندروید ،از استفاده آزادانه و منصفانه کاربران اینترنت از
خدمات و سیستمهای عامل شرکتهای رقیب خود
جلوگیریبهعملآوردهاست.کمیسیوناتحادیهاروپا
شرکتهایی نظیر ایسوس ،فیلیپس ،دینون و مارانتز
و پایونیر را به علت رفتارهای ضدرقابتی و خودداری از
تحویل موجودی به خرده فروشان آنالینی که قصد
ارائه محصوالت تخفیفدار را داشتند ،جریمه کرده
است .مقامات و اعضای این کمیسیون بر این باورند
که مداخله در قیمتگذاری خردهفروشها ،میتواند
تاثیری منفی روی رقابت میان خردهفروشان بگذارد
و به کاهش رقابتپذیــری و تاثیرگذاری فوری روی
مصرفکنندگاننهاییخواهدانجامید.

جام جم آنالین :اپل به تازگی اعالم کرده اســت
که با انتشــار نسخه بهروزرسانی شــده برنامه اپ
استور ،عالوه بر ایجاد تغییر در رابط کاربری و شکل
و ظاهر آن ،قابلیت شناسایی و تشخیص هوشمند
صوتی را به پلتفــرم خود افزوده اســت تا بدین
وسیله کاربران بتوانند با ارسال یک دستور صوتی
و گفتن نام اپلیکیشــنهای موردنظر ،آن را از این
فروشگاه دانلود ،خریداری و نصب کنند .کاربران
با بهرهگیری از فناوری تشخیص صوتی هوشمند
قادر خواهند بود با فشــردن دکمه میکروفون در
نوار جستوجوی اپ استور ،به جستوجو و یافتن
اپلیکیشــن موردنظر خود بپردازند ســپس آن را
دانلود و نصب کنند.
اپل بــر این باور اســت کــه افزوده شــدن این
قابلیــت میتواند تحــوالت خوبــی را در عرصه
فروشگاههای آنالین برای دانلود اپلیکیشن ایجاد
کند.

مسکن

برنامههای ارزی مشخصی به رئیس جمهور دادم

معافیت مالیاتی برای صاحبخانههایی که قرارداد دو ساله میبندند

مهر :رئیس کل جدید بانک مرکزی با تشــریح برنامههای کالن خود در حوزه سیاستهای پولی و بانکی از ارائه
برنامههای خود به رئیس جمهور خبرداد .عبدالناصر همتی در اولین سخنرانی خود در مسند رئیس کل جدید
بانک مرکزی ،با بیان اینکه بانک مرکزی ستون اقتصادی است ،گفت :افزایش تابآوری اقتصاد در مقابل دشمنان،
بسیار ضروری است .وی با اشاره به اینکه دشمنان با اعمال تحریم به دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی دولت و
القای ضعف در اداره کشور هستند که امیدواریم این تهدید را به فرصتی به اصالح نظام بانکی تبدیل کنیم ،افزود:
وضعیت کنونی ارز محصول ناترازی بانک مرکزی و سردرگمی در سیاستهای ارزی است .همتی ادامه داد :عدم
کنترل جریان نقدینگی ،خلق نقدینگی در شبکه بانکی و نبود جایگزین مناسب برای ارز و سکه و البته جو بدبینی
نسبت به آینده از سوی دشمنان در ذهن مردم است .رئیس کل جدید بانک مرکزی با بیان اینکه برنامههایی را در
این خصوص به رئیس جمهوری ارائه کردهام ،بیان صادقانه سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی به مردم را مورد
تاکید قرار داد و گفت :تالش من بر حفظ قدرت ارزی کشــور و اعتبار بانک مرکزی استوار خواهد بود .وی اصالح
ناترازی در شبکه بانکی ،جلوگیری از بی انضباطی در نظام بانکی و مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی را مورد
تاکید قرار دارد .همتی حمایت از صادرات پایدار ،بازار سرمایه برای جذب سرمایه را از مهمترین برنامههای خود
برشمرد و افزود :سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر مبنای علمی تاکید خواهد کرد؛ زیرا تجربه نشان میدهد در
بدترین شرایط هم نباید مبانی علمی اقتصادی را کنار گذاشت .این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت :ثبات در
مقررات بانکی ،حذف رانت ارزی ،حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه برای افزایش بهرهوری از جمله برنامههای
من است؛ ضمن اینکه حتما بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد پیش خواهم رفت؛ چراکه در این بدترین شرایط
نیز میتوان از مبانی علمی پیــروی کرد .وی افزود :پیام آور ثبات فکری و احیای اعتماد به سیاســتگذار خواهم
بود ولی کار اصلی برای جلب اعتماد ،مدیریت انتظارات اســت .در حوزه هدایت بازار پول نظارت قوی بر بانکها
قاعده
خواهیم داشــت؛ اگرچه ضمن توجه به ترازنامههای بانکی باید زمینه ساز پیشگیری از خلق نوسانات بی 
باشیم.

ایسنا :وزیر راه و شهرسازی معتقد است با طوالنیتر شدن زمان قرارداد اجاره میان مالک و مستاجر میتوان بخشی از
مشکالتموجوددراینبازارراحلکرد.عباسآخوندیتصریحکرد:متاسفانهدرطولسالهایگذشتهشرایطبرایبرخی
از مستاجران سخت شده و از این رو ما پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت بازار اجاره ارائه کردهایم که یکی از اصلیترین
آنها ،افزایش طول مدت اجاره نشینی از یک به دو تا سه سال است .به گفته وی در صورتی که مالکان قرارداد اجاره خود را
به دوره طوالنیتر تبدیل کنند ،از طرحهای تشویقی مانند معافیت مالیاتی بهرهمند خواهند شد .در کنار آن ،ما طرحهایی
را مانند سقف ۱۰درصدی افزایش نرخ اجاره ارائه کردهایم که معتقدیم میتواند هزینههای جابهجایی مستاجران را کاهش
دهد .وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ورود دولت به طور مستقیم در بازار اجاره مسکن میتواند به معامالت زیرزمینی و
فسادمنجرشود،اظهارکرد:مادرحالحاضربامعضلباالبودنتعدادخانههایخالیدرکشورمواجههستیمکهاگرچارهای
برای آن در نظر گرفته نشود ،میتواند مشکلساز شود .آخوندی با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت خانههای
خالی در ایران اظهار کرد :طبق آخرین آمارها بیش از چهار میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که این موضوع مربوط به
مناطقوشهرهایمختلفکشورمیشود.برایمثالآماریکهماگرفتیمنشانمیدهددرمنطقهیکتهران ۳۵هزارخانه
خالیاز سکنهوجوددارد.وی اضافهکرد :ما تالشکردیمدرطولاین سالهاشرایطرابرایکاهشتعداداینواحدهاکاهش
دهیمکهیکیازاصلیترینسیاستهایماافزایشتوانمردمدرخریدخانهبودهاست.آمارهانشانمیدهدکهبیشاز۵۰۰
هزارنفربهوسیلهوام ،خانهخریدهاندکهالبتهبایدهمینمسیردر آیندهنیزادامهپیداکند.وزیرراهو شهرسازیبابیاناینکه
بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها در حوزه بازار مسکن به طرح مسکن مهر مربوط میشود ،در برنامه نگاه یک تاکید
کرد :بر اساس آمارها تورم ۸۰درصدی مسکن در سال ،۸۸به مسکن مهر اختصاص دارد و این به خوبی نشان میدهد که هر
جادولتبرایساختوسازواحدمسکونیجدیدخودبهطورمستقیمورودکرده،باتوجهبهمحدودیتهایمنابعاعتباری
عمالنهتنهاکارایینداشتهکهحتیمشکالتجدینیزبهوجودآوردهاست.ازاینروماتالشکردیمدرطرحیمانندمسکن
اجتماعی،ازتجربهمسکنمهراستفادهکنیم.

تابناک  :آن طور که یک منبــع آگاه عنوان
کرد ،رنوییها به ایران خودرو و پارس خودرو
پیغام دادهاند که تنها حدود  ۴۰هزار دستگاه
تندر ۹۰-و ســاندرو را طی چند ماه آینده در
ایران به تولید رسانده و پس از آن ،روند تولید
قطع خواهد شــد .به گفته این منبع آگاه ،در
واقع رنو تامین قطعات تندر و ساندرو را تنها
در حد  ۴۰هزار دستگاه دیگر بر عهده گرفته
و این یعنی توقف تولید ایــن دو محصول در
خودروســازی ایران .گویا دلیل این تصمیم
رنو ،مختل شــدن ارتباط بانکی بین ایران و
سایر کشورهای دنیا و در نتیجه ،سخت و حتی
ناممکن شدن نقل و انتقال پول است .بهعبارت
بهتر ،با بازگشت تحریمها ،رنو قادر نخواهد بود
پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند؛
بنابراین ادامه تولید تندر ۹۰-و ساندرو برای
این شــرکت توجیه ندارد .در همین راســتا،
جمعه گذشــته نیز مدیر امور مالی رنو اعالم
کرده که فروش محصوالت این خودروســاز
فرانسوی در ایران طی نیمه دوم سال میالدی
جاری ،به صفر خواهد رسید .با توجه به گفته
وی ،مشــخص اســت که رنو قصد دارد روند
تامین قطعــات تندر ۹۰-و ســاندرو را قطع
کند .این در حالی اســت که رنوییها در دور
قبلی تحریم ،با وجود کاهش سطح فعالیتها،
تولید را کم و بیش ادامه داده و این روند قطع
نشد .حاال اما ظاهرا سختی تحریمها به حدی
اســت که رنو تصمیم گرفته ارتباط با ایران را
تقریبا بهطور کامل قطع کرده و شانس خود
را در دیگر بازارهای جهانــی از جمله آفریقا،
امتحان کند.

مجوز فعالیت واردکنندگان
متخلف خودرو را باطل کنید

ایســنا :امراله امینی عضــو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار کرد :حداقل
کاری که دولت باید در پرونده فساد در ثبت
سفارش و واردات خودرو انجام دهد ،لغو مجوز
فعالیت شــرکتهای رســمی و غیررسمی
واردکننده خودروی دخیل در این فساد است
که اتفاقا بعضی از آنها برند هم هستند.

اقتصاد کالن
تخصیص ارز به ایرالینها
متوقف شد

افکار نیوز :دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
اعالم کرد که از حدود یک ماه پیش تخصیص ارز
به ایرالینهای ایرانی متوقف شده است .مقصود
اسعدی سامانی اعالم کرد :متاسفانه با وجود آنکه
در بسیاری از جلســات و مذاکرات رسما اعالم
کردیم که بخش قابل توجهــی از هزینههای
شرکتهای هواپیمایی مستقیما باید با پرداخت
ارز همراه شود؛ اما متاسفانه حمایتهای الزم در
این زمینه از شرکتهای ایرانی انجام نشده و ما در
هفتههایگذشتهبامشکالتجدیمواجهبودیم.
به گفته وی ،از حدود یک ماه قبل که ارز ۴۲۰۰
تومانی به شرکتهای ایرانی نرسیده ،آنها عمال
تنهاتالشکردندفضارامدیریتکنندتادرآینده
نزدیکتصمیمهای الزمدراینزمینهاتخاذشود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه
در شرایط فعلی خرید ارز در بازار آزاد نیز چندان
عملی و قانونی به شمار نمیرود ،اظهار کرد :وقتی
دولت رســما یک نوع قیمتگذاری برای ارز را
تعیین میکند و برای سایر مصارف نیز قواعدی
را در نظر میگیرد ،ایرالینها نمیتوانند با ورود
به بازار آزاد مستقیما نسبت به خرید نیازهایشان
اقدام کنند.

دانشجویان عتبات ارز زیارتی
میگیرند

ایرنا  -رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان،
شفاف نبودن سیاست ارزی درماه های اخیر را
علت تاخیر در نام نویسی اعالم کرد وگفت :طبق
توافق سازمان حج و زیارت با بانکهای سامان و
پاسارگاد ارز زیارتی دانشجویان به عتبات عالیات
برمبنای دینارخواهد بود؛ اما هنوز قطعی نشده
است .حجت االسالم محمدرضا فقیهی با بیان
اینکه قرار است  250دینار به مسافران عتبات
اختصاص یابد از آغاز نام نویســی نوزدهمین
دوره عتبات دانشگاهیان از هفتم مرداد ماه تا14
ماه جاری خبر داد .وی افزود :همانند دورههای
پیشین ،زوجهای دانشجو ،استادان و کارکنان
دانشگاه و دانشــجویان مجرد میتوانند در این
دوره نیز ثبت نام کنند.

