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پنجشنبه  18مرداد 1397

واردات کولر گازی و دستگاههای برودتی ممنوع شد

رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایــع برودتی از ممنوعیت
واردات کولرهــای گازی و دســتگاههای برودتــی بهدلیل تولیــد داخلی این
دســت محصوالت خبر داد .به گزارش ایســنا ،علی جمالی رئیس اتحادیه
تولیدکننــدگان و تعمیــرکاران صنایع برودتی ،تهویه مطبوع ،لباسشــویی و
قطعات یدکی با بیان اینکه تولید داخلی جوابگوی نیاز بازار است ،به ایسنا
گفــت :رشــد نرخ ارز در حال حاضــر گرانی محصوالت داخلــی را به همراه
داشــته و در شــرایط فعلــی که تولیــد و تعمیر نیــاز به قطعــات یدکی دارد
ممنوعیت واردات چندان منطقی نیست.

«نستله» هم در ایران میماند

۸۲000
کنگره مخالفان ونزوئال اعالم کرد تورم  12ماه
منتهی به ماه ژوئیه به  ۸۲۷۶۶درصد رسیده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است
نرخ تورم این کشور تا پایان امسال به یک میلیون
درصد هم برسد.

محمد آزاد رئیس اتحادیه آهنفروشان با اعالم اینکه
در حال حاضر قیمت آهن  ۶۰تا  ۷۰درصد نسبت به
قیمت واقعی آن رشد پیدا کرده است ،گفت :پیشبینی
می شود قیمت آهن از رقم واقعی خود به هر کیلو
4هزار و  700تا 5هزار تومان برسد.

خرید مشتریان نفتی بزرگ ایران باال ماند

ارزیابیهــای پالتــس نشــان میدهد صــادرات نفت ایــران به دو مشــتری
بزرگ این کشــور با وجود اقدامات خصمانه امریکا ،در ماه میالدی گذشته
باال ماند .به گزارش ایسنا ،برآورد پایگاه خبری «اساند پی گلوبال پالتس»
نشــان داد صادرات نفت ایران در ژوییه بــا کاهش خرید کره جنوبی و اروپا
دچار افت شد اما خرید چین و هند از ایران باال ماند.
طبق آمار نرم افزار جریان تجاری پالتس ،مجموع حجم صادرات از بنادر
ایران در ژوییه به میزان  ۷درصد کاهش یافت و به  ۲.۳۲میلیون بشکه در
روز در مقایسه با  ۲.۴۹میلیون بشکه در روز در ژوئن رسید.

طول راههای هوایی کشور  95هزار کیلومتر شد

رحمــتاهلل مــه آبــادی مدیرعامل شــرکت فرودگاههــا و ناوبــری هوایی
ایــران گفت :مرحله نخســت طرح فراملی مدیریت آســمان ایران شــهر
بــه اجــرا درآمــده و اکنــون طول شــبکه راههای هوایی کشــور بــه  95هزار
کیلومتر رســیده اســت.طول راههــای هوایی ایران تا  3ســال پیش حدود
 60هزار کیلومتر بود.

پیشبینی رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال

طبق تصویب ستاد تنظیم بازار

سقفقیمتتعزیراتیکاغذتعیینشد

بــا تصمیم اعضــای کارگــروه تنظیم بازار ســقف قیمت تعزیراتــی کاغذهای
موجود در داخل کشور تعیین شد.
به گزارش ایســنا ،طبق تصویب ســتاد تنظیم بازار ،ســقف قیمت تعزیراتی
کاغــذ روزنامــه  ۴۱۰۰تومان و ســقف قیمت کاغذهای چــاپ و تحریر کیلویی
۵۱۰۰تومان تعیین شــد .همچنین ســقف قیمت تعزیراتــی بالکی نیز ۵۱۰۰
تومان میشود.
بر اســاس این گزارش به منظور رصد و پایش بازار کاغذ ،کمیته دائمی کنترل
ی در این حوزه با ریاســت وزارت فرهنگ و
تأمیــن نیــاز مصرفکنندگان واقعــ 
ارشــاد اسالمی تشکیل شــد.در این راســتا صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله از
کشور نیز ممنوع شده است.

ماجرایپرداختمابهالتفاوت
برایتحویلسکههایپیشفروش

تحویــل ســکههای پیش فروش شــش ماهــه در حالی آغاز شــده که بخش
محدودی از این سکهها در زمان تحویل باید بر اساس نرخ روز تسویه شود.
ســکههایی که در زمان پیشفروش با ودیعه ثبتنام شــده بود ،با نرخ سه
میلیون و  ۸۰هزار تومان همراه با چهار درصد تخفیف تســویه میشود؛ اما
سکههایی که با قیمت قطعی پیش فروش شد ،هیچ مابهالتفاوتی در ازای
آنها گرفته نخواهد شــد .به گزارش ایســنا ،ســکههای پیش فروش شده در
هفت سررسید یک ماهه با قیمت یک میلیون و  ۵۹۰هزار تومان ،سه ماهه
یک میلیون و  ۵۴۰هزار تومان ،شش ماهه یک میلیون و  ۴۷۵هزار تومان،
 ۹ماهــه یــک میلیون و  ۴۱۰هزار تومان ،یک ســاله یــک میلیون و ۳۵۰هزار
تومــان ۱۸ ،ماهــه یک میلیــون و  ۲۴۵هزار تومــان و  ۲۴ماهه یک میلیون و
 ۱۱۶هزار تومان فروخته شد.

درصد
رشد قیمت آهن

درصد
کاهش معامالت مسکن در تیر

تعداد مبایعهنامههای مسکن تهران طی تیرماه
امسال نسبت به ماه پیش از آن ۹.۹درصد کاهش
یافته ،ضمن اینکه قیمت مسکن نیز در بازه اشاره
شده ۷.۶درصد رشد داشته است .در مناطق 22گانه
پایتخت  11758مبایع ه نامه مسکن ثبت شده است.

۲۰۶۲

نــــــــــــــــرخارز

افزایش  150برابری جرایم تخلفات صنفی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

باالترین رقــم افزایش جرایم واحدهای
صنفــی تــا روز گذشــته  200هــزار تومان
بــود اما از امروز این عــدد به  30میلیون
تومان رســیده اســت .دولت بــا افزایش
150برابری جریمهها ،میخواهد بازاری
را کــه ایــن روزهــا ملتهــب شــده اســت
ســاماندهی کند و اجــازه ندهد برخیها
از شرایط موجود بابت تخلفهای خود
ســود ببرنــد .البته چند ســالی اســت که
مسؤالن سازمان حمایت ،اتاق اصناف و
سازمانتعزیراتحکومتیازپایینبودن
جرایم واحدهای صنفی انتقاد میکنند
و رقــم جرایــم را بازدارنــده نمیداننــد.
ولی هر بار مقاومتهایی وجود داشــت
تــا اعداد و ارقــام تخلفهای صنفی کم
بمانــد .در نهایــت ســازمان تعزیــرات
حکومتــی درخواســت افزایــش قیمت
جرایــم را به دولت ارائه کرد و دولت هم
آن را تصویب کرد تا واحدهای صنفی به
خاطر نوســان قیمت ارز ،تخلف نکنند.
 14900درصد افزایش برای باالترین رقم
جریمهشایدبرایمتخلفانوبخصوص
گرانفروشان خبر خوبی نباشد اما به یکی
از عوامل بازدارنده تبدیل خواهد شد.
ëëجریمههابازدارندهشد
علــی فاضلی رئیس اتاق اصنــاف ایران
که یکی از شــاکیان رقم جرایم تخلفات
صنفــی بــود ،در گفــت و گــو با «ایــران»
میگویــد :چــاپ هشــتم قانــون نظــام
صنفی فصل برخورد با تخلف و جرایم
اســت کــه خوشــبختانه مــورد بازنگری
قــرار گرفتــه اســت.ما بارهــا خواســتار
افزایــش قیمت جرایم شــدیم و گفتیم
عددهایفعلیبازدارندهتخلفنیست.

متأســفانه برخــی از واحدهــای صنفــی
تخلــف میکردنــد و از آنجا کــه رقم آن
پاییــن بــود ،تخلف تکــرار میشــد .این
امر به بازرســیها صدمه مــیزد چرا که
میدیدنــد بازرســی آنها هیــچ فایدهای
ندارد .رقم جرایم باید به گونهای میبود
کــه واحد صنفی متخلف بــه خود اجازه
تخلفمجددنمیداد.
وی ادامــه داد :چنــدی پیــش ســازمان
تعزیرات حکومتی درخواســت افزایش
قیمت جرایم را به دولت ارائه کرد .اعداد
جرایم هم با نظر سازمان حمایت ،اتاق
اصنــاف و ســازمان تعزیــرات حکومتی
نهایی شــد .پس از بررســیهای دولت با
افزایش رقم جرایم موافقت شد و اکنون
میبینیم که در حداکثری جرایم نرخ30
میلیون تومان وجود دارد .این نرخ یکی از
عوامل بازدارنده خواهد شد .وقتی واحد
صنفــی ببیند که بــا جریمــه 30میلیون
تومانی روبهرو است ریسک برای تخلف
نمیکند.فاضلیبابیاناینکهتماماعداد
جرایمصنفیروندافزایشیداشتهاست،
تصریح کــرد :در گذشــته کمتریــن عدد
تخلف  50هزار تومــان بود ولی اکنون به
120هــزار تومان رســیده اســت.این روند
نشان میدهد که دولت در مسیر درستی
در مبارزه با تخلف قرار گرفته است.البته
این اعتقاد را داریم که افزایش قیمتها
میتوانست بیشتر باشد .اکثر جریمهها،
در زمانی اتفاق میافتد که واحد صنفی
ازرأیقاضیاستنکافکند.
وی اظهــار داشــت :معتقــدم کــه ابالغ
جریمههــای جدیــد بــرای بــازار مفیــد
خواهــد بــود و مــردم بــا گرانفروشــی و
تخلفهای کمتری روبهرو خواهند شد.
ایــن امــر در مــورد کاالی غیــر صنعتــی
بیشترصدقمیکند.درکاالهایصنعتی

تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل)

1200000

تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر)
تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل)

2400000

تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر)

24000000

عدم درج قیمت در هر بار

960000

عدم صدور صورتحساب در هر بار

840000

عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارائه آن به مأموران

720000

عدم رعایت مفاد مواد ( )16و ( )17و مقررات موضوع بند (گ)
ماده ( )37قانون برای مرتبه اول

2000000

عدم رعایت مفاد مواد ( )16و ( )17و مقررات موضوع بند (گ)
ماده ( )37قانون برای مرتبه دوم

7600000

عدم رعایت مفاد مواد ( )16و ( )17و مقررات موضوع بند (گ)
ماده ( )37قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی

15000000

قیمت مصرف کننده ثبت شــده اســت
اما در مورد اجناســی چون کیف و کفش
و پوشــاک همواره با گالیههایی از ســوی
مــردم مواجــه بودیــم کــه فروشــندگان
قیمت هایشان را درج نکردند.
ëëقیمــت گــذاری برخــی واحدهــای
صنفیبراساسمنطقه
رضا ســرحدیزاده یکی از مغــازه داران

حوزه پوشــاک که در زمره تولیدکنندگان
هــم هســت ،میگویــد :ما اجنــاس مان
را در ســطح وســیع توزیــع میکنیــم .در
مواردی دیدیم که پوشــاک ما با قیمتی
که باید فروخته شود ،فاصله قیمتی 70
الــی  100هــزار تومــان دارد .این در حالی
استکهبارهاازخریدارانخودخواستیم
که قیمت پوشــاک را برای دید مشــتری

نصبکننداماافرادباتوجهبهمنطقهای
کهدرآنهستند،پوشاکراقیمتگذاری
میکنند و البته برخی از آنها با چسباندن
برنــدی خــاص ،خریــداران را گمــراه
میکننــد .از ایــنرو مــن بــه عنــوان یک
تولیدکننــده بــا افزایــش جرایــم موافق
هســتم .وی خاطرنشــان کــرد:از زمانــی
که قیمــت ارز نوســان پیــدا کرده اســت
قیمتهامعیارومبنایمشخصیندارد
و تــا زمانــی کــه دولــت در ایــن موضوع
ورود نکنــد و به فکر ســاماندهی نباشــد
نمیتوان بازار را به درستی کنترل کرد.
در ابالغیه دولت ماده  17 ،16و  37نظام
صنفی مــورد تأکید قرار گرفته اســت .در
اینمواد،بهتخلفقیمتیوبهداشتیدر
زمینه حوزه مواد غذایی ،پوشاک و ..اشاره
شده است.بر این اساس اگر واحد صنفی
در تذکرات اصالحات الزم را انجام ندهد
بــر اســاس جدول اعالم شــده مشــمول
جریمههایعنوانشدهمیشود.
روزگذشتهاسحاقجهانگیریمعاوناول
رئیس جمهــوری میزان جرایم تخلفات
را ابــاغ کــرد و از امروز ســازمان تعزیرات
حکومتــی با اعــداد جدیــد جریمههــا را
منظورخواهدکردودرمتنابالغیهمعاون
اول آمده اســت :براساس مصوبه هیأت
وزیران ،معاون اول رئیس جمهوری نرخ
جدید « جرایم تخلفات صنفی»را اعالم
کــرد .وی با ارســال نامههای مشــترک به
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و
بودجه کشور نرخ جدید جرایم تخلفات
صنفی را اعالم کــرد .بدین جهت ارزش
ریالــی تخلفــات منــدرج در تبصــره ()3
مــاده ()72قانــون نظــام صنفی کشــور و
اصالح بعد آن به مبلــغ  4.490.000ریال
یشود.
تعدیلم 

امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی
حذف شد

مسافران سفرهای خارجی با ارائه گذرنامه ،ویزا و بلیت از صرافی ها ارز می گیرند
ریحانه یاسینی
خبرنگار

جدیــد بــه صرافیهــا همچنیــن اجــازه
داده است که تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰
یــورو برای هر نفر بابــت هزینه خدمات
کنســولی ســفارتخانههای خارجــی از
جملهخدماتدریافتروادیدوکنسولی
ارز بــه متقاضیان بفروشــند .این یکی از
خألهای بخشــنامه قبلی بود که با توجه
بــه تعطیلــی صرافیهــا ،مســافران را
به ســمت داللها بــرای خریــد ارز ُخرد
هدایــت کــرد .مســافران و گردشــگران
خارجــی نیــز که ایــن مدت بــا تعطیلی
صرافیهــا بــرای تبدیــل ارز بــه بانکها
ارجــاع داده شــده بودند نیــز از این پس
میتواننــد همانند گذشــته ارز مورد نیاز
خود را در صرافیها تبدیل کنند .درنظر
نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه
بانــک مرکزی بــرای مدتی گردشــگران
خارجی را سردرگم و گرفتار داللها کرده
بود.
ëëارز مسافرتی  4200تومانی با بازار چه
کرد؟
ارز مسافرتی در طی ماههای اخیر محل
جــدال جدی بوده و حاشــیههای زیادی
نیز داشــته اســت .در طول  3ماهی که از
 21فروردیــن تــا  23تیرماه سیاســت ارز
 4200تومانــی اجــرا شــد 312 ،میلیــون
دالر ارز مســافرتی توســط بانکهــا در

ارقام /ریال
300000000

ارز مسافرتی  5000یورو شد

با سیاســتهای جدید ارزی ،تکلیف ارز
مســافرتی نیز روشــن شــد .طی یک ماه
اخیــر اخبار ضــد و نقیضی از حــذف ارز
مســافرتی مطرح میشــد اما در نهایت
تأمین این ارز دوباره به صرافیها سپرده
شــد که نرخ آن نیز بر اساس منطق بازار
ثانویه ارزی در سامانه نیما و سنا تعیین
میشــود .در دســتورالعملی کــه بانــک
مرکزی به صرافیهای مجاز ارسال کرده
اســت ،امــکان خریــد ارز بــرای  23نــوع
مصرف خدماتی وجــود دارد .پرداخت
ارز درمانــی ،دانشــجویی و دانشآموزی
نیز با همین قاعــده دوباره به صرافیها
سپرده شده است.
ëëچطورمیتوانارزمسافرتیدریافت
کرد؟
از روز گذشــته ارز مسافرتی در صرافیها
قابل خرید شــده اســت و ســقف آن نیز
5هزار یورو یا معادل سایر ارزها تعریف
شــده اســت .مســافران بــا ارائــه بلیت و
گذرنامه و همچنین ویزا برای کشورهایی
کــه نیــاز بــه ویــزا دارنــد ،میتواننــد ارز
مســافرتی دریافت کنند .نرخ این ارز نیز
در بازار ثانویه تعیین میشود .به عبارتی
دیگــر ،نرخ فروش ارز صرافیهای مجاز
حداکثــر یــک درصد بــاالی نــرخ خرید
منــدرج در ســامانه «نیمــا» و «ســنا»
خواهــد بود که همزمان با اجرای بســته
ارزی معامالت در این مراکز با نرخی در
حدود  9هزار تومان انجام شده که بسته
به وضعیــت بــازار ،متغیر خواهــد بود.
پیــش از این ســقف خرید ارز مســافرتی
در بانکهــا بــرای عربســتان 200دالر،
کشــورهای مشــترکالمنافع و همسایه
 500یــورو و بــرای کشــورهای دورتــر
1000یورو تعیین شده بود که فقط یکبار
در سال پرداخت میشد .دستورالعمل

دالر

میزان جرایم تخلفات به شرح جدول زیر است:
تخلفات

فــرودگاه و بعــد از عبــور از گیــت پــرواز
پرداخت شــد که برای کشــورهای بدون
نیــاز به ویزا بــرای هر مســافر  500یورو و
دیگر کشورها هزار یورو بود .میزان باالی
پرداخــت ارز مســافرتی در طی ســه ماه
در حالــی بــود کــه در ســالهای گذشــته
در طــول کل ســال بــه طــور میانگیــن
400میلیوندالرارزپرداختمیشد.این
ســاز و کار باعث شــده بود که در ماههای
اخیر فضای ســودجویانهای ایجاد شــود
تا جایی که برخی آژانسهای مسافرتی
برنامههایــی بــرای ســفر رایــگان بــه
کشورهاییمانندترکیه،تایلندو...درنظر
گرفتــه بودند و در ازای تأمین هتل و غذا
از مسافران میخواستند که بعد از عبور
از گیت فرودگاه ،ارز دریافتی را به مسئول
آژانــس تحویــل دهــد .بعــد از آن هم با
اختالف فروش ارز  4200تومانی در بازار
آزاد ،ســود خوبی به جیــب میزدند .در
ماههای اخیر اقدامات این چنینی باعث
شده بود که سفرهای خارجی بویژه سفر
بهکشورهایهمسایهرشدکند.پرداخت
ارز مســافرتی با انتقادهای زیادی همراه
بود و طی یک ماه گذشــته نیز اخبار ضد
و نقیضی از حذف آن مطرح میشد .اما
در نهایت با سیاستهای جدید تکلیف
ارز مسافرتی نیز مشخص شد.

واحد
ریزش شاخص بورس

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه ۲۰۶۲واحد افت کرد و به 131هزار و
521واحد رسید.تعداد 2میلیارد و 226میلیون
سهم و حقتقدم بهارزش 676میلیارد تومان
مورد دادوستد قرار گرفت.

«ایران» از جریمههای  30میلیون تومانی برای متخلفان بازار گزارش میدهد

عکس  :ایسنا

معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی
گفــت :پیشبینــی مــا ایــن اســت در نیمــه دوم
بازار
ســال بــا ثبــات بــازار ارز بــازار مســکن رونــق بگیــرد.
همچنیــن افزایــش ۵۰تا۶۰درصــدی قیمــت مســکن طی  ۵ســال متعادل
و طبیعی است.
بــه گزارش تســنیم ،در هجدهمیــن نمایشــگاه صنعت و ســاختمان حامد
مظاهــری ،معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی بــا حضور
در ایــن نمایشــگاه بــا اشــاره به اینکــه پیشبینــی ما این اســت کــه در نیمه
دوم ســال بــا ثبــات بــازار ارز بــازار مســکن رونــق بگیــرد ،گفــت :افزایــش
50تا60درصــدی قیمــت مســکن در  5ســال متعــادل و طبیعی اســت .اما
بازارهایــی ماننــد ارز افزایــش حبابــی داشــتهاند .بهتریــن ســرمایهگذاری
در بــازار ســرمایه اســت چرا که شــفافیت بیشــتری دارد .مظاهری با اشــاره
بــه اینکــه از نیمــه دوم ســال گذشــته بخــش مســکن وارد رونــق نســبی
شــد ،گفــت :صنایــع پایین دســتی بخــش مســکن میتواند نقــش مؤثری
در ایجــاد اشــتغال داشــته باشــد .در حــال حاضــر اقتصــاد در شــرایط
چالشــی قــرار دارد و هرگونــه صحبــت از تحریم آســیب زیادی بــه اقتصاد
وارد میکند.

درصد
تورمونزوئال

۱۰

عکس  :ایلنا

بزرگتریــن کارخانه صنایع غذایی جهــان اعالم کرد تحریمهای امریکا تأثیر
مستقیمی بر فعالیتهایش در ایران نخواهد داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،نســتله در ایران دارای یک کارخانه تولید
مواد غذایی در قزوین و یک کارخانه آب معدنی در شــهر پلور اســت و برای
 ۸۱۸نفر در ایران اشتغالزایی کرده است .این شرکت سوئیسی که بزرگترین
کارخانه تولید مواد غذایی جهان محســوب میشــود ،اعالم کرده اســت «با
فراهــم کردن محصــوالت غذایی بــرای مصرفکننــدگان ایرانی بــه تأمین
نیازهای مردم این کشور ادامه میدهیم».

editorial@iran-newspaper.com

۶۰

نهاوندیان :واردات کاالهای اساسی
از مبدأ کنترل میشود

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفت :همه مســیر
کاالهای اساســی که ارز دولتی دریافت میکنند از مرحله
اخبار
تأمیــن تا وقتی به دســت مصرفکننده برســد ،نظارت و
کنترل میشــود .محمد نهاوندیان درحاشــیه جلســه هیأت دولت در پاسخ
بــه ایرنا درباره کنترل کاالهایی کــه ارز دولتی  4200تومان دریافت میکنند،
افــزود :پیشــینه و عملکــرد گذشــته فعاالن در این حوزه بررســی میشــود و
حتمــاً بایــد شناســنامه کاری آنها روشــن باشــد و تعهــدات الزم نســبت به
مقررات عرضه کاال را داشــته باشــند .وی اضافه کرد :شــرط قرار گرفتن در
گروه اول کاالیی ،اعمال کنترل از مبدأ تا مقصد است.
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معاون ســازمان توســعه تجــارت ایران اعــام کرد که در بســته ارزی جدید
از امضاهــای طالیی یــا فضاهایی که میتواند به ســمت رانت گرایش یابد
خبری نیست و پیگیری پرونده متخلفان و سودجویان ارزی در بسته گذشته
ادامه دارد که دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه باید جدیتر و حساستر از
گذشته آن را بررسی کنند.
محمدرضا مودودی معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه
تجارت ایران درگفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :تصویب و اجرای بسته جدید
ارزی گامی رو به جلو برای دولت بود ،چرا که خارج شدن سیاستگذاریهای
ارزی از امضاهــای طالیی یا فضاهایی که میتواند به ســمت رانت گرایش
پیــدا کنــد ،نکته مثبت برای مردم و نظام تجاری کشــور اســت .هر وقت که
محدودیتی ایجاد میشود ،به سمت فساد و رانت گرایش پیدا میکند و در
واقــع پتانســیل آن را پیدا میکند و هر قدر این دایــره محدودیت کوچکتر
میشــود ،توان اجرایی برای جلوگیری از رانت باالتر میرود و از ســوی دیگر
نیــز میتــوان بهتــر آن را مدیریــت کــرد .وی اعالم کــرد :به غیــر از کاالهای
اساسی و دارو کاالهای دیگری مانند کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز
دولتی قرار دارند و مســلماً در آینده این فهرست اصالح میشود .گرچه در
بسته جدید ارزی کاالهایی مشمول دریافت ارز دولتی بسیار محدودتر بیش
از  ۲۰۰۰قلم کاالی تعریف در بسته گذشته است.

قیمتها در بازار خودرو نزولی شد

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران از نزولی
شــدن قیمتها در بازار خودروهای داخلی و وارداتی بهدنبال اجرای بسته
جدید ارزی دولت خبر داد.سعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
در چند روز اخیر قیمتها در بازار خودرو نزولی شده است.
وی بــا بیــان اینکــه در همین چنــد روز قیمــت خودروهای داخلــی به طور
میانگیــن  ۱۸درصد و خودروهای وارداتی نیز  ۶درصد کاهش یافته اســت،
خاطرنشــان کــرد :دلیل نزولی شــدن قیمتها در بــازار خــودرو ،معرفی و
اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشــگاهداران و فروشندگان خودروی تهران ادامه
داد :شاهد هستیم که با اجرای بسته جدید ارزی دولت ،نرخ ارز در بازار آزاد
کاهش یافته که همین موضوع نیز کاهشــی شــدن قیمت خودرو در بازار را
بهدنبال داشته است.
وی افــزود :البتــه تأکید میکنم که با وجود کاهش قیمتهــا در بازار خودرو،
قیمــت خودروهــای داخلی و وارداتی همچنان حبابی و غیرواقعی اســت و
باید بیش از این کاهش یابد .موتمنی با بیان اینکه اگر عرضه خودرو از سوی
خودروسازان مناسب باشد همچنان شاهد کاهش قیمت این محصوالت در
بــازار خواهیم بود ،تصریح کرد :در خودروهــای وارداتی نیز خودرو به اندازه
کافی در بازار هســت اما خریداری در این بــازار وجود ندارد.در چند ماه اخیر
قیمت خودرو در بازار به صورت شدید و بیضابطهای افزایش یافته است.
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گـــزیده
ëëســپام میتواند جایگزین ســوئیفت
برایتعامالتمالیایرانشود
ناصــر حکیمــی معــاون فناوریهــای
نویــن بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه
ســپام (ســامانه پیامرســانی مالــی
الکترونیکــی) میتوانــد جایگزیــن
ســوئیفت در تعامــات مالــی ایــران
بــا کشــورهای دیگــر شــود ،گفــت:
مهمتریــن مانع ما در زمینه اســتفاده
از پیام رسانهای جایگزین سوئیفت،
پیــدا کردن کشــورهایی اســت کــه این
مسأله را بپذیرند/ .تسنیم
ëëروستاییانکارتاعتباریمیگیرند
مدیرعامــل پســت بانک ایــران اظهار
کرد :برای نخستین بار از کارت اعتباری
روســتایی که بــرای تأمیــن هزینههای
کســب و کارهای روستایی رونمایی شد
که قــرار اســت در فاز اول در دســترس
100هزار نفر از روستاییان قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی پســتبانک،
خسرو فرحی با بیان اینکه پستبانک
با استفاده از پلتفرم جهانی برای حواله
وجوهــات خارجــی را ارســال میکنــد،
تصریح کرد :بعد از برجام پستبانک
با امضــای تفاهمنامههایی با تعدادی
از کشورها بر مبنای یک پلتفرم جهانی
اقــدام بــه جابهجایی وجوهــات مردم
میکنــد که بر این اســاس روزانه با حد
قابل توجهی از درخواســتهای مردم
بــرای ارســال حوالجــات روبهروســت.
فرحی دربــاره آخرین وضعیت تغییر
اساسنامه پســتبانک نیز گفت :طبق
قانون مصوب شــهریور  ،95قرار است
اساســنامه پســتبانک بهعنوان بانک
توســعهای و تخصصــی بــه تصویــب
هیأت دولت برسد.

