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آزادسازی سقف رقابت در عرضه محصوالت
پتروشیمیازهفتهآینده

تولید تخممرغ به اندازه نیاز داخلی است

رئیــس اتحادیه مــرغ تخمگذارمیهن گفت :با توجه به شــیوع آنفلوانزای حاد
پرندگان در یک ســال گذشــته مجوزی برای صادرات نمیدهیم اما به اندازه
نیاز داخل توان تأمین تخم مرغ را داریم.
رضا ترکاشــوند در گفتوگو با فارس ،در مورد آخرین وضعیت بازار تخممرغ
اظهار داشــت :با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش مصرف تخممرغ،
اولویــت ما تأمین بــازار داخلی اســت و اعالم کردهایم که فعــاً مجوزی برای
صادرات تخممرغ نمیدهیم .وی در مورد وضعیت تأمین تخممرغ از محل
تولید داخل خاطرنشان کرد :فعالً مصرف سر به سر است یعنی تولید به اندازه
نیاز بازار داخلی است.
وی در پاســخ به این ســؤال که قیمت تخممرغ بازهم در سوپرمارکتها روند
افزایشی داشته و دانهای  ۷۵۰تومان عرضه میشود ،گفت :با توجه به افزایش
قیمــت ارز و در پــی آن تــا حــدی افزایش قیمــت نهادهها که عمدتــاً از محل
واردات تأمین میشــوند این قیمت منطقی؛ اســت اگرچه اکنون هر کیلوگرم
تخممرغ درب مرغداری کیلویی  ۸هزار تومان به فروش میرســد که شانهای
 ۱۶هزار تومان حدوداً تمام میشــود و مغازهداران با محاســبه سود خود آن را
شانهای  ۱۹تا  ۲۰هزار تومان میفروشند.

دالر
بهایطالیجهانی
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قیمتطالروزجمعهکهارزشدالرامریکاتحتتأثیر
آماراقتصادیاینکشورکاهشیافت،اندکیافزایش
یافت .هر اونس طال با ۰.۴درصد رشد در معامالت
روزگذشته بازار سنگاپور به ۱۲۰۵.۱۸دالر رسید.

میلیوننفر
دراروپاشاغلند

مرکزآماراتحادیهاروپااعالمکردمیزانفرصتهایشغلی
 ۰.۴درصد افزایش یافته است .در سه ماهه دوم امسال
 ۲۳۸.۹میلیوننفردراتحادیهاروپاشاغلبودهاندکهباالترین
نرخ در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در طول تاریخ است.
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میلیارد تومان از صندوق
توسعه ملی برای مناطق زلزله زده

حیدرعلینوریرئیستلفیقبودجهسازمانبرنامهو
بودجهکشورگفت:مبلغ 200میلیوندالرمعادل747
میلیاردتومانازمنابعصندوقتوسعهبهحسابخزانهواریز
وعیناًبرایبازسازیمناطقزلزلهزدههزینهشد.

۴۱

درصد
کاهش صادرات میعانات گازی

صادراتمیعاناتگازیدرپنجماهنخستسالجاری
 ۴.۱میلیون تن به ارزش ۲.۱میلیارد دالر بوده است که
نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهکاهش ۴۱درصدی
در وزن و  ۲۳درصدی در ارزش داشته است.

وزارت اقتصاد ازعملیات مشترک نهادهای امریکا علیه ایران پرده برداشت

جنگ روانی و سیاسی در بازار ارز
ریحانه یاسینی

خبرنگار

«بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت
خارجــه ،خزانهداری و دســتگاه اطالعاتی
امریکا ،برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار
ارزی ایــران از طریــق القــای شــوکهای
زمانبنــدی شــده در راســتای افزایــش نــا
اطمینانــی بــه پایــداری ارزش ریــال در
برابــر ارزهــای خارجــی ،بــا بهرهگیــری از
پایگاههــای امریــکا در برخــی کشــورهای
همجوار در جریان اســت ».مرکز حراست
وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی روز گذشــته
اینطور از پشــت پــرده ناآرامیهــا در بازار
ارز گــزارش داد .عبدالناصر همتی ،رئیس
کل بانــک مرکزی نیز ضمن اعالم تأمین
 3.2میلیــارد یــورو بــرای واردات کاالهای
اساســی ،مواد اولیه وکاالهای سرمایهای و
مصرفی طی یک ماه گذشته در یادداشتی
نوشــت« :دولت امریکا بیشتر اقداماتی را
که میخواســت و میتوانست در  ۴نوامبر
انجــام دهد ،تاکنون انجام داده و از حاال به
بعدبیشتردرپیجنگروانیاست».
بعد از اتفاقات چند ماه گذشــته« ،جنگ
اقتصادی»بهکلیدواژهایدرصحبتهای
تمــام مســئوالن تبدیــل شــده اســت و
گزارشهــای مختلــف داخلــی و خارجی
نیــز تیرهایــی را کــه از خــارج از کشــور بــه
سوی اقتصاد ایران شلیک میشود ،تأیید
میکند .بر اساس گزارش حراست وزارت
اقتصــاد ،عوامل میدانی این پــروژه که در
ایرانعملمیکنند،اکثراًازهدایتچنین
ســاز و کار اطالعاتی امریکا اطالع نداشته
و تصــور میکننــد در فرآینــد عملیــات
ســوداگران بازار ،مشــارکت و کســب سود
میکنند .بخشــی از فرآینــد این عملیات

نیز شناسایی مبادی ریال دریافتی توسط
اینپایگاهها،جذبوهدایتسرمایههای
ایرانیــان بــرای ایجــاد اخــال در نظــام
اقتصــادی و فراخــوان ریــال و چکهــای
مسافرتیازمناطقمرزیاست.
ëëجنــگ اقتصــادی بــا هــدف افزایــش
یهایاجتماعی
نارضایت 
فعــاالن اقتصــادی و نماینــدگان بخــش
خصوصی نیز آنچه را که حراســت وزارت
اقتصاد اعالم کرده است ،در کسب و کار و
فعالیتهای خود لمس کردهاند .حسین
سالح ورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی به
«ایران» میگوید«:در اینکه دولت امریکا و
شخص ترامپ عزمشان را جزم کردهاند
تا با استفاده از تمام ابزار ،امکانات و ادوات
دراختیاربیشترینفشاراقتصادیوارزیرا
بهایرنواردکنند،هیچشکینیست.شکی
هم در این نیست که هدف آنها در نهایت
دامــن زدن بــه نارضایتیهــای اجتماعی
از طریق ایجــاد التهاب در فضای اقتصاد
کشوراست».
او ادامــه میدهــد« :در حرفهــا و
سیاستهایشــان هم به طــور واضح این
مســیر و خط دیــده میشــود .خزانهداری
امریکااتاقفکربسیارگستردهومجهزیبا
صدهاکارشناسدرزمینههایمالی،پولی
و اقتصادی دارد و همان طور که خودشان
هم اعــام کردند ،حتی افــرادی در قالب
تیمهایمختلفبرایجلبرضایتسایر
کشــورها جهــت همراهی بــا تحریمهای
ایران اعــزام میکنند .آنها برنامه مدون و
منسجمی برای تحقق اهدافشان دارند.
زمانی که وزارت خزانهداری در حوزه پولی
و مالــی اقتصــادی برنامهریــزی میکند،
حتماًدستگاهامنیتیامریکاهمدرکنارش
خواهدبودواینهمکاریوهمافزاییبین

اخبـــــار
سیف مشاور رئیس جمهوری در
امور پولی و بانکی شد

ولــیاهلل ســیف بهعنــوان «مشــاور
رئیــس جمهــوری در امــور پولــی و
بانکی» منصوب شــد .بهگزارش پایگاه
اطالعرســانی ریاســت جمهــوری،
حجتاالســام حســن روحانــی رئیس
جمهــوری در حکمی ولیاهلل ســیف را
بهعنوان «مشــاور رئیس جمهــوری در
امور پولی و بانکی» منصوب کرد.

 12.5میلیارد متر مکعب امسال در
کشور کاهش آب داریم

ایسنا

وزیرصنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :از هفته آینــده در عرضــه محصوالت
پتروشــیمی نیــز ســقف رقابــت آزاد خواهــد شــد .بــه گــزارش شــاتا ،محمــد
شریعتمداری در سفر به استان گیالن گفت :در شرایطی از کشور قرارداریم که
حفظ وحدت بین قوای سهگانه و همه مسئوالن کشور برای پیشبرد اموربسیار
راهگشا است.
وی افزود :فشــار نقدینگی یکی از مســائل مهم در اقتصاد کشــور است که باید
برای کنترل آن برنامهریزی کرد ،همه شــاهد بودیم وقتی خودرو عرضه شــد
ن ای پی اختصاصی و یک میلیون و چهارصد
 53میلیون مراجعه با  6میلیو 
فرم تکمیل شده و آماده پرداخت وجود داشت که خود نشانه وجود نقدینگی
باالست.
شــریعتمداری بــا توجه به افزایــش نــرخ ارز و راهکارهــای مختلف برای
دولت افزود :دولت دو راه در پیش دارد یا در نظر گرفتن ارز  4200تومانی
برای معامالت کاالیی و کنترل رانت و نظارت شــدید بر بازار یا استفاده از
نــرخ ارز و ســقف رقابــت آزاد و هزینه در حوزه رفاهی وحمایتی که کشــور
در حــال حرکت به ســمت بازار غیررانتی اســت و بتدریــج روندها اصالح
خواهد شــد و از هفته آینده در عرضه محصوالت پتروشــیمی نیز ســقف
رقابت آزاد خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به سیاست صادراتی دولت گفت :صادرات بدون واردات
ارز و صــادرات کاالهای اساســی که نرخ ارز رســمی بــه آن تعلق میگیرد مورد
حمایت دولت نیســت و باید با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تأمین مواد
اولیه و تولید کشور را حمایت کرد.
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پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به بانک
مرکزی رفت

وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش وام خرید
مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت :در پروژههای
اخبــــار
مسکنســازی جدید شهرهای جدید برخالف مسکن
مهر تراکم حداکثر دو طبقه بوده وبه دنبال اهداف تجاری نیستیم.
عبــاس آخونــدی در آیین بهرهبــرداری وافتتــاح و کلنگزنی چنــد پروژه
روبنایی و مشــارکتی پرند در جمع خبرنــگاران ،اظهار کرد :قطار حومهای
تهران  -پرند در ابتدا  4زوج بود که در حال حاضر به  14زوج افزایش یافته
است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهرهای جدید ساخت  50هزار واحد
مســکونی جدید آغاز شده اســت ،افزود :این پروژهها در اصفهان و مشهد
آغــاز شــده و امروز نیز ســه هــزار و 400واحد آن در پرند آغاز شــده اســت.
هدف ما در اجرای این طرح برخالف پروژههای مسکن مهر تراکم حداکثر
دو طبقهای اســت تا به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کنیم هدف ما
تجاری نیست.
وی در ادامه به موضوع امضافروشی مهندسان اشاره کرد و گفت :مردم بارها
شــنیدهاند که مهندسان امضافروشی میکنند من بســاط این امضافروشی را
جمــع کردم مهندس باید مأموریت خودش را انجــام دهد و نباید هیچ کس
از امضافروشــی ارتزاق کند بلکه مهندسان در اختیار مالکان هستند و در قبال
انجام کار حقالزحمه دریافت میکنند.
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سیستمهای امریکا برای تحریم و التهاب
ارزیایرانکامالًقابلتصورودرکاست».
بر اســاس گــزارش مرکــز حراســت وزارت
اقتصــاد ،ســاماندهی شــبکهای از عوامــل
کارگــزار منطقهای با مــراودات گســترده با
بازار پولــی ایران و اعــزام گروههــای دارنده
ریــال ایرانــی بــه شــهرهای مــرزی و حتــی
در عمــق ایــران بــه منظــور آغــاز عملیات
جمعآوری دالر ،یکــی از اقدامات اتاق فکر
امریکایــی اســت .از طــرف دیگــر فراخوان
مراجعــه ســوداگران عمــده بــازار ارز بــه
عوامــل ســاماندهی شــده در پایگاههــای
مختلف ،بخــش دیگــری از ایــن اقدامات
است.همچنینایجادهمگراییبازاریاین
عواملبرایساماندهیتمرکزشوکبربازار
و تالش برای حفظ عملیات شــوک تا پنج
روز کاری و هدایت ارزهای جمعآوری شده
در مســیر اخالل در نظام اقتصــادی ایران،
از دیگــر اقدامات مشــترک وزارت خارجه،
خزانــهداری و دســتگاه اطالعاتی امریکا در

راستایاجرایبرنامهعملیاتیاغتشاشدر
بازار ارزی ایران است.
نایبرئیساتاقبازرگانیایراندراینباره
نیز میگویــد« :در رابطه با اینکه در داخل
کشــور افرادی چه در حوزه تصمیمگیری
و چــه در حــوزه بــازار هم تحــت تأثیر این
القائات قرار گرفته باشــند ،من اطالعاتی
نــدارم .ولی ایــن مســأله را کــه روی افکار
عمومــی تأثیــر گذارنــد و جریانســازی
میکنند،بهعینهمیتواندید».
ســاح ورزی میگویــد«:از یــک طــرف
اقتصادکشورمانمتأثرازنظامبینالملل
استووقتیکهشرکایخارجیمانتحت
تأثیرالقائاتامریکاقراربگیرند،حتماًروی
اقتصادمان تأثیر خوهد گذاشت .از طرف
دیگر هم جریانات روانی وقتی در جامعه
جا بیفتد ،تأثیرات مخــرب زیادی خواهد
داشت».
نایبرئیساتاقایرانالبتهمعتقداست
که اثربخشــی این اقدامات ،ضعفهای

ساختاری اقتصاد ایران را نشان میدهد.
ســاح ورزی در انتهــای صحبتهایــش
میگویــد 4« :دهــه اســت کــه امریــکا بــا
قــوت بــرای ایــن توطئــه میکنــد .نباید
همــه اتفاقاتمان را به آنهــا ربط دهیم.
ما سیاســتگذاریمان را باید درســت و بر
مبنــای خنثی کردن هــر توطئه بنا کنیم.
اقتصــادی به اندازه اقتصاد ما و کشــوری
به قدرتمندی ایــران ،در حوزه اقتصادی
نباید تا این حد آسیب پذیر باشد .امریکا
بــا تمــام یــال و کوپــال نظامــیاش هــم
نتوانســت دربرنامههــای ایــران اخــال
ایجــاد کنــد امــا اینکــه بتوانــد بــا برنامه
عملیاتــی روانی اقتصــاد کشــور را درگیر
مشکالتجدیکند،نشانازضعفهای
اقتصادی ما و آسیبپذیریمان دارد .در
نهایــت همانطور که رئیــس جمهوری
نیز میگوید ،اینکه همه مســائل کشور را
بــه امریکا منتســب کنیم ،ســاده لوحانه
است».

سال آینده در قیمت آب تجدیدنظر میشود
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و
برنامهریــزی اســتان تهــران بــا تأکیــد
بــر اینکه قیمــت آبهای بســتهبندی
و معدنــی تقریبــاً بــه قیمــت واقعــی
نزدیــک اســت امــا قیمــت آب در
شــبکه آب و خانگــی بالعوض اســت،

گفت:ســال آینده حتماً باید در قیمت
آب تجدیدنظر شود .نعمتاهلل ترکی
توگــو با فارس در پاســخ به این
در گف 
ســؤال کــه ســازمان برنامــه و بودجه و
برنامهریــزی چه حمایتی از بخش آب
و جلوگیــری از افزایش مصرف خواهد

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب
ایــران گفــت12 :میلیــارد و  500میلیون
متــر مکعــب امســال در کشــور کاهش
آب داریــم که در همســنجی با پارســال
بهطورکلــی حــدود  33درصد شــرایط
را ســخت میکنــد .بــه گــزارش ایرنــا،
ســیفاهلل آقابیگــی در مراســم آغــاز
بــهکار مرکــز پدافند غیر عامل شــرکت
آب منطقهای هرمزگان اظهار داشــت:
میزان ذخیره مخازن آبی سدها در سال
 97-96حــدود  110میلیون مترمکعب
اســت امــا در حــال حاضر حداکثــر این
ذخیره به  15میلیون مترمکعب رسیده
اســت .وی ادامه داد :البتــه این ذخیره
آب در کشــور نیــز کمتر خواهد شــد و با
پیشبینیهای صورت گرفته سال پیش
رو با مشــکالت بیشتری روبهرو هستیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب
پیشبینی کرد :در ســطح کشــور میزان
خطرپذیــری مــا از نمــره  10ضریــب 8
است که این نشان از خطرپذیری باالی
ما دارد که اینگونه اقدام باعث آمادگی
بیشتر میشود ولی متوسط کشور در این
زمینه پایین است.

شناسایی  510هزار انبار کاال

داشــت ،گفت :یــک برنامه میانمدت
 ۵ســاله تا ســال  ۱۴۰۰راداریم که در آن
برنامه چند بخش وجود دارد که اولین
برنامــه مربــوط بــه تأمین آب اســتان
تهــران هــم از مناطــق ســدهای غرب
اســتان و هم شرق اســتان تهران است

چرا کــه حدود  ۴۵تــا  ۵۰درصد تأمین
آب اســتان تهران از ســدهای پنجگانه
اســت .ترکی در پاســخ به این سؤال که
آیــا ســازمان برنامه و بودجــه در بحث
اقتصاد آب قرار اســت ورود کند و از آن
حمایــت کند تــا تعرفههــای آب برای

کاهــش مصــرف و مصــرف بهینه آب
اصالح شــود ،گفت :قطعــاً حمایت از
بخش آب و قیمــت آن باید در بودجه
دولت دیــده شــود و در مجلس قانون
شــود چرا که هیچ الزامی برای برخورد
با اسراف آب وجود ندارد.

ترخیص کاال از گمرکات سرعت گرفت

ترخیص روزانه ۵هزار کانتینر

گروهاقتصادی/پس از کند شدن روند
ترخیص کاال بخصــوص مواد اولیه از
گمرکات کشــور که به کمبــود و گرانی
کاالهــا دامن زد ،اخبــار و گزارشهای
تــازه نشــان میدهــد که این مشــکل
حل شده و ترخیص کاالها از گمرکات
ســرعت گرفتــه اســت .به طــوری که
به گفتــه رئیس اتــاق بازرگانی تهران
بــا اصــاح یکســری از بخشــنامهها
خوشبختانه ســرعت ترخیص کاال از
روزانــه  ۳۵۰۰کانتینــر بــه  ۵۰۰۰هــزار
کانتینر در روز رسیده است.
مســعود خوانســاری در صفحــه
اینســتاگرام خود نوشت :به این ترتیب
وضعیــت ترخیــص کاال از گمرکات به
حالت عادی بازگشــته اســت .بنابراین
کارخانههای صنعتی به جهت تأمین
مواد اولیــه و شــهروندان از نظر تأمین
کاالهای عمومــی و مصرفی میتوانند
آســوده خاطــر باشــند .وی در ادامــه
نوشــت :همکاری میان دولت و بخش
خصوصی قطعــاً به رفــع چالشهای
پیــش روی کشــور کمــک میکنــد.
بخصــوص در این روزهایــی که فضای
عمومی و ذهنی شــهروندان بشدت به
وضعیت آینده اقتصاد کشــور حساس
است باید ســطح این همکاریها ارتقا
پیدا کند .مسئولیت ملی همه ما کمک
به عبور از تنگناهای اقتصادی با حفظ
روحیــه عمومــی و بازســازی اعتمــاد
عمومیاست.
پیــش از ایــن رئیــس اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
اعــام کــرده بود کــه  139هــزار کانتینر

معادل  7میلیون تــن کاال در گمرکات
رســوب کرده اســت که مدیــران دولتی
ذیربط هر چه زودتر باید این معضل را
حل و فصل کنند.
براســاس توضیحــات خوانســاری در
نشســت هیأت نمایندگان اتاق تهران
حدود ســه ماه اســت که ایــن کاالها در
گمــرکات معطــل مانــده و خســارت
معطلی بار روی کشتی بر آنها تحمیل
میشــود .ضمــن آنکــه بخشــی از این
کاالها فاسدشدنی اســت و رسوب آنها
در گمــرک بازار را با کمبود مواجه کرده
است.
برهمیــن اســاس بــا همــکاری بخش
خصوصی و دولــت برخی از رویههای
ترخیــص درشــرایط خــاص فعلــی
اصالح شد تا کاالهایی که وارد گمرک
شــده بــا ســرعت بیشــتری به دســت
تولیدکننــده و مصرفکننــده برســد.
درایــن باره گرچــه نوک پیــکان انتقاد
برخی از کارشناسان درخصوص کندی
ترخیــص مــواد اولیه گمرک را نشــانه
گرفته بود ،ولی مســئوالن این سازمان
اعتقــاد دارنــد که مشــکل اصلی خود
واردکنندگان هستند که برای ترخیص
کاالی خود اقــدام نکردهاند .درهمین
زمینه علی معقولــی مدیرکل واردات
گمــرک ایران گفتــه بود :بررســیهای
میدانــی رصد شــده عالوه بــر نظارت
بر ترخیص کاال مرکز پایش کلیه روند
ترخیــص کاال را چــک میکنــد؛ بر این
اســاس ،دربــاره کاالی اساســی و مواد
صنعتــی و دارویــی مشــکلی از نظــر
ترخیص نداشــته و با توجه به شرایط

فعلی کشور شرایط ترخیص را تسهیل
کردهایم.
بــه گفتــه وی توقــف در ترخیــص
نداشتیم؛ بلکه فقط یک وقفه ترخیص
از  ۱۶تا  ۲۹مرداد داشــتیم و از  ۲۹مرداد
روند ترخیص سریعتر شده است.
ëëواردات کاالهــای درگمــرک مانــده
بدونانتقالارزآزادشد
درهمیــن راســتا و بــه منظــور ســرعت
بیشــتر ترخیــص کاالهــا بویــژه مــواد
اولیه مــورد نیاز تولید هیــأت دولت در
مصوبــهای ،واردات کاال بــدون انتقــال
ارز بــرای کاالهــای موجــود در انبارها را
بالمانع اعالم شد.
بر اســاس تصویب نامه هیأت وزیران؛
به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش
با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص
جهــت واردات کاال به اســتثنای خودرو
که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب
نامــه دارای قبض انبــار اماکن گمرکی،
مناطــق آزاد تجاری _ صنعتــی و ویژه
اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز
متقاضی از سوی هیأت وزیران بالمانع
اعالم شده است.
همچنین ترخیــص کاالهایی که تاریخ
صــدور ثبت ســفارش آنهــا اول مرداد
مــاه ســالجاری اســت بــدون رعایــت
ســقف ارزشــی واردات بالمانع اســت.
گفتنی اســت طی ماههای اخیر یکی از
مهمترین دالیل کمبود یا گرانی برخی
از کاالها در بازار کند شدن روند ترخیص
کاال از گمرک بود که پیشبینی میشود
با رفع شــدن این مشــکل شــاهد تأثیر
مثبت بر بازار باشیم.

رئیس ســتاد مرکــزی مبارزه بــا قاچاق
کاال و ارز از شناســایی  510هــزار انبــار
در ســطح کشــور خبــرداد و گفــت:
هنــوز تمــام ایــن انبارهــا بــه انبارهــای
گمــرک وصل نشــدهاند .علــی مؤیدی
خرمآبــادی در گفتوگــو بــا فــارس در
خصوص سامانه جامعه انبارها گفت:
آخریــن هماهنگیهــا در خصــوص
تکمیــل ســامانه جامــع انبارهــا بیــن
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت و
وزارت اقتصــاد و دارایــی انجــام شــده
که تکمیل ایــن ســامانهها اطالعات ما
را در خصــوص موجــودی انبارهــا بــه
روز میکنــد و در امــر مبارزه بــا احتکار و
قاچاق کاال به ما کمک کند .رئیس ستاد
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره
به اینکه بیش از  510هزار انبار در سطح
کشور شناسایی شــده افزود :این انبارها
باید به  28هزار انبار گمرک وصل شوند
کــه در حال حاضر تعــداد زیادی از آنها
به انبارهای گمرک وصل شــده اســت.
وی اظهار داشــت :با وصل شدن تعداد
انبارهای کل کشــور به انبارهای گمرک
هر گونــه کاالیی که از ایــن انبارها خارج
شود کامالً قابل رهگیری خواهد بود.

بحران رکود بزرگ در سال
 ۲۰۲۰تکرار خواهد شد

کارشناســان بانــک  JPمــورگان امریــکا
پیشبینــی کردند جهان در ســال ۲۰۲۰
شــاهد یــک بحــران مالی بزرگ شــبیه
ســال  ۲۰۰۸خواهــد بــود .بهگــزارش
فارس به نقل از راشاتودی ،کارشناسان
بزرگترین بانک سرمایهگذاری حاضر
در بــورس والاســتریت در آســتانه
 ۱۰سالگی بحران رکود بزرگ اقتصادی
ســال  ۲۰۰۸در جهان پیشبینی کردند
بحــران مالــی بعــدی در ســال ۲۰۲۰
جهــان را درخواهــد نوردیــد .البتــه این
کارشناسان پیشبینی کردند این بحران
به بزرگی  ۲۰۰۸نخواهد بود .کارشناسان
بانــک  JPمــورگان امریــکا معتقدند که
سیاســتهای بانــک مرکــزی امریــکا
تهدیدی علیه بازارهای سهام این کشور
هستند.

