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ربیعی :حساب های شخصی مردم با اجازه
خود آن ها بررسی می شود

...

یادداشت
جواد غیاثی

economic@khorasannews.com

رانتی که «تیتر یک روزنامه» می شود!
یکی از موانع جدی فعالیت و رقابت اقتصادی سالم ،برابری
همه بازیگران در دسترسی به انواع منابع عمومی از جمله
اطالعات است .صنایع بزرگ کشور ،از پتروشیمی تا خودرو
ومانندآنکموبیشازرانتهایمختلفاستفادهمیکنند؛
رانتهاییکهگروههایمنفعتطلبباالبیوفشارازدولت
میگیرندواینالبیهاالبتههرگزعیاننیستند.
امادرحوزهمطبوعاتواطالعرسانی،رانتهاییوجوددارد
کهبسیارعیاناست.حتمامیدانیدکهبرایرسانههابسیار
مهماستکهیکخبررادراسرعوقتبهاطالعمخاطبانشان
برسانند .بنابراین دسترسی برابر همه رسانه ها به منابع
اطالعاتیوگزارشهایرسمیحائزاهمیتاست.امادولت
( و شاید برخی اعضای کابینه) این اصل مهم را رعایت نمی
کنند و به راحتی برخی گزارش ها را قبل از اعالم عمومی در
اختیاربرخیرسانههاقرارمیدهند.
مثال همین دی ــروز ،روزنــامــه دنیای اقتصاد ،در تیتر یک
خود جزئیات خبری را منتشر کرد که گــزارش رسمی آن
دیــروز ( 7بهمن) تازه منتشر شده بود؛ یعنی این روزنامه
حداقل جمعه شب ( 6بهمن) به این اطالعات دسترسی
داشتهکهدرشماره 7بهمنخودازآناستفادهکردهاست.این
موضوع پیش از این بارها اتفاق افتاد؛ طرح دولت برای تغییر
شرایط وام مسکن ،طرح دولت برای مسکن بافت فرسوده و
بسیاریموارددیگرکهالبتهعمدتامربوطبهحوزهمسکنهم
هست ،پیش از آن که انتشار عمومی یابد توسط این روزنامه
منتشر شد .آیا این دسترسی به دلیل عضویت چندین عضو
دولتازجملهوزیرراهوشهرسازیدرشورایسیاستگذاری
تجارتفردا(وابستهبهتیمدنیایاقتصاد)نیست؟
چه خوب است که وزیر محترم راه و روزنامه محترم دنیای
اقتصادکهمدامشعاررقابتآزاد،مقابلهبارانتوایجادفضای
اقتصادی سالم و شفاف سر می دهند ،درباره این موضوع
توضیحدهند.آیاایندسترسیمتفاوتوسریعبهانواعاخبارو
گزارشها،صرفابهدلیلچابکیرسانهایاستیا رانتیاست
کهبیپروا"،تیتریک"میشود؟

خبر
عرضهسیبوپرتقالشبعیداز ۲۰اسفند
دربازار
خبرگزاری صدا و سیما -رئیس سازمان
مرکزی تعاون روستایی گفت :سیب و
پــرتــقــال شــب عــیــد از  20اســفــنــد در
بــازاراصــنــاف ،میادین میوه و تــره بــار و
فروشگاه های تعاونی روستایی عرضه می شود .به گزارش
تسنیم ،اوسط هاشمی ،افزود ۲۰:هزار تن سیب و ۴۰هزار
تنپرتقالبرایتنظیمبازارشبعیدعرضهخواهدشد.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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همزمان با افزایش  16.7درصدی قیمت



شاخص کل

شاخص

خبرهای جدید زنگنه از بدهی بابک زنجانی و تخلف مالی در شرکت ملی نفت

رکورد 3سالهمعامالتماهانهمسکندرپایتختشکستهشد
طبق گزارش بانک مرکزی ،در دی ماه امسال  19هزار
واحد مسکونی در پایتخت معامله شده ؛ موضوعی که
طی سه سال گذشته بی سابقه بوده است .از ابتدای
سال 94تا قبل از دی ماه امسال ،همواره تعداد معامالت
بین پنج هزار تا  18هزار واحد در ماه در نوسان بوده
است .نمودار زیر این تحوالت را نشان می دهد.بر اساس
گزارش بانک مرکزی ،تعداد معامالت نسبت به آذرماه
امسال  7درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی
ماه  13.5 )95درصد رشد کرده و به  19هزار و  4واحد
رسیده است .همزمان متوسط قیمت یک مترمربع واحد
مسکونی نیز نسبت به آذرماه 3درصد و نسبت به دی ماه
سال گذشته  16.7درصد رشد کرده و به پنج میلیون و
 241هزار تومان رسیده است .همزمان با رکوردشکنی
تعداد معامالت رشد قیمت و میزان آن نیز در سال های
گذشته کم سابقه بوده است.این اطالعات که برگرفته از

سکه طرح جدید

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:اگرتشخیصدادهشودفردینیازمندنیستیارانهاوقطعمیشودواگرفردادعاکندکهنیازمنداستبهدولت
اجازهمیدهدحسابهایشبررسیشود.علیربیعیدرگفتوگوبا باشگاهخبرنگارانجوانباتاکیدبراینکهدولتبهسراغحسابهیچکسی
نمیرود،ادامهداد:همهجایدنیاروالهمیناستکهاگرافرادبخواهندازمزایاییاستفادهکنندبایدحسابهایبانکیشانرانشاندهند.

آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت
کشور است نشان می دهد که در  10ماه اول امسال
تعداد معامالت از  150هزار واحد فراتر رفته است که
از آمار تجمیعی  10ماه اول سال گذشته  12.2درصد
بیشتر اســت .متوسط قیمت در ایــن مــدت نیز حدود
 9درصد رشد کرده که متناسب با میزان تورم است.
شاخص اجاره بها نیز متناسب با تورم و حدود  10درصد
رشد کرده است.بر این اساس بیشترین معامالت روی
واحدهایی با قیمت  3تا  3.5میلیون تومان به ازای هر
مترمربعانجامشدهاست.ازنظرزیربنانیزواحدهای60
تا  70متری با بیشترین تقاضا و معامله همراه شده است
که نشان از فعال شدن تقاضای اقشار متوسط و زوج های
جوان دارد .در مجموع واحدهایی با قیمت 150تا200
میلیون تومان بیشترین معامالت را به خود اختصاص
داده است که گمانه فوق را تایید می کند.

...
ارز



مذاکرات مجدد وزارت نفت با شرکای بابک زنجانی
وزیر نفت تخلف مالی اخیر در بخش مدیریت اکتشاف
شرکت نفت را "دزدی" توصیف کرد .زنگنه همچنین
با بیان این که شرکای بابک زنجانی مدعی شد هاند
حاضرند بدهی وی را پــرداخــت کنند و مذاکراتی
داشتهاند ،اظهار کرد :با این حال هنوز مبلغی دریافت
نشده و در مجموع تاکنون از  3.5میلیارد دالربدهی
بابک زنجانی فقط دو هزار میلیارد تومان (حدود ۱۳
درصــد) به ما منتقل شده است .پیشتر هم خبرهایی
درباره حضور شرکای خارجی بابک زنجانی در ایران
منتشر شده بود.
به گزارش ایسنا ،بیژن زنگنه در حاشیه نشست مشترک
با نوبخت ،درباره جریان اختالس در شرکت ملی نفت
توضیح داد :در مجموع از نظر من یک تخلف بوده و آن
را دزدی میدانم تا اختالس که توسط یکی از مسئوالن
حسابداری انجام شده که در حال پیگیری آن هستیم.
وی ادامه داد :من چند نفر را هم به دلیل کوتاهی و قصور
برکنار کردم.
وی درباره اینکه آیا در وزارت نفت مدیر دوتابعیتی داریم،
گفت :من اصال ابــزاری برای شناخت و کشف مدیران
دوتابعیتی ندارم ،اگر وزارت اطالعات در این باره به ما
افرادی را اعالم کند ،حتما آن ها را طبق قانون برکنار
خواهم کرد.در ادامه وزیر نفت درباره سوالی مبنی بر
اینکه ظاهرا شرکای بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی
وارد مذاکره شدهاند ،تصریح کرد :هنوز رقمی از سوی
آن ها پرداخت نشده است ،ولی شرکا مدعی شد هاند
حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشتهاند
اما هنوز مبلغی دریافت نشده است .بدهی و سود طلب از

...
بودجه



پیش اوراق تسویه اسناد خزانه بر اسناد
خزانه!

زنجانی حدود  3.5میلیارد دالر است ولی آن چه تاکنون
کشف و به ما منتقل شده است حدود دوهــزار میلیارد
تومان است.
▪انتقاد وکیل بابک زنجانی از رسانه ای شدن حضور
شرکای زنجانی در تهران

ایــن اظهارنظر با انتقاد و واکنش وکیل مدافع بابک
زنجانی همراه شد .به گزارش فارس ،رسول کوهپایه زاده
درخصوص اظهارات یکی از مشاوران وزیر نفت درباره
حضور شرکای خارجی زنجانی در ایران برای پرداخت
بدهی های متهم افزود :براساس آخرین صورت جلسهای
که از سوی مسئوالن نفتی و متهم و دیگر افراد ذی ربط
در پرونده به امضا رسیده است مقرر شده بود که موضوع
حضور شرکای خارجی متهم در ایران رسانه ای نشود.
شرکای خارجی مالحظات خاص اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی خود را دارند و قرار نبود به هیچ عنوان تا حصول
نتیجه نهایی اطالع رسانی شود.

...

ارز مجازی

دالر در ادامه روند نزولی به  4500تومان نزدیک شد

آغاز بررسی بودجه  ۹۷در صحن علنی مجلس از امروز

حمله به بیت کوین در اجالس داووس

دالر که پس از التهابات ارزی اخیر ،آرام گرفته بود ،اولین روز هفته
جاری را با افت  25تومانی آغاز کرد .به گزارش سامانه سنا از میانگین
موزون نرخ ارز در کل کشور ،دیروز دالر با 24تومان کاهش نسبت به
روز پنج شنبه هفته گذشته ،به چهار هزار و  517تومان رسید .از سوی
دیگر در بازار آزاد تهران نیز ،این ارز افت مشابهی داشت .به طوری که
از چهار هزار و  533تومان در روز پنج شنبه 27 ،تومان افت کرد و در
ساعت  17:40دیروز به چهار هزار و  504تومان رسید .پیش از این و
در روزهای التهاب ارزی اخیر ،رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که
قیمت ارز کاهش خواهد یافت ،درباره ورود سرمایه های مردم به این
بخش هشدار داده بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت که جلسات علنی
مجلسازامروز(یکشنبه)برایبررسیبودجهدردوشیفتکاریبرگزار
خواهدشد.بهروزنعمتیدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:نمایندگانپس
ازبررسیوتصویبکلیات،واردرسیدگیبهجزئیاتالیحهبودجهخواهند
شد و پیش بینی می شود ،بررسی الیحه بودجه در صحن علنی دو هفته
زمانببرد.الیحهبودجه 97باتوجهبهموضوعاتیچونحذفیارانهبیش
از 30میلیوننفر،درخواستافزایشقیمتبنزینوبرخیموضوعاتدیگر
ازجملهتعیینمیزانافزایشحقوقکارمندان،پیشبینیانتشارگسترده
اوراق بهادار از سوی دولت و همچنین تعیین قیمت ارز مبنای بودجه از
حساسیتباالترینسبتبهلوایحبودجهسالهایقبلبرخورداراست.

برخی از مسئوالن اقتصادی در اجالس داووس ،به انتقاد از بیت کوین
پرداختند .به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز ،استیون منوچین  -وزیر
خزانهداری آمریکا  -گفت :ما از نوآوری حمایت میکنیم اما میخواهیم
مطمئنشویمبازارهایمالیدرامنیتهستند.براساساینگزارش،آمریکا
میخواهدقوانیناستانداردیبرایبیتکویندرسراسرجهانوضعشودتا
ازاینکهاینارزبرایفعالیتهاینامشروعاستفادهنخواهدشد،اطمینان
حاصلشود.کریستینالگارد-رئیسصندوقبینالمللیپول-همدراین
باره گفت نوآوریهایی در قالب بیتکوین می تواند مفید باشد اما شفاف
نبودنوناشناسماندنمعاملهگرانواینچشماندازکهازاینارزهامیشود
درتامینمالیتروریسماستفادهکرد،غیرقابلقبولاست.

دولت در حالی همچنان بر سرعت انتشار انواع اوراق
تامین مالی می افزاید که برخی نگرانی هایی در این
خصوص مطرح کرده اند.
توان بازپرداخت اصل و سود این بدهی ها از جمله
این نگرانی هاست .نکته جالبی که در تفریغ بودجه
سال  95مشخص شده بر این نگرانی می افزاید.
چنان چه در نمودار مشخص است ،دولت در سال
 95بیش از آن که اسناد خزانه جدید منتشر کند،
اسنادخزانه منتشر کرده تا با منابع حاصل از آن،
اوراق قبلی را تسویه کند.

...

بازار خبر
تغییر در تعرفه واردات خودروهای
هیبریدی ،به زودی
تسنیم -نامه نگاری نمایندگان مجلس
و فــعــاالن ح ــوزه واردات خــودروهــای
هیبریدی باعث شده تا در نهایت وزارت
صنعت در تصمیم خــود در افــزایــش
واردات این خودروها تجدید نظر کند .براساس اطالعات
رسیده از مقامات مسئول قرار است تعرفه خودروهای
هیبریدی تغییر کند و بعد از اعالم نظر دست اندرکاران این
حوزه به زودی اطالع رسانی می شود.

تحقیق و تفحص مجلس از فروش کاالی
خارجی به نام ایرانی در مناطق آزاد
تــســنــیــم -ابــراهــیــم جــمــیــلــی ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت
برای مقابله با تخلفی که در مناطق آزاد با
عوض کردن بسته بندی کاالی خارجی
و در نهایت وارد کردن آن ها تحت عنوان کاالی داخلی
انجام میشود بحث تحقیق و تفحص از مناطق آزاد کلید
زده شد.

CMYK

