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تخلف  ۴وزارتخانه
در واردات ضد تولید

...
اخبار

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس برای
سوال از رئیس جمهور برگزار شد:

نارضایتیسوالکنندگانازتوضیحنمایندگان
رئیسجمهور؛فرصتیکماههبهدولت
محمداکبری  -روز گذشته دو نشست صبح و عصر سوال
کنندگان از رئیس جمهور با  3نماینده دولت در کمیسیون
اقتصادی مجلس برگزار شد ،اما نمایندگان با وجود اعالم
نارضایتی از پاسخ هــای ارائــه شــده مهلتی یک هفته ای
برای ارائــه توضیحات بیشتر دادنــد .در عین حال وقفچی
نماینده زنجان اعالم کرد :یک ماه به دولت برای حل مشکل
سپرده گذاران فرصت داده شد  .در صورت اعالم قانع نشدن
نمایندگان سوال کننده ،گزارش سوال از رئیس جمهور تا
هفت روزبعد برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس
ارجاع می شود .به گزارش خراسان ،درخواست سوال 76
نمایندهازرئیسجمهورباهدفتعیینتکلیفسپردهگذاران
موسساتمالیواعتباریوتخلفاتبانکمرکزیبرایروشن
شدن این وضعیت در جلسه ای در بهارستان با حضور تیم
اقتصادی دولت متشکل از معاون اقتصادی رئیس جمهور،
رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بررسی شد.احمد
مازنی عضو فراکسیون امید مجلس درپایان جلسه با اعالم
خبر قانع نشدن نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور
گفت :نمایندگان یک هفته وقت دارند تا درباره ارائه طرح
سوال از رئیس جمهور تصمیم بگیرند ،درصــورت اصرار بر
سوالاینطرحبههیئترئیسهاعالمخواهدشد.درعینحال
علیوقفچینماینده زنجانویکیازطراحاناصلیسوالاز
رئیسجمهوردرحاشیهایننشستبابیاناینکه مغایرتهای
زیادیدرپاسخهاوجوددارد،بابسیاریازسپردهگذارانیکه
کمتر از  100میلیون تومان سپرده داشتهاند ،هنوز تسویه
حسابنشدهونحوهتسویهحسابشانبراساساصلسپرده
بودهاست،افزود :یکماهبهدولتبرای حلمشکالتفرصت
دادهشد.محمدعلیپورمختارنمایندهکبودرآهنگنیزبابیان
اینکهماتوضیحاتنمایندگاندولتراقانعکنندهندانستیم،
افزود:براینمایندگانسوالکنندهراهیجزپرسشازرئیس
جمهوردرصحنمجلسباقینماندهاست.

سهم مسکن در  4شاخص اقتصادی
اظهاراتحامدمظاهریانمعاونوزیرراهوشهرسازی،نشان
می دهد که سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰درصد،
ازاشتغالمستقیم ۱۲درصد،ازسبدهزینهخانوار ۳۰درصد
و در تولید ناخالص داخلی ۷درصد است .به گزارش فارس،
به نقل از رئیس اتحادیه امالک افزایش سهم مسکن در سبد
هزینه های خانوار را می توان به دلیل افزایش قابل توجه
اجارهبهادردورهرکودخریدوفروشدربازارمسکندانست.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

تسنیم–حمیدرضافوالدگر،رئیسکمیسیونویژهحمایتازتولیدملیمجلسگفت:وزارتخانههاینفت،نیرو،راهوشهرسازیووزارتبهداشت،
درمانوآموزشپزشکیازجملهوزارتخانههاییهستندکهمشابهبرخیازکاالهاییراکهدرداخلتولیدمیشود ،واردمیکنند.ویبااشارهبهاین
کهدرحالاصالحقانونحداکثراستفادهازتولیدداخلهستیم،اضافهکرد:اینقانونراههایفراریداشتکهسعیکردیمآنرااصالحکنیم.

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 700(46.500

) 2.200( 57.500

)0(69.000

7.570

12.848

1.443.000

14.500.000

) 600.000(15.000.000

7.500.000

4.500.000

2.900.000

(دالر)

مقدار

تهران

) 569(46.330

) 1.453( 57.673

) 285(68.091

7.570

12.848

1.456.070

14.695.000

) 137.500(15.017.500

7.365.000

4.370.000

2.950.000

)۰(1.347

تغییر

گزارش های غیررسمی از نقش دالالن در بازار ارز نشان داد:
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فساداقتصادی
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انتقاد از تبدیل اقتصاد مقاومتی به پسوند برنامه های دستگاه ها
وزارت جهاد کشاورزی در رتبه نخست اجرای اقتصاد مقاومتی قرار گرفت

یک خانواده  10درصد ارزهای تزریق شده به بازار را خرید!

شده به بــازار تنها توسط یک خانواده خریداری شده است.
این ها همه در شرایطی است که تنها شش میلیارد دالر از ارز
پتروشیمیها وارد بازار و به طرفةالعینی بلعیده شده است.
▪جذب 24میلیاردتوماننقدینگیباپیشفروشسکه

یکی از طرح های سه گانه بانک مرکزی ،پیش فروش سکه به
قیمت یک میلیون و  400هزار تومان با سررسید شش ماهه
و نیز به قیمت یک میلیون و  300هزار تومان با سررسید یک
ساله بود .در این باره گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط
عمومی بانک ملی ایران حاکی از این است که در روز نخست
 17هزار و  875قطعه سکه پیش فروش شده که حدود 23
میلیارد و  900میلیون تومان نقدینگی در قالب طرح جدید
پیش فروش سکه ،از بازار جمع آوری شده است.



98.300

در چهارمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

ارزهای تزریق شده به بازار در جیب  160دالل
گــزارش نهادهای نظارتی حاکی از این است که در جریان
نوسانات اخیر نرخ ارز در دو ماه گذشته ،خریداران بخش عمده
ای از ارز تنظیم بازاری 160،نفر بوده اند و 10درصد از میزان
ارزتزریقشده،تنها توسطیکخانوادهخریداریشدهاست .در
پی آغاز طرح های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز،
نرخارز،دیروزنیزکاهشیبود.برایناساس،تاساعت16:30
روز گذشته ،میانگین نرخ ارز در کل کشور با 55تومان کاهش
به چهار هزار و  634تومان رسید .در بازار آزاد تهران نیز این
روند نزولی با شدت بیشتری اتفاق افتاد .دیروز شبکه اطالع
رسانی طال ،سکه و ارز تهران نرخ دالر را با  84تومان کاهش،
چهار هزار و  613تومان اعالم کرد.در این حال ،خبرگزاری
فارس ،جزئیات جدیدی از پشت پرده نوسانات ارزی اخیر را
منتشر کرد .به گزارش برخی نهادهای نظارتی ناظر بر بازار
ارز ،تهران بیش از چهار هزار دالل سرپایی و  153صرافی غیر
مجاز دارد که البته این تعداد ،شامل صرافی های غیر مجازی
است که تابلوی صرافی دارند .غیر از این صرافی ها نیز صرافی
های بدون تابلوی دیگری هستند که آمار دقیقی از تعداد آن ها
در دست نیست .این گزارش حاکی از آن است که تعداد زیادی
از دالالن سرپایی ،نماینده و کارمند صرافان بدون تابلو و غیر
مجاز هستند .طبق این بررسی ،در دو ماه گذشته ،خریداران
بخش عمده ارز تزریق شده به بازار ،حدود  160نفر بوده اند.
در این میان ،حدود  10درصد از میزان قابل توجه از ارز تزریق

شاخص کل

شاخص

حسین بردبار -چهارمین همایش ساالنه اقتصاد
مقاومتی دیروز با حضور چهره های فعال اقتصادی
کشور به عرصه مواجهه میان منتقدان اجرای این
سیاست ها و دفاعیات دولتمردان در دانشگاه
شهید بهشتی تبدیل شده بود.به گزارش خراسان،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین همایش
با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی
در 29بهمن مــاه ســال  92اف ــزود :قــراربــود این
سیاست ها موجب تحول دربخش های اقتصادی
شود درحالی که واژه اقتصاد مقاومتی به پسوندی
برای برنامه های جاری دستگاه ها تبدیل شده
اســت.وی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای
کنترل بــازار ارز انتقاد کرد وگفت :افزایش نرخ
سود سپرده های بانکی ،تیرخالصی به تولید ملی
کشور است .اگر نرخ20درصد را اعمال کنیم یعنی
نرخ تامین مالی را با احتساب کارمزد بانک ها و
دیگر عوامل به 27تا 30درصد رسانده ایم  .کدام
بخش واقعی اقتصاد می تواند 30درصد بازدهی
داشته باشد .وی افــزود :با برخورد فیزیکی نمی
شود تنش های بازار ارز را کنترل کرد .االن بازار ارز
در گوشی های همراه رفته است.دکتر خاندوزی
دبیرعلمی همایش و مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز

...
درآمد

پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز درابتدای
این همایش گفت :تدبیر محافظه کارانه می تواند
ما را به قتلگاه بکشاند .در زمان نمایش جدید غرب
برای برجام موشکی بیش از پیش نیازمند اقتصاد
مقاومتی هستیم .برای رهایی از اقتصاد نفتی و
سوئیفت و جهش نرخ ارز زمان زیادی نداریم.دکتر
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه گفت:
اقتصاد مقاومتی صرفا تدوین بودجه نیست و باید
نگاه فرهنگ سازمانی ما نیز عوض شود.وقتی که
رهبریدربرخیازجلساتمیفرمایندرضایتالزم
را از پیشرفت این سیاست ها ندارند یعنی به نتایج
الزم نرسیده ایم.دکتر میرشجاعیان معاون وزیر
اقتصاد نیز دراین مراسم از طراحی مرکز ملی پایش
محیط کسب وکار خبرداد که براساس آن پیشخوان
یکپارچه ای برای صدور مجوز درکشور به وجود می
آید .همچنین در حاشیه این همایش نتیجه ارزیابی
شبکه تحلیل گــران اقتصاد مقاومتی از عملکرد
دستگاه های اجرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی
منتشر شد که براساس این ارزیابی ،وزارت جهاد
کشاورزی به عنوان شاگرد اول با نمره  43.4از
 100در صدر جدول قرار دارد.



...
مسکن

تایید حکم همدستان بابک زنجانی

 53درصد از درآمد مردم از محلی غیر از کار تامین می شود

ابالغ اوراق رهنی مسکن به بانک ها

تسنیم -محکومیت مهدی شمسزاده و حمید
فالح هــروی دو تن از شریکان بابک زنجانی ،به
 ۲۰سال حبس در دیــوان عالی کشور تایید شد.
سعیدمهر ،وکیل مدافع فالح هروی متهم ردیف
سومپروندهنفتیبااعالماینخبرگفت:دیوانعالی
کشور حدود یک ماه پیش حکم خود را درباره این
پرونده صادر کرده و پرونده را به دادگاه بازگردانده
است.مهدیشمسزادهوحمیدفالحهرویپیشتر
به همراه بابک زنجانی در شعبه 15دادگاه انقالب
محاکمه و به اعــدام محکوم شده بودند اما حکم
اعدامشاندردیوانعالیکشورنقضشد.

طبق گفته معاون وزیر کار و بررسی داده های هزینه-درآمد خانوار ،خانوارهای شهری ایرانی ،به طور متوسط،
در سال حدود  40میلیون تومان درآمد دارند که از این میزان حدود  47درصد از محل کار و بقیه از محل هایی
چون سود (سپرده بانکی و سهام) ،اجاره (مسکن و  )...و مستمری و حقوق بازنشستگی تامین می شود.چنان
چه گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار مناطق شهری کشور نشان می دهد ،خانوار به طور متوسط  21میلیون
تومان از محلی غیر از کار درآمد داشته اند و حدود  19میلیون تومان هم در محل درآمد و مزد از بخش های
دولتی ،خصوصی ،مشاغل آزاد و کشاورزی تامین شده است .گفتنی است با توجه به سپرده گذاری حدود یک
تریلیون دالری در نظام بانکی ،چیزی حدود  200هزار میلیارد تومان در سال سود سپرده پرداخت می شود .با
افزودن سود ساالنه سهام ،حقوق بازنشستگی ،مستمری اقشار ضعیف و اجاره کاالهای سرمایه ای (زمین ،منزل
مسکونی ،ماشین آالت و  )...این رقم از  50درصد درآمد ملی پیشی می گیرد .در این باره ،دیروز منصوری ،معاون
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم با اشاره به افزایش سهم درآمدهای غیرکاری از حدود  ۴۰درصد به ۵۳
درصد در چند سال اخیر ،این پدیده را به معنای افزایش آسیبپذیری جامعه دانست.

بانک مرکزی در ابالغیه ای  10ماده ای "ضوابط
ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسات
اعتباری" را اعالم کرد .منظور از اوراق رهنی،
اسنادی است که بانک ها به پشتوانه تسهیالتی که
پیشترپرداختکردهاند،منتشرکردهوازآنطریق
تامینمالیمیکنند؛یعنیبهپشتوانهدرآمدآینده
خود (بازگشت تدریجی تسهیالتی که پیشتر داده
اند) اکنون منابع جذب کرده و خود را بدهکار می
کنند .بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ،بانک
ها برای انتشار این اوراق در بازار سرمایه ،گزارش
توجیهی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.

عقب ماندگی بازار مالی در ایران
اظهارات دیــروز عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی
حاکی از آن بود که بانک مرکزی قصد دارد در میان
مدتوبلندمدتازطریقگسترشاوراقارزیمتناسب
با نیاز گروه های مختلف ،به سمت تعمیق بازار ارز و
تشکیل بازار متشکل ارزی حرکت کند .این سخنان
ناظر به یکی از ضعف های بــازار سرمایه است که در
جریان نوسانات اخیر ارزی خود را نشان داد .در این باره
آمارهای بین المللی نشان از این دارد که ایران از منظر
توسعه یافتگی بازارها از جمله بازارهای مالی وضعیت
نامناسبی در میان کشورهای جهان دارد .رتبه ایران در
این شاخص به روایت گزارش رقابت پذیری جهانی در
سال های اخیر ،در نمودار فوق آمده است.

...

بازار خبر
مصرف بنزین با رشد  8درصدی به ۸۰
میلیون لیتر رسید
مهر -میزان میانگین مصرف بنزین کل
کشور از ابتدای بهمن ماه امسال تا پایان
روز ۲۷این ماه معادل 80.2میلیون لیتر
در روز بوده است .میانگین مصرف بنزین
کل کشوردر همین دوره زمانی سال گذشته رقم 74.3
میلیون لیتری در روز را نشان می دهد که از رشد 7.9
درصد مصرف طی یک سال گذشته حکایت دارد.

استقبال چشم بادامیها از شهرهای جدید
ایران
ایــســنــا -مــعــاون وزیـــر شــهــرســازی و
مدیرعاملشرکتعمرانشهرهایجدید
گــفــت :در تـــاالر مــعــرفــی فــرصـتهــای
سرمایهگذاری شهر پردیس ،شرکتهای
چینی ،کرهای و ایتالیایی برای احداث خدمات روبنایی
شهرهای جدید ،تفاهمنامههای همکاری امضا کردند.

سرمایه  ۳میلیون میلیارد تومانی کشور
تسنیم -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد:
سه میلیون میلیارد تومان (سه هزار تریلیون تومان) سرمایه
کلکشوراستودرصورتیکهبازدهیاشدرستشودیک
سومنرخرشداقتصادیکشورراتأمینمیکند .آقامحمدی
گفت:ساالنه ۵۰۰میلیارددالرارزشافزودهدرکشورایجاد
می شود و حدود  ۲۰۰میلیارد دالر آن پس اندازهای مردم
استکهسرمایهگذارینمیشود.
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