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اعالم سیاست های ارزهای رمزنگار
تا اواسط امسال

...

ارز وطال

خبر

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
42.000

) 26( 50.930

) 1( 57.860

6.636

11.437

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

1.778.000

17.700.000

) 600.000( 18.800.000

9.000.000

5.500.000

(دالر)

مقدار

1.785.510

17.650.000

) 150.000( 18.600.000

9.005.000

5.550.000

) 9( 1.314

تغییر

واکنش های زنجیروار دولتی ها در تحلیل
علت التهابات ارزی اخیر ادامه دارد

پاسخ سیف به تحلیل ارزی آخوندی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی به مواضع
آخوندی وزیر راه دربــاره علل تالطم ارزی اخیر واکنش
نشان داد .گفتنی است آخوندی در یادداشتی با انتقاد از
آشنا مشاور رئیس جمهور ،علل این التهابات در بازار ارز
را مشکالت داخلی و به خصوص تنگنای بانکی دانسته
و نظر آشنا مبنی بر وقوع فشار و توطئه خارجی را مردود
دانسته بود.
سیف در یادداشت اخیر خود آورده است :عوامل موثر بر
نرخ ارز در دو دسته اقتصادی و غیراقتصادی (روانــی و
انتظارات) طبقهبندی می شوند .وی با اشاره به تحلیل
آخوندی این گونه نوشته است :در روزهای اخیر نظراتی
درباره عوامل مؤثر در تحوالت بازار ارز مطرح شده است.
در تحلیلی بیان شده عامل التهابات اخیر ،پولهای سمی
در بانکها ،سیاست پولی انقباضی ،باال بودن نرخ سود
بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه
پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات
مالی بوده است و راه حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل
تنگنای بانکی جست وجو کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به این که تحوالت نرخ
ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار
با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت ،آورده است:
لیکن در پی التهاب آفرینی های آمریکا درباره برجام ،همراه
با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل
داخلی ،بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به
ب پذیری اقتصاد
شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسی 
کشور در مقابل تکانههای ناشی از التهاب آفرینیهای
خارجی ،ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعالم شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که ،قطعا در کنار
انتظارات و عوامل روانی ،علل اقتصادی نیز بر تحوالت بازار
ارز اثرگذارند ،نوشته است :با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل
و فصل سریع این مشکالت ،نباید این امر باعث انحراف در
تشخیص درست عوامل مؤثر در التهابات اخیر بازار ارز شود
و الزم است ضمن تبیین دقیق عوامل مؤثر ،ترتیب و توالی
اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد.
وی در واکنش به بخش دیگری از تحلیل آخوندی ،تصریح
کــرده اســت :شایان ذکــر اســت که سیاست هــای پولی
سالهای اخیر به هیچ وجه انقباضی نبوده است .سیف
تاکید کرد :انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان
داراییهای سمی به سمت بازار ارز برای حفظ قدرت خرید،
یسمیمربوطبهبانکهاستو
صحیحنیست.مشکلدارای 
ارتباطی با سپرد ه ها ندارد .سیف استنباط آخوندی درباره
خروج سرمایه را نیز نادقیق دانسته است.

پس از  ۷ماه تاخیر ابالغ شد:

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بدون تغییر
نرخهای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
پس از هفت ماه تاخیر و اختالف نظر بین وزیر
کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه ،اعالم شد
که بر اساس آن نرخ خرید تضمینی محصوالت
مختلفمانندگندممعمولی،دوروم،جو،برنج،
سیب زمینی ،پیاز و  ...تغییر نکرده است.به
گزارش ایسنا ،بیش از هفت ماه از فصل زراعی
 ۱۳۹۶-۱۳۹۷گذشت و باالخره سازمان
برنامه و بودجه کشور پنجم اردیبهشت امسال
طی نامهای نــرخ خرید تضمینی محصوالت
زراعـــی ،بــرگ سبز چ ــای ،پیله تــر ابریشم و
محصوالت باغی را به وزارت جهاد کشاورزی
ابالغکرد.براساسجدولابالغشدهنرخخرید
تضمینیبسیاریازمحصوالتمختلفازجمله



...

گندم ،جو ،برنج ،سیبزمینی ،پیاز و  ...بدون
تغییر نسبت به سال زراعی گذشته اعالم شده
است.این ابالغیه در حالی صورت گرفته است
که بر اســاس قانون تضمین خرید محصوالت
کشاورزی،دولتبایدهرسالهنرخخریدتضمینی
محصوالت کشاورزی را قبل از آغاز فصل کشت
یعنی پایان شهریور هر سال و با در نظر گرفتن
نرختورمساالنهواعمالمیزانتاثیرآندرقیمت
تمام شده محصوالت مختلف مورد اشاره در این
قانوناعالمکند.بنابراینمیتوانگفتکهاعالم
دیرهنگام نرخ خرید تضمینی عم ً
ال به اجرای
طرح الگوی کشت که کشاورز بتواند بر اساس
قیمتاعالمیتصمیمبهکشتمحصولبهتری
بگیرد ،کمکی نمیکند.در زمینه چرایی اعالم

دولت



معاون بانک مرکزی از اعالم سیاستهای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبرداد و گفت :بخشنامه ممنوعیت استفاده از ارزهای مجازی ،موضع بانک مرکزی
نیســت .به گزارش خبرگزاری مهر ،ناصر حکیمی با اشاره به بخشــنامه یادشــده ،افزود :اعتقاد دارم این بخشنامه منتشر شده اســت تا از ایجاد اتهامات برای
جمهوری اسالمی ایران در زمینه پول شویی جلوگیری کند از این رو این بخشنامه به معنای عدم رگوالتوری در آینده و پژوهش در زمینه ارزهای رمزنگار نیست.

دیرهنگام نرخ ها گفته می شود که در ماههای
گذشته حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی،بهعنوان
مخالف ثابت نگه داشتن قیمت خرید تضمینی
محصوالت کــشــاورزی زراعــی به ویــژه گندم
در جلسات متعددی مخالفت خود را اعالم
کرده بود و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
یکی از دالیــل تاخیر در ابــاغ ایــن نر خها را
همین رویکرد این وزارتخانه دانسته اند.از
سوی دیگر ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی
محصوالتی که اشــاره شد و در نظر نگرفتن
نرخ تورم ساالنه در تعیین آن ها ،سوالی است
کهدراینزمینهوجوددارد.بهاینترتیبباتوجه
به دیر ابالغ شدن نرخ خرید تضمینی و کاهش
بارندگیپیشبینیمیشودکهمیزانبرداشت
محصوالت کشاورزی امسال کمتر باشد.
جدول نرخ خرید تضمینی برخی محصوالت
کشاورزی در سال 97
(هر کیلوگرم -ریال)

گندم معمولی

قیمت خرید
تضمینی

نام محصول

13000

جو

10300

ذرت دانهای

10865

چغندر قند بهاره

3122

سیبزمینی بهاره

4121

پیاز بهاره

2748

...

شاخص کل

93.586

شاخص

219

افزایش  7درصدی قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت
هرکیلووات برق 4.5وهرمترمکعبآب 28تومانگرانمیشود
بر اساس مصوبه هیئت وزیران ،وزارت نیرو
اجازه دارد از ابتدای اردیبهشت امسال،
تعرفه آب و برق را به میزان 7درصد افزایش
دهد .البته این مصوبه مربوط به متوسط
قیمت اســت و طبق آن ســاخــتــار تعرفه
ها ،تغییر نخواهد کــرد .به این ترتیب هر
مترمکعبآبکههماکنوندرشهرهاحدود
 400تومان هزینه دارد به طور متوسط
به  428تومان خواهد رسید .تعرفه هر
کیلووات بــرق هم از  66تومان به حدود
 70تومان خواهد رسید.هیئت وزیران در
جلسه چهارشنبه گذشته خود ،در پاسخ به
پیشنهادوزارتنیروبرایاصالحتعرفههای
برقونیروودرچهارچوبقانونهدفمندی
یارانههامصوبسال،1388مجوزافزایش
 7درصــدی تعرفه ها را صادر کرده است.
بر اساس این مصوبه ،مبلغ ثابت ماهانه یا
آبونمانبرقکهبرایجبرانبخشیازهزینه
هایتوزیعبرقدریافتمیشود،برایهمه
مشترکانباقدرت 30کیلوواتوبیشتر99
هزارریالدرماهوتمامیمشترکانباقدرت
کمتر از  30کیلووات  11هزار ریال در ماه
است.گفتنی است ،هم اکنون قیمت تمام
شده هر مترمکعب آب شهری هزار تومان

اقتصاد مقاومتی



استوبهقیمت 400تومانعرضهمیشود؛
همچنینقیمتتمامشدههرمترمکعبآب
روستایی  1200تومان است و به ازای هر
مترمکعب ١٠٠،تا ١٢٠تومانازمشترکان
دریــافــت می شــود .بنابراین ،افــزایــش 7
درصدی نرخ آب ،قیمت هر مترمکعب آب
برای مشترکان شهری را  28تومان و برای
مشترکانروستاییهفتتومانافزایشمی
دهد .بر این اساس ،درباره برق نیز ،قیمت
تمام شده هر کیلووات ساعت اکنون حدود
 110توماناستکهتاقبلازتصویبهیئت
وزیــران متوسط فــروش برق هر کیلووات
ساعت  66تومان بود که با تصویب هیئت
وزیــران حدود  4.5تومان به آن اضافه می
شود.بهگزارشایرنا،بهعبارتیدیگر،بااین
که قیمت آب و برق  7درصد افزایش یافته
است ،وزارت نیرو به ازای هر متر مکعب آب
شهری  572تومان ،به ازای هر متر مکعب
آب روستایی هــزار و  83تومان و به ازای
هر کیلووات ساعت برق  400تومان مابه
التفاوت پرداخت می کند .چندی پیش
اعالم شد که تمام شرکت های آب منطقه
ای به دلیل هزینه تمام شده باال نسبت به
تعرفهدریافتیازمشترکان،زیاندههستند.

...

نظام بانکی

بازنشستگی۱۲مدیردولتیباپاداشباالی ۶۰۰میلیون

تقدیر جهانگیری از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم

ادغام ثامن در بانک انصار نهایی شد

تسنیم -مجلس سال گذشته و در قالب بودجه  97مصوب کرد که
سقف پاداش پایان خدمت برای افرادی که سال  97از دولت بازنشسته
می شوند 7 ،برابر حداقل حقوق یعنی  260میلیون تومان است .با
این حال تعدادی از مدیران ارشد دولتی برای استفاده از مزایا و پاداش
پایان خدمت بیش از  260میلیون تومان ،در پایان سال  96تصمیم به
بازنشستگی گرفته اند .بر این اساس  12نفر از مدیران ارشد دولت با
پاداش پایان خدمت نزدیک به  600میلیون تومان و تعدادی از مدیران
دیگر نیز با حقوق های بین  300میلیون تا  600میلیون بازنشسته
شد هاند .به گفته حسینی عضو کمیسیون بودجه ،تعدادی از این
بازنشستهشدهها امسال ،مجدد بهصورت قراردادی در دستگاه های
اجرایی مشغول به کار شدهاند.

معاون اول رئیس جمهور از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم سپاه تقدیر
کرد .به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت گفت :یکی
از مهم ترین دالیل موفقیت دولت در اجرای این سیاست ها این است که
همه ارکان نظام از دولت در اجرای سیاست های جدید ارزی پشتیبانی
می کنند و صدای مخالفی در این زمینه شنیده نشده است.
جهانگیری همچنین با یادآوری گزارش فرمانده قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیاء در جلسه گفت :اقدامات قرارگاه درباره کارها و پروژه
هایی که به آن ها واگذار می شود مناسب و به موقع است .وی همچنین
از اتمام  40پروژه ملی و راهبردی در  40سالگی انقالب اسالمی توسط
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء قدردانی کرد.

با نهایی شدن ادغام موسسه ثامن در بانک انصار ،تابلوهای این موسسه از
چهارشنبه به انصار تغییر می کند .به گزارش تسنیم ،در پی تصمیم بانک
مرکزی،موسسهثامنوبانکمهراقتصاددربانکانصارادغامخواهندشدتا
باایناقداماینبانکهابهیکبانکواحدتبدیلشوند.هنوززمانادغامبانک
مهراقتصاددربانکانصارمشخصنیست.ولیآنطورکهبانکمرکزیقب ً
ال
اعالمکردهبود،ادغاماینبانکهاتابهارامسالبایدنهاییواجرامیشد.در
همینحالسایترکناباتیتر«خبرخوشبرایسپردهگذارانثامن»نوشت:
اخبارازاینحکایتداردکهدرجریانادغامموسسهثامنوبانکمهراقتصاد
و انصار ،احتماال تا چند روز آینده بانک جدید با نام "انصار" تشکیل خواهد
شد.آن طور که پیشتر مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید کردهاند در نتیجه
اینادغامهیچمشکلیبرایسپردهگذارانپیشنخواهدآمد.

مردم چند درصد از وامهای بانکی را
سر وقت پس نمیدهند؟
آمارهای بانک مرکزی از تسهیالت معوق (غیرجاری) به
کل تسهیالت نشان می دهد که این نسبت تا سال 95
روند کاهشی داشته و به  10درصد کاهش یافته اما در
سال گذشته مجدد تا 11.5درصد رشد کرده است .این
بدانمعنیاستکهمردموفعاالناقتصادی،حدود11.5
درصدازکلتسهیالتدریافتیرابازپرداختنکردهاند.

...

بازار خبر
کاهش تنش ها ،قیمت طال را پایین کشید
فارس -شواهدی از کاهش تنش در شبه
جزیره کــره و همچنین اعــزام هیئتی از
آمریکابرایمذاکرهباچینوافزایشارزش
دالر سبب شد تا قیمت طال دیروز 6.40
دالرافتکندواونسجهانیبه 1317.60دالربرسد.

افزایش شدید کسری تراز تجاری ترکیه
فارس -واردات ترکیه در سه ماه نخست
امسالنسبتبهمدتمشابهسالگذشته
 22.7درصــد افــزایــش یافته و بــه 62
میلیارد دالر رسیده است .این افزایش
شدید واردات باعث شده است که کسری تراز تجاری ترکیه
در سه ماه نخست سال به  20.8میلیارد دالر برسد.

نانوایانآزادپزبایدازبورسکاالگندمبخرند
تسنیم -هیئت وزیـــران بــه پیشنهاد
مشترکوزارتجهادکشاورزیوسازمان
برنامه و بودجه کشور مصوب کــرد که
گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی
های آزاد پز توسط دولت امسال از طریق بورس کاالی ایران
با قیمت پایه  ۹هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شود.

CMYK

