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بازدهی بورس
به  75درصد رسید

...

ارز وطال

گزارش خبری
اخبار جدید زنگنه درباره فروش نفت
در بورس ،رانت پتروشیمی و قاچاق بنزین

وزیر نفت :کارت سوخت
احتماال احیا می شود

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 24( 49.312

▪فقط کره جنوبی خرید نفت از ایران را متوقف کرده
است

وی درباره عرضه نفت در بــورس هم گفت :با عرضه نفت در
بورس سران ســه قوه موافق هستند و در هیئت دولت گفته
شــده که  20درصد عرضــه به صــورت ریالــی و  80درصد
ارزی خواهد بود .این عرضه به طور آزمایشی انجام میشود
ســپس نتایج آن ارزیابــی و تصمیم نهایی گرفته میشــود و
عرضه به صورت محمولههای  40هزار بشکهای است .وی
در پاسخ به این که آیا شــرکتهای خارجی هم میتوانند از
بورس ،نفت خام خریداری کنند ،اظهار کرد :در بورس هیچ
محدودیتی نداریم ،باید  ۱۰درصد را اول و پیش از برداشت
نیز حتما ۲۰درصد ریالی را پرداخت کنند ۸۰،درصد ارزی
هم همانطور کــه پیشتر گفتــم باید ارزیابی شــود .زنگنه
درباره اینکــه آیا به جز کره جنوبی ،کشــور دیگری واردات
نفت از ایران را قطع کرده است ،افزود :برخی کشورها خرید
نفت از ایران را کاهش دادهاند ،اما تنها کره جنوبی است که
برای سه ماه پیاپی از ایران نفت نخریده است.
▪نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تغییر می کند

زنگنه گفت :طی یک تا دو ماه گذشته تقریبا عرصه فعالیت
داللهــا بــود و کاال به دســت مصرف کننــده مــواد اولیه و
تولیدکننده واقعی نمیرســید مثال ما سال گذشته 250
هزار تن پت عرضه کردیم و بازار هم در تعادل بود اما امسال
به همان میزان ســال گذشته عرضه داشــتیم ولی بیش از
یک میلیون تن تقاضا وجود داشت ،این تقاضا رانتی است
و برای تولید نیســت .زنگنه در ادامه اظهار کرد :قرار شده
که از نظر قیمتی سقف رقابت در بورس حذف شود تا توزیع
عادالنهتر انجام شــود و تصور بر این اســت که قیمت نهایی
برای مصرفکننــده پایین بیایــد .زنگنــه همچنین گفت:
البته قرار است خوراک واحدهای پتروشیمی نیز متناسب
با تغییرات قیمت ارز تغییر کند.

گزارش آماری از پرونده های احتکار به
تفکیک کاالها اعالم شد

تشکیل  ۶۶۸پرونده احتکار به ارزش
 10هزار میلیارد تومان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت ۶۶۸ :پرونده
با عنــوان احتکار داشــتیم کــه  ۱۰۰هــزار میلیــارد ریال
ارزش ایــن پروندههــا بوده اســت .بــه گزارش مهر ،ســید
یاســر رایگانی در جمع خبرنگاران به پرونده های احتکار
اشاره و تصریح کرد۱۵۵ :پرونده مربوط به میلگرد۱۵۱ ،
پرونده لوازم خانگی ۹۸ ،پرونده احتکار برنج ۳۸ ،پرونده
کولــر ۳۵ ،پرونــده شــکر ۱۹ ،پرونــده چــای ۱۷ ،پرونده
روغن های خوراکی ۱۵ ،پرونده نخود و  ۱۴پرونده پوشک
بوده است .ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت:
بیشــترین انــرژی ما در چنــد ماه گذشــته صــرف موضوع
احتکار شــده و  ۶۶۸پرونده با عنوان احتکار داشــتیم که
 ۱۰هزار میلیارد تومــان ارزش این پروندهها بوده اســت.
 ۴۹۶پرونده مختومه شدند که بیشترین پرونده ها پس از
مرداد ماه تشکیل شدند .وی درباره ارائه فهرست به روز از
کاالهای اساسی در سامانه  ۱۲۴سازمان حمایت و نظارت
بر تخلفات گفت :ما در این باره فهرســتی از خود ســازمان
حمایت تهیه کردیــم و آن را با نرخ عرضه در یک فروشــگاه
معتبر که در سراسر کشور نمایندگی دارد ،مقایسه کردیم.
این مقام مسئول در تعزیرات اظهار کرد :جمع قیمت عرضه
شده اقالم مورد اشاره در سایت سازمان حمایت  ۱۲۷هزار
تومان است ،این درحالی است که این کاالها در فروشگاه
معتبر بــزرگ مذکور بــه مبلغ  ۲۳۴هــزار تومــان به مردم
عرضه میشود.
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آغازبزرگ ترین جنگتجاری تاریخ

مروری بر آسیب های اقتصاد چین و آمریکا در فرایند جنگ تعرفه ها
جنــگ تجاری چیــن و آمریکا بــا تعرفه آمریــکا روی 200
میلیارد دالر کاالی چینی وارداتی از آن کشور و نیز تعرفه
 60میلیارد دالری چین روی کاالهای وارداتی از آمریکا
وارد فاز اجرایی شــد .در این حال این سوال پیش می آید
که این جنگ تجاری برای اقتصاد دنیا و از جمله کشور ما
چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟

در حالی که خبرها از رشــد شــدید قاچاق بنزیــن حکایت
دارد و زمزمه هایی مبنی بر احیای کارت ســوخت شــنیده
میشــود ،وزیر نفت احتمال احیای کارت سوخت را تایید
کرد  .به گزارش شــانا ،زنگنه در حاشــیه گشــایش رسمی
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست در پاسخ به
پرسشی مبنی بر احیای کارت سوخت برای کنترل قاچاق
آن از کشــور اظهار کرد :احتمال دارد کارت سوخت برای
کنترل قاچاق ،دوباره احیا شود.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

در حالی که طی شهریور ،نمادها و شرکت های بزرگ و پیشرو بورسی عمدتا به استراحت پرداختند و میدان را برای شرکت های کوچک خالی کرده
بودند ،از ابتدای هفته جاری این شرکت ها ،به ویژه ،فوالدی ها ،مجدد مورد توجه قرار گرفتند تا طی  3روز ابتدایی هفته جاری شاخص کل مجموعا
بیش از  10هزار واحد رشد کند تا شاخص به سطح  168هزار و  624واحد برسد و بازدهی بورس از ابتدای امسال تاکنون از  75درصد عبور کند.

▪جنگ سرد اقتصادی آغاز شد

چین و آمریکا که در هفته گذشــته ،از تصمیــم خود برای
اعمال تعرفه روی محصوالت وارداتی از یکدیگر خبر داده
بودند ،سرانجام دیروز این تصمیمات خود را عملی کردند.
بدین ترتیب آتش جنگ تجاری بین آمریکا و چین که از آن
به جنگ سرد اقتصادی یاد می شود با اعمال تعرفه آمریکا
روی  200میلیارد دالر کاالی صادراتی چین به آمریکا و
متقاب ً
ال اعمال تعرفــه چین روی  60میلیــارد دالر کاالی
صادراتی آمریکا به چین شــعله ورتر شد .ترامپ حدود دو
ماه قبل گفته بود که آماده اســت علیه  500میلیارد دالر
از کاالهای چینی تعرفه وضع کند .ایــن به معنای اعمال
تعرفه آمریکا روی کل واردات آمریکا از چین است.
▪چرایی اهمیت تحوالت تجاری چین و آمریکا

تحوالت تجاری چین و آمریکا از آن جا اهمیت دارد که به
گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،این دو کشــور به ترتیب
رتبــه اول و دوم در بین بــزرگ ترین صادرکننــدگان دنیا
و نیز رتبــه دوم و اول در بین بــزرگ تریــن واردکنندگان


مسکن کشش افزایش قیمت ندارد

دنیا را در سال  2017به خود اختصاص داده اند .این دو
کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و اعمال تعرفه
های تجاری بین این دو کشــور ،مــی تواند پایه و اســاس
تجارت آزاد در دنیا را با تزلزل مواجه کند.از منظری دیگر،
آمارهای تجارت خارجی دو کشور نشان می دهد که تراز
تجاری به شدت به نفع صادرات چین سنگینی می کند.
طبق آمارهــا ،این رقم در ســال  2016در حــدود 450
میلیــارد دالر به نفــع چین بوده اســت .این رقم در ســال
 2017حدود  375میلیارد دالر تخمین زده شده است.
بنابراین شاکله تجارت خارجی دو کشور بیانگر این است
که آمریکا یکی از کانون های رشد اقتصادی چین به شمار
می رود و اعمال تعرفه ها می تواند رشد اقتصادی چین را
با موانعی همراه کند .بنابراین به طور کلی به نظر میرسد
چین بــرای جبــران افــت درآمدهــای ارزی خــود بیکار
نخواهد نشســت و احتمــا ًال تمرکز این کشــور در تجارت
خارجی به سوی دیگر کشورها و همچنین ظرفیت بازار
مصرفی داخلی خود جلب خواهد شد .در این مسیر ایران
می تواند یک بازار خوب برای این کشــور باشد که ضمن
برآوردن نیازهای وارداتی چین میتواند به تامین انرژی
مورد نیاز آن نیز کمک کند.از سوی دیگر آمریکا میتواند
با باالبردن دیوار تعرفه ها ،به تولید درون این کشــور و به
ویژه تولیدات کار بر به جای ســرمایه محــور ،کمک کند و
این همان خواسته ترامپ است که در مبارزات انتخاباتی،
وعده حمایت از اشتغال در این کشور را داده بود .البته این
موضوع از منظری دیگر به زیان شــرکت هــای آمریکایی

...
مسکن

ایسنا -مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی گفت :افزایش قیمت مسکن تقریبا به حد نهایی رسیده و از این
به بعد کشــش رشــد قیمت وجود ندارد .مگر این که اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد کالن رخ دهد .علی
چگینی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص دسترسی به مسکن به  ۴۰ســال افزایش پیدا کرده است ،گفت :اگر
رشد قیمت مسکن را در کل کشور  ۳۰درصد یا حتی در شــهر تهران  ۶۰درصد در نظر بگیریم ،باز هم به عدد ۴۰
سال نمیرسیم .این شاخص با نوساناتی در سالهای گذشته بین  ۸تا  ۱۲سال متغیر بوده است .ممکن است در
دورههایی که قیمتها افزایش مییابد ،این شاخص باال برود که میتوان با افزایش رقم تسهیالت ،آن را کاهش داد.

تبعات دهن کجی اوپک به ترامپ؛ طالی
سیاه رکورد  4ساله را هم شکست

تمام می شود .بر اساس گزارش بلومبرگ ،با ادامه یافتن
تهدیدات ترامپ زنجیره تامین شــرکت های بینالمللی
مختل خواهد شد.
▪چین برای مذاکره با آمریکا شرط گذاشت

اما در ادامه کنش و واکنــش تجاری چین و آمریکا ،ترامپ
در موضعی تهاجمــی ،تهدید کرد که اقــدام متقابل چین
باعث وضع تعرفههای جدیــد روی واردات  ۲۶۷میلیارد
دالر دیگر کاالی چینی خواهد شد .چین نیز در پاسخ ،با
این هشدار که تهدیدهای ترامپ برای وضع تعرفه بیشتر،
مانع هر گونه مذاکرهای خواهد شد ،این پیام را مخابره کرد
که عم ً
ال چشمانداز راه حل کوتاهمدت برای جنگ تجاری
با واشنگتن از میان رفته اســت .به گزارش ایسنا به نقل از
خبرگزاری دولتی شینهوا چین ،دولت این کشور تصریح
کرده است که در برای مذاکرات تجاری همیشه باز است



اما مذاکرات باید در فضای احترام دوجانبه انجام شــود.
مذاکرات نمیتواند تحت تهدید تعرفهها برگزار شود.
▪برنامه ایجاد یک میلیون شغل شرکت چینی در
آمریکا منتفی شد

اما غائله تجاری چین و آمریکا به سوی شرکت های بزرگ
هم راه پیدا کــرد .در این زمینه ،علی بابا ،دومین شــرکت
بزرگ خرده فروشــی در دنیا ،به دور جدید جنگ تجاری
آمریکا واکنش نشــان داد .جکما به عنــوان بنیانگذار و
مدیرعامل شرکت چینی علیبابا پیشــتر اعالم کرده بود
که فعالیت های خود را در ایاالت متحده آمریکا گسترش
خواهد داد و بیش از یک میلیون شغل در این کشور ایجاد
خواهد کرد ،اما حاال و بهخاطر جنــگ تجاری میان چین
و آمریــکا وی گفته اســت که این وعــده در زمان و شــرایط
دوستی داده شده است و حاال دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

...

فراورده نفتی

توضیحات شرکت ملی پخش درباره تخلف بانکرینگ در بوشهر
در حالی که رسانه ها از وقوع تخلف چند ده میلیاردی در حوزه سوخت رسانی به کشتی ها و شناورها در بوشهر خبر داده
بودند ،شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی ضمن تایید اصل موضوع و ارائه توضیحاتی رقم تخلف را بسیار کمتر
اعالمکرد.بهگزارشخبرگزاریهایتسنیموایلنا،درتوضیحاتاینشرکتآمدهاستکهاینتخلفحدودیکماهقبل
توسطبازرساناینشرکتکشفواقداماتالزمحقوقیدراینبارهانجامشد .اینشرکتهمچنینتاکیدکردهاستکه
هنوزرقمدقیقاختالسوتخلفمالینفتیدرمنطقهبوشهرمشخصنیستامامیزانتخلفاحتمالیبهمراتبکمتراز
مبلغاعالمیدراخبارمنتشرشدهاست.برخیرسانههانیزمدعیشدهاندعاملاینتخلفبهگرجستانگریختهاست.

در حالی که اوپک در نشســت وزارتی اخیر خود در روز
ِ
درخواست تهدیدآمیز ترامپ برای
یک شنبه ،صریحا با
افزایش فوری تولید و عرضه نفت مخالفت کرد ،دیروز
قیمت نفت بیش از  2.5درصد رشــد کرد و از  80دالر
در هر بشکه فراتر رفت؛ قیمتی که آخرین بار در روزهای
پایانی آبان و اوایل آذر سال  1393یعنی سه سال و 10
ماه قبل تجربه شده بود .گفتنی است در جامعه مصرفی
آمریکا و در آستانه انتخابات کنگره ،قیمت بنزین یکی از
عوامل تاثیرگذار بر رضایت مردم از عملکرد حزب حاکم
یعنی جمهوری خواهان است.

...

بازار خبر
قیمت آهن به زیر ۴هزار تومان میرسد
تسنیم  -رئیس اتحادیه آهنفروشان با بیان این که اکنون
قیمت آهن در بازار ۴هزار و  ۲۰۰تومان است ،گفت :قرار
است با اســتمرار عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال
این رقم به زیر ۴هزار تومان برســد .محمد آزاد با اشــاره به
این که عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال با لغو سقف
معامالت آغاز شده است ،اظهار کرد :برداشته شدن سقف
معامالت عاملی شده تا قیمت پایه محصوالت فوالدی 20
تا  22درصد افزایش پیدا کند.

پیش بینی گرانی  5تا  6درصدی تخم مرغ
مهر  -رئیس هیئتمدیــره اتحادیه مرغ تخم گذاراســتان
تهران با بیان این که تخممرغ طی روزهای آینده حدود شش
درصد گران میشــود ،گفت :به دلیل درگیری با آنفلوآنزا
و ممنوعیــت صــادرات کاالهای اساســی ،صــادرات تخم
مرغ متوقف اســت .ناصر نبیپور با بیان این که قیمت تخم
مرغ نسبت به  ۲۰روز گذشته در مرغداری حدود  ۴۰۰تا
 ۵۰۰تومان کاهش یافته است ،گفت :هم اکنون میانگین
قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری  ۷۰۰۰تا ۷۱۰۰
تومان است.

نوبخت با اشاره به نهایی شدن  2بسته حمایتی برای معیشت مردم خبر داد:

تعیین تکلیف بسته حمایتی بعد از بازگشت رئیس جمهور از نیویورک
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به بسته های 12
گانه برای مقابله با تحریم ها گفت :دو بســته معیشتی در
قالب بســته معیشــتی برای آحاد مردم و بســته معیشتی
برای اقشار آســیب پذیر و حقوق بگیر فراهم شده تا مردم
برای تامین معیشــت خود دچار مشــکل نشــوند و منتظر
بازگشت رئیس جمهوری از نیویورک هستیم.به گزارش
ایرنا ،نوبخت در نشســتی با حضور رئیسان سازمان های
مدیریت و برنامه ریزی سراسر کشوردر ســازمان برنامه و
بودجه ،درباره دیگر بســته ها افزود :پــس از خروج آمریکا
از برجام ،دولت در بخش اقتصادی تصمیم هایی را اتخاذ
کرد و براین اساس بســته ای مشــتمل بر  12برنامه تهیه
کردیم .رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه ادامــه داد :آثار
بعدی تحریم روی بودجه است؛ بنابراین سناریوهای آثار

تحریم ها بر میزان صادرات نفت و پیامدهای آن بر بودجه
را در نظر گرفتیــم و پیش بینی کردیم چــه بودجه ای باید
داشته باشیم تا آثار سوء تحریم را کم کنیم .نوبخت افزود:
همچنین برای اتمام طرح های عمرانی ،بسته ای تدوین و
در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و برای
اقتصادی کردن این پروژه ها برای جذب سرمایه گذاران،
پیشــنهادهایی را ارائه کردیم .وی افزود :برای واگذاری
طرحهایعمرانیبایدامتیازهاییقائلمیشدیمکهالبته
شورا پیشــنهادهای ما را تایید کرد .وی گفت :در شرایط
تحریم بسته ای برای تســریع در تکمیل طرح های ناتمام
از طریق برخورداری از مشارکت بخش غیردولتی تدوین
کردیم و انتظار داریم سازمان های مدیریت سراسر کشور
پیگیر واگذاری یا مشارکت طرح ها باشند.

تاجگردون؛ از اتهام تند به بانک مرکزی
تا ارزیابی مثبت از جلسه با همتی!
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
در پستی اینستاگرامی نوشت :شک ندارم بانک مرکزی و
سیســتم بانکی و برخی از ارکان دولت تعمــد ًا ماموریت بر
خرابتر شــدن اوضاع و اذیت کردن مــردم را دارند! البته
تاجگردون ســاعاتی بعد در پست اینســتاگرامی دیگری،
از جلســه کمیســیون برنامه و بودجه مجلس بــا رئیس کل
بانک مرکزی خبر داد و اعالم کــرد :هماهنگی های اولیه
خوبی انجام شــد .با این حال پســت اینســتاگرامی قبلی
وی با واکنش هایی در فضای مجازی مواجه شــد .تابناک
نوشــت :از این نماینده اصالح طلب حامــی دولت انتظار
است که خیلی رسمی و در جایگاه رئیس کمیسیون برنامه
و بودجــه اگــر موضوعی هســت ،علنــی آن را بگویــد .این
که در لفافه صحبتی بشــود و نتیجه گیری بــر عهده مردم
باشــد ،جز مطرح شدن شــایعات نادرســت حاصلی دیگر
نخواهد داشت .برخی نیز خواستار ارائه اطالعات شفاف
و مصداقی توسط تاجگردون شــدند وتعدادی از کاربران
فضای مجــازی هم  ،چرخــش عجیب وی طی دو پســت را
مورد انتقاد قرار دادند و حتی پست اولیه را به نوعی تالش
برای تحت فشار قرار دادن بانک مرکزی و امتیاز گیری در
جلسه پیش رو دانستند.
CMYK

