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رئیس اتاق تهران :صعود  ۱۹پله ای ایران
در شاخص آزادی های اقتصادی

...

ارز وطال

اخبار

تفاهم نامه ساخت  100هزار واحد
مسکونی در بافت فرسوده
تفاهم نامه نوســازی  100هــزار واحد مســکونی در بافت
های فرســوده بین وزارت راه و ســازمان برنامه امضا شد.
بر اســاس اعالم پایگاه وزارت راه و شهرســازی ،طبق این
طرح قرار اســت ســه هزار میلیارد تومان از محــل بودجه،
 15هزار میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی و  30هزار
میلیارد تومــان از منابع بانکی اختصــاص یابد .نوبخت در
این مراسم ،از ســاخت  ۵۰هزار واحد مسکونی روستایی
و همچنین  ۵۰هزار واحد مســکونی حمایتی در شــهرها
(عالوه بــر  100هزار واحــد اصلی) به دنبــال امضای این
تفاهم نامه خبر داد .طبق این تفاهم نامه که با عنوان برنامه
تولید و اشــتغال در حوزه بازآفرینی شــهری پایدار معرفی
شده قرار است  120هزار شغل مستقیم و  180هزار شغل
غیرمستقیم ایجاد شود .آخوندی وزیر راه هم در آخرین روز
کاری خود دوباره مســکن مهــر را به باد انتقــاد گرفت و در
بخشی از سخنانش با اشاره به کیفیت پایین زندگی شهری
گفت :بی گمان ساخت مســکن در بیابان در قالب مسکن
مهر راهکار نیســت .گفتنی اســت طرح بازآفرینی شهری
 19بهمن ســال گذشــته با حضور رئیس جمهور رونمایی
شد و اکنون بعد از گذشــت حدود  9ماه جزئیات آن (نحوه
تامین مالی و ابعاد طرح) مشخص شده است.

 110شرکت کوچک و متوسط اروپایی
آماده سرمایه گذاری در نفت ایران
در حالی که پیــش از این فعاالن بخــش خصوصی از اعالم
آمادگی شــرکت های کوچک و متوسط برای خرید نفت از
ایران خبــر داده بودنــد ،اکنون رئیس اتحادیه ســازندگان
تجهیزات صنعت نفت می گوید که  110شــرکت اروپایی
برای همکاری و ســرمایه گــذاری در توســعه میادین نفتی
ایرانی اعالم آمادگی کرده اند .رضا خیامیان در گفتوگو
با ایسنا با اشــاره به پیشنهاد انجمن ســازندگان تجهیزات
صنعت نفت به دولت بــرای تعامل با شــرکتهای کوچک
اروپایی در زمان تحریم اظهار کرد ۱۱۰ :شــرکت کوچک
و متوســط اروپایــی اعالم آمادگــی کردند به شــرکتهای
ایرانی ملحــق شــوند و در صنایع نفــت و گاز ایــران حضور
داشــته باشــند .خیامیان پیش از این به نقل از کمیســیونر
انــرژی اتحادیه اروپا گفتــه بود که هرکدام از شــرکتهای
کوچــک میتواننــد از طریــق European investment
 bankحدود  ۲۰میلیون یورو فاینانس کنند و این پروژهها
را با بخــش خصوصی ایران انجــام دهند .پیشــتر ،پدیدار،
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفته بود که برای فروش
نفت بیش از  100شرکت کوچک و متوسط اروپایی اعالم
آمادگی کرده اند.

دالر

مشهد
تهران (سامانهسنا)

یورو

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 2/746(138.699

) 2/466( 161.432

) 1/039( 181.327

35/411 20.599

بردبار -رئیس اتاق بازرگانی ایران از صعود  19پله ای رتبه ایران در شاخص آزادیهای اقتصادی خبر داد و گفت :درشرایطی که برخی خبرهای بد
متاسفانه شنیده می شود خواستیم ،این خبر خوب را بیان کنیم که رتبه ایران به  ۱۳۰در شاخص آزادی های اقتصادی رسید که این موفقیت بزرگی
است .به گزارش خراسان ،خوانساری افزود :اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت اقتصاد ،مطالعاتی را برای ارتقای شاخصهای مختلف آغاز کرد.

سکه طرح جدید

3/950/000

41/000/000

)-(43.000.000

-

-

-

نیم سکه

-

موافقت رئیس جمهور با استعفای ۲وزیر

استعفای وزیر راه و صنعت با موافقت رئیس جمهور مواجه
شــد .وزیــر راه دیــروز در نامه اســتعفای خــود با تنــدی از
سیاست های دولت انتقاد کرد و نوشت که دولت در شرایط
جدید برخی اصول مهم از جمله پایبندی به قانون را نقض
کرده است و در این شرایط نمی تواند به کار خود ادامه دهد.
آخوندی که شش سال ســمت وزارت راه و شهر سازی را در
دولت تدبیر و امید بر عهده داشــت در لبــاس منتقد ظاهر
شــده و به صراحت روش رئیــس جمهــور در پیگیری طرح
بازآفرینی شــهری را مورد نقد قرار داده است.انتقادی که
در متن پذیرش اســتعفای وی از سوی رئیس جمهور بدون
پاســخ نماند  .رئیس جمهور در نامه خود بــه دو وزیر ضمن
پذیرش استعفای آن ها ،تفاوت های معناداری را قائل شده
است .روحانی خطاب به آخوندی ضمن پذیرش استعفا از
تالش های او تشــکر کرده اســت اما درباره شریعتمداری،
ضمن تشــکر از "زحمات خالصانــه و خدمات بی شــائبه"،
تصریح کرده اســت کــه "امید اســت همچنان بــرای تداوم
خدمت در دولت تدبیر و امید مهیا و موفق باشید" .موضوعی
که شایعات درباره معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار را
تقویت می کند .این در حالی است که انتقادهای بسیاری
به عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت ،به خصوص در
حوزه تخصیص ارز ،قیمت گذاری کاالها و به ویژه نظارت بر
بازار ،واردات غیرقانونی خودرو و صدور دستورالعمل های
متناقض از سوی فعاالن اقتصادی و کارشناسان وارد شده
اســت .پس از اعالم استعفای شــریعتمداری وزیر صمت و
آخوندی وزیر راه ،دیروز پایگاه های اطالع رســانی دولت و



...

صادرات



کرده اســت« :من بر ایــن اعتقاد
هســتم که ســه اصل پایبندی به
قانون ،احترام به قانون مالکیت
و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ
شــرایطی نباید زیر پا گذاشــت.
آن چه که در تدبیر شرایط سخت
ناشــی از تحریمهــای آمریــکا
شــاهدیم نقض همین ســه شــرط اســت».به نظر می رسد
همان گونه که خود آخونــدی به آن تصریح کرده ،مســکن
و بازآفرینی شــهری ،یکی از نقاط افتــراق وی و دولت بوده
اســت .موضوعی که رئیس جمهــور در مرداد ســال قبل و
در مراســم رای اعتماد نیز به آن اشــاره و اظهــار کرد  :آقای
آخوندی وزیر بســیار فعالــی بودند البته در بخش مســکن
ما نتوانســتیم به توافق نهایی با یکدیگر برســیم و در دولت
دوازدهم اولین چیزی که از ایشــان به جد خواهم خواست
مسئله مسکن اســت .بعد از آن و در دی ماه ســال قبل نیز،
انتصاب ترکان به ســمت مشــاور رئیس جمهــوری در امور
هماهنگی نوسازی بافت فرســوده و ناپایدار شهری نشان
داد که روحانی از عملکرد وزیر در حوزه مسکن هنوز راضی
نیســت .عالوه بر این ،آخوندی بارهــا در دوران وزارتش از
مسکن مهر ،به شــدت انتقاد کرد و احتما ًال همین نگاه وی
هم باعث شد که او نتواند برخالف وعده خود مبنی بر اتمام
این طرح تــا پایان ســال  ،96ایــن کار را به انجام برســاند.
همچنان که دیگر طرح های مسکن وی نیز از قبیل مسکن
حمایتی و اجتماعی نیز اجرا یی نشد.

...
دالر

-

شاخص کل

(دالر)

مقدار

)0( 1/230

تغییر

+5/646

با اشاره به مصوبه سران قوا برای
پیگیری قضایی ارز صادرات غیر نفتی

استعفای آخوندی با ژستی منتقدانه ،شریعتمداری با کارنامه ای پرحاشیه از «صمت» به «کار» رفت
ریاست جمهوری ،از موافقت رئیس جمهور با این استعفاها
خبر دادنــد .در عین حــال ،پایــگاه خبری جمــاران اعالم
کرد روحانی ،محمد اسالمی (اســتاندار مازندران) و رضا
رحمانی (قائم مقام وزیر صمت در امــور تولید) را به عنوان
سرپرست وزارتخانه های راه و شهرسازی و صمت منصوب
کرد .از سوی دیگر ،دیروز (شنبه) محسن بیگلربیگی رئیس
ستاد فضای مجازی روحانی ،در یادداشتی اعالم کرد روز
یکشنبهرئیسجمهورعالوهبرمعرفیجانشینانآخوندی
و شریعتمداری ،محمد شریعتمداری (وزیر صمت) و فرهاد
دژپسند (معاون بودجه ســازمان برنامه) را برای وزارتخانه
های کار و اقتصاد معرفی خواهد کرد .وزیر راه و شهرسازی
که طرح اســتیضاحش به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده
است ،دیروز نامه استعفای خود را که  10شهریور ماه نوشته
شده بود ،منتشر کرد .وی در نامه استعفایش که در صفحه
رسمی خود در فضای مجازی نوشته شده ،خطاب به رئیس
جمهور آورده اســت« :پیرو سه بار درخواســتی که در سال
گذشــته از محضر جناب عالی داشــتم اجازه میخواهم از
خدمت شما در دولت رخصت بخواهم .به نظر نمیرسد در
خصوص روش بازآفرینی شهری مد نظر جناب عالی بتوانم
کار مؤثری انجام دهم .همچنین ،درباره سیاست دولت در
بازار و روش ســامان دهی امور اقتصادی به لحاظ شــرایط
موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم .این حق شماست
که وزیر همراهتری را در دولت داشته باشید ».وی در ادامه،
به اصول اقتصادی کــه وی بــه آن اعتقاد داشــته و در عین
حال در دولت مورد توجه قرار نگرفته است ،اشاره و تصریح

ربع سکه

11/500/000 21/500/000

اونس جهانی

بورس ایران

188.575

شاخص



همتی:عرضه ارزدربازار
ثانویه شتاب میگیرد

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه مصوبه
شــورای ســران قوا مبنی بر لزوم عرضه ارز ناشی
از صــادرات غیرنفتــی بــه ســامانه نیما یــا چرخه
اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص
می کند ،گفت :در هفته های آینده شاهد شتاب
گرفتن و افزایــش عرضه ارز بــرای تأمین واردات
(در بازار ثانویه) خواهیم بود.همتی حجم مبادله
(خرید وفــروش) دربــازار ثانویــه را در حــدود دو
مــاه گذشــته معــادل  7.3میلیــارد یــورو اعالم و
پیش بینی کرد با مجوز دریافت شده از سران قوا
مبنی بر خریــد و عرضه ارز پتروشــیمی ها و دیگر
صادرکننــدگان غیرنفتی توســط بانک مرکزی،
عرضــه در این ســامانه شــتاب بیشــتری بگیرد و
برخــی از مســائل مطرح شــده در حاشــیه آن نیز
مرتفع شــود.همتی ضمن تقدیر از تالش فعاالن
اقتصادی و بازرگانی در توســعه صادرات کشــور
تاکید کرد مصوبه ســران قوا اختیــارات الزم را به
بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال
این مصوبــه ،یعنی آوردن ارز صــادرات غیر نفتی
به چرخه اقتصــاد ،داده اســت و امیــدوارم بانک
مرکزی بــه هیچ وجه مجبــور به اســتفاده از این

اختیار خود نباشد.

...
تجارت

سیاست ارزی؛ به نفع واردات ،به ضرر صادرات

روایت پوتین از روزهای سختی که در انتظار دالر است

همایش توسعه تجارت ایران و سوریه برگزار شد

بردبار-رئیس کنفدراســیون صادرات تصمیمات جدیــد ارزی را به نفع
واردات و به ضرر صادرات دانست .به گزارش خراسان ،محمد الهوتی ،در
نشستی خبری با اشاره به این که بانک مرکزی نباید اجازه دهد فاصله ارز
آزاد با نیمایی بیش از  5درصد باشــد ،افزود :امروز عمال قیمت تمام شده
کاالهای صادراتی مــا با نرخ بازار چهــارم یا پنجم تامین می شــود ولی در
مقابل ارز صادرکننده باید در سامانه نیما به صورت توافقی به وارد کننده
واگذار شــود ،این یعنی صادرکننده باید مواد اولیه اش را با نرخ 13تا14
هزارتومانتامینوارزخود راباقیمت 8تا 9هزارتومانواگذارکندکهاین
موضوعموجبمیشودصادرکنندهفرصتحضوردربازارراازدستبدهد.

رئیسجمهور روســیه گفت :تحریمهای آمریکا علیه روســیه این کشور
را مجبور کرده دنبــال ارزهای دیگــر در مبادالت تجاری خــود به جای
دالر برود تا بتواند امنیت اقتصاد خــود را تأمین کند .به گزارش فارس،
پوتین که در نشســتی در شــهر سوچی روســیه ســخن می گفت ،ادامه
داد :جایگزین دالر برای روســیه میتواند ســبدی متشــکل از چند ارز
بینالمللی باشــد و ابزار این کار در حال ایجاد توســط کشورهای عضو
بریکس اســت .وی گفــت :اگر چنیــن ابزاری ایجاد شــود حــذف دالر
امکانپذیر خواهد شــد و زمانی که این ابزار به طور کامل شــکل بگیرد
دوران سختی برای دالر خواهد بود.

دیروز اولین همایش توسعه همکاریهای تجاری تهران و سوریه در اتاق
بازرگانی تهران برگزار شــد .به گزارش فارس ،دانایی فر ،مشاور عالی
معاون اول رئیسجمهور در این همایش اعالم کرد بانکهای مشترک
بین دو کشور در دســتورکار قرار دارد .محمد حمشــو دبیر کل اتحادیه
اتاقهای بازرگانی سوریه هم با تأکید بر این که ما در سوریه احترام بسیار
زیادی برای خون شهدای ایرانی که با خون شهدای سوری در مبارزه با
تروریسم تلفیق شــده قائل هستیم ،گفت :برای توســعه همکاریهای
تجاری بین دو کشور میتوانیم به توسعه پروژههای تولیدی درخصوص
مسائل ساختمانی توجه کنیم.

شروع پرامید بورس در هفته جدید
بورس تهران دیروز با رشد قابل توجه  5646واحدی به
ســطح  188هزار و  575واحد رسید تا به رکورد قبلی
خود یعنی  195هزار واحد که نهم مهرماه امسال ثبت
شده بود ،نزدیک شود .با نزدیک شدن به پایان مهرماه
و ارائه گزارش های شــش ماه اول ســال ،بازار شــاهد
انتشــار گزارش هایــی فراتــر از انتظار از ســوی برخی
شرکت هاست .موضوعی که باعث شد دیروز صف های
خرید پایداری برای بسیاری از سهم های مهم و بنیادی
بازار شکل بگیرد .در صورت تداوم انتشار گزارش های
خوب شــش ماهه و همچنین گزارش عملکرد مهرماه،
طبق برخی تحلیل ها ،امکان شروع یک روند صعودی
شدید وجود دارد.

...

بازار خبر
هشدار ایرانخودرو به فروش غیرقانونی
خودرو
ایســنا -گروه صنعتی ایران خودرو اقدام افراد یا شــرکت
های متفرقه مبنی بر داشتن قرارداد با ایران خودرو و فروش
خودرو به متقاضیان را غیر قانونی اعالم کرد.

چقدر بنزین به ازای هر ایرانی مصرف میشود؟
تسنیم -در ایران با مصرف روزانه  91میلیون لیتر بنزین،
به ازای هر نفــر 1.12 ،لیتــر بنزین مصرف می شــود .این
رقم  ۱۰برابر هر نفر در ترکیه و ســه برابر هــر نفر در چین و
تقریب ًا شش برابر میانگین مصرف بنزین در جهان است .به
گزارش خراسان ،البته این نوع آمارها با فرض ثبات بسیاری
از متغیرهــا در مقابــل «ســلیقه و عــادت مصرفــی مصرف
کنندگان» طرح می شود .چرا که مصرف بنزین به عواملی
همچــون نوع شهرســازی ،فنــاوری هــای قابل دســترس
مردم در ســاخت خودروهــا و  ...بســتگی دارد .همچنین
در خصوص آمارهای مصــرف بنزین دیگر کشــورها مانند
کشــورهای اروپایی ،وجــود خودروهای گازوئیل ســوز در
این کشورها ،آمار سرانه مصرف بنزین را کاهش می دهد.
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