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رمز دوم کارت های بانکی
یک بار مصرف شد

...
خبر

مجوز وزیر صنعت به
خودروسازان برای فروش به
قیمت  5درصد زیر نرخ بازار

مجوز گرانی خودرو با وعده
سرخرمن ارزانی!
وزیر صنعت با تاکید بر این که صرف ًا برخی
از خودروها مشمول قیمت گذاری هستند
گفت :دســت خ ــودروس ــازان بــرای عرضه
خــودروهــای غیر مشمول قیمت گــذاری،
با قیمت  5درصــد کمتر از بــازار باز است.
رحمانی در حالی وعده داد با افزایش تولید،
قیمت های بــازار کاهش خواهد یافت که
بــا توجه بــه ســود خ ــودروس ــازان از گرانی
محصول و نقش آن ها در تعیین این قیمت،
مشخص نیست این وعده تا چه حد عملی
خواهد بود .به گزارش فارس و ایسنا ،وزیر
صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که
چه زمانی قیمت خــودرو نهایی میشود و
آیــا افزایشی وجــود خواهد داشــت ،اظهار
کــرد :برنامهای که ما داریــم ایــن اســت که
قیمتهایی که در بــازار تعیین شده پایین
بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است.
اکنون تولید در دو خودروساز عمده به شدت
پایین آمده است و از اول سال حدود ًا با افت
تولید روبه رو شدیم.وی ادامه داد :هم اکنون،
قیمتگذاری خــودرو به دو بخش تقسیم
میشود،خودروهایمشمولقیمتگذاریو
خودروهاییکهمشمولنبودند.خودروسازها
با یک برنامه درباره خودروهایی که مشمول
قیمتگذاری نیستند ،در حاشیه بــازار به
قیمت  5درصد پایینتر از نرخ بــازار عرضه
میکنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد
یافت .بهطوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر
خودروسازان قیمت را  5درصد پایینتر از
نرخ بازار تعیین میکنند.رحمانی در پاسخ
به ایــن ســوال که به مفهوم اقتصادی بــازار
وجــود نــدارد و عرضه و تقاضا تعیین کننده
قیمت نیستند ،بنابراین چگونه میتوان
توقع داشــت  5درصــد کمتر از قیمت بازار
خــودرو عرضه کــرد؟ گفت :ایــن خودروها
مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نیستند
و آن چــه کــه خــودروهــای مشمول بودند،
فرایند دیگری دارنــد که باید در کارگروه
بازار تنظیم شود.وی در پاسخ به این سوال
که چه زمانی قیمت خــودروهــای مشمول
قیمتگذاری شورای رقابت تعیین تکلیف
خواهدشد؟گفت:کارهایکارشناسیآندر
حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه
روی آن بحث شــد و مــجــدد بــایــد مباحث
کارشناسی آن تمام شود.وی با بیان این که
این گونه نیست که هرآن چه خودروسازان
در خصوص قیمت میگویند پذیرفته شود،
افزود :خودروسازان هزینههای مالی خود
را باالی  20درصد اعالم کردند اما سازمان
حمایت آن را قطع ًا نپذیرفته است و گفته شده
که از محل بهرهوری و اصــاح فرایندهای
مدیریتی هزینهها پایین بیاید .به گفته وی،
قیمتگذاری این بخش از خودروها ،یک
یا دو هفته دیگر نهایی می شود .رحمانی با
اشاره به اینکه از خودروسازان خواستهایم تا
درقالببستهایعملکنند،گفت:اولاینکه
باید به تعهدات خود در پیش فروش پایبند
باشند و آنرا انجام دهند و دیگر اینکه عرضه
آنها افزایش پیدا کند .درعینحال بحث
مطالبات مربوط به قطعهسازان و همچنین
تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد
خودروسازان یا تامین مالی از طریق نظام
بانکی نیز مطرح است.

ارز وطال

یورو

دالر

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار

مشهد
تهران

) ۳/180( 110.268

) 2/182( 129.298

شاخص کل بورس ایران

17.531

) ۲/405(144.610

مقدار166/235 :

ایســنا -معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :یکبار مصرف شــدن رمز دوم کارتهای بانکی از ابتدای آذرماه امسال آغاز شــده و رمزهای ثابت از
خردادسال آینده حذف میشود .حکیمی افزود :بر این اســاس ،افراد الزم است برای تایید هویت ،شــماره تماس و اطالعات بانکی خود ،تنها یکبار برای
همیشه به بانک مراجعه کنند و پس از آن رمزهای دوم یکبار مصرف برای هر بار استفاده از دو طریق پیامک یا اپلیکیشن مخصوص ،برای آنها ارسال میشود.

30.407

تغییر-680 :

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

3.163.000

35.000.000

) 1/100/000( 36.400.000

19.000.000

11.000.000

3.158.000

34.500.000

) 1/400/000 (36.000.000

18.000.000

11.000.000

نرخ زعفران در بورس کاال(گرم-ریال)

نگین123/154 :

پوشال87/029:

رئیسکل بانک مرکزی درچهارمین نشست با اقتصاد دانان خبرداد:

ادعای رویترز درباره تدبیر ایران برای رقابت نفتی با عربستان

آغاز بهکارمبادالت غیردالری ایران با چند کشور

بزرگ ترین تخفیف نفتی ایران؛ یک دالر به ازای هر بشکه

رئیس کل بانک مرکزی در چهارمین نشست با
اقتصاددانان ،از آغاز به کار کانال های مالی غیر
دالری ایران با چندین کشور خبر داد و افزود:
عم ً
ال بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی دو
جانبهایجادشدهاست  .بهگزارشروابطعمومی
بانکمرکزی،همتی،آغازبهکارکانالهایمالی
غیر دالری ایران با چندین کشور و حذف دالر از
تبادالتتجاریایرانباآنکشورهارااقداممهمی
در حوزه تحریم مالی ایران توصیف کرد و گفت:
عمال بین ایران و برخی از کشورها پیمان پولی
دو جانبه ایجاد شده است و در آینده این موضوع
تقویت میشود.وی ضمن تشریح اقدامات چهار
مــاه اخیر بانک مرکزی ،به برگشت تدریجی
ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
اشاره و درباره کاهش بیشتر نرخ ارز برای تامین
واردات ابراز امیدواری کرد.همتی در خصوص
تعیین سقف بــرای تراکنشهای کارتهای
بانکی و ایجاد محدودیت بــرای پشت نویسی
چک های تضمینی گفت :در هیچ جای دنیا با
استفاده از کارت های بدهی ( )Debit cardو
دستگاهکارتخوان،نمیتوانمبالغکالنجابهجا
کرد .همچنین ظهر نویسی چکهای تضمین

اسناد ،شواهد و داده های گردآوری شده توسط
رویترزنشانمیدهدکهایرانقصدداردبهمنظور
رقابت با دیگر صادرکنندگان نفت در منطقه،
نفت سبک خود را در ماه ژانویه  ۲۰۱۹یک دالر
درهربشکهکمترازماهقبلعرضهکند.بهگزارش
ایسنا ،رویترز با اشاره به این که ایران قصد دارد
قیمت نفت در سه گرید دیگر نفت خــام برای
فروشبهخریدارانآسیاییرانیزبهمنظوررقابت
باعربستانکاهشدهد،اینتخفیفرابزرگترین
تخفیفنفتیدریکدههگذشتهدانستهاست.بر
اساساطالعاتومحاسباتیکهدررویترزمنتشر
شده  ،قیمت نفت خام سبک ایران در ماه ژانویه
سال  ۲۰۱۹میالدی  ۳۰سنت کمتر از نفت
خام عربستان است این در حالی است که نفت
سنگینایرانحدود 1.25دالرکمترازنفتگرید
متوسط عربستان عرضه شده و به فروش خواهد
رسید .گفته میشود نفت خام فروزان ایران نیز
حدود 1.10دالردرهربشکهازنفتعربمدیوم
عربستانارزانترعرضهخواهدشد.



شده و در وجه حامل بــودن آن ها باعث ایجاد
فضای غیر شفاف در معامالت بود و نظارت بانک
مرکزی و سازمان مالیاتی بر تبادالت تجاری را
منتفیمیکردکهاینمشکالتباتوجهبهمصوبه
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ،توسط
بانک مرکزی برطرف شد.در ادامه این نشست،
اقتصاددانان دربــاره مسائلی همچون برنامه
ریزیبرایکنترلنقدینگی،تعدیلتدریجینرخ
سپردههای بانکی و حرکت به سمت تک نرخی
شدن ارز توسط بانک مرکزی با رئیس کل بانک
مرکزی به گفت و گو پرداختند.
در این نشست چهره های برجسته اقتصادی از
جملهطهماسبمظاهری،احمدتوکلی،حسین
عبده تبریزی و تیمور رحمانی حضور داشتند.

...



کاالهای اساسی

▪تخفیف های نفتی تا چه حد متعارف است؟

به گزارش خراسان ،تابستان امسال بلومبرگ

...

تسهیالت اشتغال



خرید چشم و گوش بسته
آجیل های نجومی

بدون اشاره به مقدار ،میزان تخفیف های ایران
را بیشترین میزان در  14سال اخیر (از 2014
به بعد) دانسته بود.
البته مقامات امور بین الملل شرکت نفت گفته
اند که ارائه تخفیف یکی از موضوعات ذاتی در
بــازار نفت و فرایند بازاریابی است .در همین
زمینه ،چندی پیش رویترز نوشت که به دنبال
اختالفات تجاری چین و آمریکا ،تجار آمریکایی
با تخفیف های گسترده به دنبال بازاریابی در
کره و ژاپن هستند .رویترز نوشت« :دو تاجر و یک
منبع آگاه در بازار نفت گفتند ،پاالیشگاه های
ژاپنی و کره ای در حال استفاده از تخفیف های
 10دالری در هر بشکه نفت خام آمریکا نسبت به
نفت برنت هستند».

...

موسسات مالی

عرضه گوشت با کارت ملی در میادین
پایتخت آغاز شد

تفاهم برای اعطای  ۲۱هزار میلیارد تسهیالت
اشتغال با سود  12و  14درصد

بدهی 2500سپرده گذار موسسات مالی
به زودی تعیین تکلیف می شود

ایرنا -مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری
تهران از توزیع گوشت منجمد با ارائه کارت ملی در پایتخت
خبر داد« .سعید راد» علت عرضه با کارت ملی را «قطع کردن
دست دالالن از بازار» خواند و گفت :هر شهروند با مراجعه به
 22میدان میوه و تره بار اصلی شهر تهران می تواند هفته ای
یک تا سه بار و هر بار دو کیلو گوشت منجمد به قیمت  28تا
 29هزار تومان بخرد .وی افزود :وقتی کد ملی شخصی در
سامانهثبتشودبرایباردومدرهمانروزامکانخریدندارد.

ایسنا -با حضور وزیــر صنعت  ،معدن و تجارت و رئیس
سازمان برنامه ،این دو نهاد ،برای ایجاد  ۲۷۰هزار فرصت
شغلی با سرمایهگذاری  ۲۱هزار میلیارد تومانی تفاهم
کردند .از این منابع حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان به صورت
ریالی از صندوق توسعه ملی ۱۰ ،هزار میلیارد تومان نظام
بانکی و هزار میلیارد تومان هم از خزانه تامین میشود .نرخ
سود تسهیالت ۱۲ ،درصد برای مناطق محروم و  ۱۴درصد
برای مناطق غیر محروم است.

فارس-پزشکیان نایب رئیس اول مجلس ،درباره آخرین
وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری ،اظهار
کرد :بدهی سپردهگذاران تا مبلغ یک میلیارد تومان قرار
شده به زودی پرداخت و تکمیل شود .وی افزود :بقیه بدهی
سپردهگذاران هم پس از شناسایی اموال موسسات مالی
صورت میگیرد .وی همچنین یادآور شد :هم اکنون بدهی
 2500نفر از سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری باقی
ماند ه است که به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون اقتصادی دفتر رهبر انقالب:

زمزمه تفکیک وزارت صمت پایهای ندارد

بردبار -معاون اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری
با بیان این که خدمت جزئی از تولید اســت ،با
اشاره به این که این موضوع در ادغام وزارتخانه
صمت به درستی اجرایی نشده ،گفت :هنوز هم
می شنویم که زمزمه های جدایی این دو به عنوان
آرزوهایی مطرح می شود که هیچ پایه ای ندارد .به
گزارش خراسان ،علی آقامحمدی دوشنبه شب
در دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و
دهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت،
معدن و تجارت ایران در مرکز همایش های بین
المللی سازمان صداوسیما تاکید کرد:خدمت
جزئی از تولید است ،چیزی که در ادغام وزارتخانه

صنعت ،معدن و تجارت به خوبی در نظر گرفته شد
ولی متاسفانه هیچ وقت این ادغام صورت نگرفت
یعنینیامدنداینهارایکپارچهکنندوزنجیرههارا
شکل دهند از این رو هنوز هم می شنویم که زمزمه
های جدایی این دو به عنوان آرزوهایی مطرح می
شود که هیچ پایه ای ندارد.عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام افــزود :در همه جای دنیا زنجیره
تولید وجود دارد ،خدمت با تولید یکی است ،مگر
می شود شما در خدمات ،حمل ونقل را نادیده
بگیرید ،وقتی درآلمان که جزو بهترین کشورها
دراینخصوصاستسهملجستیکوهزینهحمل
و نقل کاال  20درصد است ،مگر می شود که در

تولیدحملونقلرانادیدهبگیرید،مگرمیشودکه
فروش و برندسازی و تامین مالی را نادیده بگیرید،
این ها یکپارچه است.این ها را جدا درنظر گرفتن
همین می شود که امروز ما گرفتارش هستیم.
▪درد خود تحریمی بیشتر است

همچنین در ایـــن مـــراســـم ،رضـــا ام ــی ــدوار
تجریشی رئیس هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن
و تجارت جوانان ایــران گفت :خودتحریمی و
تحریمهایداخلیدردیبیشترازتوطئهاستکبار
جهانی و سد راه تولیدکنندگان است .شقاقی،
یکی از کارآفرینان برتر نیز درحاشیه این همایش

در جمع خبرنگاران گفت:تحریم داخلی بیشتر از
تحریم صادرات روی کار ما اثر منفی دارد ،تحریم
های خارجی فقط هزینه دارد و باید آن ها را دور
زد ولی رانت های ناشی از دالرهای چند نرخی
دارد کمر ما را می شکند.درخور ذکر است در
دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان کشور
از  37چهره ماندگار ،مدیر جوان و واحد صنعتی،
معدنی و خدماتی تجلیل شد.در این دوره چهار
چهره ماندگار 18 ،مدیر جــوان ،هشت واحد
صنعتی ،دو واحد معدنی ،سه واحد خدماتی،
یک پژوهشگر نمونه و یک شهرک صنعتی بخش
خصوصی نمونه برگزیده شدند.

در پی افت تدریجی قیمت ارز رخ داد

کاهش  ۱۰تا  ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی از شنبه
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از آغاز
کاهش قیمت و ارزانــی در بــازار لــوازم خانگی
خبر داد و گفت :چهار برند مطرح لوازم خانگی
قیمتمحصوالتخودرا۱۰تا۱۵درصدکاهش
دادهانــد و مردم میتوانند از شنبه این کاالها
را خــریــداری کنند.به گــزارش ایسنا ،محمد
طحانپوربابیاناینکهبرندهایخارجیاعمال
کننده کاهش قیمت شامل دو برند ایرانی و دو
برند آلمانی و ترکیهای هستند ،افزود :از مردم
درخواست میکنیم که لــوازم خانگی را از هر
فروشگاه و مغازهای تامین نکنند و حتما قبل از
خرید پروانه آنرا چک کنند .دوم این که قبل
از خرید ،فهرست قیمت رسمی و شرکتی را
با سربرگ و مهر و امضای رسمی از فروشنده

عکس و شرح

بخواهند .نکته سومی که وی اشاره کرد این بود
کهمردملوازمخانگیارزانتررامدتدارنخرند
وصرف ًاازآنهاییخریدکنندکه ۱۰تا ۱۵درصد
کاهش قیمت را اعمال کردهاند.طحان پور یک
دلیلارزانشدنلوازمخانگیراکاهشتقاضای
مردمبهدلیلافزایشقیمتهابیانکردوافزود:
مسلم ًا بقیه برندهای لوازم خانگی نیز همین
کارراانجاممیدهند.چراکهنرخارزنیماییکه
مورداستفادهاینصنعتبود،کاهشیافتهاست.
پیشتربرخیازصاحباناینصنعتبهدلیلاین
که احتمال افزایش دوباره نرخ ارز را میدیدند،
قیمتهایخودرانگهداشتند.اماطیماههای
گذشته نوسان چندانی را ندیدند و بنابراین
قیمتهایخودراکاهشدادند.

افــزایــش قیمت نجومی برخی اقــام
آجیل از جمله پسته به حــدود کیلویی
 250هـــزار تــومــان ،مــوجــب ش ــده تا
فروشندگان ،حساسیت خاصی نسبت
به این اجناس در فروشگاه های خود
داشته باشند .در تصویر ،خواهش یک
آجیل فروش از مشتریانش را میبینید
که نوشته است« :بهعلت گرانی بیش
از حد خواهشمندیم دست نزنید حتی
شما دوست گرامی» به این ترتیب معلوم
نیست مشتریان برای تست این اقالم و
تشخیص طعم و تازگی آن (که حق هر
خریداری است) ،چه روشی را باید به کار
بگیرند( .عکس :خبرآنالین)

...

بازار خبر
واردات نفت چین ،رکورد
تاریخی را شکست
فارس -ماه گذشته میالدی واردات نفت
چینبارسیدنبهرقم 10.43میلیون بشکه
در روز به باالترین میزان در تاریخ این کشور
رسید که نسبت به ماه نوامبر سال ،2017
 8.5درصــد افزایش داشته اســت .رکورد
قبلی مربوط به ماه اکتبر با  9/63میلیون
بشکه در روز بود.

موتورسیکلتهای دستدوم
گرانتر از نو!
محمودان ،نایب رئیس هیئتمدیره اتحادیه
قطعهسازان موتورسیکلت و دوچرخه ،با بیان
اینکه هم اکنون با این پدیده مواجه ایم که
مصرفکننده پس از خرید موتورسیکلت
انژکتوری و شمارهگذاری ،موتور کاربراتوری
رویآننصبمیکند،افزود:اینموضوعباعث
شده تا موتورسیکلتهای دست دوم گرانتر از
موتورسیکلتهای نو آب بخورند و رقم آن ها
 ۷۰۰تا ۸۰۰هزار تومان بیشتر باشد.

روسیه تولید نفت خود را روزانه
تا  60هزار بشکه کاهش می دهد
ایرنا  -وزیر انرژی روسیه اعالم کرد :روسیه
در نخستین ماه سال  2019میالدی (دی
 بهمن  )97تولید نفت خود را روزانه  50تا 60هزار بشکه کاهش خواهد داد .این اقدام
در پی توافق اخیر اوپک و غیراوپک برای
کاهش عرضه نفت انجام می شود.

قاچاق دام زنده،علت گرانی
گوشت است
مهر -رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
گــاوداران با بیان این که قاچاق دام دلیل
اصلی گرانی گوشت است ،افزود:قیمت
دام سنگین زنده نسبت به سال قبل حدود
 ١٠درصد افزایش یافته است.

باالترین رشد منفی اقتصاد ژاپن
در  4سال اخیر رقم خورد
مهر-شرکتهایژاپنیدرسهماهسومسال
جاری میالدی از میزان سرمایهگذاریهای
خود کاستند و اقتصاد ژاپن با بیشترین رشد
منفی خود در بیش از چهار سال اخیر روبه
رو شد.

استفاده از رمز بانکی پویا
عملیاتی شد
ایبنا -مــعــاون فــنــاور یهــای نوین بانک
مرکزی گفت :ارائه رمز دوم یک بار مصرف
با هدف کاهشجرایم مالی از اول آذرماه در
شبکهبانکیعملیاتیوازخردادماهسال۹۸
الزام آور شده همچنین ارائه رمز دوم ایستا
متوقف میشود.

