اقتصاد
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دستور روحانی برای کاهش قیمت ها
متناسب با کاهش قیمت ارز

...

گزارش خبری
درخواست بازخوانی جعبه سیاه
ارز  4200تومانی

نیلی :فایل صوتی جلسه
دالر ۴۲۰۰تومانی را منتشر کنید

پس از روایت حسامالدین آشنا درباره جلسه
دالر  ۴۲۰۰تومانی ،مسعود نیلی خواستار
انتشارفایلصوتیآنجلسهشد.طیروزهای
اخیر ،بحث بر سر موافقان تعیین نرخ4200
تومان برای دالر باال گرفت .نرخی که موجب
شکل گیری رانــت بــزرگ ارزی شد .رانتی
که تبعات آن از هدر رفت منابع ارزی تا بی
ثباتی شدید بازار ،همچنان اقتصاد کشور را
تحت تاثیر خود قرار داده است .در این میان،
رئیس کل سابق بانک مرکزی ،نخستین
موضع گیری روزهــای اخیر را انجام داد.
ولی ا ...سیف 26 ،آبان ماه ،در گفت و گو با
روزنامه دنیای اقتصاد ،اعالم کرد :تصمیم
 22فروردین در تعیین نرخ  4200تومان
برای ارز ،تصمیم دولت بود ،نه بانک مرکزی.
با ایــن حــال رئیس جمهور 13 ،آذر مــاه در
جریان سفر به استان سمنان ،با اشــاره به
جلسه  22فروردین امسال برای تعیین نرخ
ارز  4200تومان گفت« :در آن جلسه همه
به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰
تومان اعالم کنیم ،تمام نیازمندی کشور از
لحاظ واردات و سرمایهگذاری به طور کامل
تأمین خواهد شد ».به گزارش اقتصاد نیوز،
وی تاکید کرد« :اگر یک نظر مخالف بود( ،ارز
 4200تومانی را) نمی پذیرفتم».در ادامه،
حسامالدین آشنا ،مشاور رئیس جمهور در
آخرین شماره ماهنامه اندیشه پویا درباره
جلسه دالر  4200تومانی نقل کرد :آقای
روحانی در آن جلسه ،به تک تک اعضای آن
جلسه نگاه کرد و پرسید" :این جمعبندی
همه شماست؟" ،گفتند" :بله" .ایشان در آن
جلسهگفت":منبااینجمعبندیصددرصد
مخالفهستم،امااگرهمهشماموافقهستید
و این را تنها راه نجات کشور میدانید ،من
به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت
میکنم" .او افزود :آقای نیلی هم در آن جلسه
بود،آقاینهاوندیانهمبود.ایشاندرتصمیم
4200تومانی بودند.با این حال در آخرین
اظهارنظر درب ــاره تعیین نــرخ ارز 4200
تومان ،نیلی خواستار انتشار فایل صوتی آن
جلسه شد .به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد،
وی با اشاره به این که اکثر مطالبی که تاکنون
از آن جلسه نقل شده نادرست بوده است،
افزود :چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این
جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه
بعید است نکته محرمانهای داشته باشد
انتشار عمومی پیدا میکرد.

ارز وطال

یورو

دالر

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار

مشهد
تهران

) 222( 110.490

) ۳/096( 132.349

شاخص کل بورس ایران

18.300

) 4/622(139.988

مقدار165/352 :

هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور روحانی به وزارت صمت برای کاهش قیمت ها متناسب با کاهش نرخ ارز خبر داد.محمود واعظی
در حاشیه نشست هیئت دولت گفت:رئیس جمهور به وزارت صنعت در این خصوص دستوراتی داده است ،اصناف و تجار هم در این زمینه باید کمک
کنند و مردم هم در خریدها به شکلی کمک کنند تا قیمت کاالها کاهش یابد.

29.731

تغییر-882 :

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

3.255.000

34.000.000

) 700/000( 35.700.000

18.000.000

11.000.000

3.100.000

34.000.000

) 500/000 (35.500.000

18.000.000

10.350.000

نرخ زعفران در بورس کاال(گرم-ریال)

پوشال82/910:

نگین117/393 :

پشت پرده اصالح الیحه بودجه 98

نوسان دالردرمرزکانال  9000تومان

فراخوان بانک مرکزی به مردم برای فروش ارز به صرافی ها و بانک ها

رایزنی برای  27هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه

روز گذشته و پس از کاهش نرخ دالر در روز سه
شنبه به حدود  10هزار تومان ،قیمت در همین
محدوده نوسان داشــت و اگرچه رونــد کاهش
قیمت متوقف شد اما هجوم مجدد فروشندگان
ارز به گونه ای بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای
جدید ،مجدد از مردم و صادرکنندگان خواست
تا ارز خــود را به بانک ها و صرافی هــای مجاز
بفروشند.روابط عمومی بانک مرکزی اعالم
کرد با توجه به روند مساعد بازار ارز کشور ،کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی و صادرکنندگان
می توانند ارز در اختیار خود را عالوه بر صرافی
ها ،در بانک ها نیز به فروش برسانند.همچنین
طبق بخشنامه صادر شده بانک مرکزی ،شعب
ارزی بانک های مختلف سراسر کشور مکلف به
خرید ارز از هموطنان هستند.به گزارش ایبنا،
قیمت ارز در ادامه روند نزولی روزهای گذشته
کاهش یافت و دیروز صبح به  ۱۰هزار و ۱۰۰
تومانرسید .پس از آن نرخ دالر در دقایقی از روز
به کمتر از  ۱۰هزار تومان نیز کاهش یافت اما در

یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه
از سهم  20درصــدی صندوق توسعه ملی از
درآمــدهــای نفتی در الیحه بودجه سال آینده
خبرداد و گفت :تمامی ارقام بودجه تحت تاثیر
ایــن موضوع تغییر میکند و اکنون  ۲۷هزار
میلیارد تومان کمبود منابع وجود دارد.یکی از
محورهای مهم الیحه بودجه در هر سال ،سهم
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.
در قانون برنامه ششم توسعه ،هدف گذاری شده
است تا سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل
از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات
گاز در سال اول اجرای قانون  30درصد تعیین و
ساالنه حداقل دو واحد درصد به آن افزوده شود.
بدین ترتیب باید به طور پیش فرض این سهم در
الیحه بودجه سال آینده 34 ،درصــد باشد .با
توجه به این که در این زمینه تایید و نظر مقام
معظم رهبری باید گرفته شود ،آخرین خبرها
به نقل از یک مقام مسئول در سازمان برنامه و
بودجه حاکی از این است که سناریوی واریز سهم



قیمت  ۱۰هزار تا  ۱۰هزار و  ۱۰۰تومان به ثبات
رسید .ریزش قیمت دالر موجب شده صف فروش
در مقابل صرافیهای بانکی که ارز را به قیمت
باالتری از مــردم خریداری می کنند ،تشکیل
شود .این در حالی است که صرافی ملی که این
روزهــا به عنوان بازارساز عمل میکند قیمت
خرید و فروش دالر را به ترتیب  10هزار و  50و
 10هزار و  100تومان تعیین کرد .همچنین نرخ
خرید هر یورو نیز در این صرافی  ۱۲هزار تومان
اعالم شده و  ۱۲هزار و  ۱۰۰تومان قیمت فروش
یورو است.

...

کاالهای اساسی
حجتی :مرغ بیش از  10هزار تومان اجحاف
در حق مشتری است

محمدی-وزیرجهادکشاورزیقیمتبیشاز 10هزارتومان
برای مرغ را اجحاف در حق مشتری دانست و از عرضه مرغ
منجمد در بازار برای تنظیم بازار خبر داد .حجتی در حاشیه
جلسهدولتدرپاسخبهسوالیدربارهعبورقیمتهرکیلوگرم
گوشت مــرغ از مــرز  12هزارتومان در بــازار تصریح کرد:
ارزیابیهای ما و سازمان حمایت نشان میدهد که اکنون
قیمتمنطقیهرکیلوگرمگوشتمرغدربازاربایدحدود10
هزار تومان باشد و عرضه این محصول با قیمتهایی بیش از
این ،اجحاف در حق مصرف کنندگان است.



...

پارس جنوبی



آیا تولید داخل ،جای واردات
قطعات خودرو را گرفت؟

 ۱۰درصدی و پس از آن استفاده یک دوازدهم در
سال آینده مورد موافقت رهبر معظم انقالب قرار
نگرفته است .این مقام مسئول ،درباره این که در
بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی چقدر
میشود ،گفت :حداقل  ۲۰درصد از درآمدهای
نفت و میعانات گازی به صندوق خواهد رفت،
بنابراین سقف منابع عمومی تغییر میکند.
بدین ترتیب منابع عمومی از  ۴۳۳هزار میلیارد
تومان به حدود  ۴۰۵میلیارد تومان کاهش یافته
و اکنون  ۲۷هزار میلیارد تومان کمبود منابع
وجود دارد.

...
خودرو

خروج چین از فاز  11پارس جنوبی

آغاز پیش فروش محصوالت سایپا از امروز

در حالی که پس از خروج توتال از فاز  11پارس جنوبی ،وزیر
نفتاعالمکردکهشرکتدولتینفتچین () cnpcجایگزین
توتال در این میدان شده است ،رویترز گزارش داده است که
سه مدیر دولتی چین گفتند شرکت ملی نفت چین برای به
حداقل رساندن تنشها در مذاکرات میان پکن و واشنگتن،
سرمایهگذاری در پــارس جنوبی ایــران را به حالت تعلیق
درآورده است .به گفته این منابع ،البته چینی ها ،آمریکا را
متقاعد ساخته اند که به سرمایهگذاری در میادین آزادگان
شمالی و مسجد سلیمان برای جبران میلیاردها دالری که
تحت یک قرارداد بیع متقابل هزینه کرده است ،نیاز دارد.

خبرآنالین -شرکت سایپا مرحله جدید پیش فــروش
محصوالت خود را ویژه آذر  ۹۷از امــروز ساعت  9آغاز می
کند .در این طرح خودروهای سایپا ۱۱۱و سایپا ۱۳۱با پیش
پرداخت ۱۱میلیونتومانوتیبا ۲باپیشپرداخت ۱۵میلیون
تومان به فروش خواهد رسید .زمان تحویل این خودروها تیر،
مرداد ،شهریور و مهر ۹۸است .مطابق اطالعیه سایپا سود
مشارکت در این طرح  ۱۵و سود انصراف  ۱۲درصد است.
قیمت نهایی محصوالت هم با قیمت روز شرکت محاسبه
میشود .از سوی دیگر ،طبق خبر برخی رسانه ها ،هنوز این
شرکت قیمت محصوالت خود را افزایش نداده است.

وجود  ۱۳۵۶واحد اقتصادی مشکل داردرکشور
بر اســاس آمــار رسمی تعداد واحدهای اقتصادی مشکل دار
(تعطیل شده ،نیمه تعطیل و  )...از  ۲۰۰واحد در سال  ۸۷به
هزار و  ۳۵۶واحد در شهریور  ۹۷افزایش یافته است.به گزارش
مهر ،بررسی آمار رسمی از وضعیت بیکاری ناشی از بنگاههای
مشکل دار نشان میدهد تعداد واحدهای مشکل دار در سال
 87در مجموع  ۲۰۰واحد بود .با این حال آمار جدید تا پایان

شاخص

شهریور ،۹۷نشان می دهد که تعداد هزار و  ۳۵۶بنگاه مشکل
دار در کشور شناسایی شده است .از هزار و  ۳۵۶واحد مشکل
دار شناسایی شده تا پایان شهریور امسال  ،تعداد  ۱۷۳بنگاه
تعطیل شده اند و  ۵۶۵بنگاه نیمه فعال و  ۶۱۸بنگاه فعال (اما
دارای مشکل) هستند .به این ترتیب طی یک دهه اخیر ساالنه
حدود ۱۱۵بنگاه به جمع بنگاه های مشکلدار اضافه شده است.

در هشت ماه امسال ،بیش از یک میلیارد
و  ۱۳۴میلیون دالر قطعات خــودرو با
ساخت داخــل  ۱۴تا  ۳۰درصــد وارد
کشور شــده که نسبت به مــدت مشابه
ســال قبل ،رشــد 15درصــــدی دارد.
واردات قطعات با ساخت داخل  ۳۰تا
 ۵۰درصد نیز افزایش 26درصــدی را
نشان می دهــد .با ایــن حــال ،واردات
قطعات منفصله خودرو با ساخت داخل
 ۵۰درصــد و بیشتر ،نسبت بــه مدت
مشابه سال قبل35درصد کاهش دارد.
با این وضعیت احتمال این که بخشی از
تولید داخل جایگزین واردات قطعات
خودرو شده باشد ،قوت گرفته است.

...

بازار خبر
معامالت کم رمق بورس تهران
فارس -معامله گران بورس تهران در آخرین
روز معامالتیهفته جاریمعامالت کم حجم
و بیرونق را به نظاره نشستند که عمدتا به
انگیزه نوسا نگیری انجام شد و در نهایت
شاخص  882واحد افت کرد.

جمعآوری گسترده پوشاک
قاچاق از اول دی

تسنیم -سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز گفت :از ابتدای دی ماه با کاالهای
محرز قاچاق پوشاک ،مبارزه می شود.

