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رحمانی :اصالح صنعت خودروسازی
نیازمند  2سال زمان است

...

گفت و گو
رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری خبرداد:

فشار اروپا به آمریکا برای اجرای
قراردادهای خرید هواپیما
حسین بردبار-رئیس سازمان هواپیمایی
کشور با بیان ایــن که قــراردادهــای خرید
هواپیما با ایرباس و ای تی آر تعلیق شده است
از فشار اروپا به آمریکا برای اجرایی شدن این
قراردادها خبرداد.جزئیات بیشتر را در گفت
و گو با کاپیتان علی عابدزاده،معاون وزیر راه
و شهرسازی می خوانید:
گفته می شود که قراردادهای ایرباس و ای
تی آر هنوز معتبرند و امکان بازگشت به
شرایط قبلی برای آن ها وجود دارد ،شما
این موضوع را تایید می کنید؟
باالخره اروپایی ها نمی خواهند قراردادهالغو بشود ،قــرارداد را معلق کــرده اند و در
صددند که فشار بیاورند به دولــت آمریکا
که مجوزهای فروش را مجدد تمدید کند،
این سیاست را اروپا دارد پیگیری می کند و
قرارداد ایرباس و ای تی آر تعلیق شده و لغو
نشده است.
با توجه به این که  7فروند هواپیمای ای تی
آر را هنوز طبق قرارداد تحویل نگرفته ایم
آیا امید به گرفتن آن هست؟
ایــن بستگی به سیاست هــای کارخانهسازنده و اتحادیه اروپا دارد که بتوانند مجوز
بگیرند.البته اروپایی ها تالش می کنند که
مجوز بگیرند و بستگی دارد به این که چگونه
با آمریکا راه بیایند.
درصورت عملیاتی شدن  SPVآیا امیدی
به وارد کردن هواپیما هست؟
بله ،این محدودیتی است که االن وجوددارد و اگر برداشته شود کار شرکت های
هواپیمایی را راحــت تر و قدرمسلم کمک
می کند.

وزیر صمت گفت :اصالح صنعت خودروسازی دو سال زمان می خواهد ،اما اکنون این حوزه باید در مدار اصلی تولید قرار بگیرد .به گزارش
ایرنا رحمانی اظهار کرد :برنامه ما افزایش تولید است زیرا ارتباط مســتقیم با تولید دارد .اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم،
عرضه زیاد می شود و پاسخ گوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.
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کریسمس سیاه بازارهای جهانی

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شاخص

سقوط قیمت نفت و ریزش شاخص های بورس آمریکا و ژاپن

بازارهای ارز ،بورس و کاالی جهانی
در پی تنش های ایجادشده توسط
تــرامــپ طــی روزهـــای اخیر سقوط
هــای کم سابقه ای را تجربه کرد.
طــبــق گــــزارش ســی ان بــی ســی،
شاخص های وال استریت بدترین
شب کریسمس خود در طول تاریخ
را تجربه کردند .رویترز نیز به نقل از
مردم و معامله گران بــازار ارز با این
تیتر که "ایــن یک کریسمس سیاه
است ،به توصیف وضعیت بازارها و
به ویژه سقوط دالر آمریکا در برابر ین
ژاپن پرداخت.به گزارش خراسان از
روز دوشنبه شاخص های داوجونز
به زیــر  22هــزار واحــد سقوط کرد
و اس انــد پی  500نیز حــدود 20
درصد افت کرد .قیمت نفت دیروز
 6درصد افت کرد تا نفت آمریکا به
مــحــدوده  42دالر و نفت برنت به
محدوده  50دالر عقبگرد کند .دالر



آمریکا نیز به کمترین سطح چهار ماه
اخیر بازگشت .بــورس نیکی ژاپن
نیز  5درصــد افــت کــرد .مهم ترین
علل ایــن سقوط هــا در کنار تنش
های تجارت جهانی آمریکا و چین،
موضوعات داخلی آمریکا ،تعطیلی
بخشی از دولــت و حمله ترامپ به
مقامات اقتصادی این کشور از جمله
رئیس کل بانک مرکزی و احتمال
برکناری وزیر خزانه داری بوده است
که نااطمینانی و تالطم در بازارها را
به اوج رسانده است.
دیروز در حالی که رسانه ها مشغول
بررسی موضوع برکناری احتمالی
پاولی رئیس کل بانک مرکزی آمریکا
بودند ناگهان بلومبرگ اعالم کرد که
ترامپ موضوع برکناری منوچین وزیر
خزانه داری این کشور را نیز در دستور
کار دارد .برخی نقطه شروع دور جدید
ریزش بازارها را حمله جدید ترامپ به

بانک مرکزی آمریکا در روز دوشنبه
دانسته اند .ترامپ در توئیتی نوشته
بود :تنها مشکل اقتصاد آمریکا فدرال
رزرو است ،آن ها درکی از بازار ندارند.
ترامپ پیشتر نیز بارها به بانک مرکزی
به خاطر افزایش نرخ سود حمله کرده
و حتی آن ها را احمق خوانده بود.

...



تامین اجتماعی

توزیع بسته حمایتی کارگران ،معطل بازنشستگان

علت پرداخت نشدن بسته کامل حمایتی این است که تا کنون ۷۵درصد بودجه برای بازنشستگان
تأمین اجتماعی دریافت شده است.به گزارش تسنیم ،احمد میدری ،معاون رفاه وزارت کار با بیان
این که تا کنون  75درصد بودجه سبد حمایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت شده است،
افزود :پس از این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت ،نوبت به کارگران بیمه شده تامین
اجتماعی میرسد.وی همچنین درباره زمان پرداخت این بسته حمایتی به کارگران نیز بدون ذکر
زمان مشخص ،آن را بعد از پرداخت بسته حمایتی گروه دوم یعنی بازنشستگان اعالم کرد.
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▪روزهای بدتری در راه است؛ حمله
خرس ها به بازارهای جهانی

درب ــاره وضعیت بــازارهــای جهانی،
مارک جولی تحلیل گر و استراتژیست
بین المللی به سی ان بی سی گفت:
دوســـت دارم خــوش بین بــاشــم اما
چیزهای مثبت زیـــادی در اطــراف

نمیبینم .مــن فکر مــی کنم هنوز
بدترین روزهــا فرانرسیده و شرایط
بدتری در سال آینده در پیش است .به
گفته او ،باید منتظر بازارهای جهانی
«خــرســی» در ســال آینده باشیم .به
گزارش خراسان در بازارهای مالی،
به شرایط نزولی شدید خرسی (bear
 )marketگفته می شود.
پیشتر جنت یلن ،رئیس سابق بانک
مرکزی آمریکا نیز درباره وقوع بحرانی
شدید تر از بحران سال  2007هشدار
داده بود .مهم ترین دلیل او ،فارغ از
بحران آفرینی هــای ترامپ ،بدهی
هــای عمده شرکت هــا و موسسات
آمریکایی است که به سطحی معادل
دوبرابر سال  2007رسیده و با یک
ضربه و تنش دچــار مشکل جــدی و
ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و در
نهایت ورشکستگی های پی در پی
خواهد شد.

...

بانک مرکزی

واکنش بانک مرکزی به آلرژی فصلی دالر

روز گذشته ،بازار ارز با افزایش نسبی قیمت ها مواجه شد و قیمت دالر به  10هزار و  500تومان
رسید .مهم ترین دلیل این افزایش ،عوامل فصلی از جمله ،فرارسیدن پایان سال میالدی و موعد
تسویه حساب های بین المللی شرکت های داخلی با شرکای خارجی بیان شده است .در همین
حال بانک مرکزی در اطالعیهای اعالم کرد :بازار ارز روند با ثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای
بازار ادامه خواهد داد؛ بنابراین مردم به تاکتیک های دالالن و واسطه های نوسان گیر در بازارتوجه
داشته باشند و در صورت نیاز به اسکناس مورد نیاز برای تقاضای واقعی خود ،به صرافی ها و بانک
های عامل مراجعه کنند.در این بیانیه آمده است :میزان ذخایر نقدی و موجودی حساب های بانک
مرکزیدرسطحبسیارمطلوبقرارداردواینبانکبنابهشرایطوسیاستکالنکشورازمنابعارزی
خود استفاده بهینه می کند.در همین حال طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی ،صرافان میتوانند
از طریق شعب ارزی بانکهای عامل برای خرید حوالههای ارزی از بانک مرکزی اقدام کنند.

همتی :اضافه برداشت بانک ها
از بانک مرکزی کاهش یافت
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه
های این بانک برای مدیریت اضافه برداشت
بانک هــا ،از مدیران عامل بانک ها برای
کاهش اضافه برداشت بانک ها نسبت به
پنج مــاه پیش ،قــدردانــی کرد.به گــزارش
روابــط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر
همتی در جلسه دور های رئیس کل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با مدیران
عامل نظام بانکی تدابیر بانک مرکزی برای
اصــاح نظام سود بانکی به منظور تامین
منافع سپرد هگذاران بانکها و نیز حفظ
قوام ساختار مالی بانکها را تشریح و اهتمام
نظام بانکی در رعایت سیاستهای پولی
بانک مرکزی را ستود و بر نظارت بیشتر
مدیران نظام بانکی برای رعایت مقررات
تاکید کرد.همتی با اشــاره به سفر رئیس
جمهور و هیئت همراه به ترکیه در خصوص
مناسبات اقتصادی با دیگر شرکای تجاری
کشورگفت :به نحو مناسبی مبادالت از
طریق چین و هند و دیگر مــبــادی انجام
میشود و به تدریج گسترش مییابد.

تراز عملیاتی بودجه منفی تر شد

ترازعملیاتیبهمعنایمقایسهدرآمدهای
دولــت به جز فــروش نفت با هزینه های
جــاری است و نشان می دهد که درآمد
های دولت چه مقدار از هزینه های جاری
را پوشش می دهد .در الیحه بودجه ،98
هزینه هــای جــاری  112هــزار میلیارد
تومان بیش از درآمدهای دولت است .این
در حالی است که در الیحه بودجه 97تراز
عملیاتیمنفی 83هزارمیلیاردتومانبود.

...

بازار خبر
حجم تجاری جاده ابریشم
به  ۵تریلیون دالر رسید
فارس  -چین به تازگی اعالم کرده است که
میزانحجمتجاریصورتپذیرفتهازراهپروژه
جاده ابریشم به  5تریلیون دالر رسیده است.
طرح توسعه کمربند جادهای موسوم به جاده
ابریشم چین را به کشورهای آسیای مرکزی
و دیگر نقاط جهان متصل میکند و موجب
میشود که محمولههای کاالیی با سرعت
بیشتری به بازار کشورهای دیگر منتقل شود.

سود  ۱۲۰میلیارد دالری روسیه
از پیمان کاهش تولید با اوپک
ایسنا  -وزیر انرژی روسیه اظهار کرد ،روسیه
طی مــدت دو ســال اجــرای پیمان کاهش
تولید نفت میان تولیدکنندگان اوپــک و
غیراوپک ۱۲۰،میلیارد دالر درآمد بیشتری
داشته است .الکساندر نواک اظهار کرد:
پیشبینی این که توافق اوپک و غیراوپک در
خصوص محدودیت عرضه نفت ،چه مدت
ادامه خواهد داشت ،دشوار است.

...
بنزین

طرح مجلس برای وضع
عوارض بر مصرف بنزین
پورابراهیمی:قاچاق بنزین از
مواد مخدر سود آور تر است
رئیس کمیسیون اقتصادی از طرح مجلس
بــرای وضــع عــوارض بر مصرف بنزین خبر
داد .پورابراهیمی در گفتوگو با فارس ،در
بیان جزئیات طرح پیشنهادی خود درباره
حاملهای انــرژی بنزین ،افــزود :این طرح
با عنوان طرح سامان دهی مصرف سوخت
در کشور با محوریت عوارض مصرف تهیه و
تدوین شده است .به گفته وی هزینه حمل
بنزین اکنون از قیمت خــود بنزین زیادتر
است .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اشاره به اختالف قیمت بنزین در ایران با
کشورهایهمسایهگفت:براساسگزارشها
سود قاچاق بنزین از سود قاچاق مواد مخدر
هم بیشتر شده است و اگر یارانه دادن به
بنزین ادامه پیدا کند ،منابع ملی به صورت
وحشتناکی تلف میشود.وی با اشاره به طرح
پیشنهادی خود دربــاره بنزین اظهار کرد:
در این طرح پیش بینی شده تا قیمت بنزین
برای سال آینده افزایش پیدا نکند ،اما قیمت
بنزینبراساسمصرفمحاسبهوتعریفشود.
وی افزود :دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد
و برخی معتقدند کــارت به خانوار و برخی
میگویند به ماشین تعلق بگیرد؛ مثال کسی
که ۶۰لیتر در ماه حق استفاده از بنزین دارد،
وقتی ۹۰لیتر یا بیشتر مصرف میکند قیمت
برای او به صورت پلکانی منظور خواهد شد.
وی با بیان این که این عوارض در بازه زمانی
سه ماه و شش ماه براساس میزان مصرف
بنزین پرداخت میشود که با نر مافزارها
محاسبه خواهد شد ،افــزود :این محاسبه
مانند عوارض رانندگی است ،بنابراین قیمت
مصرف هر کس را خودش تعیین میکند اگر
معمولی مصرف کند قیمت عادی و هرقدر
مصرفش بیشتر باشد به عنوان فرد پرمصرف
برایش محاسبه میشود.

