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تسنیم-نمایندگانمجلسازشکایتنوبختازامضاکنندگاننامهبهرئیسجمهوردربارهدرآمدهاینفتیخبردادند.احمد
علیرضا بیگی در این باره گفت :چندی پیش تعدادی از نمایندگان خواستار شفاف شــدن فروش  16هزار میلیارد تومان و یک
میلیاردو177میلیوندالرازدرآمدهاینفتیشدهبودندکهبایدبهصندوقتوسعهملیواریزمیشداماتکلیفآننامشخصاست.

شکایت نوبخت از نمایندگان امضاکننده نامه
به روحانی

...
خبر

مدل جدید توزیع گوشت با
مسئولیت مشترک  2وزارتخانه
در راه است

تغییر مسیر توزیع گوشت وارداتی
به سوی اقشار ضعیف
معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد با اشاره
به مدل جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری،
از تخصیص این محصوالت به دهک های
کم درآمد خبر داد .با این حال ،توضیحات
وی حاکی از آن است که منظور از دهک
های کم درآمد ،اقشاری در جامعه است که
به طور کلی درآمدهای کمتری دارند .بنا بر
اظهارات مسئوالن وزارت جهادکشاورزی،
قــرار اســت از ایــن پس مــدل آشفته توزیع
گوشت واردات ــی یا همان تنظیم بــازاری،
تغییر کند .در این باره ،علی اکبر مهرفرد،
معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه گفت:
در مدل جدید توزیع گوشت قرمز مسئولیت
تامین برعهده وزارت جهاد کــشــاورزی و
مسئولیت توزیع برعهده وزارت صنعت،
معدن و تجارت است .وی افزود :در بخش
توزیع گوشت قرمز وارداتــی قــرار شده که
گوشت با ارز رسمی  4200تومان براساس
شاخص های تعیین شده وزارت صنعت بین
گروه های هدف تقسیم شود نه این که هر
کسی بیشتر برای خرید مراجعه کرد و در
صف ایستاد ،گوشت بیشتری بگیرد و کسی
که کمتر آمد گوشت گیرش نیاید .مهرفرد
با اشاره به گروه های هدف دریافت کننده
گوشت وارداتی تنظیم بازاری گفت :این ها
شامل دهک های کم درآمد جامعه از جمله
خانوارهای کمیته امداد امام خمینی (ره)،
بهزیستی ،شبکه تعاونی هــای کارگری،
فرهنگیان ،نظامی و کارمندی می شود.
معاون وزیــر جهادکشاورزی تصریح کرد:
در کنار این نوع عرضه قرار است بخشی از
گوشت مورد نیاز کشور با ارز نیمایی وارد
کشور شود و خارج از شبکه تنظیم بازار در
کنار گوشت تولید داخل در اختیار بازار قرار
گیرد تا بازار متعادل شود که مبنای قیمتی
آن نرخ تمام شده کاال خواهد بود.
▪ت ــداوم چالش قشری گــری در توزیع
کاالهای یارانه ای

اگر چه تصمیم جدید وزارت صنعت برای
توزیع بی هدف و بازاری گوشت یارانه ای
را باید به فــال نیک گرفت امــا باید گفت
کماکان سیاست هــای رفــاهــی دولــت از
قشری گری رنج می برد .چند هفته پیش
نیز این چالش را در بسته حمایتی مشاهده
کــردیــم و هــم اینک قــرار اســت «اقــشــار» و
نه «جریان درآمــدی افــراد» مــاک توزیع
گوشت های یارانه ای قــرار گیرد چرا که
سوای خانوارهای تحت پوشش نهادهای
حمایتی ،در بین هر یک از اقشار فوق،
افــراد و خانوارهایی که به کاالهای یارانه
ای نیاز زیادی ندارند ،قطع ًا وجود دارند.
هرچند ممکن است در عمل دولت به سراغ
شناسایی افراد نیازمند در دل اقشار برود و
همه اقشار را مشمول توزیع گوشت نکند.
با این حال ،باز جای شکرش باقی است که
قرار است جلوی بخشی از حیف و میل بیت
المال با این سیاست گرفته شود.

نرخ ارز

دالر

(سامانهسنا)

) 5/400(129.000

شاخصکلبورس

) 550 ( 156.705

یورو

یوان

پوند

) 2/435(157.138 )  7/400( 148.000
هرگرمزعفراننگین

123.474

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه

18.678

33.806

مشهد

4.063.000

43.000.000

) 550/000( 44.200.000

14.800.000 24.000.000

هرگرمزعفرانپوشال

78/915

تهران

4.155.300

42.700.000

) 850/000(44.600.000

16.000.000 25.000.000

شاخص

بانک مرکزی در واکنش به اظهارات صادرکننده معروف مطرح کرد:

افشاگری ارزی علیه عسگراوالدی
بانک مرکزی در واکنش تندی به اظهارات اسدا...
عسگراوالدی دربــاره سامانه نیما ضمن دفاع از
این سامانه در ایجاد شفافیت برای ارز حاصل از
صادرات ،اعالم کرد :وی تا آبان ماه امسال16.6 ،
میلیون یــورو ارز حاصل از صــادرات را به چرخه
اقتصادی کشور وارد نکرده است.
به گــزارش تسنیم ،روابــط عمومی بانک مرکزی
اعــام کــرد :یکی از صادرکنندگان مشهور که
سالیان طوالنی از محل منابع و امکانات کشور
فعالیت تجاری دارد و رئیس اتاق مشترک ایران
و چین است به تازگی در اظهاراتی مدعی شده،
«سهماهاستکهصادراتینداشتهاموباندانمکاری
بانک مرکزی صادرات کشور قفل شده است»؛ وی



معتقد است در صورت اصالح نشدن این شرایط،
پیشرو خواهیم داشت ،همچنین
بهار سختی را ِ
در خصوص سامانه نیما گفته است« ،نیما دفتر
دستکی است که آقایان راه انداخته و چند صراف
را دور هم جمع کرد ه و اسماش را نیما گذاشتهاند».
بانک مرکزی در ادامه اطالعیه خود می افزاید:
در خصوص اظــهــارات مــطــرحشــده توسط این
صادرکنندهوبهمنظورروشنگریافکارعمومیباید
یادآور شدکه وی تاکنون هیچ اطالعاتی از نحوه
مصرفارزصادراتیخوددرچرخهاقتصادیکشور
ارائه نکرده است ،بهطوری که دو شرکت صادراتی
ایشان تا پایان آبان ماه سال  1397حدود 16.6
میلیونیوروصادراتداشتهوارزحاصلازصادرات

...

دستگاه قضا

درخواست رئیس دستگاه قضا از نظام بانکی:
واحدهای تولیدی را توقیف نکنید

رئیس قوه قضاییه از بانک ها و بانک مرکزی خواست تا تدابیر الزم
برای جلوگیری از تعطیل نشدن واحدهای تولیدی را اتخاذ کنند.
به گزارش ایسنا ،آیت ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی
قضایی،دربخشیازسخنانخودبهمشکالتکارخانههاوواحدهای
تولیدی اشاره و اظهار کرد :متأسفانه گاهی برخی اخبار در خصوص
تعطیلیبعضیکارخانههاوواحدهایتولیدیشنیدهمیشود.امروز
باید با تشخیص برخی ضرورتها ،مجموعههای قضایی و اجرایی در
هر استان ضمن تعامل منطقی با مدیران بانکها اجازه ندهند هیچ
کارخانهای تعطیل شود .آملی الریجانی افزود :از رئیس کل محترم
بانکمرکزیهممیخواهیمکهدراینزمینهتدبیرالزمراداشتهباشند.

حاج سید عالء میرمحمد صادقی،
کارآفرین نیکوکار تجلیل شد
بــردبــار :مــراســم تجلیل و نــکــوداشــت هشت
دهـــه تـــاش و کــارآفــریــنــی حـــاج ســیــدعــاء
میرمحمدصادقی که با داشتن  87ســال سن
همچنان مسئولیت های سنگینی را در بخش
خصوصی و مسئولیت های اجتماعی عهده دار
است،عصر دیروز با حضور چهره هایی همچون
اسحاق جهانگیری و جمعی از فعاالن اقتصادی ،
فرهنگی وسیاسی کشور برگزار شد .به گزارش
خراسان،اینمراسمباپخشپیامتصویریرئیس
مجلس که از حضور نیافتن در آن به دلیل سفر به
چینعذرخواهیکردهبودنیزهمراهبود.اسحاق
جهانگیری،معاوناولرئیسجمهوردراینمراسم
شرایطاقتصادیکشورراشرایطیویژهاعالمکرد
که با چالش هایی روبه رو و نیازمند حضور فعال
بخشخصوصیوچهرههایبااخالقوکارآفرین
همچونمیرمحمدصادقیاست.دراینمراسماز
سردیسوتمبریادبودحاجعالءمیرمحمدصادقی
باحضورمعاوناولرئیسجمهوررونمایی شد.به
گزارش فارس ،معاون اول رئیسجمهور گفت:
عدهای کمتوجه و حسود هستند و نمیخواهند
آیندهکشورراببینندوزمانیکهفردیرامیبینند
که دارای ثروت باالیی است ،دنبال راهکارهایی
برایزمینزدناوهستند.



دالر به  12800تومان رسید

را وارد چرخه اقتصادی نکرده است؛ در حالی که
بخش عمدهای از صادرکنندگان متعهد به کشور
تاکنون بیش از  10میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه
عرضه [کردهاند] و بخشی از واردات کشور از این
محل تأمین شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به این
که کارکرد سامانه نیما صرف ًا به منظور ثبت شفاف
اطالعات بوده و بدون هیچ گونه محدودیت ،امکان
ثبت اطالعات و قیمت خرید و فروش ارز بر اساس
نرخ توافقی صادرکننده و واردکننده وجود دارد،
تصریح کرده است :برخی آقایان شفاف و صادقانه
بامردمصحبتنمیکنندواینکهتمایلیندارنددر
فضای شفاف فعالیت کنند و طی سالیان طوالنی،

...

بورس نفت
معامله حداقلی در پنجمین عرضه نفت در بورس

دیروزیکمحمولهیکمیلیونبشکهاینفتخامدربورسعرضهشد
کهاینبار یکخریدارپایکارآمدوبعدازچندمرحلهتعدیلقیمتها
ازسویخریداروفروشنده،درنهایتیکمحموله 35هزاربشکهای
(حداقلمقدارقابلمعامله)معاملهشد.بهگزارشخراسانوبراساس
تابلووآمارمعامالتبورسانرژیایران،اینمحمولهدرحالیباقیمت
 52.25دالرمعاملهشدکهقیمتپایهعرضه 56.61دالربودامابعد
از ثبت سفارش خریدار در نرخ های زیر 50دالر ،فروشنده (شرکت
ملینفت)نرخفروشراپایینآوردوخریدارهمطیچندمرحلهنرخ
را باال بردتا این که در این نرخ معامله انجام شد .گفتنی است طی دو
مرحله اول عرضه نفت در بورس در مجموع یک میلیون بشکه نفت
فروشرفتامادردومرحلهبعدی،هیچمعاملهایانجامنشد.



در اتاق های بسته حوزه تجارت خارجی کشور را
قبضهکردهاندوصرف ًامنافعشخصیوگروهیخود
را میبینند ،بدانند که مردم کام ً
ال آگاه و هوشیار
هستند و صادقانه به مــردم بگویند نیما موجب
میشود کارهای پنهان ما بر مال شود.

...
خودرو

فروش محصوالت سایپا و ایران خودرو از امروز

فروش فوری محصوالت ایران خودرو و سایپا از امروز آغاز میشود.
بابایی نماینده ویژه سایپا گفت :در این طرح ،گروه خودروهای تیبا،
پراید،ساینا،کوئیکومحصوالتروزسایپاباتحویل 30روزهعرضهمی
شود .در اطالعیه این خودروسازی ،قیمت پراید 37،131میلیون و
 100هزارتومان،تیبا 38میلیونتومان،کوئیکدستی 54میلیون
تومانو ساینارینگفوالدی 45میلیونو 500هزارتوماناعالمشده
است .بنا بر این طرح ،هر فرد با یک کد ملی و یک کد پستی میتواند
برایخریداقدامکند.ازسویدیگر،خانکرمیمعاونبازاریابیایران
خودرونیزگفت:درطرحپیشفروشاینشرکت،ازمحدودیتهایی
مانندیککدملییکدستگاه ونبود امکانثبتنامافرادیکهدر۱۸
ماهگذشتهثبتنامداشتهاند،استفادهخواهیمکرد.

نرخ ارز (دالر) که در هفته سوم آذرماه
امسال به حدود  9هزار و  700تومان
کاهش یافته بــود ،از آن زمــان تاکنون
با شیب اندکی ،افزایش یافته است و
دیروز به حوالی  12هزار و  800تومان
هم رسید .در ماه های اخیر ،سیاست
های بانک مرکزی ،منجر به تقویت روند
بازگشتارزصادراتیبهکشورشدهاست
ودرمجموعهماکنونپیشبینیروشنی
در خصوص جهش نرخ ارز وجود ندارد.

...

بازار خبر
رئیس انجمن قطعهسازان:
افزایش قیمت خودرو حباب است
تسنیم -نجفی منش ،رئیس انجمن صنایع
همگن قطعهسازی با بیان این که هیچ دلیل
خاصی بــرای افــزایــش قیمت خـــودرو در
روزهــای اخیر وجود نــدارد ،این افزایش را
ناشی از حباب دانست .به گفته وی ،این
افزایش قیمت ناشی از عرضه نشدن خودرو
در بازار نیست و بیشتر داللی است.

قیمت نفت به 67دالر نزدیک شد
فــارس -قیمت نفت برنت در ادامــه روند
صعودی خود ،دیروز در بازارهای جهانی تا
مرز  67دالر هم پیش رفت.

