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انتقاد تند دبیر مجمع تشخیص از بودجه :98
دولت خودش رابه خواب زده است

شاخص

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتقاد از بودجه ســال  98گفت :کسری بودجه  ۹۸نشــان میدهد که دولت خود را به خواب زده است.
به گزارش ایسنا ،محســن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشــت :این بودجه هیچ تناسبی با شــرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد؛ او ًال
صرفهجویی در آن دیده نشده است ثانی ًا مشارکت مردمی در آن ضعیف است.
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نرخ ارز

سکه طرح جدید

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه

اعتراف بانک مرکزیبه ناکارآمدی ارز4200تومانی
اونس جهانی ،اجازه افت طال
در کشور را می دهد؟
اونس جهانی طال که در نیمه اول امسال
یک رونــد نزولی داشــت در نیمه دوم و
به ویــژه زمستان امسال و همزمان با
افت نرخ ارز در بازار داخلی کشور روند
صعودی گرفت تا طال نسبت به ارز ارزان
نشود .اما طی روزهای اخیر روند اونس
مجدد نزولی شده و این احتمال را تقویت
کرده است که طال نیز همزمان با افت
نرخ ارز تضعیف شود .معموال افزایش
ریسک های اقتصاد جهانی (مثل جنگ
تجاری) قیمت طال را افزایش می دهد و
کاهش ریسک ها طال را نزولی می کند.

...
اخبار

شورای نگهبان مصوبه افزایش
حقوق کارمندان را تأیید کرد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :مصوبه
ق کارکنان دولت
مجلس درباره افزایش حقو 
ازسویشوراینگهبانتأییدشد.
به گــزارش فــارس ،عباسعلی کدخدایی در
جمع خبرنگاران ،ضمن ارائــه گزارشی از
رسیدگی شــورای نگهبان به الیحه بودجه
کل ۹۸اظهارکرد :دربارهاساسنامهبرخیاز
شرکتهایوابستهبهوزارتنفتنیزمواردی
مطرح شد .با عنایت به این که اساسنامه آن
ها هنوز بــرای ما مشخص نیست که آیا این
اساسنامهها مصوبه مجلس یا دولت را دارد
بنابراین ابهام وارد و این ابهام برای مجلس
ارســال شد.سخنگوی شــورای نگهبان در
بخش پایانی سخنانش با اشاره به ایرادهای
 ۱۹گــانــه شــورای نگهبان به الیحه بودجه
کل  ۹۸کشور گفت :ما در  ۱۹بند ایرادهای
اساسی گرفتیم امــا در بندها ممکن است
چند ایــراد باشد .البته در خصوص مصوبه
قهمبایدبگویم
مجلسمبنیبرافزایشحقو 
از لحاظ ایراد شرعی و قانون اساسی طبیعتا
افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان
ایــرادی نداشت اما یک ایراد فنی که اکنون
در کمیسیون تلفیق هم بین دولت و مجلس
مطرحشدهایناستکهچونبهشکلضریب
نیامده است ،این مبلغ  ۴۰۰هزار تومان که
اضافه شده است ظاهرا نمیتواند به عنوان
پاداش پایان خدمت و بازنشستگی محاسبه
شود ،بنابراین دولت بر این نظر است که این
روش عوض شود و اختالفی از این لحاظ بین
دولت و مجلس وجود دارد و امیدواریم اگر
بتواننددرمجلساینموضوعراحلکنند.

ارسالگزارشمحرمانهدرباره
"گرانیهایاخیر"بهمسئوالن

رئیسمرکزپژوهشهایمجلسبابیاناینکه
گزارشهاییبهمقاماتمسئولدربارهدالیل
گرانیهایاخیرارائهشدهاستافزود:بخش
زیادیازاینگزارشهاطبقهبندیومحرمانه
بوده که ما به مجلس و مسئوالن کشور ارائه
کردهایم .کاظم جاللی در گفت وگو با ایسنا،
ضمن اشاره به بررسیهای مرکز پژوهشها
دربارهموضوعگرانیهایاخیربابیاناینکه
خصوصیسازیدرشرکتهایخودروسازی
به خصوص سایپا و ایــران خــودرو به معنای
واقعی رخ نداده است ،افزایش هزینه جاری
این شرکت ها و بدهکاری زیاد آن ها به قطعه
سازانرانیزمشکلدیگردرعرصهبازارخودرو
خواندوافزود:بیشاز ۴۵هزارمیلیاردتومان
بدهیبهقطعهسازانوجوددارد.
جاللیدرارزیابیدالیلافزایشقیمتگوشت
در بازار ،دلیل اصلی را سوء مدیریت دانست
و گفت :ما در کشورمان حدود  ۹۷۰هزار تن
گوشت قرمز مصرف داریــم که از این میزان
حدود  ۷۰۰هزار تن تولید داخلی است یعنی
ما باید حــدود  ۲۷۰هــزار تن واردات داشته
باشیم .با این حال بعد از افزایش قیمت ارز
شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هم بودیم.
وی توضیح داد :با افزایش قیمت ارز تعداد
زیادیازدامهایماخریداریشدندکهبهدلیل
کم بودن نظارت ها از کشور خارج شدهاند.
البته به تازگی گفته شده که  ۵۰۰هزار رأس
گوسفند زنده وارد کشور میکنند که این ها
همه تالشهای وزارت کشاورزی برای حل
مشکلاست.

همتی :یارانه ارز وارداتی در بیشتر موارد نصیب واسطه ها شد

فراخبر

تصریح دیرهنگام به ناکارآمدی سیاست ارز یارانه ای

برای نخستین بار یک مقام دولتی به شکست
صریح سیاست ارز  4200تومانی و هدررفت
بخش عمده این ارز اعتراف کرد .اعترافی که از
سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان و اعالم شد
که آسیب شناسی این موضوع در دستور کار بانک
مرکزی و دولت قرار دارد.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود ،با
اشاره به حساسیت دولت و بانک مرکزی برای
تامین کاالهای اساسی ،بر انحراف تخصیص ارز
یارانه ای برای تامین این کاالها و رسیدن این ارز
به رانت جویان و واسطه ها تصریح کرد و نوشت:
موانع و اشکاالت سیستم توزیع ،موجب شده
به رغم تاثیر اولیه ارز  4200تومانی کاالهای
اساسیدرکنترلتاثیرشوکطرفعرضه،معایب

معاون وزیر کار درباره وضعیت بازار کار
در  9ماه امسال اعالم کرد:

آنبهتدریجآشکاروباافزایشقیمتآنهادربازار،
ضمن ایجاد رانت ،موجب افزایش سطح عمومی
قیمت ها شود .در واقع اختصاص ارز ترجیحی به
کاالهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد
و ضعف سیستم توزیع و نظارت ،نتوانسته در
میان مدت از افزایش قیمت آن ها جلوگیری کند
بنابراین در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده
فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.
وی با تاکید بر آسیب شناسی این سیاست گفت:
بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب شناسی این
موضوع است و با ارائه گزارش های الزم ،آن را
پیگیری می کند .دولت نیز مسئله را در دستور
کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این
خصوص اتخاذ خواهد کرد.

ریزش نیروی کار در صنعت ،اشتغال زایی
در کسب و کارهای خرد و غیررسمی

معاون وزیر کار ضمن اشاره به ریزش نیروی کار در بخش صنعت ،بخش
عمده اشتغال ایجاد شده طی امسال را مربوط به کسب و کارهای خرد و
اشتغال غیررسمی دانست .به گزارش تسنیم ،عیسی منصوری گفت:
بر اساس دادههای مرکز آمار در یک سال منتهی به پاییز،97برای609
هزار نفر شغل ایجاد شده است .ولی نکتهای که وجود دارد و مورد نقد

مرکزآماربامقایسهجمعیتگوسفندوبزکشوردرمهروبهمنامسالاعالمکرد

رشد 20درصدی جمعیت دام های سبک در 5ماه

مرکز آمار ایران ،از رشد ٢٠
درصــدی تعداد دام های
سبک کشور در بهمن ماه
نسبت به مهر مــاه امسال
خبر داد و تعداد دام های
کشور را  62/7میلیون
رأس اعالم کرد.
بــه گــــزارش مــرکــز آمـــار،
تحقیقات به عمل آمــده و
نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت
دامــداری ها نشان میدهد که جمعیت دام
سبک در طول سال در حال تغییر اســت .با
افزایش زایش گوسفند و بز در فصلهای پاییز
و زمستان ،جمعیت این نوع دامها افزایش و
در فصلهای بهار و تابستان ،با کاهش زایش
و همچنین خــروج دامهــای پــرواری ،کاهش
مییابد.
بــر اســاس نتایج بهمن مــاه طــرح آمارگیری
تغییرات مــاهــانــه تــعــداد دام ســبــک ،تعداد
گوسفند و بز موجود در دامداریهای کشور با
رشد  ٢٠درصدی نسبت به مهر ماه امسال ،به
 62/7میلیون رأس رسید .نتایج این طرح که

به گزارش خراسان ،تک نرخی کردن ارز در
سطح 4200تومان و وعده اختصاص این ارز
به همه مصارف در فروردین امسال ،تصمیم
مهمی بود که مسیر اقتصاد ،تجارت خارجی
و سیاست های حمایتی طی امسال را تعیین
کرد .اگر چه این سیاست در ابتدا مخالفان
زیادی نداشت و تنها برخی کارشناسان از
مجلس به آن انتقاد داشتند ،اما با پیشرفت
اوضاع در تابستان و پاییز و میزان گسترده
ثبت سفارش و واردات ،ابعاد رانتی آن بیشتر
آشکار شد .به طوری که دادگاه های متعددی
با عنوان اخالل در بازار ارز و عناوین مشابه،
تاکنون شکل گرفته است.
با ایــن حــال ،پس از غائله واردات ،جهت
سیاست ارز  4200تومانی به سوی واردات
کاالهای اساسی و سیاست های جبرانی
برگشت .بوی رانت در این حوزه به گونه ای
رانت جویان را جذب کرد تا در بارزترین نمونه
ها ،امروز شاهد افزایش قیمت گوشت به رغم
واردات گسترده با ارز ترجیحی باشیم.

با شیوههای جدید آمارگیری (استفاده از نمونه
مؤثر،نمونههایثابتوشیوهترکیبیحضوری–
تلفنی) اجرا میشود ،نشان میدهد که تعداد
گوسفند و بره موجود در دامداریهای کشــور
در بهمن ماه امسال  ٤٦میلیون رأس و تعداد بز
و بزغاله  16/7میلیون رأس بوده ،که نسبت به
مهرماه،بهترتیب 21/9و 15/4درصد افزایش
یافتهاست.در همین حال بررسی گزارش مرکز
آمار نشان می دهد که تعداد دام های سبک در
پایان سال گذشته  55میلیون و  740هزار
راس بوده است .با این حال تعداد این دام ها
در مهر ماه امسال به  52میلیون و  225هزار
راس کاهش یافته بود.

در کنار ایــن اتــفــاق هــا ،بــه گــردن گرفتن
سیاست پــر ح ــرف و حــدیــث ارز 4200
تومانی ،خــود به موضوعی در دولــت بدل
شد .به طوری که روحانی ،از مخالفت خود
در جلسه تصمیم ارزی با نظرات کارشناسان
سخن گفت و مسعود نیلی مــشــاور وی با
اظهارنظری مخالف ،خواستار انتشار فایل
صوتی آن جلسه کــذایــی شــد .رئیس کل
پیشین بانک مرکزی نیز بار این سیاست را
از گردن بانک مرکزی در آن برهه برداشت
و گفت که بانک مرکزی در آن زمان صرفا
مجری مصوبات دولت بود.
با این همه ،هم اینک اذعان رئیس کل بانک
مرکزی به اشکاالت نظام توزیع برای پیاده
ســازی سیاست هــای حمایتی ارزی و نیز
تــاش بــرای آسیب شناسی ایــن موضوع،
سخن صریح نسبت ًا جدیدی از درون دولت
است که هر چند دیر ابراز شده ،اما امیدواری
برای اصالح سیاست های پراشتباه حمایتی
امسال را افزایش می دهد.

هم قرار میگیرد این است که بخش قابل توجهی از این رقم اشتغال در
کسبوکارهایخردودرحدقابلتوجهیاشتغالهایغیررسمیاست.
منصوری افزود :در همین یک سالی که درباره آن صحبت میکنیم به
میزان قابل توجهی در صنعت کارخانهای ریزش نیروی کار داشتیم ولی
همزمان در بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم.

...

بازار خبر
آخرین خبرها
از بازار گوشت و مرغ

فارس -دیروز در بازار تهران قیمت گوشت
گوساله از کیلویی  ۱۰۰هزار تومان عبور
کرد و  102هزار تومان عرضه شد .قیمت
مرغ هم 15هزار و 800تومان یعنی۴۳۰۰
تومان بیش از قیمت مصوب ستاد تنظیم
بازار تعیین شده است.

یک ششم گندم تولیدی کشور
تلف می شود

تسنیم -مجری طرح گندم گفت ۱۴ :تا
 ۱۵درصد گندم تولیدی کشور در فرایند
تولید تا مصرف به ضایعات تبدیل میشود
که این رقم با در نظر گرفتن مصرف 13/5
میلیون تن گندم مصرفی کشور رقم باالیی
بهحساب میآید.

ترکش های «گوشت»
به کله پاچه ای ها هم رسید

تسنیم -رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
کله پاچه و سیرابی با اشاره به کمبود کله و
پاچه در بازار گفت :در تهران روزانه به  ۱۶تا
 ۱۷هزار کله پاچه نیاز است و هرروز حدود
 ۱۰هزار کله و پاچه در تهران کمبود داریم
که این کمبودها باعث گرانی شده است.

افت شدید اشتغالزایی
در آمریکا

مهر -در ماه فوریه ( 12بهمن تا  9اسفند)،
بازار کار آمریکا شاهد ضعیفترین عملکرد
خود در یک سال و نیم اخیر بود .به طوری
که تعداد  20هزار فرصت شغلی ثبت شد
که  ۸۹درصدنسبتبهپیشبینیهاکاهش
داشت .رویترز این موضوع را نشانه ای مبنی
بر کند شدن شدید اقتصاد آمریکا در سه ماه
اول  2019اعالم کرد.

