اقتصاد
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پرداخت بدهی کالن سایپا به شرکت های بیمه
تا  6ماه آینده

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

)0(129.000

)0( 148.000

) 2.151(165.389

19.209

شاخصکلبورس

) 2.735( 233.352

هرگرمزعفراننگین

118.957

ادغام بانکی
توضیحاتیکمقامآگاهدرباره

ادغامبانکهاینظامیدربانکسپه

سرنوشت مدیران
بانک های ادغامی
حسین بردبار -گرچه ادغــام بانک های
نظامی هنوز وارد مراحل ملموسی برای
مردم نشده است،با این حال یکی از مدیران
بانکی که تمایلی به ذکر نامش نداشت در
گفت و گو با خراسان از تحقق این موضوع
در یک فرایند چند مرحله ای خبرداد.به
گزارش خراسان هم اکنون اطالع رسانی
درخصوص موضوع ادغام بانک های نظامی
بــه صــورت متمرکز توسط بانک مرکزی
انجام می گیرد اما شنیده هایی درخصوص
ابالغ معاونت برای مدیران عامل هر کدام
از پنج بانک یاد شده در بانک سپه در آینده
وجود دارد این مدیر در خصوص نحوه این
ادغام گفت :ادغام بانک ها دریک فرایند
چند مرحله ای صورت می گیرد که در ابتدا
مدیران عامل تمام پنج بانک مشمول ادغام
به عنوان معاون در بانک سپه حکم می
گیرند.قرار است پنج بانک وموسسه یعنی
بانک های انصار ،حکمت ایرانیان ،قوامین،
مهراقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در بانک
سپه ادغــام شوند.چندی پیش نیز مهلت
فروش سهام پنج بانک و موسسه قوامین،
حمکت ایــرانــیــان ،انــصــار ،مهراقتصاد و
مؤسسه اعتباری کوثر برای  ۱۵روز کاری
دیگر تمدید شد.
▪تکلیف قراردادهای مشتریان در فرایند
ادغامبانکها

چندی پیش نیز دکتر فــرهــاد حنیفی ،
معاون نظارت بانک درگفت وگو با خراسان
درپاسخ به این که با توجه به موضوع ادغام
پنج بانک متعلق به نیروهای مسلح تکلیف
قــراردادهــایــی کــه مــردم بــا ایــن بانک ها
بسته اند و نظارت بر آن ها چه می شود؟
گــفــت:قــراردادهــای شــان به قــوت قبل به
همان شکلی که بوده است ،باقی است و
درزمانی که سررسید می شود ،اگر مراحل
ادغام به انتها رسیده باشد ،قرارداد جدید در
چارچوب قرارداد با بانک سپه اجرا می شود
و اگر تا زمانی که سررسید می شود ،مسائل
مربوط به ادغام به انتها نرسیده باشد ،مجدد
طبق شرایطی که در همان بانک هست
توافق بین شعبه و مشتری به انجام می رسد.

نرخ ارز

ایسنا -رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مسئله بدهی یک شرکت خودروسازی بزرگ به صنعت بیمه گفت :با این شرکت توافقهایی صورت
گرفته تا طی شش ماه آینده هزینه بیمهنامههای صادر شده توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود .پیش از این مدیران عامل شرکتهای بیمه
ایران و تعاون از بدهی هزار میلیارد تومانی شرکت خودروسازی سایپا به صنعت بیمه بابت خرید بیمه نامههای شخص ثالث خبر داده بودند.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

35.871

هرگرمزعفرانپوشال 107/584

مشهد

4.148.000

44.000.000

تهران

4.141.450

44.000.000

) 200/000(45.250.000

16.200.000 24.200.000

مردممنتظراصالحاتیارانه



سکه طرح جدید

) 200/000( 45.250.000

در آستانه واریز صدمین یارانه نقدی ،قدرت خرید آن به یک پنجم رسید

محاسبات نشان می دهد در آستانه
صــدمــیــن مــرحــلــه پ ــرداخ ــت یــارانــه
نقدی که یک شنبه هفته آینده انجام
می شــود ،قــدرت خرید ایــن مبلغ به
 9هــزار و  323تومان کاهش یافته
است .بنابراین در شرایطی که دولت
و مجلس الیحه و طرح خود را برای
اصالح ساختار بودجه ارائه داده اند،
لــزوم تصمیم گیری سریع تــر بــرای
تعیین تکلیف اصــاح رونــد پرداخت
یارانه نقدی احساس می شود.
به گزارش خراسان ،آذر  89سرآغاز
یک تحول در نظام رفاهی کشور بود.
زمانی که برای نخستین بار در اقتصاد
ایران ،دولت جرئت این را پیدا کرد که
طرحی را به اجرا درآورد که براساس
آن ،بخشی از یارانه انرژی به صورت
نقدی به مردم پرداخت شود و مردم بر
اساس اصل انتخاب ،درباره خرجکرد
آن به جای دولت تصمیم بگیرند .اگر
چه طرح پرداخت  45هــزار و 500
تــومــان یــارانــه نقدی پــس از اجــرای
ناموفق تفکیک دهک های درآمدی،
اتمام دوره دولت دهم و رویکرد ستیزه
جویانه دولــت یازدهم و دوازدهــم با
دستاوردهای دولت قبل ،عم ً
ال ابتر
ماند و به یک مقرری ماهانه برای طیف

تا ارزش یارانه نقدی نسبت به ابتدا
بسیار کاهش پیدا کند .بر اساس داده
های مرکز آمار ایران ،شاخص قیمت
مصرف کننده از رقم 35.2در آذر،89
به  172در اردیبهشت  98رسیده و به
عبارتی میانگین قیمت ها در این مدت
 4.8برابر شده است .با در نظر گرفتن
این موضوع ،می توان محاسبه کرد که
قدرت خرید  45هزار و  500تومان
در آذر  ،89هم اینک به  9هزار و 323
تومان آن زمان کاهش یافته است.
▪مجلس و دولت سریع تر تصمیم
بگیرند

طرح از جام جم آنالین

گسترده ای از مردم ایران تبدیل شد،
اما جهت گیری صحیح آن اثرات خود
را تاکنون به جا گذاشته و هنوز هم
اقشار ضعیف ماهانه چشم انتظار آنند
تا بخشی از هزینه های خود را جبران
کنند.هم اکنون در حالی  45هزار و
 500تومان به 77میلیون ایرانی داده
می شود که بر خالف تکالیف بودجه
ای در ســال هــای اخیر بــرای حذف

سه دهک باالی جامعه (معادل 24
میلیون نفر) از فهرست یارانه بگیران،
تاکنون فقط سه میلیون نفر از این
فهرست خط خورده اند.
▪قــدرت خرید یــارانــه نقدی یک
پنجم شد

بــروز چند شــوک تورمی پس از آغاز
اجـــرای ایــن طــرح سبب شــده است

...

سرمایه گذاری



نیم سکه

ربع سکه

16.200.000 24.200.000

در هفته اخیر ،مجلس و دولت طرح
هــای خــود را بــرای اصــاح ساختار
بودجه ارائه کردند .مرکز پژوهش های
مجلس ناظر به کاهش اتکای بودجه
به نفت و فشارهای بودجه ای ،حذف
یک دهک در سال ،تا سال  1400را
خواستار شده است .این مرکز ،پیشتر
ناکارآمدی و ضرورت توقف سیاست
ارز  4200و همچنین توزیع عادالنه
تر یارانه ها را مورد تاکید قرار داده بود.
اما دولت که طرح جامع تری را برای
اصالحکلساختاربودجهدرنظرگرفته
است ،بر اصالح نظام یارانه ای ،اتخاذ
«رویکرد» حذف خانوارهای برخوردار،
پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت
هــای اعتباری) به دهــک هــای پایین
درآمــدی و ارائــه یارانه ارزی در قالب
کاالبرگاعتباریتاکیدکردهاست.

پیشتر دولت اعالم کرده بود در سال
 14 ،98میلیارد دالر را برای واردات
یارانه ای کاالهای اساسی و با نرخ
 4200تومان تامین می کند .با توجه
به نرخ  10900تومان دالر در سامانه
نیما ،محاسبات نشان می دهــد که
رقم این یارانه حدود  94هزار میلیارد
تومان خواهد شد .بنابراین با تقسیم
این رقم بر حــدود  77میلیون یارانه
بگیرکنونیمیتوانگفتبدونحذف
دهک های درآمدی نیز به هر ایرانی
ماهانه مبلغی در حدود  101هزار و
 500تومان خواهد رسید .طبیعی
است که در صورت کاهش تعداد یارانه
بگیران ،سهم افــراد طبقات متوسط
و ضعیف از یارانه انرژی و یارانه ارزی
بیشتر خواهد شــد .عــاوه بر ایــن در
صــورت افزایش قیمت انــرژی برای
مصارف بــاال می تــوان یــارانــه انــرژی
بیشتری به مردم پرداخت کرد.
با همه این تفاصیل به نظر می رسد
اکــنــون ،زمــان تصمیم گیری بــرای
اص ــاح رون ــد پــرداخــت غلط یــارانــه
های نقدی است .هم اینک براساس
گــزارش مرکز پژوهش های مجلس
زنگ خطر برای به زیر خط فقر رفتن
 23تا  40درصد مردم به صدا درآمده
است .بنابراین نظام رفاهی کشور به
یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد .راه
هاازبیراههبیشازپیشمشخصشده
و تنها تصمیم و تصویب و اقدام باقی
مانده است.

...

تعزیرات

به رغم افت  30درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم خورد:

سخنگویتعزیراتبااشارهبهجریمه 700میلیاردیگرانفروشانمطرحکرد:

جذب  3.5میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال نخست بازگشت تحریم

برخورد با مرغ  ۲۸هزار تومانی ،انتقاد از شهاب سنگ یک میلیاردی !

آنکتاد اعالم کرد :سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  2018افت 30درصدی داشته و
بهسهمیلیاردو 480میلیوندالررسیدهاست.بهگزارشفارس،کنفرانستجارتوتوسعهسازمانملل
(آنکتاد)کههرسالدرسلسلهگزارشهای«سرمایهگذاریخارجیجهان»بهبررسیروندسرمایهگذاری
خارجیدرکشورهایمختلفمیپردازداعالمکرد:میزانسرمایهگذاریمستقیمخارجیدر ایراندر
سال 2017بهپنجمیلیاردو 19میلیوندالررسیدهبود؛یعنیمیزانسرمایهگذاریخارجیدرایراندر
سال 2018باکاهش30.66درصدیمواجهشدهاست.براساساینگزارش،درسال 2018درجهان
 1297میلیارد دالر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده است که سهم ایران از این میزان
برابربا 0.26درصداستوایرانجایگاه 55درمیانکشورهایموردبررسیرادارد کهنسبتبهگزارش
سالگذشته 10پلهنزولداشتهاست.جایگاهایراندرسال 2017برابربا 45بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت :متخلفان در  ۸۳روز نخست امسال به هفت هزار میلیارد
(تریلیون) و  ۷۰۳میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.به گزارش ایسنا ،سید یاسر رایگانی در
نشستخبریدربارهبرخیپروندههایگرانفروشی،اظهارکرد:بعدازظهرروزگذشتهآخرینپروندهای
که پیگیری شد مربوط به فروش مرغ  ۲۸هزار تومانی در غرب تهران و سعادت آباد بود که با همکاری
دادستانی تهران و گزارش هایی که داده شد توسط گشت مشترک در کمتر از  ۵۰دقیقه شناسایی و
اقداماتالزمانجامشد.رایگانیدربارهبحثقیمتخودروومسکنواینکهآیاتعزیراتبهاینموضوعورود
میکندیاخیر؟بیانکرد:بافضاسازیهاییکهدرفضایمجازیوگروههایتلگرامیانجاممیشوداین
اقدامدرستنیست.امروزمنآگهییکشهابسنگرادرسایتدیواربهقیمتیکمیلیاردتوماندیدم.
ماخواهشمیکنیمازپلیسفتاووزارتارتباطاتودادستانیکهبراینسایتهانظارتداشتهباشند.
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شاخص

خریداران بالقوه مسکن به
اجاره نشینی پناه بردند

آمــار معامالت مسکن در  20روز اول
خــرداد نسبت به مدت مشابه سال 97
نشان از افت قابل توجه خرید و فروش
در تهران و کل کشور دارد .با این حال،
درصد افت معامالت اجــاره ،کمتر بوده
و نشان از این دارد که متقاضیان بالقوه
خریدمسکنپسازرشدقیمتهابهسمت
بازار اجاره سوق یافتهاند .رئیس اتحادیه
مشاوران امالک پیش بینی کرده است
کهاگرنوساناتچندانیدرحوزهارز،طال
وبورسوحاملهایانرژیرخندهد،نرخ
رشدقیمتمسکندرسال 98پایینتراز
تورمعمومیقرارگیرد( .منبع:ایسنا)

...

بازار خبر
دردسر جدید برای خریداران
سکه

تسنیم  -تــعــدادی از خــریــداران دور اول
پیش فروش سکه ،هنوز موفق به دریافت
ل آن ها را پرداخت کردهاند،
سکههایی که پو 
نشده انــد؛ علت ایــن دردســر هم ثبت نام
سکهها به نام افراد زیر  ۱۸سال است.

ایران از واردات سوزن قطار
بینیاز شد

تسنیم  -با آغــاز تولید انبوه «تکه مرکزی
سوزن» توسط یک شرکت داخلی ،صنعت
ریلی کشور از واردات سوزن قطار بی نیاز شد
و بدین ترتیب به ازای تولید هر سوزن22 ،
هزار و  500یورو صرفه جویی ارزی صورت
می گیرد .نیاز داخلی به سوزن قطار ،ساالنه
 500تا  1000دستگاه است.

صعود  2پله ای ایران در تولید
فوالد جهان

باشگاه خبرنگاران -انجمن جهانی فوالد
در جدیدترین گ ــزارش خــود شرکتها و
کشو رهای برتر فوالدساز جهان در سال
 ۲۰۱۸مــیــادی را معرفی کــرد .بــر این
اس ــاس ،ای ــران از رتبه سیزدهم در سال
 ۲۰۱۷میالدی به رتبه یازدهم در سال
 ۲۰۱۸میالدی ارتقا یافت .تولید فوالد
ایران در سال  ۲۰۱۸میالدی  ۲۴میلیون و
 ۵۰۰هزار تن به ثبت رسیده است.

