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توافق اولیه روسیه و اتحادیه اروپا
برای حذف دالر از مبادالت تجاری

شاخص

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 500(129.500

) 500( 148.500

) 328(165.717

19.718

شاخصکلبورس

) 814( 234.167

هرگرمزعفراننگین

124.897

نرخ ارز

35.985

مشهد

4.259.000

هرگرمزعفرانپوشال 112.873

تهران

4.321.510

16.800.000 24.800.000

برآوردرسمیازضریبجینی 97نشانداد

پیش بینی وزارت اقتصاد از افزایش نابرابری

سهم بسیار کم پرداخت های
موبایلی و اینترنتی
بر اساس این گزارش ،دستگاههای کارت
خوانفروشگاهیهمچنانبیشترینسهم
از تراکنشهای شبکه پرداخت را به خود
اختصاص دادهاند؛ در اردیبهشت امسال،
کــارت خوانهای فروشگاهی 87/94
درصد،ابزارپذیرشاینترنتی 5.97درصد
و ابــزار پذیرش موبایلی  6/09درصد از
سهم بازار تراکنش ابزارهای پذیرش را به
خوداختصاصدادهاند؛یکیازدالیلبیان
شــده از ســوی شاپرک در خصوص سهم
پایین تراکنشهای موبایلی و اینترنتی
بحث تعداد بسیار زیاد کارت خوانهای
فروشگاهیوفراگیربودناینابزاردرکنار
اعمال محدودیت در زمینه پرداختهای
موبایلیواینترنتیاست.

...
اخبار

افزایشظرفیتبزرگتریننیروگاه
کشورباوجودتحریمها

حسینبردبار-جمعیازخبرنگارانرسانهها،
صبحدیروزمهمانساکنانبزرگتریننیروگاه
کشوربودندکهباظرفیتاسمیدوهزارو868
مگاواتدر 35کیلومتریجنوبشرقپایتخت
در شهرستان پاکدشت مستقر است .مهندس
امیری یک خبر خوشایند دیگر هم مطرح کرد
وآناینکهدراوجمصرفبرقروزهایتابستان
و با وجود تحریم های ظالمانه و بی سابقه علیه
کشورمان،بین200تا250مگاواتبهظرفیت
تولیدایننیروگاهافزودهمیشودتاروزهایگرم
سال را بدون معضل خاموشی سپری کنیم.
به گــزارش خــراســان ،امیری ،معاون برنامه
ریــزی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق
دماوند درنشست خبری این بازدید درپاسخ
به پرسش خراسان که این نیروگاه توسط چه
سازنده ای احداث شده و چقدر از فناوری این
نیروگاه ساخت داخــل و چه میزان خارجی
است؟گفت:گروهصنعتیمپناسازندهاولیهاین
نیروگاهاستکه80درصدتجهیزاتوفناوری
آن را داخلی سازی کرده و 20درصد نیز تحت
لیسانسآلماناست.

رایزنی برای بازگشت قیمت
خودرو به سایت ها
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی
ت خودرو به سایتها
از احتمال برگشت قیم 
خبر داده و گفته است :امیدواریم در هفته
آینده جلسات درباره بازگشت مجدد قیمت
به سایتهای منتشر کننده آگهی را شروع
کنیم .ممنوعیت درج قیمت در سایتهای
انتشار دهنده آگهی باعث شد تا بخشی
از فرایند خرید و فــروش خــودرو در فضای
تلگرام و اینستاگرام شکل بگیرد که نظارتی
بر آن نیست .سخنگوی اتحادیه کسب و
کارهای مجازی میگوید :گزارشی حاوی
اطالعاتی از بررسی آگهیهای منتشر شده
در فضای مجازی تهیه کــرده و آن را برای
مراجع قضایی و اعضای شورای عالی فضای
مجازی فرستاده که نشان میدهد بیش
از  ۶۰۰هزار نفر در مدتی که درج قیمت
خودرو در سایتها ممنوع بوده است ،برای
دسترسی به قیمت خودرو به فضای مجازی
غیر شفاف متوسل شد هاند و ممکن است
برخی از آن ها قربانی قیمتهای کذایی
خودرو در تلگرام و اینستاگرام شد ه باشند.

برآوردهادرحالیازتداومروندروبهرشدنابرابری
اقتصادی در سال  98خبر می دهند که نظام
معلول توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران کماکان
بدون هیچ تغییر و تحول خاصی به حیات خود
ادامــه می دهــد .به گــزارش خبرگزاری فارس،
جزئیات بسته رونق تولید که وزارت اقتصاد برای
سال 98منتشر کرده است ،نشان می دهد روند
کلینابرابریدرآمدیدربینخانوارهایایرانی،
در دهه  90به غیر از دو سال  94و  ،96صعودی
بودهوبدینترتیبنابرابریدرآمدیتشدیدشده
است.اینگزارشبامعیارقراردادنضریبجینی
به عنوان مهم ترین شاخص نابرابری ،پیش بینی
میکندکهضریبجینیدرسال97با3.1درصد
رشدنسبتبهسالقبلمعادل 0.4131خواهد
شد و این رونــد افزایشی در سال  ۹۸نیز ادامه

خواهد یافت .طبق تعریف ،ضریب جینی عددی
بین صفر و یک است که هر چه به صفر نزدیک
باشد ،برابری بیشتر در توزیع درآمد بین دهک
هایدرآمدیخانواررانشانمیدهدوبالعکس.
این بــرآورد منفی از وضعیت توزیع درآمدها در
حالی است که طبق گــزارش سازمان برنامه و
بودجهدرماههایاخیر،درکشورماسالیانهبیش
از  900هزار میلیارد تومان یارانه برای ارتقای
وضعیت عدالت اقتصادی توزیع می شــود .اما
به دلیل وجود ساز و کارهای نامناسب ،ضریب
اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص یارانه
حاملهای انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد
شده)دردهکاولبرابر 4درصدازمجموعیارانه
پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر23
درصدبودهاست.

تکلیف 100هزارمیلیاردی برایرهاییبانکهاازداراییهایمازاد

انجماد 35درصدی داراییبانکها
در حالی که تکلیف قانونی مبنی بر واگــذاری
اموال مازاد بانک ها طی سه سال از سال1393
اجرا نشده و معاون وزیر اقتصاد میزان این اموال
را حدود  100هزار میلیارد تومان تخمین زده
است ،گزارشی که توسط وزارت اقتصاد منتشر
شدهنشانمیدهد 35 ،درصدازداراییبانکها
درامالکومستغالتراکداست.بازدهیدارایی
های بانک ها هم منفی است .به گزارش فارس و
ایسنا،وزارتاقتصاددرگزارشیتحتعنوانبسته
رونق تولید به این موضوع پرداخته و آورده است:
بنابراین انجام مداخالت سریع ،هماهنگ و همه
جانبه در زمینه اصالح نظام بانکی برای رفع نابه
سامانیهای سیستم پولی و بانکی و ثبات پولی
کشور ضروری به نظر میرسد .به گزارش فارس،
طبق برآوردهای اولیه از صورتهای مالی نظام
بانکیمواردذیلقابلمشاهدهاست:
 انجماد  35درصد از داراییهای نظام بانکیدر امالک و مستغالت راکد و مطالبات بانکها از
دولتوایجادنشدنجریاننقدیتوسطآنها.
 وجود داراییهای موهومی به میزان 40درصدداراییهاینظامبانکیبهدلیلمحاسبهتسهیالت
سوخت شده ،سودهای موهومی اضافه شده به
امالکومستغالتیا دیگرسرمایهگذاریها.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

16.500.000 25.500.000 ) 1/450/000( 46.700.000 44.500.000

نرخبازدهداراییهایبانکهاحدودمنفی0.1است.اینوضعیتدرحالیرخدادهاستکهدی
ماه سال ۹۳نمایندگان مجلس شورای اسالمی
همهبانکهاومؤسساتاعتباریراموظفکردکه
درمدتسهسال،اموالمنقولوغیرمنقولمازادو
سهامتحتتملکخودرادربنگاههاییکهفعالیت
غیربانکی دارند ،واگذار کنند اما این موضوع به
هیچوجهمحققنشدهاست.دراینزمینه،عباس
معمارنژاد ،معاون امور بانک ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک
سالگذشته ۱۲هزارمیلیاردتومانازاموالمازاد
بانکها با برنامهای که وزارت اقتصاد از بانکها
گرفته ،فروخته شده اســت .به گــزارش ایسنا،
وی این را هم گفته است که بانکهای دولتی و
خصوصی شدهای که هنوز تحت نظارت وزارت
اقتصاد هستند ،بر اســاس بــرآوردهــای صورت
گرفته بین ۷۰تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان اموال
مازاددراختیاردارند.گفتنیاست دژپسند،وزیر
اقتصاد به بانک ها تا پایان امسال برای واگذاری
اموالمازادوارائهبرنامهدراینخصوصوقتداده
بود .البته بانک ها هم توجیهاتی دارند مثال می
گویند که برخی اموال به اجبار به تملک بانکها
درآمدهومشتریخاصیندارد!

) 1/850/000(47.100.000 45.700.000

طرح های جدید بانک مسکن
درباره اجاره بها

مدیرامورطرحوبرنامهبانکمسکنازدوبرنامهدر
دست بررسی این بانک برای اجاره بها خبر داد .به
گزارش تسنیم ،مرادی گفت :راه اندازی صندوق
حمایت از مستاجران برای پرداخت تسهیالت
اجارهمسکنباتکیهبرمنابعمردمیوپساندازهای
متقاضیان یکی از روش های مورد بررسی است.
عالوهبرراهاندازیصندوقنیز،روشدیگریکههم
اکنون مورد بررسی قرار دارد افتتاح حساب برای
متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون
دریافت سود سپرده گذاری است تا بدین ترتیب
آن ها بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک

مسکن و دریافت سود ،توانمندی مالی بیشتری
برای حضور در بازار اجاره کسب کنند .وی تاکید
کرد که این مسیرها هم اکنون در مرحله ارزیابی و
مطالعهقراردارد.دراینحال،محمداسالمی،وزیر
راهوشهرسازینیزدرخصوصبرنامهاینوزارتخانه
برای بازار اجاره اظهار کرد :اکنون کاری که برای
اجاره انجام میدهیم این است که در قالب ماده2
قانونساماندهی،مؤسساتاجارهدهیحرفهای
تشکیل میشود و مالک و مستأجر در قالب این
مؤسسات مسکن را اجاره می دهند که بهزودی
دستورالعملآنمنتشرمیشود.

توضیحایرانخودرودربارهتصاویرخودروهایانبارشده
تصاویر اختصاصی هوایی خبرگزاری میزان از
وضعیت پارکینگهای ایران خودرو در تاریخ جمعه
 ۲۴خرداد ۹۸انبوهی از خودروها در پارکینگ این
خودروسازی نشان میدهد .روابط عمومی ایران
خودرو با ارائه توضیحی اعالم کرده است :تصاویر
مربوط به خودروهای دارای کسری قطعات ایمنی
و الکترونیکی است که این خودروها قابل تحویل به
مشتریان نیست .با بهبود شرایط تامین در روزهای
اخیروبهدلیلتعهداتایرانخودروبهجامعهولزوم
پاسخ گویی به نیاز مشتریان تکمیل خودروهای
ناقص در اولویت این شرکت قرار گرفته است .ایران

...

بازار خبر
برنج ایرانی ارزان شد
باشگاه خبرنگاران -نایب رئیس انجمن
برنج با اشاره به کاهش  10درصدی قیمت
برنج در استان های شمالی گفت :در ماه
گذشته  20درصــد فروشندگان حاضر به
فــروش محصول بودند اما هم اکنون ۸۰
تا  ۹۰درصــد فروشنده هستند .اکبریان
پیش بینی کرد :با توجه به رکود سنگین بر
بازار برنج روند کاهش قیمت (برنج ایرانی)
همچنان ادامه یابد.

هر ایرانی در  9سال اخیر چقدر
یارانه گرفت؟
مهر -صدمین مرحله یارانه نقدی فرداشب
بــه حــســاب سرپرستان خــانــوار پــرداخــت
میشود و به این ترتیب واریزی هر فرد طی
 ۹سال گذشته به چهار میلیون و  ۵۵۰هزار
تومان می رسد.

ثبات نرخ مرغ در بازار
باشگاه خبرنگاران -عضو هیئت مدیره
کانون سراسری مرغداران گوشتی از ثبات
نرخ مرغ در بازار خبر داد و در خصوص نرخ
های دیــروز گفت :نرخ هر کیلو مرغ آماده
طبخ  ۱۰هــزار و  ۵۰۰تا  ۱۱هــزار تومان
است.

کاهش قیمت خودرو روزانه شد

خودرو در پایان گفته است :برهمین اساس از هفتم
خردادماهامسال تاکنونبیشاز ۲۰هزارخودروی
ناقصتکمیلوتحویلمشتریاندادهشدهاست.

ایسنا -پــس از آن کــه از ابــتــدای امسال
قیمتها در بازار خودرو کار خود را افزایشی
آغاز کرده بود؛ طی چند مدت اخیرگاهی با
کاهشهای روزانه پیش رفته است .به گفته
کارشناسان این حوزه روند نزولی قیمت
خودرو ادامهدار خواهد بود.

