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تردیدهادرباره وعدهگشایشاقتصادی

همزمان با سخنان رئیس مجلس مبنی بر این که هنوز هیچ طرحی
قطعی نیست شنیده هایی از جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت
منتشر شده است که انتقادات را برانگیخته است
ریزش  2هزار تومانی دالر پس
از خط و نشان بانک مرکزی
همزمان بــا انتشار جزئیات بیشتر از طرح
گشایش اقتصادی در دولــت و مجلس و نیز
وعده قاطع همتی درخصوص کاهش نرخ ارز،
دیروز دالر افت محسوس نرخ را تجربه کرد.
به گــزارش خراسان ،نرخ دالر که در ساعات
پایان معامالتی روز چهارشنبه گذشته تا 23
هزار و  590تومان افزایش یافته بود ،دو روز
قبلنخستیننشانههایافتخودرابراثروعده
گشایش اقتصادی دولت و مجلس و همچنین
وعده رئیس کل بانک مرکزی برای افت عن
قریب قیمت دالر ،مخابره کرد .بر این اساس،
نرخ دالر فردایی در ساعات پایانی روز شنبه به
 22هزارو 430تومانرسید.بااینحال،دیروز
رسیدن نرخ بازار آزاد به حدود  21هزار و 500
تومان ،نشان داد که جهت گیری نزولی دالر
فردایی بی مورد نبوده است .به این ترتیب دالر
از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز ،افت بیش از دو
هزار تومان را به ثبت رساند.
از سوی دیگر در بــازار طال و در شرایطی که
بــازارهــای جهانی تعطیل اســت ،نیز نــرخ ها
رونــد کاهش را آغــاز کردند .به طــوری که هر
گرم طالی  18عیار با حدود  100هزار تومان
کاهش تا یک میلیون و  28هزار تومان عقب
نشینیکرد.هرقطعهسکهنیزافتیبیشازیک
میلیونو 135هزارتومانرابهثبترساندو10
میلیون و 375هزار تومان معامله شد.

بازار خبر

طرح جدید نمایندگان برای تغییر
سهمیهبندی بنزین
تسنیم  -نماینده تهران در مجلس از تدوین طرح
نمایندگان برای تغییر سهمیهبندی بنزین خبر
داد .مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی گفت :در این طرح که
در نوبت اعالم وصول قرار دارد پیشنهاد شده
است تا سهمیه بنزین به جای خودروها به تعداد
افراد خانواده داده شود .وی با اعالم این که در
این طرح برای هر فرد ماهیانه  20لیتر بنزین
در نظر گرفته شده اســت ،افــزود :در این طرح
پیشبینی شده است تا سامانه ای برای فروش
بنزین افرادی که خودرو ندارند ،در نظر گرفته
شود .مالک شریعتی اظهارکرد :البته این موضوع
نیز پیشبینی شده که دولت بنزین افرادی را که
خودرو ندارند ،در انتهای ماه بردارد و به جای آن
کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آن ها بتوانند کاال
خریداری کنند.

اسنپ به فروش می رسد
ایسنا  -سهامدار ایرانسل در راستای خروج
از بــازار خاورمیانه ،قصد دارد سهام خــود در
اپلیکیشن تاکسی آنالین ایرانی اسنپ را به
فــروش برساند .رالــف ماپیتا ،مدیر مالی گروه
 MTNکـــه بـــزرگ تــریــن اپــراتــور تلفن همراه
آفریقاست ،اظهار کرد :اگرچه اسنپ جایگاه برتر
را در بازار تاکسی اینترنتی ایران در اختیار دارد
اما  MTNسرمایه گذاری در این اپلیکیشن را یک
کسب و کار غیراصلی می بیند.

پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف درباره
وعــده هفته گذشته رئیس جمهور بــرای نهایی
شدنتصمیمیکهویازآنبهگشایشاقتصادی
تعبیر کرده  ،رئیس مجلس نسبت به این طرح
موضع گرفت و گفت :هنوز هیچ طرحی قطعی
نشده است و در جزئیات طرح اختالف نظر وجود
دارد.بــه گــزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در
ابتدای جلسه علنی دیــروز مجلس ،با اشــاره به
این که این روزهــا دربــاره گشایش اقتصادی در
جامعه سواالتی مطرح است همان طور که روز
پنج شنبه در بازدید سرزده از واحدهای خبری
صدا وسیما گفتم ،ما تحقق آینده ای خوب را
از مسیری سخت ممکن میدانیم ولی همان
طور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل
مشکالترادرهفتهوماهداشتبلکهاثراقدامات
در«فصلهایپیشرو»دیدهخواهدشد.قالیباف
گفت :طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی
اقتصادیقوادرحالبررسیاستکهمیتواندبر
اقتصادتاثیرملموسیبگذاردامابایدتصریحکرد
که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن،
نظراتکارشناسیبرایحفظمنافعمردممدنظر
قرار گیرد ،میتواند به اهداف خود برسد .در این
زمینه اختالف نظرهای کارشناسی وجود دارد و
هنوزهیچطرحیقطعینشدهاستلذابایدصبر
کردواجازهداداینبحثهادرفضایکارشناسی
بررسیشودوبهنتیجهنهاییبرسد.رئیسمجلس
افزود:مردمعزیزاطمینانداشتهباشندکهمجلس
باترکیبیازنمایندگانتوانمنددرعرصهاقتصاد
و کارشناسان مرکز پژوهش ها ،با رعایت نظرات
کارشناسی،منافعمردمراتامینخواهدکرد.در
همینحالسایتخبریاقتصادنیوزکهبهروزنامه
دنیای اقتصاد تعلق دارد ،جزئیات طرح دولت را
منتشر کرد.براساس گزارش اقتصادنیوز ،دولت
قصد دارد  200میلیون بشکه نفت را برای یک
دورهیکسالهبهخریدارانپیشفروشکندویک
سال آینده نفت تعهد داده شده را به آنان تحویل
دهــد.در طــرح دولــت قیمت دالر و قیمت نفت

عناصر کلیدی هستند .اگر در یک سال آینده
قیمت نفت یا دالر به هر دلیل پایین تر از زمان
حاضرباشدخریداراندچارضرروزیانمیشوند.
اما دولت با این هدف اوراق سلف موازی را برای
اجرای این طرح پیشنهاد داده است .این طرح
از طریق آپشن هایی که دارد می تواند نوسان
قیمت ها را پوشش بدهد و حداقلی از سود را
برای خریداران تضمین کند.اگر پیشنهاد دولت
برایپیشفروش 200میلیونبشکهنفتنهایی
شود با توجه به قیمت  44دالری نفت ایران در
بازار جهانی هدف گذاری دولت از این محل8.8
میلیارد دالر برآورد می شود.اطالعات دریافتی
اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که پیشنهاد دولت
استفاده از نرخ سنا برای تبدیل نفت پیش فروش
شده به ریــال اســت .قیمت روز گذشته دالر در
سامانه سنا  21800تومان بود .به این ترتیب
برآورد می شود اوراق منتشر شده در حدود190
هزارمیلیاردتومانباشد.درصورتدرستبودن
این گزارشها درباره محتوای طرح دولت برخی
کارشناسان نسبت به تبعات آن ابــراز نگرانی
کردهاند.در همین حال بررسی خراسان نشان
میدهد که این میزان پیشفروش نفت فقط در
صورتافزایشصادرات حدود ۶۰۰تا۷۰۰هزار
بشکه نفت در روز طی یک سال آینده قابل تحقق
است و به این ترتیب ایجاد تعهد برای دولت بعد
و انتظارات برای توافق سیاسی که تحریمها را
کاهش دهد و موجب افزایش صادرات نفت شود
جزو مخاطرات این طرح است و وابستگی کشور
بهدرآمدنفتراافزایشمیدهد.

نیم سکه

ربع سکه
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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

۹۹/۰۰۰
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نخستینجلسهدادگاه 4واردکنندهبزرگخودرو برگزارشد

اتهام قاچاق  54هزار خودرو طی  ۷سال

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان
پرونده قاچاق  54هزار خودرو بین سال های
 90تا  97و توسط چهارشرکت نگین خودرو،
ایرتویا ،آریتا و نگین خــودرو ایرسا برگزار
شد .پرونده ای که طبق اظهارات طرح شده
در دادگــاه ،یک سر آن به تخلفات گمرکی
در بندرعباس و یک سر دیگر به اقدامات
انجام شده در تهران مرتبط است و طی آن
خودروهایی از قبیل رنو داستر ،رنو کولئوس،
تالیسمان ،تویوتا رافورد و تویوتا پریوس وارد
کشور شده اند.به گزارش خبرگزاری میزان،
در این جلسه قاضی زرگر به بیان چگونگی
رسیدگی به این پرونده پرداخت و با بیان
ارجــاع این پرونده از بندرعباس به تهران
خاطر نشان کرد :این پرونده در ابتدا مربوط
به  424خودرو بود که در این شهر در فضای
باز نگه داشته می شدند.
وی اف ــزود :مقرر شد به کسانی که به طور
کامل پول خود را داده بودند خودرو تحویل
شود و کسانی که بخشی از پول را داده بودند
نام

بهقیمتروزباقیماندهپولرابدهندوخودرو
را تحویل بگیرند .بقیه خودروها هم که به
شرکت مربوط است ،باید فروخته و به حساب
دادگستری واریــز شــود .قاضی اف ــزود :در
تهران با تحلیل کارشناسهای قوی ،موضوع
را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه
به  ۵۴هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون
رعــایــت قــانــون وارد کشور شــده اند.طبق
اظهارات وهــاب ،نماینده دادستان ،اتهام
چهار متهم اول از  13متهم این پرونده ،به
شرح زیر است .وی در ادامه ،مشخصات هفت
متهم دیگر را که در کیفرخواست دادسرای
بندرعباس ذکر شده و عمده اتهامات آن ها،
معاونت و مشارکت در قاچاق سازمان یافته
با اقداماتی نظیر جعل گواهی امضا ،جعل
گواهی مبدأ خودروها ،جعل اسناد گمرکی
و لیبل مشخصات خودروهاست ،بیان کرد.
وهاب درآمدهای کسب شده چهار شرکت
مذکور از سال  ۹۱تا  ۹۷را مبلغ  ۱۲هزار و
 ۴۹۷میلیارد تومان دانست.

خالصه اتهام

اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده ،مشارکت در
ناصر حدادزاده
قاچاق سازمان یافته تعداد  ۵۴هزار و  ۳۲۳دستگاه انواع خودروی
حسین حدادزاده خارجی به نام شرکتهای نگینخودرو ،ایر تویا ،آریتا و نگین خودرو
(مدیر عامل دنیش ایرسا ،در بازه زمانی سالهای  ۹۰تا  ۹۷از طریق واردات کاال با
استار)
اسناد و مجوزهای جعلی
جمشیدحسینی
(رئیس و عضو
هیئت مدیره
شرکت نگین
خودرو ایرسا)

اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده ،مشارکت در
قاچاق سازمان یافته  ۲۲۷دستگاه انواع خودروی خارجی از تعداد
 ۴۲۴دستگاه رنو داستر ،کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین
خودرو ایرسا به ارزش ریالی  ۱۸میلیارد و  ۲۲۱میلیون و  ۵۷۵هزار
و  ۷۶۴تومان با استفاده از اسناد خالف واقع و مجعول.

احمد محمدعلی اخالل در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده از طریق قاچاق
خاکی (مدیرعامل سازمان یافته  ۱۹۷دستگاه انواع خودروی خارجی از تعداد ۴۲۴
دستگاه یاد شده به نام شرکتهای آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی ۲۰
شرکت آریتا
متعلق به هلدینگ میلیارد و  ۸۳۵میلیون و  ۳۹۵هزار و  ۲۲۰تومان از طریق اظهار کاال
با اسناد خالف واقع و مجعول.
ناصر)

اخبار

صعود شاخص کل بورس
در روز جهش بزرگان
بــازار سرمایه کشور بعد از عبور موفق از مرز دو
میلیون واحد در انتهای هفته قبل به روند صعودی
خود بر مبنای نمادهای بزرگ ادامه می دهد .به
گزارش خراسان ،دیروز با وجود درجا یا عقبگرد
بسیاری از نمادهای کوچک ،شاخص کل بر
مبنای رشد نمادهای بزرگ بازار  44هزار واحد
دیگر رشد کرد و به سطح دو میلیون و  78هزار
واحد رسید .دیروز در کنار رشد نمادهای بزرگ
فلزی ،پتروشیمی و برخی هلدینگ ها و پاالیشی
هــا ،بانک هــای بــزرگ تجارت و صــادرات نیز به
مدار صعود بازگشتند .لذا به نظر می رسد اهالی
بازار برخالف تحلیل های هفته گذشته ترسی از
آزادسازی  30درصد بعدی سهام عدالت ندارند.
با این حال بسیاری از نمادهای کوچک در کنار
اکثر نمادهای خــودرویــی ،منفی و بعضا صف
فروش بودند .در واقع رشد  2.2درصدی شاخص
کل در حالی رقم خورد که شاخص کل هم وزن
فقط  0.3درصد رشد کرد که نشان از تعادل در
کلیت بازار به جز بزرگان دارد.

مبلغ و اقساط کارت اعتباری
سهام عدالت
معاون امــور بانکی وزیــر اقتصاد و امــور دارایــی
ضمن تشریح جزئیات پرداخت کارت اعتباری
به پشتوانه سهام عدالت گفت :تمامی بانکها
توافق کردهاند تا حداقل  ۵۰درصد ارزش روز
کل سهام عدالت را بر مبنای کارت اعتباری در
اختیار مشتریان خود بگذارند.به گزارش ایرنا،
عباس معمارنژاد در نشست خبری ضمن تاکید
بر این که خرید با این کــارت های اعتباری از
تمامی مراکز خرید امکان پذیر است ،توضیح
داد :باز پرداخت این تسهیالت سه ساله و مطابق
با مصوبه شورای عالی پول و اعتبار  ۱۸درصد
پیش بینی شــده و وثیقه ایــن تسهیالت سهام
عدالت است و مشتریان نیاز به ارائه هیچ ضمانت
دیگر یا سپرده گذاری پیش یا پس از دریافت وام
نخواهند داشت .بررسی های خراسان نشان می
دهد که با توجه به ارزش روز حدود  20میلیونی
سهام عدالت ،مبلغ کارت اعتباری  10میلیون
تومان و اقساط آن  361هزار تومان خواهد بود.

