اقتصاد
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وزیر دادگستری :سازمان تعزیرات
مسئول اصالح قیمت ها نیست

...

ارز وطال

اخبار

جهش بورس برای پنجمین روز متوالی
شاخص کل بورس تهران ،دیروز هم مانند چهار روز کاری
قبل از آن به صورت جهشی رشد کرد و با افزایش دو هزار
و  368واحدی به  108هزار و  872واحد رسید .عالوه
بر گروه فلزات و پتروشیمی ،دیــروز پاالیشی ها و برخی
نمادهای خودرویی هم به رشد شاخص کمک قابل توجهی
کردند .عالوه بر نمادهای بزرگ بسیاری از شرکت های
کوچک هم شاهد رشد قیمت بودند تا شاخص کل هموزن
هم بیش از  170واحد رشد کند .فرابورس هم دیروز شاهد
رشد نمادهای فلزی ،پاالیشی و پتروشیمی بود تا شاخص
کل این بازار با  28واحد رشد ضمن ثبت رکورد جدید به
 1241واحد برسد .دیروز ارزش معامالت هم دوباره به
رقم قابل توجه  700میلیارد تومان رسید تا بازار سرمایه با
حرارت به استقبال تابستان برود.

پس از سال ها تعلل ،همچنان اختالفات
درباره اصالح قوانین بانکی ادامه دارد

نگرانی بانک مرکزی از تغییرات
الیحه بانکی در مجلس

یورو

دالر

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 20(42.460

) 245( 49.163

رئیس کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی آخرین
رقم نقدینگی مربوط به سال  96را اعالم کرده که مقایسه
آن با تولید ناخالص داخلی نشان می دهد این رقم در
سال گذشته برای نخستین بار بیشتر از یک بوده و در
نتیجه نقدینگی از تولید ناخالص داخلی سبقت گرفته
است .از سوی دیگر معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز
در این همایش نظام بانکی را اصلی ترین چالش اقتصاد
کشور و مقصر رشد نقدینگی دانست.به گزارش فارس،
دو روز قبل و در همایش پولی و ارزی حجم نقدینگی ،آمار
نقدینگی و پایه پولی در پایان سال 96اعالم شد .براساس
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ،نقدینگی با 22.1
درصد رشد در سال  96به رقم  1530هزار میلیارد تومان
رسیده است .همچنین پایه پولی با رشد  19.1درصدی
در سال گذشته 214 ،هزار میلیارد تومان محاسبه شده
است.با توجه به این که نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی
است ،برای بررسی دقیقتر آن باید نسبت این متغیر را با
متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت
جاری مقایسه کرد .طبق گزارش بانک مرکزی ،حجم
تولید ناخالص داخلی در پایان سال  96بیش از 1480
هزار و  710میلیارد تومان شده است .بنابراین میتوان

2.195.000

24.200.000

) 600.000( 25.700.000

12.500.000

7.700/000

(دالر)

مقدار

2.193/200

24.100.000

) 320.000( 25.450.000

12.350.000

6.950.000

)-۲( 1.274

تغییر

۲/368

سال

حجم تولید ناخالص داخلی

حجم نقدینگی

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

85

226.053

128.419

 56.8درصد

87

منتشر نشده

190.136

_

430.426

294.887

86

289.034

88

164.029

356.228

89
90

610.486

91

94

1.126.000

872.000

1.272.285

1.253.390

1.480.710

96

فهرست  3گروه کاالیی برای دریافت ارز

 63.2درصد
 64.9درصد
 77.4درصد

1.017.280

 91.4درصد
 98.5درصد

1.530.000

ارقام به میلیارد تومان است

دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید
ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به  103.3درصد

...



 58.4درصد

639.550

1.112.930

95

 68.5درصد

460.693

984.300

93

 66.1درصد

357.072

728.400

92

 56.7درصد

235.585

 103.3درصد

رسیده است .روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی با توجه به آمارهای سال های گذشته نیز نشان



خودرو

نامه وزیر صنعت به معاون اول رئیس جمهور
برای حذف تعرفه کاغذ باطله

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی
گفت :در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
پارسال ۱۸ ،میلیون لیتر به تولید روزانــه بنزین کشور
افزوده شده است .به گزارش شانا ،علیرضا صادقآبادی
دربــاره افزایش تولید بنزین در کشور با اعالم این خبر،
اظهار امیدواری کرد که در سه ماه آینده و با خارج شدن
پاالیشگاهها از مرحله تعمیرات اساسی ،تولید بنزین کشور
افزایش یابد .صاد قآبادی با اشــاره به مواجهه با برخی
اتفاقات غیرقابل پیشبینی مانند قطع گاز یا برق و آب
در بعضی پاالیشگاهها ،خاطرنشان کرد :با این وجود ،به
تعهد خود که رسیدن به میانگین تولید  ۷۸میلیون لیتر
بنزین در روز بود ،عمل کردیم .گفتنی است با ورود فاز دوم
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مدار تولید ،کشور در آستانه
خودکفایی بنزین قرار گرفته است.

) 437( 55.885

شاخص کل

حجم نقدینگی برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد ایران از حجم تولید ناخالص داخلی پیش افتاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

افزایش  ۱۸میلیون لیتری تولید بنزین
در  ۳ماه نخست امسال

6.555

11.562

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

108.872

شاخص

سبقت نقدینگی از تولید

در حالی که قانون پولی و بانکی کشور 46ساله شده و مدت
هاست قرار است این قانون اصالح شود ،همچنان بین
بانک مرکزی و مجلس درباره مفاد قانون جدید اختالف
و کشمکش وجود دارد.گفتنی است مطالبه برای اصالح
این قانون به سال ها قبل بر می گردد تا این که در مجلس
نهم ،جمعی از نمایندگان با انتقاد از کم کاری و تاخیر
دولت یازدهم در ارائه الیحه ،دست به کار شدند و خودشان
طرحی را آماده کردند تا قوانین بانکی اصالح شود .اما این
طرح با مخالفت و فشار بانک مرکزی مواجه شد و نزدیک
شدن به روزهای پایانی کار مجلس نهم در بهار  ،94عمال
آن را به حاشیه برد .بعد از آن دولت ،باز هم با تعلل بسیار
لوایحی را تهیه و به مجلس ارائه کرد تا در مجلس بررسی
شود و برخی از موارد هنوز هم در دولت است .با این حال
همچنان بانک مرکزی نگران تغییر و تحوالت طرح در
مجلس است .در این باره دیروز ،اکبر کمیجانی ،قائم مقام
بانک مرکزی گفت :اکنون این نگرانی بــرای مسئوالن
بانک مرکزی وجود دارد که الیحه در مجلس چه کنش و
واکنشهایی را ایجاد میکند و قانونی که از مجلس بیرون
میآید ،نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات
گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد کرده و
موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت طی نامهای به معاون اول
رئیس جمهور خواستار حذف تعرفه کاغذ باطله شد.به
گزارش فارس ،در نامه محمد شریعتمداری به اسحاق
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور آمده است ،با توجه
به شرایط اقلیمی کشور تأمین مواد اولیه سلولزی صنایع
کاغذی با محدودیتهایی مواجه است.بر همین اساس
صنعت کاغذ و مقوای کشور حدود  85درصد با استفاده
از کاغذ باطله شکل گرفته است ،در همین زمینه طی دو
سال اخیر حدود  600هزار تن نیز به ظرفیت کاغذهای
بستهبندی کشور افزوده شده که تأمین کاغذ باطله را برای
صنعت کاغذسازی با مشکل مواجه کرده است .ضمن آن
که برای ارتقای کیفیت کاغذهای تولید داخل ،واردات
کاغذ باطله ضــروری است.با این حال برای تسهیل در
واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کاغذسازی کمیسیون
مــاده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات ص ــادرات و
واردات را طی صور تجلسه مــورخ 1396/11/29
تصویب کــرد که  4درصــد حقوق گمرکی و یک درصد
ســود بازرگانی ،در مجموع  5درصــد کاغذهای باطله
حذف شود .با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است
دستورات الزم را در این زمینه صادر فرمایید.

پوند

مشهد

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

وزیردادگستریگفت:سازمانتعزیراتحکومتیهیچمسئولیتیدراصالحقیمتهاوبرگرداندنقیمتهابهقبلندارد.بهگزارشایسنا ،سید
علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی براین که اگر افزایش قیمت ها در هفته های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت ها به قبل برنمیگردد؟
اظهار کرد :در گرانی های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت گذاری انتظار بیشتری می رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.

میدهد ،این نسبت از  63.2درصد در سال  91با 40.1
درصد افزایش به  103.3درصد رسیده و این اتفاق برای
اولین بار در دهههای اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده
است.به گزارش خراسان ،این به عبارت ساده بدان معنی
است که با کل حجم پول به اشکال مختلف آن در اقتصاد
فعلی ایران ،می توان کل تولیدات داخل کشور را خرید
و باز هم مقداری اضافه باقی می ماند! افزایش نقدینگی
در یک نگاه ساده می تواند منجر به افزایش سطح عمومی
قیمت ها (تورم) شود .با این حال از مهم ترین دالیل عبور
نقدینگیازتولیدناخالصداخلی،تخلیهنشدنآثارتورمی
رشد نقدینگی در سالهای اخیر است .با توجه به باال بودن
نرخ سود بانکی ،بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل
نشد و این پدیده باعث شد نقدینگی خلق شده منجر به
تغییر سطح عمومی قیمتها و رشد اسمی تولید ناخالص
داخلی نشود.به گفته زمــان زاده مدیر امــور پژوهشی
پژوهشکده پولی و بانکی ،هر چند از شتاب افزایش نرخ
رشد نقدینگی در سال های اخیر ،کاسته شده و هم اینک
نرخ رشد نقدینگی حدود  22درصد است ،اما روند این
متغیر از سال  80تا کنون نشان می دهد که متوسط نرخ
رشد ساالنه نقدینگی رقمی برابر با  ۲۸درصد بوده است.

...
مسکن

پس از گرانی افسارگسیخته قیمت خودروها در بازار رخ داد:

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد:

کاهش اندک قیمت خودرو

محدودیت های جدید در پرداخت وام مسکن

چند روزی است که بازار خودرو آرام گرفته و حتی رو به کاهش گذاشته است و پیش بینی می شود این روند
کاهشی در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.به گزارش تسنیم ،روند کاهش قیمت خودرو ،که چند
روزی است آغاز شده ،دیروز نیز ادامه داشت .به نظر می رسد مشتریان خودرو دست از خرید برداشتهاند
تا قیمتها معقول شود .البته خودروسازان نیز در طرح های فروش جدید برخی از محصوالت خود که
اختالف قیمت زیادی نسبت به بازار دارند ،محدودیتهای خرید و فروش را تا یک سال در نظر گرفتهاند
تا بازار داللی خرید و فروش خودرو تا حدودی مدیریت شود.بدین ترتیب بر اساس گزارش تسنیم اکنون
پژو 206تیپ  2با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت  38میلیون و  500هزار تومان ،پژو 206صندوقدار
با کاهش یک میلیون و  700هزار تومانی با قیمت  46میلیون و  500هزار تومان و پژو  207اتوماتیک با
کاهش دو میلیون تومانی با قیمت  70میلیون و  50هزار تومان بهفروش میرسد .همچنین ساندرو هم با
کاهش یک میلیون تومانی با قیمت  73میلیون تومان و استپوی با کاهش دو میلیون تومانی با قیمت 83
میلیون تومان معامله می شود.

مدیرعامل بانک مسکن از شرایط جدید پرداخت تسهیالت مسکن خبر داد و گفت :از این به بعد به واحدها
مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از  ۱۰۰متر مربع تسهیالت پرداخت میکنیم؛ ضمن این
که تسهیالت صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.به گزارش ایسنا ،ابوالقاسم رحیمی انارکی،
دیروز در مراسم افتتاح پروژه  ۱۴۴واحدی نارون شهر اراک که از طریق صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان
وابسته به بانک مسکن صورت گرفت ،گفت :بر اساس اعالم مرکز آمار ،تعداد خانواده های تک نفره در حال افزایش
است که متاسفانه ناشی از طالق است و تقاضای این بخش بیشتر واحدهای زیر  ۵۰متر است؛ بنابراین باید با یک
شناخت واقعی برای بخش مسکن برنامه ریزی شود.وی افزود :بانک مسکن امسال سیاست اصلی خود را بر این
محور متمرکز کرده و وقتی سازندگان به این موضوع توجه نمی کنند سعی می کنیم با سیاست هوشمند پرداخت
تسهیالت ساخت مسکن این پیام را به انبوه سازان بدهیم که باید مساحت واحدهای مسکونی جدید را کاهش
دهند و از این به بعد به واحدهای مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی با مساحت کمتر از ۱۰۰متر مربع تسهیالت
پرداخت میکنیم .ضمن این که تسهیالت صرفا به مناطقی داده می شود که تقاضا وجود دارد.

آمارهای رسمی درباره گرانی چه می گویند؟
در روزهایی که خبرهای غیررسمی و گــزارش های
میدانی حکایت از رشد قیمت برخی گروه های کاالیی
در بازار دارد ،گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان
می دهد در تحوالت هفتگی ،قیمت چند قلم اساسی
در تهران افزایش یک تا  7درصــدی داشته است که
بیشترین افزایش مربوط به گوشت مرغ است .البته
برخی کاالها مثل تخم مرغ و برنج هم اندکی کاهش
قیمت را ثبت کرده اند.

...
بازارخبر

پیشرفت  ۹۱درصدی قطعه اول آزادراه
تهران – شمال

ایسنا  -معاون وزیر راه معتقد است :با
توجه به فضای مثبت و زنــدهای که در
سرتاسر کارگاه آزادراه تهران – شمال به
وجود آمده ،این پروژه در کوتاهترین زمان
ممکن به بــهــرهبــرداری خواهد رسید.
خادمی اعالم کرد :قطعه نخست آزادراه تهران – شمال به
پیشرفت ۹۱درصدیرسیدهوکاررویآندرحوزهروسازی
و تاسیسات ادامه دارد.

بحران مالی در بزرگ ترین کافی شاپ
زنجیرهای جهان
اقتصادنیوز  -با انتشار صورت درآمد
گــروه استارباکس که کمتر از میزان
انتظار سهامداران بورس وال استریت
بود ،ارزش سهام این شرکت در کمتر از
یــک ساعت  ۲درصــد سقوط کــرد .با
سقوط ارزش سهام بزرگ ترین کافی شاپ زنجیره ای
جهان ،مدیر عامل ایــن شرکت ضمن غیرقابل قبول
خواندن عملکرد شعب این کافی شاپ اعالم کرده است
به منظور تقویت سودآوری ۱۵۰ ،شعبه این کافی شاپ
در آمریکا تعطیل خواهد شد.

ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کاالهای غیرضروری
در حالی که روز سه شنبه رئیس کل بانک مرکزی از
اولویت بندی کاالها در سه گروه برای دریافت ارز خبر
داده بود ،دیروز فهرست کاالهای هر گروه اعالم شد.
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی از حذف اختصاص ارز برای واردات کاالهای
غیرضروری خبر داد.به گفته سیف ،واردات کاال برای
دریافت ارز اولویتبندی شده و به سه گروه کاالهای
اساسی و حیاتی ،مواد اولیه و ضروری و دیگر کاالهای
مورد نیاز تقسیم شده است.
این سه گروه عبارت اند از :یکسری از کاالها اساسی
و حیاتی اســت و بر اســاس درآمــدهــای نفتی تامین
ارز مـیشــود .گــروه بعدی مــواد اولیه کارخانجات
و کــاالهــای ضــروری هستند که از طریق صــادرات
کاالهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد و گروه سوم

گروه کاالیی محل تامین ارز

که بر اساس درآمد ارزی از محل  ۲۰درصد صادرات
غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آن ها
ارز اختصاص می یابد.اما دیــروز خبرگزاری فارس
جزئیات بیشتری دربــاره این اولویت بندی منتشر
کرد که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس هم خبر داد که در جلسه
ســران قوا تصمیم گرفته شده است بــرای کاالهای
غیرضروری ،نباید ارز از کشور خارج شود .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،پورابراهیمی در گفت وگوی
ویژه خبری اظهار کرد :در شورای هماهنگی اقتصادی
سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از
این هفته برای کاالهایی که در کشور تولید می شود و
کاالهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود ،با
این کار از تولید حمایت می شود.

نرخ ارز تخصیصی

نمونه کاالها

 4200تومان همراه با 400
تومان یارانه= 3800

مواد خوراکی و دارویی ،کاغذ،
برخی تجهیزات پزشکی،

ضروری

درآمد نفتی

کاالهای
واسطه ای

صادرات
پتروشیمی

4200تومان

دیگر کاالها

دیگر صادرات
خرد و غیردولتی

 4200تومان به اضافه نرخ
پیمان صادراتی(دالر بازار)

بذرها ،سموم و تجهیزات و تلفن
هرماه تا قیمت  300دالر
کاالهای غیر ضروری مثل
تجهیزات روشنایی ،خودرو و ..

آغاز زورآزمایی نفتی ایران و آمریکا در وین
مذاکرات داغ نفتی در اوپک از شکست طرح عربستان برای افزایش تولید حکایت دارد
در حالی که آمریکا تالش می کند از طریق عربستان
با افزایش عرضه نفت به بازار ،نگرانی ها در خصوص
تالطم قیمتی نفت در اثــر تحریم ایــران را کاهش
دهد ،مذاکرات اولیه در وین ،در آستانه نشست مهم
تولیدکنندگان نفت و همچنین مواضع قاطع وزیر
نفت کشورمان ،حکایت از کاهش احتمال تصویب
طرح عربستان برای افزایش عرضه قبل از پایان سال
 2018دارد.البته وزیر نفت کشورمان به صراحت
احتمال افزایش را منتفی دانسته اســت .در ضمن
مذاکرات و موضع گیری ها از سه شنبه شب شروع و
طی دیروز در جریان سمینار بین المللی اوپک ادامه
یافته است .رویترز اعالم کرده است که کشورهای
حوزه خلیج فارس در مذاکرات سه شنبه شب خود
نتوانستنددربارهافزایشتولیدبهتوافقبرسند.گفتنی
است طبق توافق آذرماه گذشته 24کشور تولیدکننده
نفت ( 14عضو اوپک و  10کشور دیگر از جمله روسیه)
قرار شد توافق کاهش 1.8میلیون بشکه ای تولید نفت
تا پایان سال  2018تمدید شود اما اکنون عربستان
خواهان اصالح این توافق و افزایش نیم تا یک میلیون
بشکه ای تولید است .گفتنی است بعد از خروج آمریکا
از برجام ،این کشور به طور رسمی از عربستان خواسته
است با افزایش تولید نفت ،خأل عرضه نفت در اثر
تحریم ایران را رفع کند .البته روسیه نیز که به دنبال
سهم خود از بازار و همچنین کاهش سهم آمریکاست،

خواهان توقف کاهش تولید است.به گزارش شانا،
بیژن زنگنه ،وزیر نفت کشورمان ،دیروز در هفتمین
سمینار بینالمللی اوپک ضمن انتقاد شدید از ترامپ
به خاطر ایجاد تالطم های سیاسی در بازار نفت تصریح
کرد که افزایش تولید نیازمند اجماع است و در شرایط
فعلی ،بعید است که افزایش معنادار تولید مورد اجماع
قرار گیرد .زنگنه البته توضیح داد که این مسئله مربوط
به اوپک است و روسیه که داوطلبانه با اوپک همکاری
می کند می تواند سیاست متفاوتی اتخاذ کند .گفتنی
است عالوه بر ایران ،ونزوئال ،عراق و الجزایر هم مخالف
افزایش تولید هستند .وزیر نفت نیجریه هم در واکنش
به سیاستهای خودخواهانه دولت آمریکا و فشارها
بر اوپک ضمن تاکید بر این که اوپک هم باید منافع
خود را در اولویت قرار دهد ،گفت :ترامپ سیاست
«نخست آمریکا» را دنبال میکند و ما هم باید سیاست
«نخست اوپک» را دنبال کنیم.قیمت نفت نیز دیروز
به باالی  75دالر برگشت تا نشان دهد فعاالن بازار از
مذاکرات و موضع گیری های سه شنبه شب و دیروز ،در
مجموع،شکستطرحافزایشتولیدعربستانرانتیجه
گرفته اند .نشست اعضای اوپک فردا و نشست اوپک و
غیراوپک شنبه در وین برگزار خواهد شد .طبق گفته
وزیر نفت ،عالوه بر موضوع افزایش تولید درخواست
ایران برای حمایت از دو عضو تحریم شده این سازمان
هم در این جلسه مطرح خواهد شد.
CMYK

