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سکوت شریعتمداری
درقبال افشاگری خودرویی!

...

ارز وطال

اخبار

با ثبت قیمت  ۳میلیون و  ۳۴۰هزار تومان رخ داد:

التهاب سکه

در شــرایطی که به نظر می رســد ســایه تحوالت سیاســی و
خارجی بر بازار سنگینی می کند ،سکه دیروز بعد از ظهر با
افزایش  86هزار و  500تومانی به سه میلیون و  340هزار
تومان رسید .نرخی که به گفته فعاالن بازار ،در فضای رکود
معامالتی تنظیم شــده اســت و بازار عمق زیــادی ندارد .به
گزارش خراســان ،دیروز همچنین هر گرم طالی  18عیار
با افزایــش  65هــزار تومانی بــه  274هــزار و  500تومان
افزایش یافت .از سوی دیگر ارزها هم روند افزایشی به خود
گرفتند.بهطوریکههریوروبا 438تومانافزایشبهحدود
 10هزار و  834تومان رســید .در این حال ایســنا به نقل از
محمد ولی رئیس اتحادیه فروشــندگان طال با بیان این که
افزایش قیمت ارز طبیعتا بر قیمت طال و سکه اثرگذار است،
افزود :تقاضا برای خرید سکه زیاد نیست و در این موقعیت
افزایش قیمتها هم به این دلیل نیســت .بارها گفته شده
پیشفروش اوراق سکه خیلی نمیتواند تاثیر خوبی داشته
باشد .درواقع در موضوع سکه و طال ،پیشفروش اثر ندارد یا
خیلی کوتاهمدت است .در همین حال قیمت دالر در بازار
آزادارزاز 9300تومانهمفراتررفت.همچنینقیمتسکه
آتیبرایتحویلدیپسازرسیدنبهقیمتچهارمیلیونبه
کمتر از سه میلیون و 900هزار تومان کاهش یافت.

ایرانی ها  ۳برابر سال قبل در ترکیه
خانه خریدند
ایرنــا -داده هــای مرکــز آمــار ترکیــه نشــان مــی دهد که
شهروندانایرانیباخرید 944واحدمسکونیدرشهرهای
مختلف این کشور ،بیشتر از سه برابر مدت مشابه سال قبل،
واحد مسکونی در این کشور خریداری کرده اند .بر اساس
گزارش مرکــز آمار ترکیــه ،عراقی ها با خرید هــزار و 987
واحد مسکونی در این کشــور در صدر فهرست شهروندان
کشورهایی قرار دارند که در ترکیه خانه خریده اند.این داده
های آماری نشــان می دهد که ایرانی ها پس از شهروندان
عربستان ،در رتبه سوم این فهرســت قرار دارند .بیشترین
فروش منازل مسکونی به اتباع خارجی در شهر استانبول
به تعداد سه هزار و  999واحد بوده است و شهرهای آنتالیا
و بورسا در رتبه های دوم و سوم جای دارند.

یورو

دالر

مشهد

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) 80(43.730

) 127( 51.326

6.477

) 141( 57.474

11.908
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سال گذشته دستور داده است با یک واردکننده خودروی فاقد نمایندگی و نیز دارای سابقه تخلف در پیش فروش خودرو ،برای واردات بیش از1100خودرو از
گمرک در زمان ممنوعیت ،همراهی شود .این خبر ،دیروز با واکنشی از سوی وزارت صنعت روبه رو نشد و سکوت شریعتمداری بر ابهام موضوع افزود.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/770/000

31.000.000

)0( 33.500.000

16.000.000

8.500/000

(دالر)

مقدار

108.658

2.790/000

32.005.000

) 1/930/000( 34.525.000

16.580.000

8.405/000

)-7( 1.224

تغییر

-172

واکنش ها به طرح تعیین
سقف برای افزایش اجاره

گزارش میدانی خراسان از بازار نابه سامان ارز و سکه ()1

معرفی مقصر گرانی سکه در هفتمین صرافی!

بردبار -بازار ارز و ســکه این روزها حال
خوشــی ندارد .حدود یک ماه قبل که با
بهت و تعجب گزارشــی میدانــی درباره
رسیدن قیمت سکه به دو میلیون و 500
هزارتومان در صرافی های پایتخت تهیه
کردیم ،تصور نمی کردیم که اینبار باید
قیمتی نزدیــک به ســه میلیــون و 400
هزارتومان را برای هرســکه طرح جدید
گــزارش کنیــم .ایــن درحالی اســت که
درلحظات تهیه این گزارش حدود ساعت
 12ظهــر دیروز قیمــت هرســکه امامی
به ســه میلیون و 450هزارتومان رسید
و دالر نیــز در بــازار زیرزمینــی خیابــان
منوچهری و چهارراه اســتانبول 9350
تومان معامله شد .به گفته یکی از مدیران
صرافــی هــای پایتخــت ارزش واقعــی
برابری هر دالر آمریکا با پول کشــورمان
رقمی بین شــش تا شــش هــزار و 500
تومان اســت و قیمــت زیرزمینی شــکل
گرفتــه در بــازار آزاد نتیجــه یــک ســری
عوامل روانی و تقاضاهای کاذب اســت.
تالش برخی از کشــورهای عرب حاشیه
خلیج فــارس برای برهــم زدن بــازار ارز
ایران درکنار عوامل داخلی برهم زننده
بازار ارز از جمله دالیلی است که طی دو
گزارش می خوانید.
▪تقاضای سیری ناپذیر در بازار   

هنوز تابلوی صرافی های پایتخت قیمت



هرســکه امامــی را معادل ســه میلیون و
 380تومان نشــان می دهد کــه به چند
صرافی بــرای خریــد ســکه مراجعه می
کنیم ،امــا درکمــال نابــاوری پاســخ ها
منفی اســت ،حتی برای خریــد یکی دو
سکه .پس از گرفتن پاسخ منفی از شش
صرافــی ،فروشــنده هفتمیــن صرافــی
که پیرمــردی بــه ظاهــر محتــرم و وجیه
اســت ،می گوید :حدود دو ساعت دیگر
بیاییــد و بخرید؛ گویا او هم منتظر اســت
کــه احتماال تا دو ســاعت دیگــر قیمت از
همین رقم باالیی که هســت باالتر رود یا
به ثباتی نسبی برسد .او با کنایه و طنزی
تلخ و درحالی که نمی داند نگارنده یک
روزنامه نگار است نه یک مشتری واقعی،
می گوید":شماها هستید که قیمت سکه
را این گونــه کرده ایــد!" منظــورش این
است که اگر این تقاضای مشتریان برای
خرید ســکه نبود ،قیمت نیــز این چنین
باال نمی رفــت .وارد هشــتمین صرافی
واقع در خیابان جمهوری اســامی می
شــویم و ســاعت اندکــی از  12گذشــته
اســت اما این بار قیمت روی گیشــه رقم
ســه میلیون و  450هزارتومان را نشان
می دهــد و متصــدی صرافی نیــز حاضر
اســت به همین قیمت چند ســکه امامی
به ما بفروشــد .وقتــی به وی مــی گوییم
که نیم ســاعت قبل قیمت ســه میلیون و
 380هزارتومان خرید و فروش می شد،

...

وزارت نفت



همراه با خنده می گوید «:اگر توانستید
بروید و بــا همان قیمــت بخریــد!» برای
امتحان کردن بیشتر شرایط بازار به یک
صرافی دیگر مــی رویم ولی ایــن بار می
گوییم که 10ســکه امامی بــرای فروش
داریم که با روی گشاده فروشنده مواجه
می شــویم .وی حاضر است سکه ها را به
قیمــت روی گیشــه از ما بخــرد .هرچند
که قیمت روی گیشــه صرافی مبلغ ســه
میلیون و  250هزار تومان را نشــان می
دهد امــا گویا درایــن بازار همــه خریدار
هستند نه فروشنده.
▪ارز مسافرتی و شرایط این روزهای
بازار

جوانــی متیــن و موقــر را داخــل خیابان
منوچهــری مــی بینم کــه حضــورش در
جلوی بانک ملت شعبه منوچهری یعنی

...

وزارت صنعت

شاخص کل

شاخص



یکــی از پاتــوق هــای اصلــی دالالن ارز،
موجــب تعجــب اســت .علــت حضورش
دراین مکان پرهیاهو را جویا می شوم ،او
به دنبال  800دالر برای ســفر به سوریه
اســت .می گوید ،هرچنــد که هنــوز ارز
مســافرتی را قطع نکرده انــد و می تواند
این رقم را در فرودگاه تهیــه کند اما باید
برای اقامت در هتلی در سوریه به قیمت
هــر شــب  45دالر ،هزینــه چند شــب را
جلوتر به مدیر کاروان بپردازد و در نتیجه
دنبــال خریــد دالر اســت .البتــه خبرها
درباره قطع شــدن ارز مســافرتی نیز در
این بازار بی تاثیر نیســت اما بی تدبیری
در برخورد اساســی و ریشــه ای با برخی
از دالالن معامــات کالن و کاغذی ارز و
عوامل خارجی و داخلــی دیگری هم به
چشــم می خورد که در گزارش بعدی به
آن ها می پردازیم.

...
خبر

در حالــی که وزیــر راه طرحی را بــه دولت ارائــه کرده که
طبق آن در صورت تمدید قــرارداد اجاره ،مالک حداکثر
می تواند  10درصد بر میزان اجاره بیفزاید ،این موضوع
واکنــش هــا و انتقاداتــی را در پی داشــت .در ایــن باره،
عقبایی ،نایــب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در گفت
و گو با تســنیم با تاکید بر اینکــه با تعزیراتی کــردن بازار
مســکن نمیتوان آن را کنترل کرد ،به موضوع مشکالت
حقوقــی موجــود و ضمانت اجرایی اشــاره کــرد و افزود:
دربــاره تعیین ســقف افزایــش اجارهبها به فــرض این که
الیحه قانونی شــود ،اگر مالک میزان اجارهبها را بیشــتر
از  10درصــد افزایش دهد ،تکلیف چیســت؟ در صورت
افزایش بیشتر از سقف اجاره بها چه مجازاتی برای موجر
در نظر گرفته شده اســت؟ افشــین پروینپور کارشناس
سیاست گذاری مسکن نیز در گفتوگو با فارس با اشاره
به این که مشخص اســت که قیمتگذاری در بازار اجاره
جواب نمیدهد ،گفت :اگر مالکان این  10درصد را اجرا
نکنند ،قطع ًا خارج از قولنامه تنظیمی از مستأجران چک
دریافت میکنند تا به نوعی باالتر از این  10درصد اجاره
بها گرفته باشــند.در ایــن باره رضایی رئیس کمیســیون
عمرانمجلسهمدرگفتوگوبافارس،باانتقادازتصمیم
اخیر وزارت راه گفت :ما نمیگوییم که
وزیر بیایــد و قیمتگذاری
کنــد ،امــا او میتوانــد
ســامانه قیمتگذاری را
تعریف کند.



...

بانک مرکزی

وزیر نفت :فعال  ۲نرخی شدن بنزین
در دولت تصویب نشده است

افشای فساد وزارت صنعت در دوران
نعمت زاده از زبان معاونش

وعده انتشار فهرست دریافتکنندگان
ارز دولتی در امروز

آغاز خانه تکانی در بانک مرکزی؛
دبیر کل بازنشسته شد

در حالــی کــه چنــد روزی اســت دوبــاره موضوع
دونرخی شــدن بنزین مطرح شــده ،وزیر نفت آن
را تکذیب کــرد؛ البته با قید«فعــا» .اولین زمزمه
هــا در این خصــوص از مجلــس رســید ،جایی که
برخی نمایندگان اعالم کردند دولت در اصالحیه
الیحه بودجه سناریوهایی برای تغییر قیمت بنزین
از جملــه دونرخی شــدن را مطــرح کرده اســت.
موضوعی که البته بســیار زود تکذیب شــد .با این
حال همچنان حــرف و حدیــث ها در رســانه ها و
فضای کارشناســی ،به خصوص با تاکید بر رشــد
افسارگســیخته مصرف و همچنین رشــد قاچاق
مطرح اســت .با این حــال ،به گــزارش مهر ،بیژن
زنگنه وزیر نفــت نیز بحث دو نرخی شــدن قیمت
بنزین را شــایعه دانســت و گفت :فعال درباره این
موضوع چیزی در دولت تصویب نشده است.

نود اقتصــادی -ابویی معاون وزیر ســابق صنعت
بــا انتقــاد از مدیریت نعمــت زاده گفت :فســاد در
واردات خــودرو یک نمونــه از فســادهای آن برهه
است که به بیرون درز کرده و مطمئن باشید بازهم
پروندههایدیگریازتخلفاتآنزمانافشاخواهد
شــد .وی افزود :خانواده و فامیل آقای نعمتزاده
مدام در کارها دخالت میکردنــد و به دنبال البی
گری بودند .زمان نعمتزاده واقعا شــرایط ایجاد
فساد در وزارت صنعت فراهم بود .گروهی شریک
آقای نعمتزاده بودند و هنوز هم با ایشان شراکت
دارند.هرتصمیمیکهایشانمیخواستندبگیرند
بایدیکیازشرکایشانمنتفعمیشدند.ویافزود:
واحدهای تولیدی که آقای نعمتزاده در آن ها نفع
دارد ،هنوز با نزدیکان ایشان که در وزارت صنعت
حضور دارند در ارتباط هستند و منتفع میشوند.

باشــگاه خبرنگاران جوان -مدیرکل سیاســت
ها و مقررات ارزی بانک مرکــزی از تصمیم دولت
برای انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی
خبــر داد و گفــت :رئیــس جمهــور دســتور داد تا
آمــار گیرنــدگان ارز دولتــی را منتشــر کنند .وی
درباره زمان انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز
 ۴۲۰۰تومانی گفت :ما به عنــوان بانک مرکزی
دغدغه هایی داشتیم و در جلسه ای با حضور آقای
جهانگیری  ،مقرر شــد که بانک مرکزی تا روز سه
شنبه (امروز) فهرســت کلیه ارز بگیران را منتشر
کند .وی افزود :فهرســت های قبلی شــامل همه
کســانی نبود کــه ارز گرفتنــد و وزارتخانه صنعت
برخی از اسامی را منتشــر نکرد .فهرستی هم که
آقایآذریجهرمیمنتشرکرد،فهرستتخصیص
ارز بود نه تامین ارز.

دبیرکل بانک مرکزی که سال قبل بازنشسته شده
بود ،دیروز خداحافظی کرد و از بانک مرکزی رفت.
همزمانشنیدههاازتغییررئیسکلاینبانکطی
روزهای آینده حکایت دارد .حکم پنج ساله سیف
رئیس فعلی این بانک 30،مرداد به اتمام می رسد.
به گزارش تسنیم ،خبرهای رســیده حکایت از آن
دارد که در جلســه تیم اقتصادی با رئیس جمهور،
درباره جانشــین ســیف نیز مباحثی مطرح شده و
رئیس جمهور تا آخــر هفته باید بــه تصمیم قطعی
برســد .گزینه های رئیــس جمهور بــرای انتخاب
رئیس کل جدیــد بانک مرکــزی عبارتنــد از علی
طیــب نیا ،علی دیوانــدری ،حمیــد پورمحمدی و
محمد نهاوندیان .با تغییر رئیس کل بانک مرکزی،
به احتمال قــوی معاون ارزی بانــک مرکزی نیز از
برج میرداماد خداحافظی خواهد کرد.

هر گرم طالی سرخ در بورس ،چند؟
در حالی که فقط دو ماه از آغاز معامالت کاغذی (آتی یا
فیوچرز) زعفران نگین در بورس کاال می گذرد ،قیمت
این محصول دچار تغییر و تحوالت بسیاری شده است.
چنــان چه نمــودار فــوق (مربــوط بــه قراردادهایی که
شهریورماه امسال سررسید می شوند) نشان می دهد،
زعفران نگین از گرمی حدود هفت هزار تومان (حدود
 10درصد بیشتر از قیمت نقدی بازار) در ابتدای خرداد
شروع کرد و اوایل تیرماه تا 9هزار تومان باال رفت .بعد از
یک مرحله افت ،اکنون با رشد مجدد نرخ دالر ،زعفران
هم دوباره صعودی شده است و در قیمت  8400تومان
همه در صف خرید نشسته اند .طبیعتا در شهریور باید
قیمــت نقدی و آتی یکســان شــوند .هم اکنــون قیمت
نقــدی زعفران نگین حــدود  7200تــا  7500تومان
گزارش می شود.

...
بازارخبر

نظرسنجی درباره شرط مردم برای مقاومت
در برابر تحريم ها
فارس  -برنامه پایش یک شنبه شــب در نظرسنجی خود از
بینندگانپرسید:کدامتصمیمشمارابرایمقاومتدربرابر
تحریمهاوفشارهایاقتصادیمصممترمیکند؟-1ایجاد
اشتغال و مهار تورم  -2مجازات سریع مفسدان اقتصادی.
 83درصد از شركت كنندگان در نظرسنجی بیان كردند،
مجازاتسریعمفسداناقتصادیمارابرایمقاومتدربرابر
تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می كند.

روند صعودی مصرف بنزین همچنان ادامه دارد
ایسنا  -آخرین گزارشها از مصرف بنزین در کشور حاکی
از آن اســت که مصرف بنزین در تیرماه به مرز ســه میلیارد
لیتر رسیده است .بر این اساس ایرانیها در تیر دو میلیارد
و  ۸۴۰میلیون لیتر بنزین سوزاندند .به این ترتیب مصرف
روزانه بنزین از ابتدا تا انتهای تیرماه طی امسال 91میلیون
و ۷۰۰هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 8.5درصد رشد داشته است.

مردم در بانکها چقدر سپرده دارند؟
ایسنا  -مجموع پولی که مردم تا پایان سال قبل در بانکها
به عنوان ســپرده نگه داشــتهاند ،بــه حــدود  ۱۴۸۵هزار
میلیــارد تومــان میرســد .از رقــم  ۱۴۸۵هــزار میلیــارد
تومانی ســپردههای بخــش غیردولتــی در بانکها حدود
 ۱۵۰هــزار میلیــارد تومــان آن ســپردههای کوتاهمدت و
 ۱۲۳۳هزار میلیارد تومان مربوط به سپردههای مدتدار
است .این در حالی است که سود پرداختی به حسابهای
کوتاهمدت حدود  ۱۰درصد اســت و برای مدتدار به ۱۵
درصد میرســد .همچنین در بخش قرض الحسنه و دیگر
شهاحدود  ۸۰هزار میلیارد تومان سپرده شده است.
بخ 
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