اقتصاد

14

سه شنبه  9مرداد  17. 1397ذی القعده .1439شماره 19879

ادعای چاپ
اسکناس جدید !

...

گزارش میدانی
گزارش میدانی خراسان از بازار خرده و
عمده فروشی زیرزمینی ارز

ارز وطال

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یورو

▪بی نظمی چند  100هزار تومانی بازار سکه

ظهر هنگام ،حدود ســاعت  ،12زمانی که خرید و فروش در
بازار ســکه و ارز به اوج خود می رســد ،قیمت ســکه را پشت
گیشــه چند صرافــی درخیابان جمهــوری اســامی دنبال
می کنیم که برای هرســکه تمــام طرح جدیــد ،قیمت چهار
میلیون و  500هزار تومان درج شــده است اما لحظاتی بعد
قیمت چهــار میلیون و  700هزارتومان پشــت گیشــه یکی
از ایــن صرافی ها نقش مــی بندد .به داخــل صرافی مذکور
می روم و مــی گویم که قصد خرید  10ســکه طــرح جدید را
دارم .همان قیمت چهار میلیون و  700هزار تومان را اعالم
می کند .به فروشنده می گویم که چند صرافی در همسایگی
اش به قیمت چهار میلیون و  500هزار تومان می فروشــند
که به ســرعت می گوید اگر شــما خریدار هســتید به همین
قیمت معامله می کنیم .به عبارت دیگر مشــخص می شــود
که قیمت پشت گیشه وی کامال ســاختگی و حاصل حدس
و گمان فروشنده اســت به طوری که با دیدن مشتری حاضر
اســت  200هزارتومان ارزان تر بفروشد .البته حدود 400
متر باالتــر در ابتدای خیابان منوچهــری یک صرافی قیمت
سکه امامی یا طرح جدید را چهار میلیون و  400هزار تومان
در گیشه درج کرده اســت و حاضر است به همین قیمت هم
بفروشــد .کمی باالتر نزدیک میــدان فردوســی ،قیمت هر
سکه طرح جدید چهار میلیون و  600هزار تومان درج شده
است .به عبارتی قیمت هر سکه امامی با طی یک فاصله چند
صد متری چند صد هزار تومان تغییر می کند و این یعنی بی
نظمی بی سابقه یا بسیار کم سابقه در بازار سکه.
▪حباب یک میلیونی سکه

داخل یک صرافی معتبر و ســابقه دار در خیابان جمهوری
اسالمی می روم و می پرســم آیا حاضر است  10عدد سکه
تمام بهار طرح جدید را خریداری کند که پاسخ مثبت است
اما به قیمت هرسکه چهار میلیون تومان ،این درحالی است
که قیمت فروش هرقطعه ســکه روی گیشه همین صرافی
چهار میلیون و  500هزارتومان درج شده است و این یعنی
تفاوت  500هزارتومانی میان خرید و فروش ســکه در این
صرافی .از وی می پرسم که به چه دلیل این همه تفاوت بین
قیمت خرید و فروش سکه وجود دارد که پاسخ می دهد ،به
دلیل حباب یک میلیون تومانی سکه!
▪دالر عمده فــروش 10 :هــزار و  600تومان ،خرده
فروش 11 :هزار و  100تومان!

داخل خیابان منوچهری یکی از دالالن عمــده ارز به آرامی
می گوید":کی یک بســته داره؟" منظورش این است که چه
کسی یک بسته  10یا احتماال  100هزار دالری می فروشد،
از وی می پرســم که به چه قیمتی حاضر اســت این بســته را
بخرد که می گویــد :ما خودمان هر بســته را به قیمت دالری
 10هزار و 600تومان می فروشیم ،البته 100متر آن طرف
تر دالر فروش های کنار خیابان فردوسی دالر را به مشتریان
و مردم عــادی در مقیاس های کوچک ماننــد چند صد دالر
به قیمت هر دالر 11هزار و  100تــا 11هزار و  200تومان
می فروشند و یکی از آنان می گوید که حاضر است به قیمت
11هزار و 100تومان  800دالر تهیه کند و بفروشد.همین
مسئله نشان می دهد که باید به فوریت فکری برای نیاز های
خرد مردم در زمینه تهیه ارز کرد تا دالالن با سوء استفاده از
این مســئله قیمت های غیر منطقی با فاصله غیر منطقی تر
خرده فروشی و عمده فروشی را در بازار تثبیت نکنند .

...
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) 20(44.050

) 20( 51.327

) 19( 57.711

6.447

11.994

3.287/500

نیم سکه

ربع سکه

12.000/000 21.000.000

پسازنوسانشدیدقیمتها،اعالمقیمتسکهدرتهرانمتوقفشد

اونس جهانی

بورس ایران

(دالر)

مقدار

116.759

شاخص کل

)+1( 1.223

تغییر

+2.907

با اظهارات روسای  2قوه و گزارش برخی رسانه ها درباره عوامل رشد شدید قیمت ارز در چند روز اخیر مشخص شد:

پشت پرده جهش ارزی اخیر

تفاوت 500تومانیدالرعمدهوخردهفروشی
حسین بردبار -اگر این روزها سری به خیابان منوچهری
تهــران بزنید ،پــر اســت از افرادی کــه بدون هیــچ فعالیت
خاصی کنار خیابان ایستاده اند و گاهی گوشی همراهشان
را به دســت می گیرند و مطالبی درباره خریــد و فروش ارز
مطرح می کنند .برخی از این افراد همان فعاالن خاموش و
بدون شناسنامه بازار ارز یا دالالن عمده فروش ارز هستند
که پاتوق اصلی شان در همین خیابان و سبزه میدان است،
برخالف خــرده فروش هــای ارز کــه در خیابان فردوســی
حدفاصل چهارراه اســتانبول تا میدان فردوســی ایستاده
اند و منتظر مشتریان عادی هســتند .دالالن عمده فروش
در جمع خودشان کامال شــناخته شده اند حتی با پسوند و
پیشــوند های فامیلی .این افراد تا اواخر پاییز سال گذشته
جلوی پاساژ افشار یعنی تقاطع ابتدای خیابان منوچهری
با خیابان فردوسی جمع می شدند و فریاد کنان معامالت
کالن کاغذی ارز را به راه می انداختند اما این روزها به دلیل
حضور پررنــگ عوامل نیــروی انتظامی ،بــه داخل خیابان
منوچهری ،مقابل بانک ملت یا پیــاده روهای دوطرف این
خیابان کوچ کــرده اند .شــناخت آنان از رهگــذران عادی
خیابان منوچهری بــه دلیل فعالیت بی سروصدایشــان از
ترس نیروی انتظامی به راحتی میســر نیست؛ هرچند که
به نظر می رسد ماموران دستگاه های اطالعاتی و نظارتی
بدون هیــچ تردیدی شــناخت کافی از آنان و حســاب های
بانکی شان دارند .به نظر می رسد تا سیاست گذاران بازار و
سیاست گذاران پولی و بانکی کشور فکری اساسی و ریشه
ای برای فعالیت شــفاف و کنترل شــده این افراد در قالب
هایــی مثل بــورس ارز نکنند ،بازار ارز و ســکه کشــور رنگ
آرامش و ثبات پایدار به خود نمی بیند.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

36.000.000

سکه طرح جدید

) 10.000.000( 46.000.000

یاست،خبرهاییمبنیبرچاپاسکناس
رئیسکنفدراسیونصادراتاتاقبازرگانیایرانتصریحکرد،درحالیکهحادترینموضوعاقتصاد،افزایشنقدینگ 
به گوش میرسد که بسیار نگرانکننده است زیرا قیمت کاالها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد و باعث ورود به بخشهای ارز و طال میشود.
ی به چاپ اسکناس اقدام کند ،برای اقتصاد کشور مضر است.
الهوتی به ایسنا افزود :تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهیهای بانک 

همزمان با تشدید نوسانات و افزایش غیر طبیعی نرخ ارز،
برخی رســانه ها از نقش برخی شــرکت های پتروشیمی
و صرافی های خاص ،در این تالطم ارزی ســخن به میان
آوردند  .در این حال ،آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه با
بیان این که تالطم های اخیر در بازار ،شبهه ناک و دخالت
برخی دست های پشت پرده در این ماجرا کام ً
ال محتمل
است ،به سودجویان بازار ارز و سکه هشدار داد که دستگاه
قضایی با ســرعت و قاطعیت به اتهــام آنان کــه برخی نیز
مشمول عنوان افساد فی االرض است ،رسیدگی خواهد
کرد .رئیس مجلس نیز از شناسایی ریش ه تالط م ارزی اخیر
در کشــور خبر داد و گفت :شــخصی که بــه صحنه تالطم
ارزی ورود کرد ،اصل و ریشــه اش در کشــور دیگری بود و
در اصل با ارتباط با آن کشور این کارها را انجام میداد.
▪دو صرافی بزرگ رانت خوار

تشــدید نوســانات و نیز افزایش غیر طبیعی نرخ ارز ،گمانه
ها را برای دخالــت عوامل غیر اقتصــادی در این تالطم ها
برانگیخــت .در این بــاره ،اقتصــاد آنالین دو شــب قبل ،از
نقش دو صرافی بــزرگ در این ماجرا خبر داد و نوشــت :به
طور مشــخص دو صــراف بزرگ کــه هرکدام بیــش از چند
صرافی دارند و صرافی های معتمد بانک مرکزی هســتند
و با افراد ذی نفوذ در بانک مرکــزی و نهادهای مختلف در
کشــور مرتبط اند ،عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دالر
هستند .طبق این گزارش ،این دو صراف که از دو خانواده
قدرتمند هستند ،در سه ماه گذشته با حمایت برخی افراد
خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شــرکت های
پتروشیمی و معدنی ،دالر و درهم آن ها را در دبی خریداری
کرده و بــرای خود انحصــار ایجاد کــرده اند ،بــه طوری که
گفته می شــود هم اکنون بیش از  ۹۰درصــد درهم و دالر
صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است .بر اساس
این گزارش ،تحقیقات نشان می دهد با توجه به جدی شدن
بحث بــازار ثانویه و فروش ارز پتروشــیمی هــا در این بازار،
این دو صراف ایــن رانت و انحصــار خــود را در خطردیدند
بنابرایــن برای فشــار به رئیــس کل جدید بانــک مرکزی و
رئیس جمهــور ،اقدام به جیــره بندی دالرهــا و درهم های
خود کردند! به طوری که با فشار به بانک مرکزی خواستار
تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید کرده اند
که اگر خود دولت به آن ها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد
طرح فروش ارز در بازار ثانویه را که خواســته کارشناســان
اقتصادی اســت اجرایی کند ،آن ها بازار را تشــنه نگه می
دارند و دالر را به سقف می چسبانند!
پایگاه خبری یادشــده ،همچنین دیروز از ســقوط قیمت
دالر در نتیجــه امنیتی شــدن فضای بازار ســبزه میدان و
دســتگیری برخی از فروشــندگان ارز در بــازار خبر داد.
طبق ایــن اعالم ،نــرخ دالر تا حــدود ظهر روز گذشــته ،تا
آســتانه  9هزار تومان نیز پاییــن آمد .هر چند پــس از آن،
تعقیــب نرخ هــای غیر رســمی نشــان داد که مجــدد اوج
گرفته اســت .در هر حال این پایگاه با اشاره به دستگیری
برخی فروشــندگان غیر رسمی نوشــت :هم اکنون هیچ
قیمت جدیدی در بــازار وجود نــدارد و قیمتهایی که در
کانالهای تلگرامی وجود دارد ،غیرواقعی اســت .به این
قیمتها اعتماد نکنید.

طوری که حتی در بعد از ظهر پنج شــنبه گذشته که تمام
بازارهای کشــور تعطیل بودنــد ،خبر از رشــد قیمت دالر
دادند و اثرات این فضاسازی در اولین معامالت روز شنبه
نمایان شــد .اما این گزارش ،روی دیگر ماجرای افزایش
نــرخ ارز را مربوط بــه کارت هــای بازرگانی بیــان کرده و
افزوده است :از فروردین امسال و همزمان با رشد قیمت
دالر ،تعدادی از افرادی کــه با کارت های بازرگانی اجاره
ای اقدام به واردات کاال کرده بودند ،منابع ارزی را از طریق
پیش اظهاری به دست آورده اند.
▪رئیس مجلس :سیاست های ارزی کشور به زودی
نهایی و اعالم می شود

▪افشاگری یک رسانه از نقش پتروشیمی ها در بازار ارز

در ایــن حــال ،دیــروز روزنامــه ســازندگی نیز دســت به
افشــاگری دربــاره عوامــل شــکل دهنــده دالر  11هزار
تومانی زد و از نقش تخلفات پتروشیمیها ،دشمنان بازار
دوم ارز ،رسانههای وابسته به دالالن ارز و واردکنندگان با
کارت بازرگانی اجارهای در این خصوص خبر داد.بر این
اساس ،این روزنامه انگشت اتهام را به سوی اولین متهم
این شــرایط یعنی پتروشــیمی ها نشــانه گرفت و نوشت:
به دنبال تصمیــم دولت مبنی بــر دالر  4200تومانی در
اردیبهشــت ،یکی از سیاســت های اعالمی ،ملزم کردن
پتروشیمی ها به ارائه ارزهای صادراتی با نرخ دولتی در
سامانه نیما بود .بعد از آن ،وزیر صنعت ،فهرست کاالهای
پتروشیمی و معدنی را که باید ارز حاصل از صادرات آن ها
به سامانه نیما وارد شود ،اعالم کرد .ماه گذشته نیز طبق
مصوبــه دولت ،به صادرکنندگان پتروشــیمی شــش ماه
فرصت داده شد که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما
وارد کنند .از طرفی هفتم تیرماه ،گمرک در بخشنامه ای
به تمام گمرکات کشور اعالم کرد که صادرکنندگان گروه
کاالیی  ،2به خصوص پتروشــیمی ها ،باید ارز حاصل از
فروش خود را در سامانه نیما عرضه کنند .با این حال هم
اینک برآوردها نشان می دهد که پتروشیمی های کشور
باید تا ابتدای امسال  18 ،میلیارد دالر ارز به کشور وارد
می کردند ،ولی این واحدها تنها یک میلیارد و  760هزار
دالر ارز به بازار تزریق کرده اند .برآوردهای دیگر نشــان
می دهد که پتروشــیمی ها بایــد  10میلیارد یــورو ارز به
کشور وارد می کردند .منتها تاکنون مشخص شده است
که شــرکت های پتروشــیمی بخش خصوصی ،به قاعده
فروش ارز در ســامانه نیما با نــرخ  4200تومــان متعهد
نبوده انــد .آن ها بخــش مهمی از ســود خــود را از طریق
معامالت دالری به دســت آورده اند .بنابراین در صورتی
که این تخلف از سوی پتروشیمی ها صورت گرفته باشد،
آن ها از ایــن محل نزدیک بــه  162هزار میلیــارد تومان
پول به دســت آورده اند .این گزارش در بخشی دیگر می
افزاید :واحدهای پتروشیمی بزرگ به افزایش قیمت در
بازار دالر تمایل دارنــد .در این بــاره ،دو رقم در خصوص
منابع آن ها به دست آمده است که یکی خبر از فروش 10
میلیــارد دالر و یورو در بــازار و دیگری خبــر از فروش 18
میلیارد دالر و یورو در بازار می دهد .بنابراین در صورتی
که این گمانه صحیح باشد ،برخی واحدهای پتروشیمی

با بازی که در بازار به راه انداخته اند ،مقدمات رشد قیمت
ها و درآمدهای بیشــتر را بــرای خود ایجاد کــرده اند .به
گزارش خراسان در صورت درســتی این خبر ،باید گفت
این واحدها در شرایطی به سوء استفاده ارزی روی آورده
اند که از دولــت (وزارت نفت) ،خوراک خــود را به قیمت
ارزان و غیر رقابتی دریافت مــی کنند.همچنین گزارش
روزنامه ســازندگی ،بــه مخالفان سرســخت بــازار ثانویه
اشــاره کرده و آنان را در مقابل حمایت شــدید رئیس کل
جدید بانک مرکزی دانسته اســت .بر این اساس ،ردپای
مخالفت ها دراین حوزه را می تــوان در دوبی! پیدا کرد.
این گروه ،از انجام معامالت در بازار ثانویه ،بیشترین زیان
را می بینند و به همین دلیل تالش می کنند با منابع ارزی
حاصل از صادرات کشــور در دوبی ،اجازه معامله در این
بازار را ندهند .در این میان برخی منابع با اشاره به نقش
پتروشیمی ها در تزریق نکردن ارز صادرات خود به بازار
مدعی شدند :در ســه ماه نخست امســال ،پنج میلیون و
 356هزار تن محصول پتروشــیمی به ارزش سه میلیارد
و  158میلیــون دالر صــادر شــد.اما آن چه از ایــن ارز تا
۳۱خرداد وارد سامانه نیما شد ،تنها یک میلیارد و ۷۶۰
میلیون دالر بود ،چون پتروشیمی ها با فروش ارز خود با
نرخ  ۴۲۰۰تومان اصال موافق نیستند.
گزارش سازندگی همچنین  ،رســانه ها و واسطه گران را
ســومین متهمان وضعیت موجود معرفی کرده و نوشــته
است :شبکه ای از رســانه های غیر رسمی در کشور فعال
شده اند که بیشــترین حجم اطالعات عموم ًا اشتباه را به
بازارهای ایران مخابره می کنند .این گروه از رسانه ها در
دوره های مختلف ،استارت رشــد قیمت ها را می زنند به

علی الریجانی رئیس مجلس نیز روز گذشته در سخنانی
اظهار کرد :سیاســتهای ارزی کشــور بــهزودی نهایی و
اعالم میشــود .به گزارش ایســنا ،علی الریجانی گفت:
ظرف روزهای آینده باید سیاستهای جدید ارزی اعالم
شود .تا آن جا که اطالع دارم کارها نهایی شده است .وی
همچنین با اشــاره به رهگیری یکی از اخالل گران ارزی
گفت :یکی از این موارد را که پیگیری کردیم به این نتیجه
رسیدیم که اصل و ریشه شخصی که به صحنه تالطم ارزی
ورود کرده در کشور دیگری بود .او با ارتباط با آن کشور این
کارها را انجام میداد البته من نمیگویم همه این ها مانند
قصه این فرد بود اما ریشــهها هم درآمده است.الریجانی
با بیان این که سیاســت دولت دراین ســه ماه اشتباه بود،
افزود :دولت بایدبه سیاست "شناورهدایت شده" مصوب
قانون برنامه پنج ساله برای قیمت گذاری ارزبرگردد.وی
ادامه داد :دولت درحال تدوین یک برنامه ارزی تازه است
که به زودی اعالم می شود .
▪شاکری :با تعمیق بازار ثانویه ،نرخ دالر تا زیر هشت
هزار تومان هم می رسد

در ایــن زمینه ،دکتــر مجید شــاکری ،اقتصــاددان حوزه
اقتصادسیاسیدربرنامهپایشحضوریافتووضعیتبازار
ارز را تشریح کرد .به گزارش تسنیم ،وی گفت :اگر دولت
موضوع ارز  4200تومانی را مطرح نمی کرد ،حاال وضع
این گونه نبود .قاچاق اعالم کردن خرید و فروش ارز باعث
شــد این اتفاقات بیفتد و راه حل آن تعمیق بازار ارز ثانویه
است .شاکری تصریح کرد که در صورت راه اندازی کامل
بازار ثانویه ارز و عرضه ارز همه صادرکنندگان ،قیمت ارز
حتی به کمتر از هشت هزار تومان خواهد رسید.

خبر مرتبط
آخرین نرخ های بازار ثانویه دالر و حذف قیمت سکه در سایت اتحادیه طال

دیروز نرخ دالر در بازار ثانویه ،زیر قیمت بازار تعیین شــد .در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد ،در حالی نرخ
معامالتی دالر حدود  10هزار و  200تا  10هزار و  250تومان تعیین شــد که نرخ معامالت در بازار غیر رسمی 11
هزار تومان بود .این گزارش البته افزوده اســت که نرخ یادشــده ،حاصل معامالت محــدود ارزی در بازار ثانویه بوده
اســت ،چرا که تقاضا در این بازار به دلیل نااطمینانی از آینــده قیمت ها و انتظار برای قیمت پاییــن تر ارز (حاصل از
برنامه های جدید دولت) ،کاهش یافته است .از سوی دیگر دیروز تشدید تالطم قیمتی در بازار طال و سکه موجب شد
تا اتحادیه طال که به اعالم قیمت های لحظه ای بازار می پردازد ،قیمت ها را از سایت خود حذف کند ودر قسمت نرخ
طال و سکه خط تیره بگذارد.

دومین نامه نمایندگان به رئیس جمهور برای تغییر در تیم اقتصادی کابینه ارسال شد:

تهدید به استیضاح  4وزیردرصورت تعلل روحانی

یک عضو کمیســیون اجتماعی مجلس از ارســال دومین
نامه نماینــدگان به حســن روحانی بــرای ترمیــم کابینه
خبــر داد و تاکیــد کــرد :اگــر رئیسجمهــور قصــد ترمیم
کابینه و برکنــاری چهار وزیر به اضافه نوبخــت را ندارد به
اســتیضاحکنندگان میپیوندیم .همزمان یــک نماینده
دیگــر مجلــس از تدویــن طــرح اســتیضاح وزیــران «امور
اقتصادی و دارایی»« ،صنعــت ،معدن و تجارت»« ،تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی» و «راه و شهرســازی» خبــر داد.به
گزارش فارس ،جمعی از نمایندگان مجلس طی نامهای
خطاب به روحانی رئیس جمهور ضمن تأکید بر لزوم تغییر
کابینه دولت نوشــتند :در صورتــی که در روزهــای آینده
کابینه اقتصادی خود را برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی
مردم ترمیم نکنید به استیضاحکنندگان خواهیم پیوست.
این خبر را رســول خضری نماینده سردشــت و پیرانشهر
و عضــو کمیســیون اجتماعــی بــه فــارس داد و افــزود:
نمایندگان مجلس مدتی پیش از آقای روحانی خواستند
کابینهاقتصادیدولتراتغییردهدامامتأسفانهتاکنونبه
جز رئیس کل بانک مرکزی هیچ تغییری در تیم اقتصادی
دولت رخ نداده است.نماینده سردشت و پیرانشهر خطاب
به رئیس جمهور گفــت :آقای روحانی! مــردم از ما انتظار
دارند کاری انجام دهیم و ما منتظریم شــما تیم اقتصادی
خود را ترمیم کنید اما گویا شما اقدامی در این زمینه انجام
نخواهید داد و برای همین است که ما دومین نامه را نیز به
شما نوشتیم تا اگر اقدامی از سوی دولت ندیدیم خودمان
وارد عمل شویم.در همین حال یک نماینده مجلس از تهیه
و تدوین طرح استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت شامل
وزیران «اقتصادی و دارایی»« ،صنعــت ،معدن و تجارت»،

«تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی» و «راه و شهرســازی» پس
از ترمیم نشــدن کابینه توســط رئیسجمهور خبــر داد.به
گزارش فارس ،حجتاالســام احد آزادیخــواه نماینده
مالیر و ســخنگوی کمیســیون فرهنگی با تاییــد این خبر
گفت :مدتی پیش نمایندگان دلسوز شامل اصالحطلبان
و اصولگرایــان طــی نامــهای خطاب بــه رئیــس جمهور از
وی خواســتند که در تیم اقتصادی دولــت تغییراتی ایجاد
کند .آزادیخــواه اعــام کــرد کــه در شــرایط فعلــی هم
نماینــدگان اصالحطلــب و هــم نماینــدگان اصولگــرا به
لزوم تغییر در تیــم اقتصادی دولــت تاکید دارنــد اما گویا
آقای روحانی یا توانایی تغییر تیم اقتصــادی خود را ندارد
یا تمایلی به ایــن کار نــدارد ،زیرا تاکنون فقــط رئیس کل
بانک مرکــزی تغییر کرده اســت .نماینده مــردم مالیر در
مجلس افزود :طرح استیضاح چهار وزیر اقتصادی دولت
را در جلسات آینده خانه ملت تقدیم هیئت رئیسه مجلس
خواهیم کرد و تــا انتها پیگیــری میکنیم تا مــردم بدانند
نمایندگان پیگیر حقوق شان هستند؛ نمایندگان مجلس
اجازه نخواهنــد داد ســودجویان و فرصتطلبان بــازار را
متالطم و از آن سوء استفاده کنند .وی با بیان این که امروز

و در جریان مشکالت اقتصادی مردم نیاز به وزیرانی داریم
که آماده جنگ اقتصادی باشند ،تصریح کرد :متاسفانه تیم
اقتصادی دولت نه تنها آماده جنگ اقتصادی نیست بلکه
ضعیفعملمیکندوهمیننارضایتیمردمرادرپیدارد.
در همین حال سایت خبری نامه نیوز گمانه های جدیدی
درباره تغییــرات کابینــه مطرح کــرد .براســاس گزارش

این پایگاه خبــری ،جهانگیری مامور ویــژه روحانی برای
تغییر کابینه شــد .براســاس این گزارش ،شــریعتمداری
از وزارت صنعــت مــیرودو ربیعی معــاون اجرایی رئیس
جمهور خواهد شــد .زنگنه نیز در جایگاه خود تثبیت می
شود.این گزارش همچنین می افزاید ،طیبنیا خواستار
فرماندهی اقتصادی کابینه است .همچنین مسعود نیلی
مشاور اقتصادی دولت از گزینه های احتمالی برای کنار
گذاشــته شدن اســت .آقای مشاور شــش ماهی می شود
که در جلســات دولت حاضر نیســت!این در حالی اســت
که امیــری ،معــاون پارلمانی رئیــس جمهور با اشــاره به
گمانهزنیها برای تغییرات در کابینه گفت :رئیس جمهور
کامال در جریان مطالبات ،فضا و خواست مجلس شورای
اسالمی هستند .درباره انتخاب همکاران رئیس جمهور
فقط خودشان تصمیم میگیرند.

...
بازارخبر

کاهش  40هزار تومانی سبد خرید مردم
فارس  -مسعود ســریعالقلم ،دبیر کمیته حمایت از کاالی
داخلی شهرداری تهران با بیان این که سبد خرید مردم در
ماه مبارک رمضــان  130هزار تومان بــوده و اکنون به 90
هزار تومان کاهش یافته است ،افزود 40 :هزار تومان سبد
خرید مردم کوچک شده است.

پیشنهاد عربستان به عراق برای فروش برق
به یکچهارم قیمت ایران
فارس  -عربســتان موافقــت کرده اســت که با احــداث یک
نیروگاه خورشیدی ،برق را با یک چهارم قیمت برق صادراتی
ایران به بغداد بفروشد .به گزارش بلومبرگ  ،مصعب سری،
ســخنگوی وزارت نیــروی عراق با اشــاره به این کــه مقامات
عراقی هنوز با این قرارداد موافقت نکرده اند ،افزود :عراق هر
مگاوات در ساعت برق را 21دالر خواهد خرید که یک چهارم
قیمتی است که به ایران پرداخت میشد.

«قرارگاه خاتم» در فینال
فارس -دو پــروژهتونل «آرش-اســفندیار-آیت ا ...هاشــمی
رفســنجانی» وتونل و زیرگذر «ضربعلیزاده» از قرار گاه خاتم
به مرحله نهایی رقابتهای جهانی پروژه برتر تونلسازی سال
 ۲۰۱۸در چین راه یافت.

وزارت صنعت افزایش  12درصدی
نرخ سیمان را تایید کرد
ایرنا -معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت از موافقت این
وزارتخانه با افزایش  12درصدی قیمت ســیمان خبر داد
و گفــت :این افزایــش بها برای دو ســال اخیــر( 96و )97
ســالیانه  6درصد محاســبه و اجرایی شده اســت« .جعفر
ســرقینی» افــزود :ایــن افزایــش  12درصــدی مشــمول
همه اقــام ســیمان تولیــدی می شــود و مبنــای عملکرد
کارخانههای مربوط است.

گزارش وزارت کار از  ۵عامل ترک شغل
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار ،از حدود سه میلیون و
 ۲۰۰هزار نفر جمعیت بیکار در کشور ،یک میلیون و ۷۰۰
هزار نفر در گذشــته شــاغل بودند که از ایــن تعداد 81.9
درصد به صورت غیر ارادی بیکار شــدند .به گزارش مهر،
مطالعــات پژوهشــی وزارت کار نشــان مــی دهــد ،برخی
بیکاران که قبال شاغل بوده اند ،به دالیل ارادی شامل «کم
بودن درآمد»« ،مســائل خانوادگی»« ،مهاجــرت»« ،جابه
جایی محــل کار» و «تحصیل یا آموزش» ترک شــغل کرده
اند .همچنین تعطیلی دایمی محل کار ،فصلی بودن کار،
اخراج یا تعدیل نیرو ،بازنشســتگی ،به پایان رسیدن دوره
خدمت وظیفه ،کهولت ســن وبیماری ،بیشترین عواملی
است که منجر به بیکاری افراد شاغل شده است.

اصرار وزارت اقتصاد به دریافت مالیات
بر عایدی مسکن
با گذشت دو روز از اعالم مخالفت عباس آخوندی ،وزیر راه
و شهرسازی با مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن،
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی بر
ضرورت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن
تاکید کرد .به گــزارش فــارس در این گزارش که از ســوی
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشــر شــده ،آمده
است :بازار مســکن در ایران به دلیل مشکالت ساختاری
اقتصاد و ناکارآمدی سیاستهای دولت تقریب ًا به یک بازار
با سود تضمین شده و کمخطر سرمایهگذاری تبدیل و این
موضوع سبب شده است ،زمینه انحراف سرمایهها به بخش
واسطهگریمسکنفراهموموجبکاهشجذبسرمایهدر
بخشهای مولد اقتصادی به ویژه در برخی سالها شود.

افزایش قیمت خودروهای BMW
پس از دعوای تجاری آمریکا و چین
فارس-شرکت BMWآلمانگفت:بهدلیلاینکهبخشیاز
قطعات دو مدل خودروی X6و X5این شرکت در چین تولید
میشــود و دولت ترامپ قصد دارد بر واردات لوازم یدکی به
ی یابد.
آمریکا تعرفه وضع کند ،قیمت این مدلها افزایش م 
به گزارش رویترز ،شــرکت BMWآلمان اعالم کرد :قیمت
دومدل شاســی بلند خود را در بــازار چین بــه دلیل افزایش
هزینههای تولید در آمریکا بــاال خواهد برد .این خودروها در
کارخانه BMWدر کالیفرنیای شمالی تولید میشوند .

درخواست خودروسازان از وزیر صنعت:
اجازه فروش با قیمت حاشیه بازار را بدهید
دبیر انجمن خودروسازان گفت :در نامهای از وزیر صنعت
خواستیم اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار را صادر
کند .احمد نعمت بخش در گفتوگو با فارس با تأکید بر این
که نابه سامانی بازار خودرو ناشی از عملکرد خودروسازان
نیســت ،گفــت :اگرچه تولیدکننــدگان خــودرو تولیــد را
افزایــش دادهاند اما بــه دلیل وجــود پولهای ســرگردان
در بازار تقاضا برای خودرو زیاد شــده اســت .وی به ارسال
نامهای به شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت اشاره
کرد و گفت :در این نامه از وزیر صنعت خواستیم تا با تصمیم
شــورای اقتصاد مبنــی بر غیــر انحصاری بــودن خودروی
ســواری و اجــازه فــروش خــودرو در حاشــیه بازار ،دســت
سودجویان و دالالن را از بازار خودروی سواری کوتاه کند.
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