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آل اسحاق ۷۵ :درصد سپرده بانکی
در دست  ۷درصد افراد است

...

ارز وطال

اخبار

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

) 20(44.070

) 269( 51.596

 200امضا برای تغییر کابینه
 100امضا برای سوال از روحانی

مجلس همچنان مخالف تفکیک وزارتخانه ها

 ۲فوریت تفکیک وزارتخانه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی هم رأی نیاورد
نماینــدگان مجلــس در جریــان بررســی دوفوریــت الیحه
تفکیــک وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا قیــد
دوفوریــت آن مخالفــت کردند.جمشــید انصــاری رئیس
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور در توضیــح
الیحــه مذکــور گفــت :تفکیــک وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی و تشــکیل دو وزارتخانه مســتقل تعــاون و کار و
رفاه و تامین اجتماعی از اولویت های امروز کشــور اســت.
وی افزود :در سال  90براساس تکلیف قانون برنامه پنجم
توسعه کشور از تعداد وزارتخانههای دولت ،چهار وزارتخانه
کاهش پیدا کــرد ،اما اکنــون دولت پیشــنهاد تفکیک این
وزارتخانــه را برای حــل ابرچالش هــای اشــتغال و رفاه به
مجلس تقدیم کرده اســت ،بنابراین از نمایندگان مجلس
انتظار می رود برای حل مشــکالت اقتصادی که سه حوزه
آن در این وزارتخانه قرار دارد با این فوریت موافقت کنند.
انصاری تاکید کرد :بخش رفاه و تامین اجتماعی نیز اکنون
مشــکالتی دارد کــه در دل وزارت کار رســیدگی بــه آن ها
امکان پذیر نیست ،ضمن این که صندوق های بازنشستگی
نیــز در تامین حقوق و مزایــای کارکنان خود با مشــکالتی
روبه رو هستند که این دوفوریت می تواند به حل این مشکل
کمک کند.ســرانجام پــس از ارائه توضیحــات نمایندگان
موافق و مخالف ،نمایندگان بــا  ۸۸رای موافق ۱۲۸ ،رای
مخالف و شش رای ممتنع از مجموع  ۲۴۲نماینده حاضر
در مجلس با دو فوریت این الیحه مخالفت کردند.

نشانه های جدی تورمی
در شاخص پیش نگر
تورم نقطه ای تولیدکننده به  28درصد رسید
گــزارش بانــک مرکــزی از شــاخص قیمــت تولیدکننده
(هزینه هــای تولید) نشــان دهنده یک جهش ســریع در
این شاخص در تیرماه امسال اســت .بر این اساس هزینه
های تولید در تیرماه نســبت به خردادمــاه (تورم ماهانه)
 10.5درصد رشد کرده اســت که برای یک ماه رقم قابل
توجهی است .این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل
(تورم نقطه بــه نقطه) یعنی تیرمــاه  96هم  27.8درصد
رشد نشان می دهد.به گزارش خراســان ،منظور از تورم
تولیدکننده ،افزایش قیمت در هزینه های تولید اســت.
شاخص قیمت مصرف کننده با لحاظ قیمت نهاده هایی
چون دســتمزد ،مواد اولیه ،تجهیزات و  ...محاســبه می
شــود .در ادبیات اقتصادی ،تورم تولیدکننــده به عنوان
شــاخص پیش نگر تورم مصرف کننده شناخته می شود.
چرا که با رشــد هزینه تولید ،تولیدکننــده مجبور خواهد
شد بر قیمت فروش خود به مصرف کننده بیفزاید و به این
ترتیب تورم مصرف کننده هم رشــد خواهد کرد.گفتنی
اســت بانک مرکزی تورم نقطه بــه نقطــه تولیدکننده در
خردادماه امســال را  16.9درصد و تورم ماهانه (خرداد
نســبت به اردیبهشــت) را  2.2درصد اعالم کرده بود که
هر دو شاخص در تیرماه رشد قابل توجهی را ثبت کردند
و به ترتیب به  27.8و  10.5درصد رسیدند.جزئیات تورم
تولیدکننده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی هم
نشــان می دهد گروه صنعت با  37.9درصــد تورم نقطه
به نقطه و  13.1درصد تورم ماهانه ،بیشــترین رشد را به
خود اختصاص داده است .بخش حمل و نقل و انبارداری
بــا  23.3و  9.9درصــد در رتبــه دوم و بخش کشــاورزی
با  21.2و  10.5درصــد تورم (به ترتیب نقطــه به نقطه و
ماهانه) در رده بعدی بیشــترین رشــد هزینــه های تولید
قرار دارند .کمترین رشــد هزینه های تولیــد هم به گروه
اطالعات و ارتباطات با  0.8درصد تــورم نقطه به نقطه و
 0.2درصد تورم ماهانه اختصاص داشته است.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

(دالر)

مقدار

121.173

)-2( 1.221

تغییر

+4414

نرخی اعالم نشده است

موج امضاهای نمایندگان در واکنش به تعلل
دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی

نماینده مردم تهــران در مجلس از افزایــش امضاهای نامه
نمایندگان به رئیسجمهور به ۲۰۰امضا برای تغییر در تیم
اقتصادی دولت خبر داد و گفت :بــا رئیس جمهور و دولت
اتمام حجت کردیم و قطعا وزیران اقتصاد و صنعت ،معدن
و تجارت را عــوض می کنیــم .همزمان یک نماینــده دیگر
مجلس از افزایــش امضای طرح ســوال از رئیس جمهور به
 100امضا خبر داد.ابوالفضل ســروش ،نماینده تهران در
گفتوگو با ایســنا ،تصریح کرد :مجلس با رد لوایح تفکیک
وزارتخانه های اقتصادی به روشنی به دولت می گوید شما
«ســرخط» را گم کرده ایــد .رئیس جمهور و تیــم اقتصادی
دولت ابتدا باید مبانی اقتصاد بحران زده را ســامان دهند
بعد دنبال تغییر ساختار اداری باشند.این عضو فراکسیون
امید مجلس تغییــر رئیس کل بانــک مرکزی را بــه تنهایی
رافع مشکالت اقتصادی کشــور ندانست و تاکید کرد :اگر
وزیران اقتصاد ،تعاون و کار ،صنعت و معدن و حتی رئیس
سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهور عوض نشوند
قطعا مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگر چه برای کشور
هزینه ایجاد می کند ،به جریان می اندازد.وی ورود مجلس
به موضوع برکناری وزیران اقتصادی را برای دولت هزینه
بر دانست و متذکر شــد :اگر این ســه چهار مدیر اقتصادی
دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند ،مجبور خواهیم
بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم .با این کار تالش
داریــم درد مــردم را که این روزهــا افزایش غیرعــادی پیدا
کرده درمان کنیم.وی گفت :متاســفانه در حالی که مردم
از شدت مشکالت اقتصادی همچون اسپند روی آتش باال
و پایین می پرند ،تیم اقتصادی دولــت هیچ عکس العملی
ندارند و هیچ تکانی نمی خورند.همزمان عضوفراکسیون
مستقالن مجلس از افزایش امضاهای طرح سوال از رئیس
جمهور بــه بیــش از  ۱۰۰امضا خبــر داد .رســول خضری
در گفتوگــو با مهر ضمن انتقاد از حضور نداشــتن رئیس
جمهور در صحن علنی مجلس برای ارائه توضیحات درباره
علت نوســانات بازار ســکه و ارز گفت :رئیس جمهور برای
جلساترایاعتمادواستیضاح،ساعتهادرمجلسحضور
مییافت اما برای پاسخ گویی درباره علل افزایش نرخ ارز و
سکه در صحن علنی مجلس حاضر نمی شود.

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

وزیراسبقبازرگانیگفت:فضایقوانینحاکمبرنظامبانکیفضایرانتیاستکهافرادیمیتوانندهزارانمیلیاردتومانتسهیالتبگیرندوبازنگردانند
و بگویند که من جریمهاش را میدهم .آل اســحاق افزود 80 :درصد از نقدینگی یک میلیون و  500هزار میلیارد تومانی ،یعنی هزار و  200هزار میلیارد
تومان ،در اشکال مختلف از جمله سپردهگذاری در بانکهاست .این در حالی است که حدود 75درصد از این نقدینگی متعلق به 7تا 8درصد مردم است  .
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تخلیه بخشی از حباب ارز و سکه

شاخص کل

شاخص

پیش بینی  2اقتصاددان مجلس از تاثیر بازار ثانویه بر کاهش نرخ ارز

همزمان بــا آغاز ســیر نزولی قیمت هــا از دو
شــب گذشــته و ادامه این روند ،قیمت سکه
تا دیــروز بعــد از ظهر ،بــه کانال ســه میلیون
تومان بازگشــت .در ایــن حال ،معــاون اول
رئیس جمهور از اعالم سیاســت های جدید
اقتصادی تــا آخــر هفتــه خبــر داد .دو تن از
اقتصاددانان مجلس نیز از موافقت رئیس کل
جدید بانک مرکزی با تشــکیل و تعمیق بازار
ثانویه خبر دادنــد و آن را موجب کاهش نرخ
دالر در بازار دانســتند.به گزارش خراسان،
بعد از اعالم خبرهای مثبت در حوزه ارزی از
جمله افشا و شناسایی دست های پشت پرده
و نیز انتظار بازار برای رونمایی از بسته جدید
ارزی ،سیر نزولی قیمت ها در بازار طال از دو
شــب قبل کلید خورد.بدین ترتیب بر اساس
داده های شبکه اطالع رســانی طال ،سکه و
ارز تهران ،قیمت ســکه تا دیروز بعــد از ظهر
با حــدود  560هزار تومان کاهــش به کانال
ســه میلیون تومان وارد و حدود ســه میلیون
و  864هــزار تومــان معاملــه شــد .هــر گرم
طالی  18عیار نیز با  23هزار و  780تومان
کاهش ،به 304هزار و 970تومان رسید.در
بازار غیر رســمی ارز نیز قیمت های اعالمی
در کانال هــای متفرقه تلگرامــی ،حکایت از
کاهش داشت .بر این اســاس ،دالر به کانال
 9هــزار تومــان برگشــت .همچنیــن فارس
گزارش داد که قیمت دالر در بازار ثانویه ارز
نیز با کاهش نســبت به روز دوشــنبه،به ۱۰
هزار تومان رســید .رصد بازار در بعد از ظهر
دیروز نیزنشان از نوسان و آشفتگی قیمت ها
داشت .به طوری که تا لحظه تنظیم گزارش و



در ساعاتی ،نرخ ها افزایش اندکی داشتند.
این کاهش قیمت هــا در حالی اتفــاق افتاد
که برخــی گمانه هــا حاکــی از تاثیر صحبت
های ترامــپ مبنی بر آمادگی بــرای مذاکره
بدون پیش شــرط با ایــران ،بر بــازار ارز بود.
موضوعی که البته ساعاتی بعد و با اظهارات
وزیر خارجه این کشــور مبنی بر پیش شــرط
های همیشگی برای مذاکرات ایران و آمریکا
تاحد زیادی زیر ســوال رفــت .در عین حال،
دیروز جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور
نیز از اعالم سیاست های جدید اقتصادی تا
آخر هفته خبر داد.

گزارش خراسان ،افزایش توجهات به تعمیق
بازار ثانویه ،در حالی است که گمانه ها از نرخ
تعادلی واقعی این بازار ،روی نرخ هایی حدود
 7500تا 8500توماناست.ایننرخطبیعت ًا
منجر به فشــارهای تورمی در اقتصاد خواهد
شد .با این حال از دولت انتظار می رود که ولو
به قیمت شــفافیت ارزی ،کاهــش رانت های
پیدا و پنهان و تکمیل بازار ثانویه را مورد توجه
قرار دهــد و از ســوی دیگر با تدوین سیاســت
مدون و علمی حمایتی برای حمایت از دهک
های متوسط و پایین و نیز حمایت از صادرات
نفتی ،ابعاد این موضوع را کنترل کند.

▪تحلیل  2اقتصاددان از کاهش قیمت ارز
با عرضه ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه

▪تـــوافـــق مــجــلــس و دولــــت در زمینه
سیاستهای ارزی

دوشنبه شب گذشته ،گفت وگوی ویژه خبری
با حضور دو اقتصاددان مجلس برگزار شد .به
گزارش خبرگزاری فارس ،در این برنامه دکتر
بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با
بیان این که بــازار ارز نیازمند مدیریت فعال و
نه منفعالنه بانک مرکزی اســت ،اظهار کرد:
تصمیم دولت بــرای عرضــه ارز به نــرخ ثابت
برای تمــام مصارف و بــه هر میزان نادرســت
بود .نماینده مردم مشــهد در مجلس با تاکید
بر اشتباه بودن حذف صرافیها از بازار ارزی
کشــور ،افزود :مهــارت فنی که مــی تواند در
کشور بازارگردانی کند در بانک مرکزی وجود
نــدارد .رئیس کمیتــه پولــی و بانکی مجلس
گفت :اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات
شــان را به قیمت آزاد بفروشــند مابهالتفاوت
 80هزار میلیــارد تومانی ایجاد می شــود که

...

در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده و به
واردکنندگان دادهایم.بحرینی ادامه داد :در
صورتی که پتروشیمی ها ارزشــان را در بازار
ثانویه عرضه کنند ،نــرخ ارز کاهش مییابد و
بازار به آرامش می رسد .تالش های سه ماهه
در حال نتیجه دادن اســت و دولت پذیرفته تا
تصمیمات کمیسیون اقتصادی مجلس را در
حوزه بازار ارز اجرا کند.
محمدرضــا پورابراهیمی رئیس کمیســیون
اقتصادی مجلس نیــز در این برنامــه از حجم
دو برابری منابع ،در مقابل مصارف ارزی خبر
داد و گفت :پیش بینیها از درآمدهای ارزی
امسال کشــور حدود صد میلیارد دالر است،
در حالــی کــه مجمــوع مصــارف ارزی  45تا
 50میلیارد دالر ارزیابی می شود.به گزارش
تسنیم ،وی سوء مدیریت بانک مرکزی و عدم



خروج سرمایه

ایرانی ها از ابتدای امسال  1000ملک در ترکیه
خریدند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت :آمارهای غیررســمی حکایت
از این دارد که از ابتدای امسال هزار واحد ســاختمانی اعم از آپارتمان
و ویال توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شــده که متوسط قیمت آن ها
 160هزار دالر بوده و در شهرهای مختلف ترکیه قرار دارد .رضا کامی
در گفتوگو با ایلنا افزود  :با توجه به تحــوالت اخیر در بازار ارز و کاهش
ارزش پول ملی برخی از هموطنان مان برای ارزش افزوده بیشتر شروع
به سرمایه گذاری در بخش ساختمان کرده اند .وی گفت :در چند سال
اخیر قیمت ملک در ترکیه افزایش نداشته است اما با این حال این بازار
برای ایرانی ها جذاب بوده زیرا تســهیالت خوبی برای ســاخت و ساز و
خرید ملک در ترکیه وجود دارد.

...

کشاورزی

سازمان برنامه ،مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی
گندم است

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس گفــت :تجربه خرید تضمینی در
ســال های  86و  97تقریبا به صورت یکسان تکرار شده است ،به نحوی
که تغییر نکردن قیمت این محصول تاثیر منفی بر میزان تولید آن داشته
و در آخرین آمار اعالم شده از سوی سازمان برنامه و بودجه تا اواخر تیرماه
امسال حدود 14درصد میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته کاهش
داشته است .به گزارش فارس ،زارع درباره کلیات تشکیل جلسه کمیته
اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع بررسی مشکالت زنجیره گندم ،آرد
و نان گفت :بر اســاس محاسبات انجام شــده باید قیمت گندم امسال با
حدود  10درصد افزایش به  1488تومان افزایش پیدا می کرد که این
موضوع به دلیل مخالفت مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اجرایی نشد.

جهش بورس از شانه ارز

شاخص کل دیروز یکی از بزرگ ترین رشدهای تاریخ خود را ثبت کرد
شــاخص کل بورس تهــران دیروز نیــز به رونــد صعودی
جدید خــود ،کــه از ابتــدای این هفتــه آغاز شــده ،ادامه
داد اما رشــد دیروز بازار ویژگی ها و رکوردشــکنی های
جدیــدی به همــراه داشــت .از جملــه این که بــا 4414
واحد رشــد ،بزرگ ترین رشــد روزانه (از نظر مقدار رشد
و دومین رشــد بزرگ روزانه از نظر درصد رشد (با 3.78
درصد) ثبت شــد .عالوه بــر آن ،دیروز تقریبــا همه گروه
های بازار به صورت یکنواخت رشد کردند؛ از پتروشیمی
و فوالد و فلزات تا خودرویی ها و برخی غذایی ها .برخی
گروه های غذایی ،بانکی ها ،شــرکت هــای حمل و نقل
و به ویژه دارویــی ها تنها گــروه های منفی بــازار بودند.
شــاخص کل هموزن نیز با ثبــت رشــد  466واحدی به

رکــورد تاریخی خــود نزدیک شــد ،موضوعی که نشــان
دهنده رشــد یکدســت بازار اســت .چنان چه جدول زیر
نشان می دهد رشــد دیروز بعد از جهش شاخص بورس
در  4شهریور  88بزرگ ترین جهش روزانه تاریخ (از نظر
درصد رشد) است.
▪چه عواملی باعث جهش بازار شد؟

مهم ترین علل رشــد این روزهای بازار ســرمایه ،اخباری
است که از ابتدای این هفته مبنی بر تجدید نظر دولت در
سیاست ارزی منتشر شده است .طبق این اخبار شرکت
های بزرگ صادراتی ،مثل پتروشــیمی هــا و فوالدی ها،
مجبور به عرضه ارز خــود به نرخ  4200تومان نیســتند.

اعالم جزئیات نرخ تورم تیرماه به تفکیک استان ها

بیشترین رشد قیمت در تهران ،کمترین رشد در خراسان رضوی
مرکز آمار ،جزئیــات تورم تیرمــاه به تفکیک اســتان ها را
منتشر کرد که نشان می دهد بیشــترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کشــور مربوط به اســتان تهران با  7.6درصد
افزایــش و کمترین نــرخ تــورم ماهانــه مربوط به اســتان
خراســان رضوی بــا  1.6درصــد افزایش اســت.چندی
پیش گــزارش مرکز آمار ایــران برای نرخ تورم کل کشــور
منتشر شــد که نشــان می داد متوسط رشــد قیمت ها در

 12ماه منتهــی به تیرماه 8.7 ،درصد بوده اســت .رقمی
که اختالفی  1.9درصــدی با آمارهای بانــک مرکزی در
این زمینه داشــت .در این حال مرکز آمار ،دیروز جزئیات
نرخ تورم  12ماهه برای اســتان های کل کشور را منتشر
کرد .این گزارش نشــان می دهد در تیــر ماه  ١٣٩٧عدد
شــاخص کل قیمت مصــرف کننده (شــاخص قیمت ها)
برای خانوارهای کشــور نســبت بــه ماه قبــل  4.4درصد

اخبار رسیده از هند و چین و تحلیل های بین المللی نشان می دهد:

افزایش خرید نفت چین و هند از ایران
طبق پیش بینی ها ،اکنون رصد محموله های نفتی نشــان
می دهد چین خرید نفت خود از ایران را افزایش داده است.
موضوعیکهباتوجهبهتنشهایاینکشورباآمریکامنطقی
به نظر می رســد .هندی ها هم که تردید هایی درباره تداوم
خریدنفتازایراندارنداکنوناعالمکردهاندنسبتبهسال
گذشته(ژوئن 2018نسبتبهژوئن)2017نفتبیشتری
از ایران خریده اند .ضمن این که با پیشنهادات جذاب ایران،
در برابر تهدیدهای آمریــکا هم مواجه انــد .همزمان برخی
تحلیلهایبینالمللینشانمیدهدکهتحریمهادرنهایت
حدود 500هزار بشکه از صادرات نفت ایران خواهد کاست
که در مقایسه با دوره قبلی تحریم ها ناچیز است.به گزارش
فارس ،در همین زمینه مت اسمیت ،مدیر بخش تحقیقات
کاالهای اساســی در کیلیپر دیتا ،در گفتوگو با استاندارد
تگزاس درباره چگونگــی تاثیر این تنشها بــر نفت تگزاس

پذیرش دولت برای کنترل بازار غیر رســمی
را عامل افزایش قیمت نامتعــارف ارز در بازار
دانست و گفت :ما طرح دوفوریتی بازار ثانویه
را در مجلــس مصــوب کردیــم و رئیــس بانک
مرکزی هــم آنرا پذیرفــت ،اما آن ها ســپس
قیمت مصــوب خــود را به وجــود آوردنــد و به
مصوبه مجلس توجهی نکردند .به گفته وی،
برای بهبود شــرایط بازار ارز باید بــازار ثانویه
بر مبنای عملکرد درست ارزی فعالیت کند.
معامــات در بــازار ثانویه تا کنــون تنها 300
میلیون دالر بوده است و این نشان میدهد که
تقاضاهایدالریازمحلهایدیگرتأمینمی
شــود .در این زمینه ،در حالی که پتروشیمی
ها امســال ســه و نیم میلیــارد دالر صــادرات
داشتند ،تنها دو و یک دهم میلیارد دالر ثبت
کردند و بقیه بــه جاهای دیگر رفته اســت .به

(نفت خام آمریکا) ضمن اشــاره به کاهش  500هزار بشکه
ای تولید ایران تصریح کــرد که این موضوع تــداوم نخواهد
یافت« :این وضعیت تنها در سال آینده بدتر خواهد شد زیرا
آن ها احتماال میتوانند مشتریانی برای نفت خود بیابند».
این در حالی است که بزرگ ترین مشتری نفتی ایران یعنی
چین و همچنیــن ترکیه بــه صراحت اعــام کردهانــد که با
تحریم های آمریکا همراهــی نخواهند کرد .چینی ها حتی
گفته اند کــه خریــد از ایــران را افزایش و وابســتگی خود به
نفت آمریکا را کاهش می دهنــد .موضوعی که طبق آخرین
شواهدعملیهمشدهاست.بهگزارشفارس،رصدنفتکش
های ایرانی نشــان می دهد بعد از خروج آمریــکا از برجام،
چینیها در ماههای اخیر نفت بیشــتری از ایران خریداری
کرده اند و انتظار می رود با توقف خرید نفت ایران از ســوی
پاالیشــگاههای اروپا ،ژاپن و کره جنوبی این نفت به سمت

در همین حال محمدرضاپورابراهیمی رئیس
کمیسیوناقتصادیمجلسازتوافقمجلسو
دولت در زمینه سیاستهای جدید ارزی خبر
داد و گفت که این سیاستها به زودی اعالم
خواهد شــد.وی در گفتوگو با ایســنا اظهار
کرد :در جلســاتی کــه با آقــای همتی رئیس
جدید بانک مرکــزی و تیم اقتصــادی دولت
داشتیم پیشنهاداتی را در زمینه ساماندهی
بازار ارز به دولت ارائه کردیم که از جمله آنها
اســتقرار بازار ثانویه و کیفیت آن ،استفاده از
ظرفیت بورس ،استفاده از ابزارهای مدیریت
در بازار ارز و فعال کــردن صرافیها بود.وی
اضافه کرد :خوشبختانه تیم اقتصادی دولت
نظر کمیســیون اقتصــادی را پذیرفتــه و قرار
اســت سیاســتهای جدیــد ارزی بــر همین
اساس اعالم شود.

...



دولت

ادعای یک نماینده مجلس درباره قطعی شدن
حضور طیب نیا در دولت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دیروز از مذاکرات جدید برای حضور
طیب نیــا در تیم اقتصــادی ،به عنــوان وزیــر اقتصاد یا رئیس ســازمان
برنامه ،خبر داد .طیبه سیاوشی در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به تغییرات
احتمالی کابینه گفت :امروز (دیروز سه شــنبه) در مجلس درباره آقای
طیبنیا خبرهای خوشــی رســید و مطرح شــد که ایشــان قرار است به
کابینه بیایند .این سمت یا برای سازمان برنامه و بودجه است یا وزارت
اقتصاد که دقیق نمیدانم ،اما من از یکی از مشاوران اقتصادی دولت
پرسیدم و ایشان پاسخ دادند درباره آقای طیبنیا رایزنیهای جدیدی
صورت گرفته است .گفتنی است پیش از این اخباری مبنی بر مذاکره
روحانی و طیب نیا ،وزیر اقتصاد دولت دوازدهم ،منتشر شده بود.

موضوعیکهدرصورتنهاییشدنوتصویب،باعثجهش
سودآوری این شرکت ها از محل رشد نرخ ارز خواهد شد.
به همین دلیل از ابتدای هفته جاری ،تمام این شرکت ها
با صف خرید پرحجم مواجه اند .با این حال دیروز ،انتشار
اخبار مثبت از شــرایط سیاســی و آینده برجام  ،باعث شد
بســیاری از گروه های دیگر بازار مثــل خودرویی ها هم با
تقاضا مواجه شوند.
▪کــدام شرکت ها بیشترین تاثیر را بر رشــد بــازار
گذاشتند؟

اما از کلیت بازار که بگذریم ،دیروز شــرکت های همیشه
شاخص سازی مثل هلدینگ خلیج فارس ،فوالد مبارکه
اصفهان و ملی مس بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص کل
گذاشتند .این سه شــرکت در مجموع بیش از هزار واحد
از رشد  4400واحدی شــاخص کل را به خود اختصاص
دادند .معدنی گل گهر و شــرکت تازه وارد بــه بازار یعنی
پتروشیمی پارس هم در رده های بعدی فهرست شاخص

افزایش یافته اســت .در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهای کشــور مربوط به اســتان تهران با  7.6درصد
افزایــش و کمترین نــرخ تــورم ماهانــه مربوط به اســتان
خراسان رضوی با 1.6درصد افزایش بوده است.بر اساس
این گزارش ،شــاخص قیمت هــا در تیرماه  97نســبت به
تیرماه ( 96تورم نقطه به نقطه) 13.8 ،درصد افزایش را
نشان می دهد .از این منظر ،استان تهران مجدد با 17.5
درصد رشــد قیمت در تیــر  97در صــدر قرار مــی گیرد.
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به استان اردبیل
بــا  9.5درصــد بــوده اســت .در کل ،قیمت هــا در تیرماه
امسال نسبت به تیرماه 13.9،96درصد رشد داشته اند.

بزرگ ترین جهش های روزانه تاریخ بورس تهران
تاریخ

میزان رشد

درصد رشد

3306.2

3.33

2142

3.11

97/05/9

4414

94/11/20

2415.3

94/1/16

2434.7

3.59

91/11/21

1292.1

3.50

88/6/4

593.3

5.40

97/3/27
94/11/6

94/1/15

2099

3.78
3.19

3.19

سازها قرار گرفتند تا شاخص کل در مجموع به رکورد بی
ســابقه  121هزار و  173واحد برسد.همزمان با بورس،
دیروز فرابورس هم با  57واحد رشــد به ســطح بی سابقه
 1394واحد رسید.

رکوردداران گرانی و ارزانی
خوراکی ها در تیرماه
نگاهــی به متوســط قیمــت اقــام منتخــب خوراکی در
تیرماه نشان می دهد که در این ماه نسبت به تیرماه ،96
بیشترین افزایش قیمت مربوط به خیار با  74.9درصد،
موز با  58.3درصد و تخم مرغ ماشــینی با  54.5درصد
بوده اســت .بیشــترین کاهش قیمت نیز مربوط به پیاز با
 48.4درصد ،ســیب زمینــی با  18.5درصــد و عدس با
 4.5درصد بوده است .بر اســاس این گزارش و در تیرماه
 ،97قیمت خیار به سه هزار و  564تومان ،قیمت موز به
هفت هــزار و  163تومــان و قیمت تخم مرغ ماشــینی به
هشت هزار و  207تومان رسیده است .از سوی دیگر و در
بینکاالهایبابیشترینکاهشقیمت،قیمتپیازبههزار
و 727تومان ،سیب زمینی به هزار و 622تومان و قیمت
عدس به هشت هزار و 88تومان کاهش یافته است.
(مرکز آمار ایران)

...
بازارخبر

بخشی از بازار پتروشیمی در دست معلمان
ایسنا  -شرکت پتروفرهنگ با خرید ۵۱
درصد از سهام شرکت انرژی سپهر عمال
به یکی از قطب های پتروشــیمی کشور و
حتی خاورمیانه بــه ویژه در حــوزه تولید
متانول تبدیل شد ،این بدان معنی است که عمال بخشی از
بازار پتروشیمی کشور و حتی جهان در دست معلمان عضو
صندوقذخیرهفرهنگیانخواهدبود.درجلسهایباحضور
مدیرعامل و قائم مقام موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان،
مدیران عامل شــرکتهای پتروفرهنگ و ســرمایه گذاری
فرهنگیان و همچنین مدیران بانک صادرات ایران ،قرارداد
خرید  ۵۱درصد از سهام شرکت انرژی سپهر (زیرمجموعه
بانک صادرات) نهایی شد و به امضا رسید.

یارانه  ۷برابری به مشترکان پرمصرف برق
مهر  -بــه گفته یــک کارشــناس انرژی،
یارانــه بــرق ۱۰درصــد از مشــترکان که
بســیار پرمصــرف هســتند ،نســبت بــه
مشترکان کم مصرف ،هفت برابر و نسبت
به متوسط  ۹۰درصد مردم هم بیش از دو برابر است .اغلب
کشــورهای دنیا از یک نظام ســه یا چهار پله ای برای تعرفه
های برق استفاده می کنند به طوری که اغلب بازه پله اول
بیــن  ۵۰تــا  ۱۰۰کیلووات ســاعت بــه عنوان اســتاندارد
مصرف است.

بحران دالر به اندونزی رسید
ایسنا  -رئیس جمهور اندونزی با انتقاد از
جنگ تجــاری گفت که کشــورش همین
االن به دالر نیاز دارد .به گزارش رویترز،
جوکو ویدودو  -رئیس جمهور اندونزی-
در جلســه هیئت دولت خطاب به وزیران خود گفته است:
کشور همین االن به دالر نیاز دارد .من نمیخواهم دیگر به
این نشســتهای بیحاصل ادامه دهم .بانک مرکزی این
کشور در ماههای اخیر  ۱۲میلیارد دالر از ذخایر ارزی خود
را به بازار تزریق کرده اســت تا جلوی ســقوط روپیه  -واحد
پول این کشور  -را بگیرد.

رانت ارزی به «قراضه آهن» هم رسید
تسنیم-آمارگمرکافزایش ۳۰درصدی
صادرات قراضه آهن و فوالد در بهار  ۹۷را
تایید می کنــد .درحالی کــه دولت برای
تولیدکنندگانی که بــه محصوالت فلزی
مانند فوالد ،آلومینیوم ،مس و  ..نیاز دارند ،این محصوالت
را بــا دالر  4200تومانــی در بورس کاالی ایــران به فروش
میگذارد ،عده ای مواد خام را با دالر 4200تومان دریافت
و با دالر آزاد باالی هشت هزار تومان صادر می کردند .آنان
از زمانی که صــادرات محصوالت فــوالدی و فلزات محدود
شد،بهبهانهتامینموادخامموردنیازتولیدیخود،موادخام
را با نرخ دالر دولتــی از بورس کاال می خرنــد و آن را به لوله
هایفلزیتکهپاره،پروفیلهایمچالهو ..تغییرشکلداده
و به قراضه آهن ،فوالد و  ...تبدیل و به کشورهای دیگر صادر
می کنند و بدیــن گونــه دالر  4200تومان را بــا دالر باالی
8هزار تومان تعویض می کنند.

چین روانه شود.همزمان از هند هم خبر می رسد که با وجود
کاهش  12درصدی خرید ماهانه نفت این کشــور از ایران،
سطح صادرات همچنان باال و 48درصد بیشتر از ماه مشابه
سال قبل (ژوئن) اســت .به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»
وزیر نفت هند اعالم کرده است که واردات نفت خام از ایران
در ماه ژوئن با رشــد زیادی در قیاس با ســال گذشته روبه رو
شده است .بر اساس آمارهای دولتی ،پاالیشگاههای هندی
درماهژوئنودرقیاسبازمانمشابهدرسالقبل 48،درصد
نفتبیشتریازایرانواردکردهاند.همزمانطرفایرانینیز
فعال است و شرکت های هندی را در برابر تهدیدهای آمریکا
با پیشــنهادهای جذابی مواجه می کند تا انگیزه بیشــتری
برای درخواســت معافیت یا دورزدن تحریم های این کشور
داشــته باشــد .طبق گزارش فــارس ،ایران پیشــنهادهای
جذابی در حوزه بیمه کشــتی ها ،تخفیــف قیمتی ،افزایش
زمان بازپرداخت پول به دو مــاه و حتی حمل رایگان نفت به
این کشــور ارائه کرده اســت.تمام این موضوعات نشان می
دهد احتمال حفــظ فروش نفت در ســطوح فعلی یا کاهش
اندک آن محتمل تر از قبل است.
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