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حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی کارگران در
کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد

...

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

نرخ طال

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

(سامانهسنا)

) 1.000(135.500

) 1.650( 155.500

) 1.176(175.932

20.645

37.568

مشهد

4.305.000

46.500.000

)-( 48.800.000

26.000.000

16.500.000

شاخصکلبورس

) 85( 201.890

هرگرمزعفراننگین

120.889

هرگرمزعفرانپوشال

95.084

تهران

4.270.720

45.500.000

) 1.400.000(46.900.000

25.800.000

16.800.000

اخبار

با انتشار تازه ترین آمار از چک های برگشتی
در بهمن  97مشخص شد:

سقوط آمار چک های برگشتی
آمار بانک مرکزی از کاهش ۱۵درصدی تعداد و 7درصدی
مبلغ چکهای برگشتی در بهمن سال گذشته نسبت به ماه
پیش از آن حکایت دارد .این آمار همچنین حکایت از رکورد
شکنی در کاهش چک های برگشتی در بهمن سال گذشته
دارد که کمترین رقم چک های برگشتی به نسبت چک
های صادر شده عادی را در سال گذشته نشان می دهد و
براساس آمارها ،تعداد چک های برگشتی در بهمن معادل
نصف تعداد چک های برگشتی ماهانه در هفت ماه نخست
سال بوده است .به گزارش ایسنا ،براساس آمار ارائهشده از
سوی بانک مرکزی از چکهای بهمن سال گذشته ،بیش
از شش میلیون و  ۶۰۰هزار فقره چک به ارزشی افزون بر
 ٧٤١هزار میلیارد ریال در این ماه در کل کشور مبادله شد
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد  8/5درصد و از نظر مبلغ
 0/6درصد کاهش را نشان میدهد .حدود شش میلیون
فقره چک به ارزشی حدود ٦٥٩هزار میلیارد ریال در بهمن
 97در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر
تعداد 7/7درصد کاهش و از نظر مبلغ 0/3درصد افزایش
را نشان میدهد .در ماه مورد گزارش ،در کل کشور 90/3
درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و  88/9درصد از
کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شد .براساس گزارش
بانک مرکزی ،معادل  ٦٤٢هزار فقره چک با ارزشی بیش
از  ٨٢هزار میلیارد ریال در بهمن ماه  ١٣٩٧در کل کشور
برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد
و مبلغ به ترتیب  15/7درصد و  7درصد کاهش را نشان
میدهد.
فراخبر :روند نزولی چک برگشتی ادامه دارد
در همین حال بررسی آمار ماه های قبل نشان می دهد که
روند نزولی چک های برگشتی عادی ادامه یافته است .بر
این اساس تعداد چک های برگشتی در بهمن سال گذشته
به  642هزار فقره رسید که کمترین تعداد چک برگشتی
در سال  97و معادل نصف میانگین تعداد ماهانه چک
های برگشتی در هفت ماه نخست سال گذشته است .مهم
ترین شاخص در این زمینه نسبت چک های برگشتی به
چک های مبادله شده است که از نظر تعداد ،این نسبت در
بهمن ماه به پایین ترین رقم در ماه های سال گذشته رسیده
و فقط  9.7درصد تعداد چک های مبادله شده برگشت
خورده است .این نسبت در ماه های قبل همواره بیش از
 10درصد بوده و از جمله در هفت ماه نخست سال گذشته
افزون بر  13درصد بود .همچنین این نسبت از نظر مبلغ
چک های برگشتی در بهمن سال گذشته به  11.1درصد
رسیده است که پس از آذر کمترین میزان چک برگشتی از
نظرمبالغچکرانشانمیدهد.نکتهجالبتوجهایناست
که این نسبت در هفت ماه نخست سال همواره بیش از 15
درصد بوده است .به نظر می رسد اجرای مقررات جدید
چک و استعالم سوابق ارائه دهنده چک در کاهش چک
های برگشتی موثر بوده است.

با عذرخواهی بابت به روز نشدن اطالعات

گیرندگان ارز وارداتی صادر شد:

دستور همتی برای به روز رسانی اطالعات
دریافت کنندگان ارز
رئیس کل بانک مرکزی طی تماس تلفنی با مدیرمسئول
روزنامه شرق از تذکر به جای این روزنامه دربــاره به روز
نبودن اطالعات گیرندگان ارز وارداتی قدردانی کرد .به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،دکتر همتی اعالم
کــرد :این جانب از به روز نبودن اطالعات درج شده در
سایت بانک خبر نداشتم و مشکل به دلیل نبود هماهنگی
بین روابط عمومی و بخش فناوری بانک بوده است .لذا از
این بابت پوزش می طلبم و با مقصران برخورد خواهم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی دستور داد به سرعت اطالعات
دریافت کنندگان ارز در سایت بانک مرکزی به روز شود.
بانک مرکزی  7مهر سال گذشته ،فهرست گیرندگان ارز
وارداتی به تفکیک ارز 4200تومان و ارز نیمایی را منتشر و
اعالم کرده بود که این فهرست به روز خواهد شد که تاکنون
این اتفاق نیفتاده بود.

معاون وزیر کار از تصویب حق مسکن  ۱۰۰هزار تومانی کارگران در نشست کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست وزیر اقتصاد خبر داد.
حاتم شاکرمی در گفت وگو با مهر ،درباره زمان تصویب نهایی این مصوبه در هیئت دولت و اعمال آن در حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان
مشمول قانون کار نیز ،گفت :امیدواریم تا هفته کارگر در هیئت وزیران به تصویب نهایی برسد.

نرخ ارز

خبرگزاریهای فارس وآنا از تصمیم جدید دولت و شورای هماهنگی سران قوا خبر دادند

بنزین  2نرخی تا ماه آینده

در حالی که مدت هاست ،حرف و حدیث ها و
مطالباتی درخصوص لزوم اصالح نحوه توزیع
بنزین و یارانه های پنهان برای پیشگیری از
قاچاق و کنترل مصرف مطرح است ،دیروز
منابع خبری از اتخاذ تصمیماتی در هیئت
دولت و جلسه سران قوا در این زمینه خبر
دادند که بر اساس آن بنزین تا کمتر از یک ماه
آینده دونرخی و سهمیه بندی خواهد شد.
خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت:
طبق تصمیم شــورای هماهنگی اقتصادی
ســران قــوا ،کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو
نرخی و مجدد سهمیه بندی خواهد شد.
ایــن خبرگزاری با اشــاره به جلسه شــورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا تصریح کرد:
در این زمینه قیمت بنزین سهمیه بندی تغییر

نخواهد کرد .قیمت دوم بنزین نیز افزایش
چندانی نخواهد یافت و میزان این افزایش
احتماال کمتر از  ۳۰درصد خواهد بود .این
در حالی است که در ما ههای گذشته روند
بازیابی کــار تهــای سوخت بــرای ورود به
فرایند سهمیهبندی آغاز شده است.
در همین حال یک منبع آگاه در گفت وگو با
خبرنگار خراسان تاکید کرد :این موضوع در
جلسه سران قوا بررسی شده اما به تصمیم یا
مصوبه ای نرسیده است.
همزمان خبرگزاری آنا نیز روز گذشته به
نقل از منابع خبری خود نوشت :افزایش
قیمت بنزین تا پیش از ماه مبارک رمضان
قطعی شده و عرضه بنزین ،کارتی و دونرخی
میشود .خبرنگار آنا کسب اطالع کرد که

طرح حذف  4صفر از پول ملی در دولت
به جریان افتاد

افزایش قیمت بنزین به لیتری  ۳۰۰۰تومان
و افزایش نیافتن قیمتگازوئیل در دستور کار
است .بر این اساس ،در اینباره سناریوهای
مختلفی در وزارت نفت و سازمان برنامه و
بودجه مطرح شده که براساس آن سهمیه
مناسبی برای خودروها به خصوص ناوگان
حمل و نقل عمومی از جمله تاکسیها در نظر
گرفته و اضافه بر آن با نرخ دیگری که یارانه
کمتری به آن تعلق میگیرد ،عرضه شود.
این موضوع هماکنون در حال بحث و تبادل
نظر است و بهزودی از سوی زیرمجموعههای
وزارت نفت به طور رسمی اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت طی روزهـــای اخیر ،سازمان
برنامه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن
حدود 900هزارمیلیاردتومانیارانهدرکشور

مهلت  2ساله پس از تصویب برای تبدیل
ریال به تومان

توزیعمیشودکهسهمیارانه
هایپنهانازجملهبنزیندر
این مقدار بسیار زیاد است.
این سازمان در گزارش خود
خواستار بازنگری در نحوه
تــوزیــع ایــن یــارانــه هــا شده
است.
نرخی شدن بنزین را می توان اقدامی بس
دیرهنگام در این خصوص تلقی کرد .هر چند
هنوز آن چیزی که درباره منطق این اقدام
گفته می شود ،کنترل مصرف بنزین است.
در نمودار ،سهم ماهانه هر ایرانی در دهک
های مختلف از یارانه پنهان بنزین مشخص
شده است.

▪ سهم  17برابری دهک ثروتمند نسبت
به دهک فقیر ،از یارانه پنهان بنزین

بررسی های سازمان برنامه نشان می دهد
که هر ایرانی در باالترین دهک درآمــدی،
تقریب ًا  17برابر یک فرد در دهک اول ،معادل
با ماهانه  291هزار تومان از یارانه پنهان
بنزین استفاده می کند .با این حال ،خبر دو

گزارش سازمان برنامه از یارانه های پنهان و آشکار اقتصاد ایران

سهم  7برابری پردرآمدها از یارانه پنهان
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ،با تاکید بر لزوم
اصالح نظام توزیع یارانه ها در کشور ،حجم یارانه پنهان
توزیع شده در اقتصاد ایران را  649هزار میلیارد تومان
معادل با حدود هشت میلیون تومان سرانه هر ایرانی،
برآورد کرد که در این میان ،سهم پردرآمدترین دهک از
این منابع ،به هفت برابر کم درآمدترین دهک نیز می رسد.
اگر چه شاید تصور این باشد که پرداخت یارانه در اقتصاد
ایران ،عمدت ًا مربوط به یارانه های نقدی است ،اما گزارش
های منتشر شده نشان می دهد که این نوع یارانه ها
با حجمی بین  40تا  45هزار میلیارد تومان ،به مثابه

قله ای از کوه یخ است که قسمت عمده آن زیر آب قرار
دارد و به سادگی قابل رویت نیست .بنا بر یکی از گزارش
های مقدماتی سازمان برنامه و بودجه در این خصوص (با
عنوانتخمینابعادکمییارانههایآشکاروپنهاندرنظام
یارانه ای ایران) ،پیش بینی می شود که در اقتصاد ایران
در سال  ،98حجم کل یارانه های آشکار و پنهان به 890
هزار میلیارد تومان برسد که تقریب ًا 2.2برابر بودجه ساالنه
کشور و معادل حدود  11میلیون تومان به صورت سرانه
در طی سال است.طبق تعریف این گزارش ،یارانه پنهان
به عدم النفع دولت از فروش کاالهای تولیدی در داخل

کشور با قیمت پایین تر از قیمت فروش در خارج از کشور
(قیمت های منطقه ای یا جهانی) است و نرخ دالر نیز در
این خصوص  ،هشت هزار تومان (معادل نرخ سامانه نیما)،
بــرای کاالهای اساسی به طور خــاص 4200 ،تومان،
قیمت بنزین بر اســاس فوب خلیج فــارس و قیمت گاز
طبیعینسبتبهقیمتصادراتیدرنظرگرفتهشدهاست.
مطلب قابل تامل در گزارش یادشده آن است که در شرایط
کنونی ،ضعف های سیستم توزیع یارانه ها سبب شده تا
یارانه ها و به خصوص یارانه های پنهان در اقتصاد ایران
به شکل بسیار ناعادالنه ای توزیع شوند .این گزارش

موضوعرادقیقترمشخصمیکند.برایناساسمتوسط
یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی معادل 10
میلیون تومان در سال بوده است.
با این تفاصیل و به عنوان مثال مشخص می شود که
خانوارهای دهک اول به طور متوسط به میزان سه میلیون

و  200هزار تومان و خانوارهای دهک دهم (خانواده
های برخوردارتر و ثروتمندتر )با توجه به مصرف باالتر
و متنوع تر ،به طور متوسط به میزان  21میلیون و 300
هزار تومان در سال( ،معادل با  7برابر رقم یادشده) از این
یارانه ها بهره مند می شوند.

با تاکید بر لزوم اصالح نظام توزیع یارانه ها ،در کشور
حجم یارانه های پنهان در اقتصاد ایــران را  649هزار
میلیارد تومان برآورد کرده و افزوده است :هم اینک سهم
خانوارهای دهک اول (کم درآمد) از یارانه های پنهان
اعطایی  4درصد و سهم خانوارهای دهک دهم (پردرآمد)
 23درصد است .طبق برآوردهای این گزارش ،جزئیات
یارانه پنهان اعطایی دولت در چهار حوزه اصلی کاالهای
اساسی ،دارو ،فراورده های نفتی ،گاز طبیعی و برق به
شرح جدول زیر است.
عنوان سرفصل

▪بهره مندی  7برابری دهک دهم نسبت به دهک اول از یارانه های پنهان

پیش از این ،درباره بهره مندی بیشتر خانوارهای پردرآمد
ازیارانههایپنهانبنزینمطالبیدررسانههامنتشرشده
بود اما گزارش اخیر سازمان برنامه ،به تفکیک دهک های
درآمدی و با جزئیات ،در سطح توزیع حامل های انرژی
بنزین ،برق و گاز و همچنین دارو و کاالهای اساسی ،این
مجموع یارانه پنهان دریافتی در
سال (میلیارد تومان)

متوسط هر خانوار (میلیون
تومان)

اختالف متوسط هر خانوار از
میانگین (میلیون تومان)



دهک اول

دهک دوم

دهک سوم

دهک چهارم

دهک پنجم

دهک ششم

دهک هفتم

دهک هشتم

دهک نهم

دهک دهم

7.738

11.889

15.765

18.415

21.427

24.374

28.315

32.534

37.996

51.208

3.2

5.0

6.6

7.7

8.9

10.2

11.8

13.6

15.8

21.3

- 7.2

- 5.4

- 3.8

- 2.7

- 1.5

- 0.2

- 1.4

3.2

5.4

10.9

...
خودرو

خیز پراید به سوی 50میلیون تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از افزایش  ۵تا
 ۱۴میلیون تومانی قیمت خودرو و رسیدن مجدد
قیمت پراید  111به حدود  50میلیون تومان در
بازار خبر داد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
موتمنی با اشاره به این که پراید  ۱۱۱که در ۱۷
فروردین  ۴۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در بازار
به فروش رسیده هم اکنون  ۴۹میلیون و ۵۰۰
هزار تومان عرضه میشود ،افــزود :پراید ۱۳۱
نیز که در  ۱۷فروردین  ۴۱میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان عرضه شده هم اکنون  ۴۷میلیون تومان
قیمت گذاری شده است .همچنین  ۲۰۶تیپ ۲
که با قیمت  ۷۲میلیون تومان به بازار عرضه شده
هم اکنون  ۸۲میلیون تومان به فروش میرسد.



...
مجلس



...

بانک مرکزی

...
نفت

(میلیارد تومان)

کاالهای اساسی

39.900

دارو

10.260

فراورده های نفتی
بنزین
نفت سفید

10.488

گازوئیل

129.703

نفت کوره

14.249

گاز مایع

12.426

سوخت هوایی

8.661

ارقام با

هزینه های

انتقال ،توزیع و
فروش

310.113
123.524

احتساب



میزان یارانه پنهان

گاز طبیعی

279.162

برق

9.990

جمع

649.425

...

تجارت خارجی

 ۱۰۰نماینده مجلس خواستار عزل
«پوری حسینی» شدند

حضور مدیران چینی در تهران برای
مذاکره درباره فاز  11پارس جنوبی

موافقت بانک مرکزی با واردات کاال
به جای انتقال ارز به کشور

مهر  ۱۰۰ -نماینده مجلس شــورای اسالمی
تذکری خطاب به رئیس جمهور در اعتراض به
عزل نکردن رئیس متخلف سازمان خصوصی
سازی را به امضا رساندند.
در این تذکر تاکید شده است :با وجود این که
پرونده کیفری در خصوص این خیانت بزرگ
سازمان خصوصی سازی در واگذاریها تشکیل
شــده و آقای پوری حسینی ممنو عالخروج
شده است اما متأسفانه رئیس جمهور و آقای
جهانگیری اجــازه عزل وی را که میتواند در
آشکار شدن بسیاری از تخلفات در این حوزه
مؤثر واقع شود نمیدهند.

خانه ملت -بیژن زنگنه وزیــر نفت ،درخصوص
همکاری با شرکت چینی که قــرار است فاز ۱۱
پاالیشگاهپارسجنوبیراتکمیلکنند،اظهارکرد:
قــرارداد با این شرکت چینی منعقد شده و اکنون
مدیرانآندرتهرانهستندومذاکراتباآنهابرای
نحوه آغاز کار ادامه دارد .پیش از این و با بازگشت
تحریم ها ،شرکت توتال فرانسه به عنوان پیمانکار
اصلی قرارداد توسعه فاز  11پارس جنوبی از این
قرارداد خارج شد .درباره شرکت چینی که سهم
30درصدیدرکنسرسیومتوسعهاینفازداشتنیز
حرف های ضد و نقیضی اعالم و خبرهایی مبنی بر
خروجاینشرکتازقراردادفاز 11مطرحشدهبود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :طی تعامل
صورت گرفته با بانک مرکزی وگمرکرویهواردات
در مقابل صــادرات برای مواد اولیه و واسطهای
بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور
عملیاتی شد .به گزارش ایبنا ،رضا رحمانی در
جلسه کنترل پــروژه های برنامه های سال ۹۸
تاکید کرد :با پیگیری انجام شده بانک مرکزی
موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸
به هر میزان صادرت داشته باشند و در چارچوب
دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به
کشور ،به جای انتقال ارز به کشور میتوانند مواد
اولیه و واسطه ای بخش تولید را وارد کنند.

طرح پیشنهادی بانک مرکزی بــرای اصــاح نظام پولی
کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی و تعریف واحد
پولی جدید در دستور کار دولت قرار گرفته است  .
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،با پیشنهاد بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،طرح اصالح نظام پولی کشور در
قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد
پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در
دستور کار دولت قرار گرفته است .براساس این طرح که در
حال بررسی در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت است،
واحد پولی ملی جدید با عنوان "تومان" تعریف میشود که
هر "تومان" معادل  10هزار ( )۱۰۰۰۰ریال فعلی و یکصد
(" )۱۰۰ریال جدید" خواهد بود .طبق این طرح ،طول
"دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ماه پیشنهاد شده است
و در این مدت اسکناسها و سکههای قدیمی جمعآوری و
جایگزین میشود.
بر اساس این طرح ،چگونگی عملیات حسابداری ،مالی،
مالیاتی ،محاسباتی ،آمــاری ،تهیه و تنظیم صور تهای
مالی ،دادههــای تاریخی ،ثبت اطالعات ،اصالح دفاتر و
حسابها و گرد کردن اعداد ،در دستگاههای اجرایی و
همچنینتوسطاشخاصحقیقیوحقوقیکهطبقمقررات
قانونی مربوط ،مکلف به نگهداری دفاتر تجاری هستند ،در
فرایند تغییر واحد پول قانونی کشور ،بر طبق آیین نامهای
خواهد بود که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون به طور مشترک"توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران" تهیه می شود و به
تصویب هیئت وزیران میرسد.
به گزارش خراسان ،اگر چه در ماه ها و حتی سال های
اخیر ،صحبت هایی در خصوص حذف چهار صفر از پول
ملی مطرح شده و البته مسکوت مانده بود ،اما بررسی
این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت حاکی از جدی
شدن آن است .پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت،
در تشریح دالیــل ارائــه ایــن طــرح ،به مــوارد زیــر اشــاره
کرده است :وجود تورم مزمن ،افزایش قابل توجه حجم
اسکناس در گردش ،استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت
ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن ،خارج شدن
مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی ،افت حیثیت
ظاهری پول ملی در مقایسه با دیگر اسعار بینالمللی،
کاربرد نداشتن اضعاف پول ملی (دینار) و نیز استفاده
نکردن از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با
واژه غیررسمی "تومان".
از سوی دیگر ،نگاهی به واقعیات پولی کشور وجه دیگری از
حذف صفرها از پول ملی را نشان می دهد .بر این اساس،
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ()۱۳۹۵=۱۰۰
از  0/056در ســال  ۱۳۵۰به  153/6در آبــان سال
 ۲۷۴۳( ۱۳۹۷برابر) رسیده است .این در حالی است
که بزرگترین قطع اسکناس با احتساب ایرانچک بانک
مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و
همچنین ارزش آن تنها  ۵۰برابر (از  ۱۰هزار به  ۵۰۰هزار
ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول
ملی در تسویه مبادالت جاری فعاالن اقتصادی کشور را به
همراه داشته است.

تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در
شورای پول و اعتبار
روابط عمومی بانک مرکزی-شورایپولواعتباربهمنظور
اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود ،کنترل تورم،
سامان دهی اضافه برداشت بانک ها و تعیین چارچوب
مشخصبرایاعطایاعتباربهبانکهاوموسساتاعتباری،
دستورالعملعملیاتبازاربازتوسطبانکمرکزیراتصویب
کرد .در این زمینه به بانک مرکزی اجازه داده شده است که
در خصوص انجام عملیات فوق الذکر شامل خرید و فروش
اوراق مالی اسالمی منتشرشده توسط دولت و وثیقه گیری
درازایاضافهبرداشتیااعطایخطوطاعتباریبهبانکها
وموسساتاعتباری،اقدامکند.

ادامه ثبات نسبی نرخ ارز
مهر  -در معامالت دیروز  ۲۷فروردین  ،۹۸صرافیهای
بانکی قیمت هر دالر آمریکا برای خرید را  13هزار و 500
تومان و برای فروش  13هزار و  600تومان اعالم کردند.
همچنین هر یورو برای خرید  15هزار و  500تومان و برای
فروش  15هزار و  600تومان است .به این ترتیب بازار ارز
به ثبات نسبی چند روز اخیر خود ادامه داد.
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