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رئیس مرکز آمار :تورم نقطه به نقطه بهتر سطح زندگی
مردم را نشان می دهد

...

ارز وطال

اخبار

یورو

دالر

مشهد
تهران

یوان

پوند

نرخی اعالم نشده است
) 1/882(121.156

) ۲/862( 139.992

) 6/381( 158.278

33/670 19.216

نوبخت خبر داد  :افزایش  20درصدی
حقوق کارمندان در الیحه بودجه 98
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در حاشــیه جلســه هیئت
دولت اعالم کرد :در بررســی بودجه ســال  98تا این جا بر
اساس افزایش  20درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته
و عمــل میکنیم.نوبخت افزود :ما در واقــع با این تصویب،
احکامی را که برای اجرای قانون بودجه الزم است ،از نظر
هیئت دولت نهایی کردیم تا به مجلس تحویل دهیم .البته
بودجهمحدودبهاحکامنیستوارقامهممهمهستند.برای
جلسه نهایی که روز یک شنبه داریم ،ارقام بودجه و جداول
هم تصویب نهایی میشــود و آن زمان میتوانیم بگوییم که
الیحه برای تقدیم به مجلس آماده است.

تاکید دوباره زنگنه بر مطرح نبودن
سهمیه بندی بنزین
بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه نشست هیئت دولت درباره
سهمیه بندی بنزین گفت :فعال بحث سهمیه بندی مطرح
نیست و اعداد و ارقامی که درباره سهمیه بندی بنزین اعالم
میشود نادرســت اســت.وی در خصوص مراحل اجرایی
طــرح بازگشــت کارت های ســوخت اظهار کــرد :هنوز در
مرحله ثبت نام کارت ســوخت هســتیم و وقتی این مرحله
تمام شد ،تاریخ اجرای طرح تحویل بنزین با کارت سوخت
را اعالم میکنیم.وزیر نفت همچنین در خصوص احتمال
کاهش قیمت جهانی نفت  ،گفت :این ها پیش بینی و حرف
است و قیمت نفت را عرضه و تقاضا مشخص میکند.

وزیر صمت افزایش قیمت رسمی خودرو را
تکذیب کرد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزایش قیمت رسمی خودرو
را تکذیب کرد.رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیئت وزیران
در جمع خبرنگاران با اشــاره به این که تعیین قیمت جدید
برای خودروهای مشــمول قیمت گذاری در حال بررسی
در کارگروه تنظیم بازار اســت ،خاطر نشــان کرد :قطعا آن
چه درباره فروش خودروی خودروسازان با  5درصد کمتر
از قیمت بازار مطرح شــد ،تصویب نمیشود .آن چه در این
زمینه مطرح شد این بود که برخی از خودروسازان پیشنهاد
کردند خودروهایی را که مشمول قیمت گذاری نمیشوند،
با  5درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت ها را کاهش
دهند .اما در این زمینه قطعا کارگروه تنظیم بازار افزایش
معقولی را تصویب خواهد کرد.

فشار بهارستان به پاستور برای افزایش نرخ
خرید تضمینی گندم
در حالی که تعیین نرخ خرید هزار و  470تومانی تضمینی
گندم انتقاداتی را به همراه داشته 160،نماینده مجلس
در بیانیه ای خطاب به روحانی ،این نرخ را اجحاف در حق
کشاورزان دانســتند و خواســتار اصالح آن شــدند .دیروز
همچنیــن ،طرح اســتیضاح حجتی وزیر جهاد کشــاورزی
تقدیم هیئت رئیســه مجلس شــد که اولین موضوع مطرح
شــده در طرح اســتیضاح ،نرخ پایین خرید تضمینی گندم
است.به گزارش ایســنا ،وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس
در جلسه علنی دیروز مجلس با قرائت این بیانیه گفت :امضا
کنندگان این بیانیه متذکر شــدند با احتســاب هزینههای
کمرشکن و سرســامآور نهادهها و ماشینآالت کشاورزی،
تعیین قیمت هــزارو  ۴۷۰تومان بــرای خرید تضمینی هر
کیلو گندم اجحاف به کشاورزان اســت و مبلغ تعیین شده
با هیچ معیــار و مبنای محاســباتی جور نیســت .در همین
باره ،سید راضی نوری ،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
در حاشــیه نشســت علنی خانه ملــت ،از ارســال تقاضای
اســتیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشــاورزی به هیئت
رئیسه مجلس خبر داد .به گزارش فارس ،استیضاح محمود
حجتی وزیر جهاد کشاورزی چهار محور دارد که اولین آن
« اجــرا نکــردن قانــون تعییــن نــرخ محصــوالت اساســی
کشــاورزی و تعییــن نــرخ پاییــن خریــد تضمینــی گندم»
اســت.با این حال ،عطاءا ...هاشــمی رئیس جدیــد بنیاد
توانمندسازی گندم کاران در گفت و گو با مقاومتی نیوز ،در
این باره اظهار کرد :وزارت جهاد کشاورزی به تمامی وظایف
قانونی خود عمل کرده اما تصمیم شورای اقتصاد بر خالف
نظرات این وزارتخانه بوده است.

اونس جهانی
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تغییر
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شاخص

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خبر داد:

هجوم دالالن برای فروش
و افت  ۷۰۰تومانی دالر
نرخ ارز به کف کانال  11هزار تومان نزدیک شد .همزمان
بازار ارز ،دیروز شــاهد هجوم دالالن از ترس ریزش دوباره
نرخ ارز بــود .نرخ ارز که رونــد نزولی آن ،چند روزی اســت
آغاز شده ،روز سه شــنبه به کانال  11هزار تومان وارد شد
و دیروز به کف این کانال یعنی نرخ حدود  11هزار و 100
تومان افت پیدا کرد .خبرگزاری تسنیم در این باره گزارش
داد که ریــزش قیمت ها در بازار ارز ،به گونه ای بوده اســت
که از یک ســو هراس و هجوم دالالن را برای عرضه ارزهای
خود به بازار در پی داشــته و از ســوی دیگــر ،قیمت دالر در
صرافی هــای آزاد ،به کمتر از صرافی های دولتی رســیده
است .فعاالن بازار سیاستهای اخیر بانک مرکزی در حوزه
محدود سازی مبلغ تراکنشهای بانکی ،محدودیت خرید
و فروش و حواله ارز خــارج از صرافیهای مجــاز و افزایش
عرضه از ســوی بازارســاز را موجب ادامهدار شــدن ریزش
قیمتها در بــازار ارز میدانند .بانک مرکــزی تاکید کرده
است که خرید و فروش ارز در غیر از مراکز مجاز و در بازار غیر
رسمی ممنوع است.در این حال ،دیروز عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیئت دولت ،از
تداوم کاهش نرخ ارز ســخن گفت و اظهار کــرد :عرضه ارز
صادر کنندگان در بازار تاثیر میگــذارد .من به هموطنان
توصیه کردهام که بــه عنوان دارایی در ارز ســرمایه گذاری
نکنند .کسانی که سفته بازی میکنند ممکن است در این
عرصه ضــرر کنند ،ولی مــردم وارد این بخش نشــوند .وی
افزود :قیمت ارز را روند بازار تعیین خواهد کرد و با تعادلی
که بین عرضــه و تقاضا به وجــود میآید و با توجــه به اصول
تجاری و اقتصادی ،انتظار میرود قیمت ارز به سمت روند
کاهشی پیش برود .وی با بیان این که کشور باید وارد رونق
شود ،ابراز امیدواری کرد :با روندی که در کاهش نرخ تورم
و نرخ ارز میبینیم ،امیدوارم که اوضاع بهتر شود.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

رئیس مرکز آمار نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را مربوط به ســنجش سطح زندگی مردم دانست و تورم ســاالنه را بیانگر عملکرد دولت ارزیابی کرد.
به گزارش ایبنا ،امید علی پارسا تاکید کرد :تورم نقطه ای بیشتر برای مردم قابل توضیح اســت و افزایش قیمت ها را در زندگی مردم نشان می دهد.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ،اکنون ،نرخ تورم نقطه به نقطه 34.5 ،درصد و نرخ تورم ساالنه  15.6درصد است.

مشکل بانکیایران با چینحل شد

یک ماه پس از انتشــار اخباری مبنی بر توقف
ق بازرگانی
مبادالت بانکی با چین ،رئیس اتا 
ایران و چین از رفع مشــکل بانکی بازرگانان
کشــور با طرف چینی خبر داد.یک ماه قبل و
در آستانه دور جدید تحریم های آمریکا علیه
ایران ،بانــک کونلون چین اعــام کرد از 10
آبان ماه ،مبادالت مالی با ایران را متوقف می
کند .ایــن بانک که بازوی مالی شــرکت ملی
نفت چین آن را کنترل میکند ،در اواخر ماه
آگوســت (اوایل شــهریور) نیز معامله با ایران



بر پایه یــورو را متوقف کرده بود.این خبر ســر
و صــدای زیــادی در فضای تجــارت خارجی
کشــور به پا کرد .چــرا کــه بانک کونلــون در
ســالهای تحریم و در اوج مناقشــات پرونده
هســتهای ایران معامالت تجاری بــا ایران را
انجــام مــیداد و بــه نوعــی اصلیترین محل
تبادالت مالی بــرای فروش نفــت ایران طی
هفت سال گذشته بود تا عمده تراکنشهای
مالی ایران از سوی این بانک صورت بگیرد.
پیشــتر و در دور قبلی تحریمها علیه ایران (از

...

بانک مرکزی



ل  ۸۹تا  )۹۴نیز این بانک در کنار «هالک
سا 
بانک» ترکیه مهم ترین مبــادی تراکنشها و
مبــادالت ارزی ایران در حوزه نفت به شــمار
می رفتند .حتی بعــد از قضیه «هالک بانک»
و «رضــا ضــراب» و محاکمه و جریمــه «هالک
بانک» در دادگ اههای آمریکا «کونلون بانک»
نقش مهم تر و حساستری پیدا کرد .به نحوی
که به عنوان بزرگ ترین طرف بانکی شرکت
ملی نفت و بانک مرکزی ایران معرفی شــد و
درآمد فروش نفت ایران با واســطه این بانک
صورتمیگرفت.خبرقطعروابطمالیبانک
کونلون را اظهارات مسئوالن اتاق بازرگانی
ایران و چین نیز تایید کرد .به طوری که اسد
ا ...عسکر اوالدی رئیس اتاق مشترک ایران
و چین 9 ،آبان ماه اعــام کرد که اکنون هیچ
بانکچینیباتجارایرانیهمکاری نمی کند.
ســپس این تهدید به وجود آمد که ایران پول
نفت صادراتی بــه بزرگ ترین مشــتری خود

...
تعاون



را نتوانــد دریافت کنــد .ایــران روزانه حدود
 700تا  800هزار بشکه نفت به چین صادر
می کند که تا قبل از محدودیت های صادرات
نفت ،یک ســوم کل صــادرات نفت کشــور به
شمار می آمد .از سوی دیگر ،بیم آن می رفت
که یکی از بزرگ ترین کشورهای صادرکننده
به ایران به طور ولو موقت از فهرست شرکای
تجاری کشور خط بخورد.با این حال و پس از
آغاز دور جدید تحریم ها ،تالش ها برای حفظ
روابط اقتصادی با هشت کشورمعاف شده که
از اصلی ترین شرکای تجارت خارجی کشور
نیز هستند ،آغاز شد .به طور مشخص رئیس
کل بانک مرکزی ،از انجام مذاکرات جدی و
مثبت با هشت کشــوری خبر داد که معافیت
خرید نفــت از ایــران را گرفتهانــد.در نهایت،
ق بازرگانی ایــران و چین در
دیروز رئیــس اتا 
گفت و گــو با خبرگزاری تســنیم خبــری داد
که به نظر می رسد مذاکرات بانک مرکزی با

...

ارز دیجیتال

کنایه رئیس جمهور به اقتصاددانان
بانک مرکزی

الریجانی :ناموفق بودن برخی
تعاونی ها اثر منفی بر مردم گذاشت

فعالیت استخراج کنندگان پول
دیجیتال قانونی می شود

رئیسجمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با کنایه
به اقتصاددانان بانک مرکزی گفت :واردات طال نه
تنها موجب افزایش قیمت دالر نشد بلکه کاهش
نرخ ارز را هم در پی داشــت .به گزارش خراسان،
روحانــی در ایــن جلســه گفت :ســال ها بــا بانک
مرکزی اختالف داشتیم؛ وزارت صنعت میگفت
واردات طــا را آزاد کنیــم تــا صنعت طالســازی
رونــق بگیرد اما بانــک مرکزی مخالفــت می کرد
و میگفت اگر طال آزاد شود قیمت ارز باال میرود.
وی با اشاره به افت قیمت ارز در روزهای اخیر و بعد
از آزادســازی واردات طال ،نتیجــه گرفت فرمول
هایی کــه اقتصاددانان در دانشــگاه میخوانند،
گاهی نیاز به تجدیدنظر دارد .گاهی میشــود در
مقام عمل راه دیگری پیدا کرد.

الریجانــی در ســیزدهمین اجــاس بیــن المللی
تعاون در آسیا و اقیانوسیه با تاکید بر فرهنگ سازی
در زمینه تعاونی در رسانه ها گفت :برخی تعاونی
ها بــه دلیل رعایت نکــردن چارچوب هــا و قوانین
ناموفق بودند کــه این موضــوع در ذهنیــت مردم
اثر خوبی نگذاشــت .به گزارش ایرنا ،الریجانی با
یادآوریورودتعاونیهادرعرصهساختمانوموفق
نبودن آن ها تصریح کرد :باید دلیل ناموفق بودن
تعاونی های مســکن مشخص شــود اما به نظر من
یکی از دالیل آن ،نبود حسابرسی و سوء ظن بوده
اســت .وی با تاکید براستانداردســازی در تعاونی
های مســکن گفت :باید نظارت و حسابرســی در
تعاونی های مسکن شفاف شود تا بتوان با سازو کار
دقیق تری به این عرصه ورود کرد.

بــهزودی با مصوبهای کــه دولت با همــکاری مرکز
ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد ،فعالیت
اســتخراج کننــدگان پــول دیجیتــال و صرافــی
هــای الکترونیکــی ارز رمزهــا قانونــی می شــود.
معــاون تنظیم مقــررات مرکز ملی فضــای مجازی
در گفت وگو با مهر ،اظهار کرد :این صنعت در کشور
مابهصورتزیرزمینیپیشمیرودوبههمیندلیل
مزایای آن از جمله ارزآوری برای کشور از دست می
رود .این اســتخراج کنندگان عمدتــا به ماینرهای
بزرگچینیوروسیمتصلمیشوندوهیچقانونی
بر فعالیــت آن ها حاکم نیســت .مهدویــون درباره
مصوبه در حال بررســی دولت بــرای ارزدیجیتال،
افزود :شــخص رئیس جمهور هم به شــدت در این
باره تاکید دارد تا هرچه سریع تر تصویب شود.

طرح مرکز پژوهش های
مجلس برای اختصاص
سهمیه قابل فروش بنزین
هادی محمدی – رئیــس مرکز پژوهشهای مجلس،
جزئیات طرح پیشنهادی این مرکز را برای اختصاص
سهمیه بنزین به ازای هر فرد و امکان فروش آن تشریح
کرد.به گزارش خبرنگار خراســان ،کاظم جاللی که
برای بررســی پیش نویس الیحه بودجه  98در جلسه
هیئت دولــت حضــور یافته بود ،در پاســخ به ســوالی
درباره سهمیه بندی و قیمت ســوخت ،با بیان این که
ما از آذر سال گذشته کاری را آغاز کردیم مبنی بر این
که هم اقتصاد خانوار تامین شــود و هم جلوی قاچاق
بنزین گرفته شــود و هم قیمت بنزین متناسب سازی
شود ،افزود :دو راه برای این کار وجود دارد؛ یکی این
که ســهمیهای برای خودروها در نظر گرفته و فراتر از
آن آزاد محاسبه شــود ،یکی هم این اســت که ما برای
مردم یعنی برای تعداد ایرانی ها یک ســهمیه در نظر
بگیریم ،مثال بگوییم به ازای هر ایرانی  20لیتر بنزین
هزار تومانی در اختیارشان قرار میگیرد و فراتر از آن
قیمت اش گران تر می شــود.جاللی اظهار کرد :اگر
این خانوار از بنزین خود استفاده کرد که هیچ  -چون
از مجموع 24میلیون خانوار ایرانی حدود ۱۲میلیون
خانوار اصال خودرو ندارند  -پس وقتی برای کســانی
که خودرو دارنــد یارانهای قائل می شــویم که به همه
تعلق نمی گیــرد این یک جــور بی عدالتی محســوب
میشــود .ما فکر میکنیم این که هــر ایرانی  ۲۰لیتر
بنزین دریافت کند عدالت هم برقرار می شود.رئیس
مرکز پژوهش های مجلس تاکیــد کرد :ضمن این که
با فروش ایــن بنزین توســط خانوارهایــی که صاحب
خودرو نیســتند ،خانوار ایرانی هم تقویت میشود به
صورتی که اگر مــا مثال بگوییم بنزیــن آزاد چهار هزار
تومان اســت ،برای  ۲۰لیتر بنزین فاصله میان قیمت
یارانهای و قیمت آزاد ،می شود ســه هزار تومان که از
این بین به هر نفــر  ۶۰هزار تومان برای فروش ســهم
بنزین اش می رسد .حاال اگر متوسط هر خانوار ،پنج
نفر باشــد به آن ها از طریق فروش بنزین ماهانه ۳۰۰
هزار تومان یارانه می رسد.وی با بیان این که همیشه
گرانی بــه ضرر مردم بــوده و حال مــی خواهیم کاری
کنیم که آنان از دل گرانی سود هم ببرند ،اظهار کرد:
این ها تصمیم نیســت بلکه یک کار پژوهشی است که
مرکز پژوهش ها انجام داده و تصمیمات را دولت باید
اتخاذ کند.جاللی هشدار داد که اگر از مصرف بیش
از حد بنزین در داخل کشور پیشگیری نکنیم از سال
 ۱۳۹۹مجدد واردکننده بنزین می شویم.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:

پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن درمسیر دولت
حســین بردبار -معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد
افزایش ســقف تسهیالت مســکن توســط کارگروهی در
این وزارتخانه خبرداد و گفت که این پیشنهاد را وزیر راه و
شهرسازی به هیئت دولت می دهند.به گزارش خراسان،
محمــد شــکرچی زاده ،معــاون وزیــر راه و شهرســازی و
رئیس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی عصر
ســه شــنبه در یک نشســت زنده خبری که از برنامه گفت
و گوی اقتصادی رادیو گفت وگو پخش شــد ،با اشــاره به
تعییــن کارگروهی توســط وزیــر جدید راه و شهرســازی
برای بررسی اولویت های موجود در بخش مسکن اظهار
کرد :یکــی از موضوعاتــی که ایــن کارگروه بررســی می
کند ،افزایش سقف تســهیالت مسکن است به طوری که
ســهم قابل قبولی از خرید مســکن را پوشــش دهد و این
پیشنهاد را وزیر به هیئت دولت می دهند.وی درپاسخ به
پرسش خراســان درباره کنترل افسارگسیختگی قیمت
مسکن که طی یک ســال اخیر افزایش بیش از دوبرابری
بــه ویــژه در کالن شــهرها داشــته اســت از طریــق ایجاد
سامانه امالک و اسکان و ابزارهای مالیاتی گفت :قیمت

مســکن به عوامل بیرونی فراوانی مانند ارز  ،مصالح و ...
بســتگی دارد که همگی آن هــا در اختیار ایــن وزارتخانه
نیست اما این وزارتخانه نیز به طور مشخص سیاست ها و
روش هایی را دنبال کرده اســت نظیر الیحه پیش فروش
مســکن یا راه اندازی بــازارگاه الکترونیکی بــرای ایجاد



چینی ها مثمر بوده است .وی با بیان این که
مشکل بانکی بازرگانان کشور با طرف چینی
رفع شــده اســت ،اظهار کرد :از دوم دسامبر
( 11آذرماه) یک بانک چینی تبادالت بانکی
خود را با طرف ایرانی آغــاز خواهد کرد .وی
همچنین با اعالم این که هفتــه آینده فروش
نفت به چین آغاز خواهد شــد و پول آن ظرف
یک ماه آینده برگشت پیدا خواهد کرد ،افزود:
طرف چینی قرار اســت یک ماه آینده دومین
بانک خــود را برای تبــادالت بانکــی با طرف
ایرانی معرفی کند.با همــه این اوصاف ،باید
منتظر ماند و دید کــه آیا روابــط بانکی با این
بانک ها ،ورای محدودیت هایی که پیشتر در
این ارتباط مطرح می شد اعم از لزوم رعایت
مقررات پول شویی گروه اقدام مالی ()FATF
امــکان پذیر اســت یا تحت الشــعاع مســائل
یادشــده قرار خواهد گرفت و صرفــ ًا کارکرد
نفت در برابر کاال خواهد یافت.

...

اقتصاد بین الملل
ترامپ جنرال موتورز را تهدید کرد

فارس به نقــل از رویترز -رئیسجمهــور آمریکا
جنــرال موتــورز را تهدیــد کــرد در صورتــی کــه
کارخانههای خــود را تعطیل کند به شــدت با این
شرکت برخورد و یارانه اختصاص داده شده به آن
حذف خواهد شد.
جنرال موتورز بــه تازگی اعالم کرده کــه به دلیل
افت فروش و بــرای کاهــش هزینه ها قصــد دارد
حدود  15هــزار نفــر از کارگران خــود را اخراج و
چند واحد تولیــدی در آمریــکا و کانــادا را به ویژه
در شــهرهای دیترویــد و اوهایو تعطیــل کند .این
شــرکت تیر ماه گذشــته در واکنش به تعرفه های
ترامپ با صــدور بیانیه ای اعالم کــرده بود :تعرفه
های ســنگین واردات خودروی اروپایی به آمریکا
می تواند منجر به از دســت رفتن تعــداد زیادی از
شغل های آمریکایی در حوزه مونتاژ خودرو شود.

رابطه بین خریــدار و فروشــنده که تا حــدودی موثر بوده
اســت.وی درپاســخ به این که چرا این وزارتخانه بیش از
سه سال در اجرایی کردن سامانه امالک و اسکان تاخیر
داشته است ،گفت :این ســامانه در حوزه معاونت مسکن
و ساختمان اســت و به معاونت متبوعش ارتباطی ندارد.
شــکرچی زاده همچنین پیگیری برای گرفتن مالیات از
خانه های خالی را از دیگر سیاســت های موجود دانست
که اگر به صورت صحیح اجرایی شود می تواند سوداگری
را تاحدودی کنترل کند و درپاسخ به این که این موضوع
االن اجرایی نمی شود ،تصریح کرد :این قابل بحث است
که آیا امکان اجرایی شدن آن هست یا نیست اما در قانون
مالیاتی قرار گرفته است .وی افزود:یکی دیگر از سیاست
هایی که وزارتخانه برای کنترل این شرایط دارد آن است
که دهک های میانی را بتواند با ارائه تسهیالت بانکی به
ویژه از طریق بانک مسکن توانمند کند که این کار جدا از
اقداماتی اســت که برای توانمند کــردن طبقات ضعیف
جامعه انجام می دهد.

چرا ممکن است تورم  18.4درصدی،
خیلی هم غیرمنطقی نباشد؟!
درحالیکهبرخیازمردمنرختورماعالمیبانکمرکزی
(مثال 18.4درصد منتهی به آبان) را به خاطر موج گرانی
ها ،غیرواقعــی و غیرقابل باور می داننــد ،دقت در مفهوم
تورم ممکن اســت این تصور را مقداری اصالح کند .همه
میدانیمکهتورممتوسطقیمتسبدکاالهاستودرعین
گرانیبیشازصددرصدیبرخیکاالها،برخیدیگررشد
بسیارکمتریداشتند.مثالطبقنمودارفوق،گرانیبرنج
داخلیدرآبان 97نسبتبهآبان 96حدود 20درصدبوده
است .عالوه بر آن باید توجه کرد که تورم ساالنه تغییرات
متوسطقیمتدریکسالاخیر،نسبتبهمتوسطقیمت
دریکسالقبلازآناست.درمثالبرنج،متوسطقیمت
در یک سال اخیر (از آبان  96تا آبان  )97حدود  13هزار
و 400تومان بوده اســت که نرخ رشدی کمتر از 8درصد
نسبت به متوســط یک ســال قبل از آن (از آبان 95تا آبان
 )96دارد .ما در ذهــن مان قیمت ها را لحظــه ای و نقطه
ایمقایسهمیکنیمدرحالیکهنرختورممتعارفدرعلم
اقتصادومدنظرنهادهایآماری،حاصلدومتوسطگیری
(روی ســبدی از کاالها و دوره زمانی 12ماهه) اســت که
تغییرات شدید برخی اقالم یا برخی دوره ها را مستهلک
میکند.مثالبرنجاینموضوعرابهخوبینشانمیدهد.

...

بازار خبر
پیشرفت دالرزدایی در کشورهای اوراسیا
فارس -معاون نخستوزیر روسیه گفت  :سهم ارزهای ملی
در مبادالت بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیایی در نیمه
نخست  2018به  70درصد افزایش یافته است.

عقبگرد مجدد بورس
فــارس -معاملهگــران بــورس دیــروز در حالی بــا افزایش
عرضه در مقابل تقاضا و نیز قرمز پوش شــدن دسته جمعی
نماگرهــای منتخــب این بــازار مواجه شــدند کــه معافیت
ی داراییها
مالیاتی افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیاب 
نتوانســت بلیت برنده برای خودروییها و بانکها باشــد.
بر این اساس ،شاخص کل بورس دیروز  3427واحد افت
داشت .روند کلی شاخص بورس در پاییز ،افت از  29مهر و
در مرحله بعد از  26آبان را نشان می دهد.

فروش پوشاک قاچاق به نام برند
تسنیم -یک عضو هیئت رئیســه اتحادیه تولید و صادرات
نســاجی و پوشــاک ایران بــا اعالم ایــن که چرا مســئوالن
نظارتــی ،برخــوردی بــا برندهــای خارجــی متخلــف
نمیکنند،گفت :حدود شش ماه است که واردات پوشاک
ممنوع شد ه است .با این حال ،فروشندگان برند خارجی از
کجا جنس جدید می آورند؟

مراقب نسخههای جعلی ثبتنام کارت
سوخت باشید!
ایســنا -در حالی که اکنــون بهترین روش بــرای دریافت
کارت سوخت مراجعه به ســایت و اپلیکیشن دولت همراه
اســت ،برخی ســودجویان به ارائه نســخههای جعلی این
یکنند.
ن اقدام م 
اپلیکیش 
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