كاهش انتظارات تورمي در هفتههاي اخير

رئيس كل بانك مركزي گف�ت :با توجه به تغيي�ر قابلمالحظه در
انتظارات تورمي در هفتههاي اخير ،اميد ميرود كه با اين اقدامات،
التهابات و نااطمينانيهاي تورمي كاهش يافته و از مسير كاهش تورم
انتظاري در افق پيشرو ،بستر مناسبتري براي فعاليت بنگاههاي
اقتص�ادي و تقويت س�رمايهگذاري و جهش توليد فراهم ش�ود.

عبدالناصر همتي در پست اينستاگرامي نوشت :رهبر معظم انقالب در
ديدار  ۴آذر ماه  ۱۳۹۹با اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نكات
مهم و راهبردي در خصوص اقتصاد كشور بيان كردند .بخشي از بيانات
ايشان در مورد نحوه تأمين كسري بودجه دولت ،روش فروش اوراق و
سهام دولت را مورد تأكيد قرار داده و استقراض از بانك مركزي و انتشار
پول براي تأمين كسري بودجه را نفي كردند.
وي افزود :از بابت عنايت ويژه ايش��ان به كنترل پايه پولي و نقدينگي
در جهت مه��ار ت��ورم صميمانه قدردان��ي ميكن��م .همراهي دولت
محترم در تأمين كسري بودجه هشت ماهه اول سال از طريق انتشار
اوراق بدهي و فروش س��هام نيز قابلتقدير است .همچنين اميدوارم با
توجه به مجوزهاي قانوني اخذ ش��ده اين رون��د در ماههاي باقيمانده
س��ال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت سالم
و با كمترين اث��رات جانبي بر اقتصاد كالن و معيش��ت م��ردم تأمين
مالي كرد.
همتي ادام��ه داد :بانك مرك��زي نيز ب��ا توجه به آرام��ش موجود در
بازارها و چش��مانداز آن ضمن تقويت اقدامات و جدي��ت براي ايجاد
تعادل در ب��ازار ارز از تمامی ابزاره��اي پولي در دس��ترس در نيل به
تورم هدفگذاري شده اس��تفاده خواهد كرد .سياستهاي احتياطي
كالن براي جلوگيري از ناترازي سيس��تم بانكي و اثر آن بر متغيرهاي
پولي و تورم در دس��تور كار بانك مركزي قرار دارد كه در اين راس��تا
ش��وراي پول و اعتبار نيز رش��د ترازنامه ش��بكه بانك��ي را به تصويب
رس��انده و همكاران من دس��تورالعملهاي مرتبط را با اين مصوبه و
سقفهاي تعيين شده براي ميزان رشد دارايي بانكها به زودي اعالم
خواهند كرد.
رئيس كل بانك مركزي گفت :با توجه به تغيير قابلمالحظه در انتظارات
تورمي در هفتههاي اخير ،اميد ميرود كه ب��ا اين اقدامات ،التهابات و
نااطمينانيهاي تورمي كاهش يافته و از مسير كاهش تورم انتظاري در
افق پيشرو ،بستر مناسبتري براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي و تقويت
سرمايهگذاري و جهش توليد فراهم شود.

 ۲روش ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان

وزير صنعت ،معدن و تجارت در جلس�ه بررسي روشهاي تأمين
ارز كاالهاي وارداتي ،دو روش ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان
را معرفي كرد.

به گزارش وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ،عليرضا رزم حس��يني در
جلسهاي با اشاره به روش هايي براي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان
گفت :تمامي صادركنن��دگان داراي پروانه صادراتي (از ابتداي س��ال
 ۱۳۹۸به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگي وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ميتوانند به ايفاي تعهدات ارزي خود بپردازد.
وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :در صورت عدم تحقق ايفاي تعهدات
ارزي از اين طري��ق ،صادركنندگان حداكثر چهار م��اه از تاريخ صدور
پروانه صادراتي فرصت دارند تا از طريق عرضه در سامانه نيما تعهدات
ارزي خود را ايفا كنند.
رزم حسيني بيان داشت :كميته اقدام ارزي س��ازمان توسعه تجارت
و بانك مركزي جمهوري اس�لامي ايران موظف هستند موارد فوق را
پيگيري نمايند و اقدامات و برخوردهاي قانوني الزم را در صورت لزوم
انجام دهند.
رزم حسيني با اشاره به تشكيل قرارگاه جهش توليد با حضور نمايندگان
دس��تگاهها حاكميتي تصريح كرد :در شرايط س��خت اقتصادي قرار
داريم و در اين ش��رايط همه دس��تگاههاي مرتبط باي��د با هماهنگي
همديگر تصميمات كالن اتخاذ نمايند كه اين ق��رارگاه نيز در همين
راستا ميباشد.
وي گفت :بخشي از كارهاي قرارگاه اتخاذ تدابير الزم براي اقناع افكار
عمومي نسبت به تصميمات گرفته ش��ده در حوزه مباحث اقتصادي
است.
وزي��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه تصميمات اخير س��تاد
اقتصادي دولت و رئيسجمهور در خصوص ترخيص كاالهاي اساسي
اعالم كرد :از زمان ابالغ اي��ن تصميم  ۴ميليون ت��ن كاال از گمركات
كش��ور ترخيص شدهاس��ت كه اين كار بس��يار مهم و حائ��ز اهميتي
بودهاست.
وي همچنين با بيان اينكه ب��راي تقويت پول ملي همراس��تا با بانك
مركزي حركت خواهيم كرد ،گفت :جلوگيري از افزايش بيرويه نرخ ارز
و تقويت پول ملي رسالت بانك مركزي است و كارهاي انجام شده توسط
وزارت صمت نيز همراستا با اهداف بانك مركزي است.

نرخ سود در بازار بين بانكي كاهش يافت

براس�اس تاز هتري�ن گ�زارش بان�ك مرك�زي ،ن�رخ س�ود
در ب�ازار بي�ن بانك�ي از  23/2درص�د در هش�تم آب�ان م�اه
ب�ه  20/7درص�د در شش�م آذرم�اه ج�اري كاه�ش ياف�ت.

آبانماه امسال چهار مرتبه عمليات بازار باز و با هدف تزريق نقدينگي
به بازار بينبانكي و هدايت نرخ سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد
كه به دنبال آن نرخ س��ود در بازار بين بانكي از هش��تم تا  ۲۹آبانماه
در مس��يري نزولي از  23/2به  21/6درصد و در ششم آذرماه به 20/7
درصد رسيد.
نرخ سود موزون بازار بينبانكي در ابتداي آبانماه امسال معادل 23/2
درصد بود؛ با توجه به باال بودن اين نرخ نس��بت به نرخ سود سياستي
تعيينشده و همچنين فراتر رفتن آن نسبت به نرخ سود سقف داالن
( ۲۲درصد) ،در آبانماه چهار نوبت عملي��ات بازار باز هفتگي با هدف
تزريق نقدينگي به بازار بينبانكي و هدايت نرخ سود به سمت نرخ سود
هدف انجام شد.
عمليات نخست به شيوه خريد قطعي اوراق بدهي دولتي بود كه طي
آن  111/5هزار ميليارد ريال اوراق از دو بانك خريداري شد كه البته
 107/5هزار ميليارد ريال از آن به يك بانك اختصاص داشت و به منظور
ساماندهي اضافه برداش��ت اين بانك انجام شد .سه عمليات بعدي در
قالب توافق بازخريد صورت گرفت كه حجم معامالت در آنها به ترتيب
 26/7 ،9/8و  35/5هزار ميليارد ريال بود.
ذكر اين نكته ضروري است كه كل معامالت مربوط به عمليات بازار باز با
استفاده از توافق بازخريد در حدود  ۷۲هزار ميليارد ريال با سررسيد ۱۴
روزه بوده كه مانده آن در پايان آبانماه  62/2هزار ميليارد ريال است.
همچنين در آبانماه در مدت هشت روز ،چهار بانك براي دريافت اعتبار
قاعدهمند در نرخ س��قف داالن ( ۲۲درصد) ب��ه بانك مركزي مراجعه
كردند كه مبالغ درخواس��تي در همان روز در قالب توافق بازخريد به
بانكهاي متقاضي اعطا ش��د .اعتبارگيري قاعدهمند بانكهاي مورد
اش��اره در آبانماه در حدود  94/2ه��زار ميليارد ريال ب��ود كه مانده
آن در پايان ماه ياد ش��ده بالغ بر  11/9هزار ميليارد ريال است .به اين
ترتيب كل مانده تزريق ذخاير بانك مركزي  -ب��ا توافق بازخريد -در
بازار بينبانكي در پايان آبانماه س��ال جاري  74/1هزار ميليارد ريال
بودهاست.
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه عمليات بازار باز در هفتههاي آتي به
گونهاي تداوم خواهد داشت كه نرخ س��ود بازار به نرخ سود سياستي
نزديكتر و نوسانات نرخ بازار محدودتر شود.
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چرا دالر که ارزان ميشود ،كاالها نمیشود؟!
خواب دستگاههاي نظارتي در آناليز قيمت كاالها

گزارش یک

بهناز قاسمي

مصطفی رودکی | میزان

نرخ ارز كه س�از صعود كوك كرد ،كاسبها
و توليدكنندگان در افزايش قيمت كاالها از
يكديگر سبقت ميگرفتند ،فرقي نميكرد،
كاال وارداتي باش�ه يا داخلي ،مصرفي باشه
يا س�رمايهاي ،اكنون كه نرخ ارز 25درصد
كاهش يافتهاس�ت ،ام�ا خب�ري از كاهش
قيمتها نيس�ت .اقتصاددانان معتقدند كه
نبود ثبات سياس�ي و اقتصادي باعث عدم
كاه�ش قيمتها ميش�ود ،اما نكت�ه حائز
اهميت ،خواب دس�تگاههاي نظارتي است
كه بازار و كاالها به حال خود رها ش�دهاند و
مشخص نيست چرا كااليي كه با ارز ۱۱هزار
تومان در ابتداي س�ال وارد ش�ده ،اكنون
با ارز 30هزار تومان ي�ا باالتر قيمتگذاري
ش�ده و به مصرف كنن�ده غالب ميش�ود.

سالهاست كه توليد همه كاالها اعم از مصرفي
و سرمايهاي ،داخلي يا وارداتي به نوعي با نرخ
ارز گره خوردهاست .اين اتفاق حتي در صنعت
فوالد كه م��واد اوليه آن داخلي اس��ت ،نيز به
چشم ميخورد .هرگاه قيمت ارز گران ميشود،
قيمت انواع كاالها چندين برابر افزايش مييابد،
اما زماني كه قيمت ارز كاهش مييابد ،كاهش
قيمتها اتفاق نميافت��د؛ چراكه تغيير قيمت
ارز ،منطبق با پارامترهاي اقتصادي نيست.
دكتر لطف علي بخش��ي ،اقتصاددان و استاد
دانش��گاه در گفت وگو با «ج��وان» ميگويد:
بازيگران صحنه ارز و قيمت كاالها هوش��مند
هستند و با تغيير قيمت ارز نگاه فراتري دارند.
با برنده ش��دن باي��دن در انتخاب��ات امريكا و
احتم��ال لغو تحريمه��ا پيشبينيش��ود كه
فروش نفت افزايش و دولت پولدار ميشود .با
اين چشمانداز دارندگان ارز براي اينكه زياني
گزارش 2

متحمل نشوند ،فروشنده دالر شدند و در مقابل
خريداران ارز نيز با همين پيشبيني و احتمال
كاهش قيمت دالر از خريد خودداري كردند و
نتيجه اين داد و ستدها كاهش نرخ ارز به مرز
۲۴هزار تومان شد .وي ميافزايد :اما دارندگان
كاال كه آن را شايد با ارز گران خريداري كردهاند
براي حفظ س��رمايه درگردش شان با كاهش
قيمتها مقابله ميكنن��د .در اين ميان دولت
خنثی فقط نظارهگر است .وي با تأكيد براينكه
ثبات سياس��ي و اقتصادي در كش��ور نداريم،
ميگويد :وقايع��ي كه هرروز اتف��اق ميافتد،
كاسب و توليدكننده هيچ تحليلي از آينده بازار
و قيمتها ندارند ،لذا مجبورند ريسك نكنند و
سرمايه خودشان را حفظ كنند.
دكتر موس�ايي :كاهش نرخ ارز ،جنبه
غيراقتصادي دارد
دكتر ميثم موس��ايي ،رئيس انجمن اقتصادي
اس�لامي نيز معتقد اس��ت كه كاهش نرخ ارز
منطبق با فاكتورهاي اقتصادي صورت نگرفته
و قيمت فعلي آن بر مبناي قدرت خريد مردم
نيس��ت .از اين رو روند كاهش قيمتها بسيار
كند اتفاق ميافتد و ش��ايد در مقطع كوتاهي
متوقف شود .موس��ايي ميگويد :وقتي دولت
با دخالت در نرخ ارز اجازه دسترس��ي تجار را
به ارزهاي خودش��ان نميده��د و كفه عرضه
و تقاضاي كاال يكس��ان نيس��ت ،بنابراين آثار
رواني بيثباتي اقتصادي و سياس��ي بسياري
از معادالت را بهم ميزن��د و آنهايي كه دالر را
گران خريدهاند همچن��ان در مقابل تغييرات
مقاومت ميكنند.
موسايي تصميمات دولتمردان را ذاتاً بيثبات
كننده مس��ائل اقتصادي ميداند و ميگويد:

در بخش واردات ،ص��ادرات و ترخيص كاالها
در ۹ماه گذش��ته دهها مصوب��ه و مجوز صادر
شده و اين مصوبات مدام درحال تغيير و تحول
بوده ،طبيعي است كه فعال اقتصادي درچنين
فضايي نگران سرمايه خود باش��د و در مقابل
كاهش قيمتها بايستد ،بگذريم از تجاري كه
با داشتن خبرهاي پشت پرده در ابتداي امسال
كااليشان را با ارز۱۱هزار تومان وارد كردند و
اكنون كه نرخ ارز كاهش يافته حاضر نيستند،
متناس��ب با دالر ۲۴هزار تومان كااليش��ان را
قيمتگذاري كنند.
نبود نظارت و اعمال قانون
بيش از يك هفته اس��ت كه قيم��ت دالر روند

كارشناس�ان اقتص�ادي معتقدند كه
نبود نظ�ارت و اعمال قان�ون موجب
افزاي�ش افس�ار گس�يخته كااله�ا
ميش�ود .در ح�ال حاض�ر برخي از
تجار و اعضای برخی تش�کلها كه با
داشتن اخبار پش�ت پرده در ابتداي
س�ال ب�ا دالر ۱۱ت�ا ۱۳ه�زار توماني
كااليش�ان را وارد كردهان�د ،با دالر
۳۰ه�زار تومان�ي فروختن�د و هيچ
نهاد نظارت�ي نيز ب�ر قيمتگذاري و
آناليز قيمت اين كاالها نظارت ندارد

نزولي آغاز كرده ،اما از كاهش قيمتها و ارزاني
خبري نيس��ت .به جز كااله��اي مصرفي كه
با چراغ س��بز دولت در هفتهه��اي اخير گران
شدهاند ساير كاالهاي مصرفي و سرمايهاي نيز
همچنان در مقابل ارزان��ي مقاومت ميكنند.
خودروس��ازان اولين گروه��ي بودند كه اعالم
كردند«:با كاه��ش قيم��ت ارز قيمت خودرو
كاهش نمييابد ،زيرا زيان انباشته ميلياردي
داريم و بايد مص��رف كنندگان ت��اوان ضعف
مديريتي ،ريخت و پاشها و ني��روي مازاد ما
را بدهن��د ».هيچكدام از نهاده��اي نظارتي و
مسئوالن مربوطه نيز واكنش��ي نشان ندادند
و خودروس��ازان آزادان��ه ب��ه پي��ش ف��روش
خودروهايش��ان حتي تا س��ال  ۱۴۰۱ادامه
دادند.
بعد از بازار خودرو ،بازار لوازم خانگي است كه
در ابتداي امس��ال افزايش  ۳۰تا ۶۰درصدي
را تجربه كرد ،ام��ا با ورود رس��انهها ،افزايش
۲۵درصدي قيمتها مصوب شد .اما در مهرماه
مجددا ً بازار با افزايش قيمت  ۱۰تا ۱۳درصدي
مواجه ش��د .اگر يك زوج در تابس��تان امسال
مجب��ور بودند ،بي��ن  ۲۰تا ۹۶ميلي��ون براي
خريد لوازم خانگي مورد ني��از و جهيزيه خود
هزينه كنند ،اكنون بايد  ۱۳۰تا ۱۵۰ميليون
تومان براي خريد جهيزيه بپردازند .فعاالن اين
صنعت معتقدند كه س��هماه ديگر شايد بشود
نتيجه ارزاني نرخ دالر را در صنعت لوازم خانگي
ببينيم؛ البته به ش��رطي كه اوضاع سياسي و
اقتصادي كشور ثبات خودرا حفظ كند.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نبود نظارت
و اعمال قانون موجب افزايش افسار گسيخته
كاالها ميش��ود .در حال حاضر برخي از تجار
و اعضای برخی تش��کلها كه با داشتن اخبار
پشت پرده در ابتداي سال با دالر ۱۱تا ۱۳هزار
تومان��ي كااليش��ان را وارد كردهان��د ،با دالر
۳۰هزار توماني فروختند و هيچ نهاد نظارتي
نيز بر قيمتگذاري و آناليز قيمت اين كاالها
نظارت ندارد .در حال حاضر با كاهش نرخ ارز،
فقط قيمته��ا به صورت اس��مي پايين آمده
و هي��چ نهادي بر قيم��ت تمام ش��ده توليد و
واردات ،قيمت مواد اوليه ب��هكار رفته در كاال
نظارتي ندارد و توليد كنن��ده و وارد كننده و
حتي دالالن به راحتي كاال را ب��ا ارز ۴۰هزار
تومان محاس��به ميكنند و به مصرف كننده
ميفروش��ند .به عبارت ديگر دولتمردان و دو
وزارتخانه صمت و كشاورزي به قدري درگير
قيمت نهاده ،مرغ و گوش��ت و مايحتاج مردم
ش��دهاند كه س��اير بازارها را به حال خود رها
كردهاند و قيمتگذاريها ب��دون هيچ آناليز
قيمتي صورت ميگيرد.
در اين ميان عدهاي سود جو نيز با سوءاستفاده
از ضعف نظارتي دستگاهها در حال خروج ارز،
طال و س��كه از مرزهاي شمالي هس��تند و در
صورت ادامه روند فعلي و خواب دستگاههاي
نظارتي ،آشفتگي بازارهاي طال و سكه بار ديگر
اتفاق ميافت��د و در آن زمان ديگر نميش��ود
روند صع��ودي ت��ورم و افزاي��ش قيمتها را
متوقف كرد.

رئيس سابق ديوان محاسبات:

درآمد هدفمندی یارانه ها بسیار بیشتر از رقم اعالمی دولت است
رئيس پيش�ين ديوان محاس�بات ب�ا بيان
« تنه�ا ۲۰درص�د نظ�ام بودجهري�زي ب�ر
مبناي عملكرد پياده ش�ده» اظهار داشت؛
س�ال ٩5 -٩6در جري�ان جلس�ه مجم�ع
تشخيص بهرياس�ت هاش�مي رفسنجاني
كش�ف ش�د كه درآمد هدفمندي يارانهها
نزدي�ك ب�ه  70ه�زار ميلي�ارد توم�ان
اس�ت و ن�ه  ٣٥ه�زار ميلي�ارد توم�ان.

ع��ادل آذر در گفتوگو با تس��نيم در رابطه با
مناب��ع هدفمندي يارانهها گف��ت يك دعواي
جدي باال گرفت كه س��ال  95 -96در مجمع
تشخيص مرحوم آقاي هاشمي دعوت كرد و ما
هم رفتيم و بحث كرديم مث ً
ال به مقياس سال
 96آن موقع معلوم ش��د كه منابع هدفمندي
يارانهها اين  35هزار ميليارد تومان نيست كه
دولت براي بح��ث هدفمندي درآمد حاصل از
صادرات پن��ج فرآورده اصلي و ف��روش آن در
داخل ديدهاس��ت ،چيزي نزديك به  70هزار
ميليارد تومان است.
وي افزود :براس��اس همين رس��يدگيها بود
كه اصل تفصيل درآمد حاص��ل از هدفمندي
را احصا كنيم و تبص��رهاي در قانون بودجه به
طور كام ً
ال ش��فاف تعريف ش��ود كه به تبصره
 14معروف ش��د .از س��ال  98 ، 97و  99وارد
ش��د و دعواهاي  95 -96منجر به تبصره 14
ش��د مجلس هم اس��تقبال كرد و ب��ه مقياس
بودجه  99اگر نگاه كني��د چيزي حدود 320
هزار ميليارد پول آنجا هست .همين است كه
االن يك تزي در مجلس راه افتاده كه دو بودجه
بنويس��يم .اص ً
ال قصه بودجه عمومي را يكجا با
شركتها و در واقع يك س��وم و دو سومي كه
اش��اره كرديد و بودجه مربوط ب��ه تبصره 14
را يك چيز جدايي بنويس��يم و نظارت خاص

خودش را بطلبد ،چون االن  320هزار ميليارد
تومان با بودجه عمومي كشور برابري ميكند.
عادل آذر گفت :در بخش نظارت واقعيت اين
اس��ت س��ازوكار نظارتي در ديوان محاسبات
براي حاكميت ،س��ازوكار خيلي خوبي است.
76درصد بودجه ش��ركتهاي ش��ما در هفت
شركت اس��ت ،ش��ركتهايي چون ملی نفت،
شركت ملي گاز ،پتروش��يمي و اينطور موارد،
همين يارانهها و سازمان يارانهها كه ميگفتيم
 320هزار ميليارد پول در آن است اينجاست.
اين بخش را بخ��ش نظارتي مجلس كه بازوي
نظارتي آن حسابرسي ديوان محاسبات است
خيلي خوب رس��يدگي ميكند .اصل تجميع
درآمدهاي فرآوردهها نتيجه تفريغ بودجه سال
 95ديوان محاسبات بود كه جنجالي به پا شد.
وي تصريح كرد :واقعيت اين اس��ت كه در آن

برههاي كه ما بودجه ش��ركتها را رس��يدگي
كرديم ،االن ي��ك مقدار متفاوت اس��ت .االن
كه من و ش��ما گفتوگو ميكنيم ،اوضاع فرق
ميكند ب��االي 75درصد بودج��ه  76درصد
شركتهاي ما آن  390شركت يا  392شركت
زيانده بودن��د و خيلي آن موق��ع غوغا كرد و
خيليها كم��ك زيان ميگرفتن��د قانون بايد
كمك زي��ان بده��د ،مث ً
ال ش��ركتهاي آب و
فاضالب شهري و روس��تايي شما در آن بخش
اول صحبتتان بود يكس��ري اح��كام را صادر
كرديد به آقاي مدير عامل شركت حكم داديد
كه آقا نميتوانيد هر مترمكعب آب را بيشتر از
اين مقدار بدهيد .هر كيلووات را بيشتر از اين
قيمت بدهيد در حالي كه قيمت تمامشده سه يا
چهار برابر است ،آب روستايي را اينطور بدهيد
خيليها را معاف كرديد و مراكز و مدارس را از

پرداخت هزينه آب و ب��رق معاف كرديم و اين
پول بايد از كجا تأمين شود قيمت تمامشدهاي
دارد و مصرف آب و برق دارد و تمام شركتهاي
آب و فاضالب و بخش��ي برق منطقهاي و اينها
كه زياد هس��تند به تناسب هر اس��تان داريد
زيانده هس��تند .دولت آمده كمك زيان براي
آن گذاشته است و واقعيت همه هفت شركت
هستند كه سودده هستند شركتهاي اصلي
س��ودده ما همانها هس��تند خيلي هم نبايد
تعجب كنيم ،مگر اينكه تكاليف را از روي آنها
ببريم .يارانههاي غيرمستقيم است.
وي ادام��ه داد :تكاليف��ي حكوم��ت برعهده
شركتهايي چون آب و فاضالب گذاشتهاست
و فرض بفرماييد هر كيل��ووات برق ما  Aريال
قيمت تمام شدهاس��ت و ش��ما آمديد گفتيد
مدارس معاف هس��تند،مراكز فرهنگي معاف
هس��تند و خيلي جاها را يك س��وم Aبگيريد
و دو سوم را از كجا تأمين بش��ود،معلوم است
اين شركت ورشكسته است و هميشه بحثمان
اين بود حس��اب و كتاب قيمت تمامش��ده را
درست انجام بدهيد و س��ربار آن هم دولت به
اين ش��ركت بدهد و بعد اگر گف��ت من زيان
ميدهم بگوييد اين براي ناكارآمدي مديريتي
شماست و درست عمل نميكنيد و قيمت تمام
ش��ده را زياد درمي آورد و ريخت و پاشت زياد
است و تا با هم تعريف نشود نميتوانيد سؤال
جواب از بهرهوري آن دس��تگاه كني��د؛ البته
بعضي دس��تگاهها داريم مث��ل بانكها توقع
سوددهي داريم ولي زيانده بود آن موقع چند
تا از بانكه��اي دولتي ما زي��انده بودند،ولي
االن اينطور نيستند بانكها و بيمهها سرقصه
افزايش نرخ ارز االن اكثر اينها سودده هستند و
خوشحال هم هستند.

نامهنگاري خودرويي وزير صنعت
با نهاونديان

وزي�ر صنع�ت در نام�هاي ب�ه نهاونديان ،بررس�ي بس�ته جهش
تولي�د و خ�روج ش�ركتهاي خودروس�از از زيانده�ي را در
اولين جلس�ه س�تاد هماهنگي اقتصادي دولت خواس�تار ش�د.

به گزارش فارس ،عليرضا رزم حسيني در نامهاي به نهاونديان،معاون
اقتص��ادي رئيسجمه��ور از تدوي��ن بس��ته جه��ش تولي��د و
خروج ش��ركتهاي خودروس��از از زيانده��ي خبر داد و خواس��تار
بررس��ي اين بس��ته در اولين جلس��ه س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي
دولت شد.
رزم حس��يني گفت :براب��ر اقدامات و سياس��تهاي اتخاذ ش��ده به
جهت رفع مش��كالت صنع��ت خودرو ،ب��ا س��رفصلهاي توليد ،رفع
مش��كالت اقتص��ادي و قيمتگ��ذاري محص��والت ش��ركتهاي
خودروس��از ،افزايش تيراژ توليد و تولي��د بدون ض��رر و نهايتاً ايجاد
آرام��ش در بازار خ��ودرو و ح��ذف واس��طهگري در اين بازار ،بس��ته
اجرايي با س��اعتها كار كارشناس��ي و مشاركت تش��كلهاي بخش
خصوص��ي و خب��رگان عرصه صنع��ت خودروس��ازي كش��ور تهيه
شده است.
وي تأكيد كرد :با عنايت به ضرورت تس��ريع در اتخاذ تصميمات الزم
در اين خصوص ،خواهش��مند اس��ت با اولويت ترتيبي اتخاذ فرماييد
تا موضوع در دس��تور اولين جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت
قرار گيرد.

۱۰۰۰ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي
به بازار سهام تزريق شد

مدي�ر عام�ل صن�دوق تثبي�ت ب�ازار س�رمايه از واري�ز ه�زار
ميلي�ارد توم�ان از حس�اب صن�دوق توس�عه مل�ي به حس�اب
صن�دوق تثبي�ت ب�ازار س�رمايه خب�ر داد و گف�ت :اي�ن منابع
ظ�رف ام�روز و دي�روز ص�رف خري�د س�هام نشد هاس�ت.

محمدابراهيم آقابابايي در گفتوگو با مه��ر از واريز يك هزار ميليارد
تومان منابع صندوق توس��عه ملي به حس��اب صن��دوق تثبيت بازار
س��رمايه خبر داد و گفت :با انعق��اد قراردادها ميان صندوق توس��عه
ملي و صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه و نيز تصويب آن ،مس��ير براي
سپردهگذاريهاي بيشتر از سوي صندوق توسعه ملي در بازار سرمايه
باز شد.
مديرعام��ل صندوق تثبي��ت بازار س��رمايه افزود :بر اس��اس قوانين
موجود ،از س��ال  ۱۳۹۴ب��ه بع��د ،صندوق توس��عه مل��ي بايد يك
درصد از منابع س��االنه خ��ود را در صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه،
س��پردهگذاري ميكرده ك��ه اين موض��وع اكنون به ثمر نشس��ته و
بهرغم اينكه چند ماه زمان س��پري ش��د تا تكليف قرارداد مشخص
شده و به تصويب برسد ،اما اكنون هزار ميليارد تومان از اين منابع به
صندوق تثبيت بازار س��رمايه به منظور پشتيباني از سهامداران واريز
شدهاست.
وي تصري��ح كرد :ب��ا واري��ز ه��زار ميلي��ارد توم��ان ،مس��ير براي
س��پردهگذاريهاي بيشتر از سوي صندوق توس��عه ملي در صندوق
تثبيت بازار سرمايه باز شدهاست؛ به عبارت ديگر صندوق توسعه ملي
اكنون چارچوب قراردادي و ش��يوه تعاملي الزم را در اختيار دارد كه
مورد توافق دوطرف است.
آقابابايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين منابع صرف خريد سهام در
بازار شدهاست ،گفت :ظرف دو روز گذش��ته كه اين منابع واريز شده،
هيچ ضرورتي به خريد از سوي صندوق تثبيت بازار سرمايه احساس و
اين منابع صرف خريد سهام نشدهاست.
وي اظهار داشت :تغييرات شاخص ظرف روزهاي گذشته به دليل ورود
صندوق تثبيت بازار سرمايه نبودهاست.
به گفته آقابابايي ،توافق به اين صورت است كه صندوق توسعه ملي در
صندوق تثبيت بازار سرمايه با نرخ ساالنه  ۱۲درصد و طي يك قرارداد
پنج ساله س��پردهگذاري ميكند و در پايان پنج س��ال اصل مبلغ به
صندوق توسعه ملي برمي گردد.
بورس  ۳۶هزار واحد رشد كرد
همچنين از بازار س��رمايه خبر ميرس��د كه روز گذشته شاخص كل
بورس در پاي��ان معامالت  ،با رش��د  ۳۶ه��زار و  ۴۲۵واحدي به يك
ميلي��ون و  ۴۲۷ه��زار و  ۱۹۸واحد رس��يد .همچنين ش��اخص كل
هم وزن نيز با رش��د ۹هزارو ۳۰۳واحدي به  ۴۱۰ه��زار و  ۸۳۴واحد
رسيد.

ثبات نسبي قيمتها در بازار سكه و طال

بهرغم ثابت ماندن قيمت جهاني طال ،اما با توجه به تغييرات مختصر
روي نرخ ارز ش�اهد نوس�انات قيمتي در بازار س�كه و طال بوديم.

محمد كشتيآراي ،كارشناس بازار سكه و طال در گفتوگو با پارسينه
در خصوص وضعيت ديروز بازار طالي كشور گفت :در بازار روز يكشنبه
قيمت جهاني هر اونس طال يك ه��زار و ۷۸۸دالر و هر اونس نقره هم
 ۲۲دالر و ۸۱سنت است .بهرغم ثابت ماندن قيمت جهاني طال ،اما با
توجه به تغييرات مختصر روي نرخ ارز شاهد نوسانات قيمتي در بازار
سكه و طال بوديم.
كارشناس بازار س��كه و طال افزود :در بازار ديروز س��كه طرح قديم با
قيمت ۱۰ميليون و ۳۰۰هزار تومان ،س��كه طرح جديد ۱۰ميليون و
۸۵۰هزار تومان و نيم سكه هم با قيمت ۵ميليون و ۷۰۰هزار تومان داد
و ستد شد .در همين حال ،در بازار امروز ربع سكه با قيمت ۳ميليون و
۸۰۰تومان و سكههاي يك گرمي با قيمت ۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان
خريد و فروش شد.
كشتي آراي گفت :هر مثقال طالي آب شده ۱۷عيار با قيمت ۴ميليون
و ۴۵۸تومان ،يك مثقال طالي ۱۸عيار با قيمت ۴ميليون و ۷۲۰هزار
تومان و يكگرم ط�لاي ۱۸عيار هم با قيمت يكميلي��ون و ۲۹هزار
تومان معامله شد.
وي افزود :يك گ��رم طالي ۲۰عيار با قيم��ت يكميليون و ۱۴۳هزار
تومان ،يك گرم ط�لاي ۲۱عيار ب��ا يكميليون و ۲۰۰ه��زار تومان،
يك گرم ط�لاي ۲۲عيار ب��ا يكميلي��ون و ۲۵۷هزار توم��ان و يك
گرم ط�لاي ۲۴عي��ار ب��ا قيم��ت يكميلي��ون و ۴۷۲ه��زار تومان
قيمتگذاري شد.
اين فعال ب��ازار طال و جواهر كش��ور در پايان گفت :ن��رخ دالر در بازار
آزاد ۲۵هزار و  ۶۵۰تومان اس��ت .حباب س��كه در محدوده  ۷۰۰هزار
تومان است.

