
جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

چهار شنبه           ۲۳ آبان ۱۳۹۷
۶ ربیع االول ۱44۰ - شماره ۲۲۰4۹ 

کوتاه اقتصادی

قیمت )به تومان(نوع سکه
4/280/000سکه تمام طرح جدید
4/050/000سکه تمام طرح قدیم

2/130/000نیم سکه
1/210/000ربع سکه

680/000گرمی
396/600هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
13/622دالر
15/808یورو
18/004پوند

2/649لیر ترکیه
3/662درهم امارات

* براساس تازه ترین آمار تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری 
بیش از 10 میلیون تن کاالی اساسی وارد کشور شد.به گزارش گمرک 
ایران، طی هفت ماهه ســال جاری 10 میلیون و 450 هزار تن کاالی 
اساسی به ارزش 5 میلیارد و 343 میلیون دالر وارد کشور شده است. 
بنابراین گزارش ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، 
گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم ازجمله کاالهای 
اساسی هستند که طی هفت ماهه سال جاری وارد کشور شده اند. این 
گزارش حاکی است بررسی آمار تجارت خارجی طی مدت مذکور بیانگر 
این است که ذرت بیشترین و گندم کمترین میزان واردات را داشته اند.
*  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
با افزایش 1000 واحدی به رقم 183 هزار و 212 واحد رســید. 
به گزارش فارس، دیروز بازار ســهام در حالی شاهد معامالتی 
متعادل در اغلــب نمادهای معامالتی بود که تمایل حقوقی ها 
برای جمع آوری سهام در گروه های پیشرو در کانون توجه اغلب 
معامله گران قرار گرفت. در این بین پرحجم ترین معامالت در 
گروه بانک ها، خودرویی ها و تجهیزاتی ها رقم خورد در حالی 
که اغلب بازیگران بازار ســهام ترجیح می دهند تا نظاره گر 
شرایط موجود در بازار سهام باشــند. این در حالی است که 
هفته آینده بازار سهام شاهد خبرهای مختلفی از عرضه های 

اولیه خواهد بود.
* آزادراه تهران- قم خصوصی می شود. محمدرضا زمانیان مدیرکل دفتر 
نظارت بر بهره برداری آزاد راه های این ســازمان با اعالم این خبر گفت: 
برای ارتقای ســطح کیفی، فنی و ایمنی آزاد راه های دولتی موجود و 
از طرفی محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه و شهرســازی 
بر اســاس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه  و  ترابری از طریق 
مشارکت بانک ها و ســایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از 
13 آزاد راه دولتی را در قالب طرح بهســازی، نگهداری و بهره برداری 
در دســتور کار خود قرار داده است. وی افزود: در این جهت فراخوان 
شناسایی سرمایه گذار تامین مالی برای آزادراه تهران- قم به عنوان یکی 
از آزادراه دولتی انجام شــده و پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، 
تفاهمنامه تامین منابع مالی به میزان 2 هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار 

منتخب تنظیم و مبادله شد.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام گفت: 
تنظیم بازار تخم مرغ از دیروز آغاز شده و هر شانه 
تخم مرغ 30 تایی بــه قیمت 13 هزار و 800 تومان 
در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار 

عرضه می شود. 
حمیــد ورناصری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با 
بیان اینکه تنظیم بازار تخم مرغ به قیمت شانه ای 13 هزار 
و 800 تومان از دیروز آغاز شده است، افزود: این برنامه تا 
زمانی که قیمت در بازار متعادل شده و به نفع تولیدکننده 

و مصرف کننده شود، ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: سال گذشته بیماری آنفلوآنزا 25 میلیون 
قطعه مرغ تخم گذار کشــور را از بین برد و وزارت جهاد 
کشاورزی تالش کرده تا اینها را در مرغداری ها جایگزین 
کند و بخشی از آن پوشش داده شده است، اما با افزایش 
قیمت در بازار مجبور به واردات شــدیم تا قیمت در بازار 
تنظیم شــود. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اضافه 
کرد: بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام، واردات 
به حد کافی انجام داده و توزیع در فروشــگاه ها و میادین 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام: 

تنظیم بازار تخم مرغ آغاز شد

میوه و تره  بار آغاز شده و هفته های آتی هم ادامه خواهد 
یافت تا اینکه قیمت بازار متعادل شــود.ورناصری با بیان 
اینکه فعاًل برنامه تنظیم بازار در شــهر تهران است، گفت: 
اتحادیه مرغ تخم گذار هم به این تنظیم بازار ورود کرده و 
بخشی از تخم مرغ های تولید داخل را هم به قیمت تنظیم 
بازار عرضه می کند.وی با بیان اینکه نگرانی از بابت کاهش 
تولید یا تنظیــم بازار وجود ندارد، افزود: مصرف تخم مرغ 

معموالً در نیمه دوم سال افزایش می یابد و این عاملی برای 
باال رفتن قیمت شده است، ضمن اینکه کمبود مرغ تخم 
گذار هم با جایگزینی های وزارت جهاد پوشش داده شده و 
تولید در بازار به حد طبیعی خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام درباره دلیل افزایش قیمت مرغ، گفت: 
ذخیره سازی مرغ به حد کافی است و هیچ نگرانی از نظر 
تأمین یا تنظیم بازار وجود ندارد. تأمین نهاده ها کامل انجام 

شــده، واردات از کشورهای مختلف صورت گرفته، ضمن 
اینکه تولید امســال نیز نسبت به سال گذشته باالتر بود.

ورناصری در پاسخ به اینکه برخی مرغداران از تأمین نهاده ها 
به دلیل اختالل در بازرســانی کامیون داران گالیه دارند، 
افزود: مشکل کامیون داران حل شده است و روزانه دو هزار 
کامیون صرفاً برای بارگیری غالت به بندر وارد می شوند، 
اما اختالف  نظری درباره پرداخت کرایه حمل وجود دارد 
و کامیون داران فکر می کنند که باید کرایه بیشتری به آنها 
پرداخت شود و در این زمینه باید وزارت راه ورود پیدا کند 
و رقم مناسبی را در نظر بگیرند تا هم به نفع تولیدکننده 
و هم به نفع کامیون داران باشد. همچنین  ناصر نبی پور؛ 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
بیان اینکه درحال حاضر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد تنها 
در استان اصفهان گزارش شده، گفت: عدم انتقال و کمبود 
دان دلیل افزایش نرخ تخم مرغ است.گزارش های میدانی 
خبرگزاری مهر نشان می دهد قیمت هر عدد تخم مرغ در 
مراکز خرده فروشی به حدود ۷50 تا 800 تومان و هرشانه 
از این محصول نیز 21 هزار و 600 تومان به فروش می رسد. 

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با نمایندگان پروژه های مسکن 
مهر پردیس به عنوان نماینده عالي دولت از آنها عذرخواهي کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، صبح دیروز حدود 100 نفر از ساکنان 
و متقاضیان مسکن مهر پردیس با حضور در مقابل ساختمان مرکزی 
نسبت به تاخیر در واگذاری واحدهای مسکن مهر در پردیس اعتراض 
کردنــد. این تجمع کنندگان پالکاردهایــی با این مضمون که محمد 
اســالمی وزیر راه و شهرسازی باید به مشکالت آنها رسیدگی کن، در 

دست داشتند.
محمد اســالمی؛ وزیر راه و شهرســازی نیز بعد از مدتی در جمع 
متقاضیان مسکن مهر حاضر شد و بعد از ارائه مشکالت از سوی ساکنان 
مســکن مهر پردیس اظهار داشت: در وهله نخست از همه مردمی که 
به خاطر  برخی مشکالت و وضعیت به وجود آمده دچار مشکل شدند 
بــه عنوان نماینده عالی دولت در وزارت راه و شهرســازی عذرخواهی 
می کنم. با این حال خوشحالم که در یک جمع دوستانه مشکالت شما 
عزیزان مطرح شــد تا به امید خدا و کمک و همکاری یکدیگر بتوانیم 

آن را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: تمام مطالبی که افراد بابت مســکن مهر شهر جدید 
پردیس در این جلســه اعالم کردند؛ از آنها مطلع و از خبرهای مربوط 
به آن، آگاه هســتم. در این خصوص و با توجه به مشــکالت به وجود 
آمده نکته مهم این است که با شما و در کنار شما این مشکالت را حل 
کنیم و با یک برنامه اجرایی اقدام و عمل به جای وعده و وعید داشته 
باشیم. قطعا در این مسیر از مشارکت دیگر دستگاه ها هم بهره خواهیم 

برد تا کار به سرانجام برسد.
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه خطاب به حبیب اهلل طاهرخانی؛ 
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید و احمد اصغری مهرآبادی؛ 
مشــاور وزیر در پروژه مســکن مهر ضمن اعالم اینکــه تمام موارد و 
خواسته های پروژه مسکن مهر و دیگر پروژه ها در این خصوص پیگیری 
شود، تصریح کرد: قطعا هر پروژه با پروژه های دیگر فرق دارد و در مسکن 

مهر پردیس هر فاز شرایط متفاوتی دارد.
وی ادامه داد: بخشــی از امکانات در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
است که امیدوارم امکانات دیگر بخش ها نیز فراهم شده و در یک زمان 

بندی مناسب کار با رعایت همه تعهدات و شرایط الزم پیش برود.
وزیــر راه و شهرســازی در پایان تأکید کــرد: اولویت وزارت راه و 
شهرسازی تمام شدن مســکن مهر و تشکیل کانون های گرم خانواده 

در این پروژه است.
گفتنی است، متقاضیان مسکن مهر پردیس که در مقابل ساختمان 
شــهید دادمان وزارت راه وشهرســازی حضور یافتــه بودند به داخل 
ســاختمان دعوت شدند و با حضور در سالن اجتماعات طبقه همکف 
وزارتخانه ضمن پذیرایی از آنها با وزیر راه و شهرســازی و معاونان وی 
مذاکره کردند.متقاضیان مســکن مهر فازهای 5، 8 و 11 مسکن مهر 
پردیس از وزیر جدید مسکن و شهرسازی خواستند سرعت الزم را برای 

تکمیل این واحدهای مسکونی به کار گیرد.

در دیدار با تجمع کنندگان مسکن مهر پردیس 
صورت گرفت

 عذرخواهی وزیر راه بابت 
مشکالت متقاضیان مسکن مهر 

متأســفانه  گفت:  اقتصادی  کارشــناس  یک 
فروشــگاه های عرضه کننده پوشاک برند قاچاق، 
روزبه روز در حال افزایش اســت و برخوردی باآنها 

صورت نمی گیرد.
عبدالمجید شیخی، در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در 
کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما می بینیم که عده ای 
از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات 
کاالهای لوکس و غیرضــروری همانند برندهای خارجی 
پوشــاک می کنند.وی ادامه داد: ورود این کاالهای لوکس 
در حالی به کشور صورت می گیرد که صادرات انواع پوشاک 
ایرانی در بازه زمانی 10ساله یعنی سال های 85 تا 95، با 
کاهش حدوداً ســه برابری مواجه شده و عامل اصلی این 

مشکل، به قاچاق پوشاک بازمی گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه فروشگاه های 

عرضه کننده پوشاک برند قاچاق، روزبه روز در حال افزایش 
اســت و این اقالم با قیمت های بســیار گزافی به فروش 
می رســند اما برخوردی با آنها صورت نمی گیرد. بنابراین 
این ســوأل مطرح می شود که مگر می شود ورود کاالهای 
قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟
شیخی ادامه داد: همانطور که ورود کاالهای پوشاک 
قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی می شود، عرضه 
آنها نیز باید جرم تلقی شود چراکه تعرفه واردات پوشاک 
55 درصد است و اگر این میزان تعرفه را برای قاچاق 2/6 
میلیارد دالری پوشــاک ورودی به کشور در نظر بگیریم، 
دولت ساالنه، یک میلیارد و 430میلیون دالر از درآمد خود 
را به این طریق از دســت می دهد. از ســوی دیگر امنیت 
فرهنگی جامعه نیز به خطر می افتد چراکه فساد اقتصادی، 
فساد فرهنگی به دنبال خواهد داشت و مشاهده می کنیم 

که پوشاک های ضد ارزشی جامعه در حال افزایش است.وی 
عنوان کرد: اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، 
اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیت زدایی از روستاها 
اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه 
این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی 

برای مردمی می رود که در فقر به سر می برند.
این استاد دانشگاه گفت: واردات پوشاک، ضربه به تولید 
داخل است و اگر چه برخی اقتصادخوانده ها بیان می کنند 
کــه واردات برای افزایش رقابــت صورت می گیرد اما این 
موضوع، یک دروغ کذب اســت چراکه رقابت ایجاد کردن 
در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی 
معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحله ای از بلوغ رسیده 
و توان رقابت در آنها ایجاد شــده باشد.شیخی با طرح این 
پرسش که چرا رقابت باید در بازار داخلی کشور ما صورت 

گیرد، گفت: ما باید به تولیدکنندگان داخلی اجازه دهیم تا 
کاالی خود را صادر کرده و در بیرون از مرزها رقابت کنند 
نه در درون کشور. زمانی که ما اجازه می دهیم پوشاک دیگر 
کشورها به کشور ما وارد شود، در واقع اجازه داده ایم تا آنها 
بــه بازار ما ورود پیدا کرده و در اینجا با آنها مبارزه کنیم 
و از آنجایــی که صنایع ما توانایی رقابت را ندارند، به این 
ترتیب بازار ما هم به دست آنها افتاده است.وی با  اشاره به 
اینکه متأسفانه بروز این آسیب ها ناشی از کم کاری دولت 
است، گفت: پنج سال مشاورین دولت ادعا کردند که باید 
ارز تک نرخی شــود و ســرانجام این کار را انجام دادند اما 
نتیجه چه شد؟ آنها پس از اجرای این سیاست و در عرض 
چند ماه دوباره به نقطه صفر اول بازگشــتند و مجدداً ارز 
را چهار نرخی کردند؛ این یعنی دولت پس از پنج ســال، 

مردم را سر کار گذاشته است.

با وجود زیان شدید تولید داخلی

برخوردی با فروشگاه های عرضه کننده پوشاک قاچاق 
صورت نمی گیرد

یک استاد دانشگاه دریک آمریکا اعالم کرد 
در شــرایط فعلی اجرای اقتصاد مقاومتی راهکار 

مشکالت اقتصادی کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از امریکن هرالد 
تریبون آمریکا،  اســماعیل حســین زاده طی گزارشی 
نوشت: در شرایط کنونی که ایران با تحریم های بی وقفه 
آمریکا در جنگ اقتصادی روبروست باید به سمت اقتصاد 
جنگ محور )یا به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی( برود. 

وی افزود: برای آنکه ایران استراتژی اقتصاد جنگی یا 
مقاومتی را در پیش گیرد، نخست و از همه مهم تر باید 
بخش اقتصادی که واقعا در این کشور ارزش افزوده دارد 
را احیا کند که شامل حوزه کشاورزی و صنعت می شود. 
ایــن دو بخش از زمان روی کار آمدن دولت روحانی در 

ایران خاموش شده و خوابیده است و مهم ترین علل آن 
نیز واردات بی رویه و کنترل نشده چه از مبادی قانونی و 
چه از مبادی غیرقانونی است.استاد دانشگاه دریک آمریکا 
ادامه داد: دولت ایران برای شــروع باید به سمت ساخت 
مسکن های ارزان قیمت در تعداد باال برود. در کنار آنکه 
این مسکن ها می توانند نیاز قشر ضعیف جامعه ایران را 
تأمین کنند، این اقدام بسیاری از صنایع این کشور که 

به این بخش مربوط هستند را به راه خواهد انداخت.
حسین زاده تصریح کرد: در حقیقت علی رغم انتقاد 
شــدید دولت روحانی به طرح مسکن مهر که از سوی 
دولت احمدی نژاد اجرا شد، این طرح نه تنها در کنترل 
و پایین نگه داشتن قیمت مسکن موثر واقع شد بلکه برای 
4/4 میلیون خانوار کم درآمد امکان خانه دار شدن را فراهم 

کرد و به رشد اقتصادی و ایجاد  اشتغال موثر منجر شد.
وی اضافه کرد: در این رابطه دولت باید دو سیاست 
را مدنظر قرار دهد؛ نخست آنکه تنها کاالهایی باید صادر 
شوند که بیش از نیاز مصرف کنندگان و صنعتگران ایرانی 
در داخل تولید می شوند. دوم اینکه ارز حاصل از صادرات 
این کاالها باید به حساب ذخیره ارزی کشور واریز شود. 
این استاد دانشگاه در مطلب خود نوشت: تقریبا تمام 
کشورهای توسعه یافته کنونی نظیر انگلیس و کانادا در 
مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود چنین سیاست های 
حمایت گرایانه ای را به کار بسته اند و حتی همین امروز 
هم آمریکا به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد سرمایه داری 
در جهان در حال حمایت از صنایع غیر رقابت پذیر خود 
نظیر فوالد، آلومینیوم، خودروســازی و شــکر از همین 

طریــق در برابر واردات کاال از چیــن، اروپا، کانادا، کره 
جنوبــی و ژاپن است.حســین زاده تاکید کرد: در حال 
حاضر روحانی و مشــاوران اقتصادی وی عمیقا خود را 
وابسته و متعهد به دکترین اقتصادی لیبرالـ  نئولیبرال 
 می دانند و از این طریق به دنبال بهبود اوضاع اقتصاد ایران
 هســتند. وی ادامه داد: این دولت باید در این مســیر 
درون گرایی خود را افزایش داده و بر منابع، ظرفیت های نو 
و استعدادهای درونی خود تکیه کند و یک دولت برون گرا 
که به دنبال توســعه اقتصادی با تکیه بر سرمایه گذاری، 
کارشناسان و بازارهای غربی است نخواهد توانست در این 
مسیر اوضاع اقتصادی ایران را بهبود بخشد.این کارشناس 
اقتصادی اضافه کرد: پرواضح اســت که برای توســعه 
اقتصادی ایران به یک دولت جدید و انقالبی  نیاز است.

استاد ایرانی دانشگاه آمریکا :

اجرای اقتصاد مقاومتی راه حل مشکالت اقتصادی ایران است

مجری اقتصادی شبکه راشــاتودی با  اشاره به قطع ارتباط 
سوئیفت با ایران اعالم کرد این موضوع به حذف دالر از مبادالت 

جهانی سرعت می بخشد. 
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از راشــاتودی، مکس کیزر 
اظهار داشــت: قرار گرفتن ایران در لیســت سیاه شبکه پیام رسان بین 
بانکی سوئیفت، هشداری برای دشــمنان واشنگتن است اما به سرعت 

گرفتن سقوط دالر منجر خواهد شد. 
سوئیفت یک سامانه پیام رسان است که بین 11 هزار بانک و موسسه 
مالی در 200 کشور جهان وظیفه جا به جا کردن پیام را ایفا می کند. این 
سیستم طی چند روز گذشته دسترسی چند بانک ایرانی از جمله بانک 
مرکزی را به خود قطع کرده اســت؛ در واقع این اقدام سوئیفت نشــان 
می دهد که هیئت مدیره آن نتوانستند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت 
کنند. وی افزود: آمریکا در تالش برای فشار به ایران، تنها در حال سوق 
دادن دیگر کشــورها به ســمت جایگزین های دالر و سوئیفت و کاهش 

وابستگی به نظام مالی آمریکا از طریق خرید طال است. 
به گفته این مجری اقتصادی، آمریکا به شــکل گیج کننده ای به نظر 
می رسد که می خواهد با استفاده از سوئیفت به عنوان سالح، حذف دالر 

از بازارهای جهانی را سرعت ببخشد. 
کیزر ادامه داد: تأثیر این اقدامات بر بازار جهانی روشــن است، چین 
و روسیه در حال ایجاد یک سامانه پیام  رسان جایگزین سوئیفت هستند 
و از طرف دیگر، در حال خرید صدها تن طال برای فرار از وابســتگی به 
دالر آمریکا هستند و در واقع این اقدامات به حذف دالر در جهان شتاب 

می دهد. 
روســیه طی سال های گذشته ذخایر طالی خود را به شدت افزایش 
داده اســت؛ چراکه روابط مسکو و واشــنگتن به تاریکی گراییده است. 
زمانی که دولت ترامپ خود را برای اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو 
در ماه آگوســت آماده می کرد، بانک مرکزی روسیه حجم ذخایر طالی 
خود را به 83 میلیارد دالر رساند و ذخایر دالری خود شامل اوراق قرضه 
دولتــی آمریکا را از 96 میلیارد دالر در ماه مارس به 14/9 میلیارد دالر 
در ماه می رساند. ایران باید با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
دوباره تحریم ها علیه ایران، این کشور باید برای بهبود اقتصاد خود تدابیر 

جدیدی اندیشیده و از شرایط متعارف خارج شود. 
دسترسی بانک مرکزی به سوئیفت قطع شد

در همین جهت، معاون دفتر تروریســم وزارت خزانه داری آمریکا از 
قطع دسترســی همه بانک ها و موسسات مالی ایرانی به جامعه جهانی 

ارتباطات بانکی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، سیگال مندلکر بیان کرد: سوئیفت اطالع 
داده که نهادهای مالی تحریم شــده ایران را )از شبکه خود( قطع کرده 
است. پنجشنبه شب گذشته هم »استیو منوشین« وزیر خزانه داری آمریکا 
از قطع کامل دسترسی همه بانک های ایرانی به سوئیفت خبر داده بود.
بر همین اساس بانک مرکزی ایران هم در واکنش به این موضوع اعالم 
کرد: با توجه به انتشــار خبری در مورد قطع خدمات سوئیفت در برخی 
بانک های کشــور، به اطالع هموطنان گرامی می رساند، سوئیفت صرفاً 
یک سامانه پیام رسانی بین بانک ها و موسسات در سطح بین المللی بوده 
و نقشــی در نگهداری حساب ها و تسویه ارزی ندارد. لذا همان گونه که 
در اطالعیه های پیشــین این بانک اعالم شــد، با توجه به احتمال قطع 
ارایه این خدمات، سامانه های جایگزین پیام رسانی از مدت ها پیش برای 
پوشش امکانات و خدمات سوئیفت پیش بینی، توسعه و عملیاتی شده اند. 
بنابراین با قطع ارایه خدمات سوئیفت به برخی بانک های داخلی، خللی 
در انجام مبادالت ارزی و فرآیند تجارت خارجی پیش بینی نمی شــود و 
فعــاالن اقتصادی می توانند با اطمینان از خدمات تمام بانک های دارای 
مجوز ارزی برای امور بازرگانی خود استفاده کنند. گفتنی است، علی رغم 
صحت ادعای بانک مرکزی، هم اکنون جای این سؤال وجود دارد که وقتی 
ســوئیفت نقش پررنگی در مبادالت نداشته و نمی تواند آسیب چندانی 
به مبادالت ما بزند، پس چطور ســال 94 مقامات این بانک با دعوت از 

خبرنگاران، وصل شدن به این پیام رسان به نوعی جشن گرفتند؟

راشاتودی خبر داد

افزایش سرعت حذف دالر از مبادالت جهانی 
با قطع سوئیفت برای ایران

پس از بخشنامه خودروسازی سایپا درباره تحویل پراید به جای 
ساندرو، وزیر صنعت در واکنش به این اقدام گفت: خودروسازان 
باید به تعهداتشان در برابر کسانی که قرارداد فروش قطعی خودرو 

دارند عمل کنند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رضــا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در یک برنامه تلویریونی اظهار کرد: برخی خودروها تا 90 درصد 
قطعاتشــان تولید داخل است و باید خودروســازان بر روی ساخت این 

خودروها تمرکز کنند.
وی ســهم خودرو از صنعت کشــور را حدود 18 درصد اعالم کرد و 
افزود: قیمت گــذاری جدید خودروها دو ماه پیش صورت گرفته و ابالغ 

شده است اما اجرای آن نیازمند تمهیدات و مقدماتی است.
رحمانی عنوان کرد: بر اســاس آخرین تصمیم، ســتاد تنظیم بازار 

مأموریت قیمت گذاری برای خودروها را بر عهده گرفته است.
گفتنی اســت روز شنبه بخشــنامه ای از شرکت ســایپا خطاب به 
نمایندگی ها صادر شــد که نشان می داد مشتریانی که ساندرو و تندر90 
ثبت نــام کرده اند، می توانند محصوالت خانــواده پراید یا تیبا را به جای 

خودروی ثبت نامی خود تحویل بگیرند.
اما با گسترش انتقادات از این بدعهدی سایپا، معاونت بازاریابی و فروش 
شرکت سایپا بخش نامه 19 آبان این شرکت را کان لم یکن اعالم کرد. در 
ادامه سایپا طی اطالعیه ای اعالم کرد جایگزینی خودروهای خانواده رنو 

با گروه ایکس 100 و ایکس 200 کامال اختیاری است.
مدیرعامل این شرکت هم در مورد جایگزینی خودروهای پراید و تیبا 
به جای ساندرو و پارس تندر، اعالم کرد: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور 
یکسری تعهدات مازاد مانده است که باید این تعهدات به نحوی پاسخ داده 
شود.بر اساس اظهارات محمدرضا سروش، قیمت های تمام شده محصوالت 
سایپا عمدتاً باالتر از قیمت فروش محصوالت است و با این شرایط شرکت 
سایپا از جهت سرمایه در گردش و با توجه به اینکه نرخ ارز بین 2 تا 3 
برابــر افزایش یافته و همچنین با توجه به اینکه نرخ فروش کمتر از نرخ 
تمام شده محصوالت است، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی 
شده است.گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان، این برخورد و تأیید 
و تکذیب های شــرکت های خودروساز در مواجهه با تعهدات خود، نوعی 
عالمت را به بازار منتقل می کند که به پیام افزایش قیمت تعبیر می شود

پس از اطالعیه سایپا
وزیر صنعت: خودروسازان 

باید به تعهدات خود عمل کنند

قیمت خودروهای داخلی  ۱۳۹۷/۸/۲۲

با وجودی که آمریکا نتوانســت ادعای صفر 
کردن فروش نفت ایران و جایگزینی کاهش تولید 
جهانی را عملی کند، ترامپ همچنان درحال فشار 
به عربستان برای افزایش تولید و کاهش قیمت های 

جهانی است.
به گزارش خبرگزاری فــارس، »دونالد ترامپ« در 
توئیتر به تحوالت اخیر بازار نفت واکنش نشان داد و از 
هم پیمانان نفتی واشنگتن به خصوص عربستان به خاطر 
کمک به کاهش قیمت نفت تشکر کرد. این توئیت ساعتی 
پس از آن منتشر شد که »خالد الفالح« وزیر نفت عربستان 
در اجالس کمیته نظارتی اوپک و کشورهای هم پیمان، از 
لزوم کاهش تولید نفت در سال 2019 برای جلوگیری از 

ایجاد عرضه مازاد سخن گفت.
الفالح گفته بود که با توجه به رشد تولید جهانی نفت، 
در سال آینده باید حداقل 1 میلیون بشکه از تولید روزانه 
اوپک کاسته شود و عربستان حاضر است که به تنهایی، 

نیم میلیون از این کاهش تولید را بر عهده بگیرد.
وزیر نفت عربســتان همچنین گفته بود که کاهش 

تولید ناشــی از اعمال تحریم های 14 آبان آمریکا علیه 
ایران، کم تر از پیش بینی ها بوده است و به همین دلیل، 

قیمت ها در سراشیبی سقوط رفته اند.
ترامپ با در نظر گرفتن همه این مســائل، به توئیتر 
آمده و نوشته: »امیدوارم که عربستان سعودی و اوپک، 
تولید نفت را کاهش ندهند. قیمت نفت باید بر اســاس 

عرضه، بیشتر از این ها کاهش یابد«.
تحریم های 14 آبان، دور دوم بازگشــت تحریم های 
آمریکا در پســابرجام را شکل داده است؛ در این دور از 
تحریم های قطع کامل دسترســی شبکه بانکی ایران به 
شبکه های مالی بین المللی و به صفر رساندن فروش نفت، 

پیش بینی شده بود.
آمریکایی ها اما در مواجهه با تأثیر منفی قطع ناگهانی 
خرید نفت ایرانی بر اقتصاد متحدان خود، هشت کشور 
ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و یونان 
را به مدت 6 ماه، از تحریم معاف کردند. واشنگتن البته 
رقم دقیق میزان خرید مجاز نفت ایرانی برای این کشورها 
را اعالم نکرده و به اعالم این امر بســنده کرده که »باید 

خرید نفت از ایران، به طرز چشمگیری کاهش یابد.«
شایان ذکر است که تصمیم آمریکا در اعالم معافیت 
خریداران بزرگ نفت ایران، به معنای عقب نشــینی این 
کشــور از ادعای قبلی خود مبنی بر توقف صادرات نفت 
ایران تعبیر شــد. پس از این اتفاق گفته شد که تالش 
آمریکا علیه ایران در نهایت به این بستگی دارد که دولت 
آمریکا تا چه میزان در بلندمدت در مجبور کردن کشورها 

به توقف خرید نفت از ایران، موفق خواهد بود.
ناتوانی عربستان در همراهی آمریکا

آمریکایی ها برای جبران کاهش عرضه نفت در بازار 
و کنترل قیمت ها پس از تحریم ایران، روی ســعودی ها 
حساب ویژه ای باز کرده اند، اما به نظر می رسد عربستان 
قادر به انجام چنین کاری نیســت. البته گفته می شود 
کاهشــی که اخیرا در قیمت ها رخ داده نیز در اثر عرضه 
ذخایر استراتژیک برخی کشورها از جمله عربستان بوده 

که به دالیل امنیتی ادامه دار نخواهد بود.
در همین رابطه مدیر ســابق اداره بررسی بازار نفت 
وزارت نفت گفت: عربستان توان تولید بیش از 10 میلیون 

و 200 هزار بشکه نفت را ندارد و اگر از این مقدار بیشتر 
تولید کرد مطمئن باشید که 50 درصد آنچه اضافه تولید 

می کند، آب است و نفت نیست.
محمدصادق معماریــان در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس با اشــاره به تصمیم عربســتان مبنی بر کاهش 
500 هزار بشــکه ای صادرات نفت در ماه آینده میالدی 
گفت: قیمت های کمتر از ۷5 دالر با اقتصاد عربســتان 
همخوانی ندارد. بر این اساس عربستان به دنبال کنترل 
قیمت های نفت است و می خواهد قیمت های نفت کاهش 
پیدا نکند.این کارشناس بازار نفت تصریح کرد: بهترین 
میزان تولید نفت برای عربستان  حدود 9 میلیون و 500 

هزار بشکه است.
این کارشناس ارشد بازار نفت خاطرنشان کرد: آنچه 
که عربستان پیش از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران 
می گفت که می تواند با کاهش هر بشــکه نفت ایران دو 
بشــکه نفت تولید کند و روانه بازار کند فقط یک بلوف 
سیاســی است و سابقه تاریخی هم نشان داده عربستان 

هرگز نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.

با وجود شکست تحریم های آبان ماه علیه ایران

فشار دوباره آمریکا به عربستان برای افزایش تولید نفت

یک کارشــناس اقتصادی با بر شمردن دالیل 
کاهش ارزش پول طی ماه های اخیر، راهکارهایی را 

برای تقویت ارزش پول ملی مطرح کرد. 
احمدرضــا صفا در گفت و گو با خبرگزاری فارس، تراز 
بازرگانــی را یکی از پارامتر های تاثیر گــذار بر قیمت ارز 
برشمرد و اظهار داشت: تراز بازرگانی، یعنی میزان صادرات 
نســبت به واردات یک کشور که اگر این تراز مثبت باشد 
ارزش پول ملی آن کشور افزایش پیدا می کند و اگر منفی 
باشد یعنی واردات نسبت به صادرات بیشتر است، )پس( 
تقاضای ارز بیشــتری می کنیم و ارزش پول ملی کاهش 
می یابد. وی در ادامه با اشــاره به میزان صادرات و واردات 
کشور در سال 96 گفت: سال گذشته میزان صادرات غیر 
نفتی ما حدود 4۷ میلیارد دالر و واردات ما 54 میلیارد دالر 
بوده و تراز بازرگانی هفت میلیارد دالر منفی بوده است؛ از 
سوی دیگر حدود 23 میلیارد دالر از همین میزان صادرات 

را میعانات گازی، گاز طبیعی، روغن ها و مشتقات نفت در بر 
گرفته است؛ یعنی میزان سایر کاالهای صادراتی ما حدود 

24 میلیارد دالر بوده است.
این عضو انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه قم حجم 
نقدینگی را از عوامل موثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی 
برشمرد و به کسری بودجه دولت نیز به عنوان یکی دیگر 
از موضوعات تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. 
صفا ادامــه داد: ترکیه با 80 میلیون نفر جمعیت در 
همسایگی ماست؛ صادرات غیرنفتی این کشور در سال 95 
از ایران حدوداً میلیارد دالر بوده اســت که دو درصد کل 

واردات ترکیه را در بر می گیرد.
وی با اشاره به مزیت های جغرافیایی ایران برای صادرات 
به کشــورهای همسایه بیان کرد: در پاکستان هم با 200 
میلیون جمعیت از 4۷ میلیــارد دالری که واردات دارد، 
ســهم ایران فقط 800 میلیون دالر بوده است و یا درباره 

عراق بیشترین حجم صادرات ما به این کشور شش میلیارد 
دالر بوده است که حجم بسیار کمی از واردات این کشور 

را شامل می شود. 
به گفته این کارشناس اقتصادی، وقتی صادرات موثر ما 
تا این حد کم باشد قطعاً کاهش ارزش پول ملی را شاهد 
خواهیم بود.صفا درباره راهکارهای رسیدن به صادرات موثر 
بیان کرد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه پیشــنهاد 
می شود تجارت ترجیحی است که در مقابل وارداتی که از 
کشورها داریم، تعیین می کنیم که چه اقالمی را صادر کنیم.

وی حذف ارز از مبادالت تجاری با برخی کشورها در 
قالب پیمان هــای ارزی دو یا چندجانبه را راهکار دیگری 
برای احیای ارزش پول ملی عنوان کرد و گفت: پیمان های 
ارزی منعقد می شود تا به جای اینکه از دالر و یا یک پول 
خارجی مانند یورو استفاده کنند، کاالها را به صورت موازی 

با یکدیگر مبادله کنند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه سومین راهکاری که در 
کشور روسیه تجربه شده، افزایش ذخایر است، توضیح داد: 
یکی از عوامل موثر در افزایش ارزش پول ملی این است که 
حجم چشمگیر از ذخیره ها را داشته باشیم، روسیه برای 
افزایــش قدرت پول ملی ذخایر طالیش را افزایش داد اما 
متاسفانه در کشور ما در این زمینه برعکس عمل شد و در 
مدت اخیر دیدیم که چقدر طال به صورت معامالت آتی و 
پیش فروش ســکه از سوی بانک مرکزی به جامعه تزریق 
شد و همین باعث شــد ذخایر کشور که در اختیار بانک 

مرکزی است کاهش پیدا کند.
صفا درباره رویکردهایی که دولت برای حمایت از تولید 
داخل و کنترل بازار ارز داشــته نیز گفت: وقتی صحبت از 
حمایت از تولید ملی می کنیم به این معنا نیست که دولت 
دخالت کند، چرا که در کشور ما ثابت شده که هرچه دولت 

دخالت نکند تولید ملی قدرتمند تر عمل می کند.

نمایندگان مجلس به اظهارات معاون اول رئیس 
جمهور درباره ارزش 13 میلیون تومانی سهام عدالت 

واکنش نشان دادند.
اسحاق جهانگیری روز دوشــنبه در مراسم تکریم و 
معارفه وزرای تعاون و کار و رفاه اجتماعی گفت: »در حال 
حاضر قیمت سهام 2میلیونی سهام عدالت حدود 13میلیون 
تومان اســت«. این اظهارات با واکنش نمایندگان مجلس 

مواجه گردید.
به گزارش خانه ملت، غالمعلی جعفرزاده ایمن  آبادی 

در واکنش به اظهارات اسحاق جهانگیری اظهار کرد: شاید 
روی کاغذ برای ارزش سهام عدالت اتفاقی افتاده باشد، منکر 
آن نمی شویم اما اعالم چنین نرخ هایی و عدم پرداخت سود 

به سهام عدالت نتیجه ای ندارد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اعالم چنین نرخ هایی 
جز باال بردن مطالبات و ایجاد توقع در مردم نتیجه دیگری 
ندارد؛ از دولتی ها خواهش می کنم مستندات ادعای خود را 
برای اطالع مردم در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر کنند.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 

عنوان کرد: ارزش ســهام عدالت افزایش پیدا کرده است 
اما به معنای پرداخت ســود نیست، با وجود اینکه ارزش 
صنعت، زمین و دســتگاه ها باال رفته اما کارخانه ها زیانده 
شده است، طبیعی است که ارزش سهام آنها افزایش یابد 

اما نمی تواند سود بدهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره 
به اظهارات معاون اول رئیــس جمهور درباره قیمت 13 
میلیونی ســهام عدالت گفت: قیمت سهام عدالت را بازار 
بورس مشــخص می کند و تا بازار بورسی نباشد و سهامی 

در بورس ارائه نشــود نمی توان قیمت واقعی آن در بازار را 
تعیین کرد.سید حســن حسینی شاهرودی تصریح کرد: 
تاکنــون الیحه خریــد و فروش آزادانه ســهام عدالت به 

کمیسیون اقتصادی نرسیده است.
نماینده مردم شــاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: 
کمیســیون اقتصادی از دولت خواسته که سهام عدالت را 
تعیین تکلیف کند تا دارندگان سهام عدالت بتوانند آزادانه 
برای خرید و فروش و مدیریت سهامی که در اختیار دارند 

تصمیم بگیرند.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

راهکارهای تقویت پول ملی

واکنش نمایندگان مجلس به سهام عدالت 13 میلیونی جهانگیری

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
22/492/00037/500/000پراید 1111
22/709/00034/000/000پراید2131
23/400/00033/500/000پراید 3151
74/952/000130/000/000چانگان4
30/389/00044/500/000تیبا 52
31/143/50045/000/000ساینا دنده ای6
32/944/60054/500/000پژو 7405
8SLX 35/105/90059/500/000پژو
34/745/20055/000/000پژو 405 دوگانه سوز9
40/595/70068/500/000پژو پارس10
42/481/00078/500/000پژو پارس TU5 کالس1113
36/286/00059/700/000پژو 206 تیپ 122
41/942/00071/500/000پژو 206 تیپ 135
42/763/10072/000/000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX(33/535/40055/000/000سمند ال ایکس
16EF7 34/338/20058/000/000سمند
36/616/00062/500/000سمند دوگانه سوز کالس1716
46/989/40079/000/000دنا18
53/265/800103/000/000دنا پالس19
47/128/30092/000/000پژو 207 دنده ای20
54/361/900115/000/000پژو 207 اتوماتیک21
43/684/00060/000/000برلیانس 230 دنده ای22
48/264/00088/000/000پارس تندر23
61/000/000137/000/000ساندرو استپ وی24


