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اخبار

برق مشترکان پرمصرف دولتی
قطع میشود

ش��رکت توزیع نیروی برق تهران اعالم
کرد مش��ترکان پرمصرف دولت��ی با پایش
مصرف ،شناسایی میشوند و برق آنها قطع
خواهد ش��د .به گ��زارش ایس��کانیوز ،مدیر
دفت��ر هماهنگ��ی و نظارت ب��ر بهرهبرداری
ش��رکت توزیع نی��روی برق ته��ران بزرگ
پ��س از بازدی��د از وزارتخانه تع��اون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :بر اساس مصوبه هیات
دول��ت مبنی بر کاهش  ۱۰درصدی مصرف
ب��رق ادارات دولتی ،این طرح کلید خورد و
بر اساس دستور اس��تاندار مبنی بر کاهش
س��اعت کار ادارات و خاموش کردن وسایل
سرمایشی و روشنایی بعد از ساعت ۱۳:۳۰
به مراکز دولتی ،ادارات ،سازمانها سرکشی
میشود و گروههای عملیاتی میزان مصرف
برق آنها را کنترل میکنند.
تورج س��روش اف��زود :ادارات دولتی که
به این دس��تورالعملها توج��ه الزم و از آن
تبعیت نکنند در مرحله اول اخطار دریافت
میکنند و در مرحله بعدی پایش در صورت
رعایت نکردن و کمتوجهی ،برق این ادارات
قطع میشود.
س��روش با اش��اره به اینکه طرح پایش
ت��ا پایان فص��ل گرما ادام��ه دارد ،گفت :در
روزهای اخی��ر برق تعدادی از س��ازمانها،
ادارات دولت��ی ،وزارتخانهه��ا و بانکه��ا به
طور موقت از ساعت  ۱۳:۳۰تا پایان ساعت
پیک روز قطع ش��ده اس��ت .او افزود :قطع
برق شامل مناطق حساس ،نظامی ،امنیتی
و درمانی نمیش��ود .وی اضاف��ه کرد :همه
مراکز دولتی ،وزارتخانهها و مشترکان بزرگ
موظف به اس��تفاده از مولده��ای اضطراری
در س��اعتهای اوج مص��رف برق هس��تند
و تفاهمنام��های ب��ا آنه��ا برای اس��تفاده از
مولدهای اضطراری امضا شده است.

 2بانک ژاپنی مبادالت با ایران را
قطع میکنند

ب��ه گفت��ه مناب��ع آگاه ،بانکه��ای
«میتسوبیشی یوافجی» و «میزوهو» ژاپن
در نظر دارند مبادالت بانکی مرتبط با ایران
را از ماه آگوس��ت متوق��ف کنند .به گزارش
فارس به نقل از کایودو نیوز ،به گفته منابع
آگاه ،به دنب��ال اعمال مجدد تحریمها علیه
تهران از س��وی آمریکا ،بانک میتسوبیش��ی
یوافج��ی ( )MUFJو بان��ک میزوه��و در
نظ��ر دارند مبادالت بانک��ی مرتبط با ایران
را از م��اه آگوس��ت (اواخر م��رداد) متوقف
کنند .به گفته ای��ن منابع ،واحدهای بانکی
گ��روه مالی میتسوبیش��ی یوافجی و گروه
مالی میزوهو ،اقدام به آگاهسازی مشتریان
خود درب��اره این طرح کردهاند .بر اس��اس
تحریمهای آمریکا ک��ه به صورت مرحلهای
از ماه آگوس��ت علیه ایران اجرایی میشود،
بانکهای��ی که مبادالت مال��ی در ارتباط با
ایران داشته باش��ند ،با محدودیتهای قابل
توجهی درب��اره تجارت با موسس��ات مالی
آمری��کا مواجه خواهند ش��د .دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا در  8مه ،واش��نگتن را
از توافق هستهای  2015ایران خارج کرد و
متعهد شد تحریمها علیه ایران را بازگرداند.
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گرانی

گزارش

بانک مرکزی گزارش داد

عبور نقدینگی از رقم  ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان!
گروه اقتصادی :حجم نقدینگی افسارگسیخته
و سیلآسای کش��ور در حالی روزبهروز بیشتر
میشود که تدابیر خاص و برنامهریزی درستی
برای جذب این منابع سرگردان در بخشهای
اقتصادی اندیشیده نشده است.
اکنون بانک مرک��زی در تازهترین گزارش
خود نقدینگی اسفندماه سال گذشته را بیش از
یکهزار و  ۵۲۹هزار میلیارد تومان اعالم کرد که
نسبت به اسفندماه سال قبل از آن 22/1 ،درصد
رشد داشته است .بانک مرکزی با انتشار گزیده
آمارهای اقتصادی در اس��فندماه سال گذشته،
حج��م نقدینگی را بیش از یکهزار و  529هزار
میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه
سال قبل از آن 22/1 ،درصد و نسبت به مدت
مشابه سال  95نیز  23/2درصد افزایش نشان
میدهد .این گ��زارش میافزاید :حجم پول در
این دوره به  1946/7هزار میلیارد ریال رس��ید
که نسبت به اسفندماه سال
 19/4 ،95و نس��بت ب��ه
اسفندماه سال  94به میزان
 19/3درص��د رش��د یافته
اس��ت .میزان شبه پول در
گزیدههای آماری منتش��ر
شده در اسفندماه سال قبل به  13353/1هزار
میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 95
هم  22/5درصد رش��د داشته است .بر اساس
آمارهای منتشر شده از س��وی بانک مرکزی،
بدهی بخش غیردولتی در اسفندماه سال قبل
 10918/5هزار میلیارد ریال اعالم شده که به
نسبت اسفندماه سال قبل از آن  19/0درصد و
به نسبت مدت مشابه سال  94نیز  24/7درصد
افزایش نش��ان میدهد .بر اساس این گزارش،
میزان داراییهای خارجی سیس��تم بانکی در
اس��فندماه س��ال قبل  7329/0هزار میلیارد
ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل از آن  25/9درصد افزایش یافته است .در
عین حال ،بدهی بخ��ش دولتی در دوره مورد
بررس��ی  2583/3هزار میلیارد ریال است که
نس��بت به اسفندماه س��ال  95به میزان 26/4
درصد و نسبت به اسفندماه سال  94نیز 17/6
رشد نشان میدهد .در این گزارش آمده است
داراییهای خارجی بانک مرکزی در اسفندماه
سال قبل به  4077/6هزار میلیارد ریال رسیده
که افزایشی  20/1درصدی نسبت به اسفندماه
 1395داش��ته اس��ت؛ این رقم در مقایس��ه با
اسفندماه  94نیز کاهشی  3/5درصدی داشته
است .بر اساس این گزارش ،میزان اسکناس و
مسکوک در اختیار بانک مرکزی در اسفندماه
س��ال قبل 28/4 ،هزار میلیارد ریال اعالم شد.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
در اسفندماه  96رقم  525/2هزار میلیارد ریال
را نش��ان میدهد که نسبت به اسفندماه سال
 95به میزان  10/5درصد و نسبت به بهمنماه
س��ال  95نیز  6/6درصد رشد داشته است .به
گزارش ایبنا ،بدهی بانکها به بانک مرکزی در
اسفندماه سال قبل  1320/3هزار میلیارد ریال
بود که نس��بت به اسفندماه سال  95به میزان
 19/2درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال
 32/4 ،94درصد افزایش یافته اس��ت .از سوی
دیگر ،میزان سپرده بانکها و موسسات اعتباری
نزد بانک مرکزی به رقم  1605/3هزار میلیارد
ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 19/3 ،95

درصد و نس��بت به بهمن س��ال  95نیز 20/7
درصد افزایش نش��ان میدهد .گفتنی اس��ت،
س��پردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی در
اسفندماه  96رقم  397/7هزار میلیارد ریال بود
که نسبت به اسفند س��ال  95به میزان 22/0
درصد رشد و نسبت به اسفند سال 22/2 ،94
درصد افزایش یافته است.

■■سایه سنگین تهدید نقدینگی سرگردان
بر اقتصاد

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس درباره رش��د نقدینگی در کشور
و تبعات منف��ی آن بر اقتصاد گفت :در حالی
سایه سنگین نقدینگی س��رگردان بر اقتصاد
کش��ور وجود دارد که میتوان بخش تولید را
با هدایت صحی��ح نقدینگی از وضعیت فعلی
خارج کرد .رحیم زارع در گفتوگو با خانه ملت
تصریح کرد :حج��م قابل توجهی از نقدینگی
در کشور س��رگردان است
ک��ه اگ��ر مدیریت نش��ود
هم��واره بازاره��ا و اقتصاد
کشور را تهدید میکند که
میتوان ب��ه تاثیرات مدت
اخیر اشاره کرد .وی گفت:
در حالی سایه سنگین نقدینگی سرگردان بر
اقتصاد کش��ور وجود دارد که میتوان بخش
تولید را با هدایت صحیح نقدینگی از وضعیت
فعلی خارج کرد ،یعنی بنگاههای اقتصادی را
با اس��تفاده از ظرفیت بازار س��رمایه میتوان
تامین مالی کرد.
■■افزایش نقدینگی قیمت ارز را باال برد

مش��اور رئیسجمهور درباره دالیل افزایش
قیم��ت ارز و ...در هفتهه��ای اخیر توضیحاتی
داد .اکب��ر ت��رکان ،مش��اور رئیسجمه��ور در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اشاره
به راهکار برونرفت از بحران ارزی و مشکالت
اقتص��ادی ،اظهار ک��رد :در وهله اول باید علت
ب��ه وجود آمدن این مش��کالت را پیدا کنیم و
پ��س از آن برای رفع آنها اقدام کنیم .مش��اور
رئیسجمه��ور گفت :علت اصل��ی این موضوع
حجم نقدینگی در کش��ور بود .وی با اشاره به
اینکه سود س��پردهها معموال از طریق مخفی
ش��دن ترازنامه تامین میش��د ،افزود :از آنجا
ک��ه برخی از س��پردهها در جریان گردش قرار
نداشتند و بیشتر آنها به صورت معوقات بانکی
آش��کار و پنهان بود و یا به شکل اوراق خزانه،
اوراق مش��ارکت و بنگاههای تولیدی به دولت
ارائه میشد که سود کافی را هم مهیا نمیکرد،
بانکها با کس��ری بودجه مواجه شدند و بدین
ترتیب ح��ج نقدینگی افزایش یافت .مش��اور
رئیسجمهور تاکید کرد :جذابترین بازار برای
نقدینگی ارز و طال بود و مهمترین شیوه برای
اصالح این بازار هم تغییر روش سیس��تماتیک
بانکی است .ترکان ادامه داد :سپردههای مردم
نزد بانکها جزو داراییهای این بانکها نیست،
در نتیجه سپردههای آنها باید در یک سرفصلی
قرار بگیرد که طبق قاعده بانکداری بدون ربا با
آن ش��رایط به کار گرفته شود و سود به وجود
آمده در اختیار مردم قرار گیرد .وی اظهار کرد:
در بانکداری بدون ربا سپردههای مردم باید به
صورت سپردههای امانی در ذیل ترازنامه به کار
گرفته ش��ود که این موضوع اصلیترین راهحل
برای اصالح نظام بانکی است.

نمایندگان مجلس از بیتوجهی دولت نسبت به وضعیت معیشت مردم انتقاد کردند

گوشت در آستانه حذف از سبد غذایی خانوارها!

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی از افزایش قیمت اقالم خوراکی در بازار
با وجود تخصیص ارز دولتی برای واردات کاالهای
اساس��ی ،انتقاد کرد .احم��د انارکیمحمدی در
گفتوگ��و با خانه مل��ت ،درب��اره افزایش قیمت
مرغ گف��ت :دولت باید ش��رایط را ب��رای تامین
اق�لام خوراک��ی مورد نی��از خانواره��ا به قیمت
مناس��ب فراهم کند ،در این راس��تا باید خوراک
دام و طیور با س��هولت در اختیار تولیدکنندگان
گوش��ت و مرغ قرار گیرد .وی با اش��اره به اینکه
برخ��ی از مرغداریه��ا در آس��تانه تعطیلی قرار
گرفتهاند ،ادامه داد :در حال��ی ارز  4200تومانی
ب��رای واردکنندگان محصوالت غذایی تخصیص
داده میشود که برخیها اعالم میکنند نوسانات
ن��رخ ارز باعث گرانی قیمت گوش��ت قرمز و مرغ
ش��ده که این موضوع قابل تامل بوده و باید مورد
رس��یدگی قرار گیرد .این نماینده مجلس افزود:
بدیهی است برای تداوم فعالیت مرغداریها باید
قیمت مرغ به نحوی باشد که تولید برای مرغداران
صرفه اقتصادی داشته باشد اما به این معنی نیست
ک��ه مرغ با قیمت گران به مصرفکننده فروخته
شود چرا که در این راستا دولت وظیفه دارد عالوه
ب��ر تامین نهادههای دامی با قیمت مناس��ب ،به
تولیدکنندگان تسهیالت نیز ارائه کند تا در بازار
اقالم خوراکی تالطم ایجاد نشود .انارکیمحمدی
در ادامه با بیان اینکه گرانی باعث ش��ده گوشت
قرم��ز ،م��رغ و میوه از س��بد غذایی بس��یاری از
خانوارها در آستانه حذف شدن قرار بگیرد ،تصریح
کرد :افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ و همچنین
میوه در بازار باعث کاهش مصرف مواد پروتئینی
و میوه میش��ود که بهط��ور طبیعی این موضوع
تغذیه خانوارها را با چالش جدی روبهرو میکند
و احتمال افزایش هزینههای درمانی کشور را در

پی دارد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی یادآور ش��د :وزارت جهاد کشاورزی باید
از تولیدکنندگان محصوالت غذایی حمایت الزم
را انجام دهد و س��ازمانهای نظارتی نیز به بحث
گرانفروشی رسیدگی کنند تا بازار ساماندهی شود.

■■انتقاد از تداوم تضعیف اقتصاد خانوارها

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای
اسالمی از عدم تشکیل جلسات شورای عالی رفاه
و تامین اجتماعی انتقاد کرد .عباسعلی پوربافرانی
در گفتوگو با خانه ملت درباره وضعیت معیشتی
خانوارها ،گفت :از ابتدای تشکیل مجلس شورای
اس�لامی با وجود اینکه نمایندگان ناظر مجلس
در ش��ورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب
شدهاند اما جلسات این شورا تشکیل نشده است.
وی ادامه داد :رس��یدگی به وضعیت معیش��ت،
حقوق و دس��تمزد خانواره��ا از موضوعات اصلی
و مهم میتواند باش��د که در شورای عالی رفاه و
تامین اجتماعی مورد بررس��ی قرار بگیرد .وی با
انتقاد از گرانیهای اخیر ،گفت :نرخ رسمی تورم
در کش��ور یک رقمی اعالم میشود و دستمزدها
براساس آن با رشد ساالنه روبهرو میشود اما روند
صعودی نرخ ارز که باعث آش��فتگی بازارها شده،
ت��وان خانوارها را برای تامین معیش��ت با چالش
جدی روبهرو کرده است .پوربافرانی تصریح کرد:
در حالی افزایش قیمت ارز روی معیشت خانوارها
تاثیرگذار بوده که پیشبینی برای تقویت درآمد
خانوارها برای جبران گرانیهای ناشی از افزایش
نرخ دالر صورت نگرفته اس��ت .اگر اکثریت مردم
س��ال گذشته میتوانستند با درآمد محدود خود
حدود نیمی از مایحتاج زندگی را تامین کنند اما
گرانیهای اخیر و روند صعودی اجارهبهای مسکن
شرایط را برای خانوارها از لحاظ اقتصادی دشوارتر
کرده است.

واردات

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به واردات نخود و لوبیا با ارز  ۴۲۰۰تومانی:

محصوالتداخلیرویدستتولیدکنندگانمیماند
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اس�لامی با انتقاد از واردات نخود
و لوبیا ب��ا ارز  ۴۲۰۰تومانی ،گفت :در تولید این
محصوالت به خودکفایی رسیدهایم و انواع حبوبات
میتواند مسیر صادراتی را با کمترین هزینه پیش
بگیرد .عباس پاپیزاده در گفتوگو با خانه ملت،
در واکن��ش به واردات نخود و لوبی��ا با ارز 4200
تومان��ی در ماهه��ای اخیر،
گفت :در ش��رایط کنونی و با
توجه به تولید انواع حبوبات
در کش��ور ،واردات ای��ن
محصوالت غیرکارشناسانه و
اجحاف در حق تولیدکننده
اس��ت .نماینده مردم دزفول در مجلس ش��ورای
اس�لامی افزود :غالب کش��ت حبوبات در کشور
ب��ه صورت دیم ب��وده و در ش��رایطی که بیآبی
کش��اورزی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت ،تولید
محص��والت اینچنینی میتواند اقدام مناس��بی
برای باال بردن تولید داخل باش��د .وی با اشاره به
اینکه واردات انواع حبوبات به کش��ور ،آسیب به
اصل اقتصاد مقاومتی اس��ت ،اظهار داشت :عالوه
بر اینکه کاش��ت دیم انواع حبوبات به آب بسیار

کمتری نیاز دارد ،میت��وان با باال بردن بهرهوری
در این بخش اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی
پیگیری کرد .عضو کمیسیون کش��اورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
در شرایطی که کشور با بحران ارزی روبهرو است
و محصوالت داخلی با کیفیت مناسب روی دست
تولیدکنندگان مانده است ،اختصاص ارز به واردات
انواع حبوبات زیرپا گذاشتن
اقتصاد مقاومتی است .وی با
بیان اینکه به ازای هر 4200
تومان ح��دود  4هزار تومان
یاران��ه ارزی اختصاص داده
میشود ،تصریح کرد :این 4
هزار تومان از جیب مردم میرود و این ارز یارانهای
بار مالی سنگینی بر دوش دولت و مردم میگذارد.
پاپیزاده خاطرنش��ان کرد :این واردات کمکی به
تامین مایحتاج و کاالهای اساسی مردم نمیکند
بلکه باری بر دوش مردم است؛ در شرایط کنونی
باید برنامهریزی الزم برای ارزآوری این محصوالت
انجام شود ،نه اینکه ارز قابل توجهی برای واردات
این محص��والت اختصاص داده ش��ده و ارزآوری
جای خود را به ارزبری دهد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4319

9

یورو

9137

-

پوند

10339

98

درهم امارات

2129

24

ین ژاپن

694

-

ریالعربستان

2085

24

یوآن چین

1173

1159

لیرترکیه

1620

-

دینار کویت

25923

-

دینار عراق

6/4

-

دالر کانادا

5940

-

روبل روسیه

125

-

روپیه هند

114

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2574000

-

طرح جدید

2708000

-13000

نیم سکه

1318000

-

ربع سکه

677000

-

سکه گرمي

401000

-

هر مثقال طال

988300

-4700

یک گرم طالی  18عیار

228170

1080

یک گرم طالی  24عیار

304220

-1440

سکه

هر اونس طال

( 1242/15دالر)

-4/78

هر اونس نقره

( 15/85دالر)

-0/14

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/97

-0/28

نفت
برنت درياي شمال

73/53

0/78

اوپک

74/4

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

109505/1

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5304/1

-

شاخص  50شركتبرتر

4691/0

-

شاخص بازار اول

80032/9

-

شاخص بازار دوم

221196/6

-

شاخصصنعت

99178/5

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
پتروشيميپارس

24000

2300

پگا هآذربايجانغربي

2930

5/51

ح .فوالد خراسان

4373

5/15

ن داراب
سيما 

974

4/96

شير پاستوريزهپگاهاصفهان

5911

4/95

2718

4/74

ايرانتاير
كارت اعتباري ايرانكيش

2719

3/54

2832

3/09

14975

2/9

دادهپردازيايران
گروه صنعتي پاكشو

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

س ايران
عم 
ي صناي 
مل 

2753

-11/79

ن بافق
معاد 

12611

-10/9

ح .سيمان كردستان

27

-10

ح .سرمايهگذاري پرديس

55

-9/84

ي اسوه
داروساز 

5381

-9/49

باما

4351

-5

5663

-5

12470

-5

3515

-4/97

كالسيمين
ي مواد معدنيايران
فرآور 
ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24925

18

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22597

409

بورسشانگهای

2831

-6

بورساسترالیا

6351/9

2/1

