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تقویم امروز
■■راهپيمايي ضد رژيم مردم شيراز به مناسبت
برگزاري جشن هنر در اين شهر  1357 -ش
■■ انتخاب ش�هيد «محمدعل�ي رجايي» به
عنوان نخس�توزير جمهوري اسالمي ايران
1359ش
■■رحل�ت فقيه ب�زرگ ش�يعه «آقاضياءالدين
عراقي» استاد بزرگ حوز هعلميهنجف  1361-ق
■■وف�ات «ابوالقاس�م طبران�ي» مح�دث
مسلمان  360-ق
■■تأس�يس رس�مي مذهب «پروتس�تان»
توسط «مارتين لوتر» 1529 -م
■■ امض�اي «قرارداد س�يفر» (س�ور) ميان
عثماني و متفقين 1920-م

اخبار

امضاهای طالیی تجارت حذف شد

مع��اون توس��عه ص��ادرات
کاال و خدم��ات س��ازمان
توس��عه تجارت ایران اعالم
کرد در بس��ته ارزی جدید
از امضاه��ای طالی��ی ی��ا
فضاهایی که میتواند به س��مت رانت گرایش
یابد خبری نیست و پیگیری پرونده متخلفان
و سودجویان ارزی در بسته گذشته ادامه دارد
که دس��تگاههای نظارتی و ق��وه قضائیه باید
جدیتر و حس��استر از گذشته آن را بررسی
کنن��د .محمدرض��ا م��ودودی در گفتوگو با
ایس��نا اظهار داش��ت :تصویب و اجرای بسته
جدید ارزی گامی روب��ه جلو برای دولت بود.
وی اف��زود :در بس��ته ارزی گذش��ته به دلیل
تعدد باالی کاالهای قرار گرفته در فهرس��ت
مشموالن دریافت ارز دولتی ،سیستم نظارتی
دولت نمیتوانست بر همه آنها نظارت درست
و دقیقی داشته باشد اما در بسته جدید تعداد
این کاالها بش��دت کاهش پیدا کرده ،محدود
ب��ه کاالهای اساس��ی و امنی��ت غذایی مردم
شده است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در
ماههای گذشته رخ میداد و تخلفاتی که انجام
میشد ،نیستیم.

درآمد -هزینه خانوار چقدر است؟

متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری در
سال گذشته  ۳۷میلیون تومان و متوسط هزینه
ساالنه نیز معادل  ۳۳میلیون تومان اعالم شد
تا میانگین درآمد ساالنه خانوار  ۴میلیون تومان
بیش از هزینه باشد .به گزارش مرکز آمار ایران،
بین هزینههای خوراکی و دخانی یک خانواده
شهری ،بیشترین سهم با  22/1درصد مربوط به
هزینه آرد ،رشته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن
و بین هزینههای غیرخوراکی بیشترین سهم با
 43/0درص��د مربوط به مس��کن بوده اس��ت.
متوسط درآمد اظهار ش��ده ساالنه یک خانوار
ش��هری  366947ه��زار ریال بوده اس��ت که
نسبت به سال قبل از آن  15/7درصد افزایش
داشته است .براین اساس در سال  ۱۳۹۶رشد
متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری برابر با
رشد هزینه کل ساالنه است .منابع تأمین درآمد
خانوارهای شهری نشان میدهد  34/4درصد
درآمد از مش��اغل مزد و حقوق بگیری16/1 ،
درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی
و  49/6درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار
تأمین شده است .منابع تأمین درآمد خانوارهای
روس��تایی نیز نش��ان میدهد  29/4درصد از
مش��اغل مزد و حقوق بگیری 31/7 ،درصد از
مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 38/8
درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین
شده است.
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گزارش

خروج حملونقل هوایی از سبد هزینههای مردم در پی سیاست جدید ارزی

پرواز  70تا بیش از  100درصدی نرخ بلیت هواپیما

گ�روه اقتصادی :سیاس��ت س��اماندهی بازار ارز با
رونمایی از بسته جدید دولت ،آنگونه که مشاهده
میش��ود نتوانس��ت مانع افزایش سطح عمومی
قیمتها شود ،چرا که با اجرای این سیاست نرخ
سکه همچنان  4میلیون تومان و نرخ دالر حدود
 10هزار تومان است .از طرفی نیز قیمت کاالها و
خدمات به جای قرار گرفتن بر ریل نزولی ،همچنان
باالست تا جایی که عالوه بر افزایش سطح عمومی
قیمته��ا در بازار نرخ بلیت حملونقل هوایی نیز
بیش از 100درصد افزایش یافته است .دبیر انجمن
ش��رکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه مصارف
ارزی ایرالینه��ا باید در فهرس��ت کاالهای گروه
یک قرار گیرد ،گفت :با احتس��اب ن��رخ روزانه ارز
در سامانه س��نا که  ۱۷مردادماه اجرا شد ،قیمت
پروازهای داخلی 70درص��د و پروازهای خارجی
 ۱۰۰درصد افزایش مییابد .مقصود اسعدیسامانی
در گفتوگ��و با فارس ،با تأکی��د بر اینکه افزایش
قیم��ت ارز موج��ب افزایش هزینه ش��رکتهای
هواپیمایی میشود ،بیان کرد :بیش از  60درصد
هزینه شرکتهای هواپیمایی ارزی است ،بنابراین
با توجه به اینکه از این پس دالر برای شرکتهای
هواپیمایی با نرخ س��امانه س��نا محاسبه میشود
و این ش��رکتها باید برای تأمی��ن ارز از بانکها
یا صرافیها ارز را با قیمت س��امانه س��نا دریافت
کنن��د ،هزینه ش��رکتهای
هواپیمای��ی افزایش مییابد.
وی درباره افزایش نرخ بلیت
پروازه��ای خارج��ی اظهار
داش��ت :تا پیش از این نرخ
بلی��ت پروازه��ای خارجی
از س��وی ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران به عنوان بزرگترین ایرالین طبق محاسبه
تسعیر ارز به شرکتهای هواپیمایی اعالم میشد
و شرکتهای هواپیمایی بر آن اساس تسعیر ارز را
انجام میدادند .وی افزود :اخیرا سازمان هواپیمایی
کش��وری بخش��نامهای را اب�لاغ ک��رد که طبق
تصمیم��ات دولت ،نرخ ارز از این پس بر اس��اس
ی محاسبه
نرخ س��امانه سنا مربوط به بانک مرکز 
ش��ود ،در این سامانه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ
ارز طبق بازار ثانویه به لحظه اعالم میشود که این
نرخ مبن��ای نرخهای بلیت هواپیما قرار میگیرد.
وی اضافه کرد :بر این اس��اس به عنوان مثال روز
پنجشنب ه گذشته نرخ دالر آمریکا در سامانه سنا
به طور میانگین حدود  9200تومان محاسبه شد،
حال در بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری هم
اعالم ش��ده است که بر اس��اس نرخ ارز در سامانه
س��نا ،قیمتهای بلیت محاسبه میشود .سامانی
اظهار داش��ت :البته این نرخهای سامانه سنا برای
ی مشکلآفرین است ،زیرا نرخ
شرکتهای هواپیمای 
ارز در این سامانه لحظه به لحظه متفاوت است و
ش��رکتها نمیتوانند بر اساس نرخ لحظهای دالر
عمل کنند و بلیت بفروشند ،بلکه باید نرخ ثابتی
در روز یا هفته در نظر داشته باشند تا تسعیر خود
را انجام دهند .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
بیان کرد :طبیعتاً با افزایش قیمت دالر ،محاسبات
ایرالینها که تا پیش از این بر اساس دالر 4200
تومانی بود ،تغییر یافت و بر اساس دالر سامانه سنا
مثال  9200تومان محاس��به میش��ود .وی اظهار
داش��ت :طبق اطالعات ارزی سامانه سنا ،قیمت
بلیت ش��رکتهای هواپیمایی در برخی ش��رایط
بیش از  100درصد افزایش خواهد داشت و بیش
از دوبرابر میش��ود .سامانی پیشنهاد داد :ضرورت

دارد نرخ ارز ثابتی برای شرکتهای هواپیمایی در
نظر گرفته شود .تاکنون نرخ ارز برای شرکتهای
هواپیمایی بر مبن��ای دالر  4200تومانی بود که
آن هم برای ش��رکتها قابل دسترس��ی نبود اما
با احتساب نرخ ارز سامانه سنا ،طبیعتاً نرخ بلیت
افزایش بس��زایی مییابد و نرخ بلیت از این پس
بر اساس س��امانه سنا محاسبه خواهد شد .ارز از
این پس بر اس��اس نرخ سامانه سنا ،از بانکها یا
صرافیها دریافت میش��ود .وی با انتقاد از اینکه
منطقی نیس��ت ایرالینها مش��مول دالر 4200
تومانی نشوند ،اضافه کرد :بیش از  60درصد هزینه
ش��رکتهای هواپیمایی ارزی است .شرکتهای
هواپیمای��ی چارهای ندارن��د جز آنکه قیمتهای
خود را افزایش دهند ،زیرا قیمت تمام ش��ده آنها
بشدت افزایش مییابد .دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی بیان کرد :روز پنجشنبهای که گذشت
سازمان هواپیمایی کشور بخشنامه تسعیر ارز را
منتش��ر کرد؛ ابتدا تصور بر آن ب��ود که نرخها بر
اس��اس ن��رخ دالر  4200تومانی خواه��د بود اما
اکنون قرار شده است تا قیمت بلیت با نرخ سامانه
سنا محاسبه شود .اسعدی سامانی تأکید کرد :از
این پس نرخ دالر برای ایرالینها بر اساس سامانه
س��نا خواهد بود .وی تأکید کرد :از این جهت که
قیمت قطعه هواپیما جزو گروه کاالهای اساسی
قرار نگرفته اس��ت ،بنابراین
شرکتهای هواپیمایی با نرخ
دالر کنونی با افزایش هزینهها
مواجه خواهند بود .وی اظهار
داشت :بر اساس تحریمهای
جدی��د صنع��ت حملونقل
هوایی ایران و از سوی دیگر تحریمهای ارزی و با
احتساب نرخهای لحظهای سامانه سنا ،دسترسی
ش��رکتهای هواپیمای��ی ب��ه قطع��ات هواپیما
بسیار س��خت و پرهزینه شده است ،شرکتهای
هواپیمایی هم برای تأمین قطعات باید هزینههای
بسیار اضافهتری را در این شرایط بپردازند ،از سوی
دیگر فروش شرکتهای هواپیمایی ایران همگی
به ریال است و هزینههای شرکتها که یکی از آنها
تأمین قطعه است به ارز و دالر محاسبه میشود،
بنابراین پیشبینی میش��ود نرخ بلیت پروازهای
داخلی بی��ش از  70درصد و نرخ بلیت پروازهای
خارجی بیش از  100درصد با احتساب نرخهای
سامانه سنا و تحریمهای صنعت حملونقل هوایی
افزایش یابد .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
اظهار امیدواری کرد :همانطور که گفته ش��د در
راستای کاهش هزینههای شرکتهای هواپیمایی
و طبیعت��ا کاهش نرخ بلی��ت ،دولت تالش کند
موضوع هزینههای ارزی شرکتهای هواپیمایی را
در گروه کاالهای اساس��ی قرار دهد تا هزینههای
ش��رکتهای هواپیمایی کاهش یابد و در صورت
ی از س��بد
ع��دم حمایت دولت ،حملونقل هوای 
هزینههای بس��یاری از خانوادهها خارجمیشود.
وی اظهار داشت :در حالیکه بعد از آزادسازی نرخ
بلیت پروازهای داخلی ش��اهد رشد  20درصدی
مساف ر و استفاده اغلب اقشار جامعه از این صنعت
ایمن بودیم ،اما در ش��رایط فعلی امکان دارد افت
شدید مس��افر و افزایش زیان شرکتها را شاهد
باش��یم .وی تأکید کرد :دوباره پیشنهاد میشود
م��وارد مصارف ارزی ش��رکتهای هواپیمایی در
فهرست کاالهای فهرست گروه یک قرار گیرد تا
امکان استفاده اقشار بیشتری از صنعت حملونقل
هوایی فراهم شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

بودجه ۹۸ویژه ومتناسب با تحریم بسته میشود
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :س��ال
آین��ده با توجه به ش��رایط داخلی و بینالمللی و
انتظارات مردم س��ال استثناییای است و بودجه
س��ال آینده ویژه خواهد بود .به گزارش تسنیم،
محمدباقر نوبخت در حاش��یه نخس��تین جلسه
بودجهریزی س��ال آینده اف��زود :ما قطعا بیش از
گذش��ته نیازمند ثب��ات در
کشورمان هستیم و تکانههای
سیاسی و بینالمللی اثر خود
را در منابع و مصارف و بودجه
سال آینده خواهد داشت .وی
ادامه داد :ما بیارتباط با دنیا
نیستیم و برای فروش نفتمان باید با کشورهای
دیگ��ر در ارتباط باش��یم و همچنی��ن نیازهای
قابل توجهی برای کشور ما از خارج وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :کشور ما 50
میلیارد دالر ص��ادرات نفتی و حدود  50میلیارد
دالر صادرات غیرنفتی دارد ،همچنین حدود 45
میلیارد دالر واردات داریم با این وجود نمیتوانیم
ایزوله و بدون ارتباط با جهان باشیم .وی افزود :با
اعالم تحریم ،وضعیت ما متفاوت است ،البته باید
این را در نظر بگیریم که کشورهای دیگر برخالف
سالهای گذشته در کنار ما قرار گرفتهاند .نوبخت
گفت :ش��رایط تحریمی داریم و بودجه ما باید با
توجه به تحریم برنامهریزی ش��ود و امیدواریم در
این زمینه موفق باشیم .نوبخت با اشاره به برگزاری
اولین جلسه بودجهریزی برای سال آینده ،افزود:

دولت تا  15آذر موظف است بودجه را به مجلس
ارائ��ه دهد و طبق برنامه زمانبن��دی باید از اول
ش��هریور بودجهریزی را آغاز کنیم اما با توجه به
اینکه بودجه سال  98با توجه به شرایط داخلی و
خارجی به مطالعه بیشتری نیاز دارد اولین جلسه
بودجهریزی سال آینده نیز تشکیل شده است .وی
با بیان اینکه در این جلسه از
بخش خصوص��ی ،مجلس و
دانشگاه حضور دارند ،گفت:
ما یک مجموعه تهیه کردیم
تا هفت��ه به هفته بدانیم چه
کاری بای��د به اتمام برس��د.
نوبخت افزود :ارائه بهموقع بودجه به مجلس این
حسن را دارد که نمایندهها وقت بیشتری دارند تا
الیحه را بررسی کنند و ما هم میتوانیم در موعد
مق��رر آییننامه اجرای��ی آن را ارائه دهیم .رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه
ی��ک پیشبینی از منابع و مصارف اس��ت ،گفت:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنای عمل ما است.
وی ادامه داد :ما در شرایطی هستیم که پیشبینی
برای س��ال آینده کار س��خت و خطیری است و
بودجه سال آینده باید دقیق تهیه شود .وی گفت:
هر برنامه و سیاس��تی را که بخواهیم اجرا کنیم
باید منابع و مصارف آن مش��خص باشد و بودجه
سال  98با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی و
انتظارات مردم یک بودجه ویژه خواهد بود و سال
آینده یک سال استثنایی است.

سود

عضو شورای پول و اعتبار:

افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است
عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار درب��اره تصمیم
احتمالی دولت برای افزایش نرخ س��ود س��پرده
بانکی گف��ت :در حال حاضر بانکها به هیچوجه
ش��رایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند.
بانکها در ح��ال حاضر دچار مش��کالت جدی
هستند که باید به آن توجه شود .بهمن عبداللهی
در گفتوگو با تس��نیم ،درباره بسته پیشنهادی
دولت گفت :با توجه به اینکه سیاستهای اعالم
شده در فروردینماه سال جاری و اعالم تخصیص
ارز  4200ه��زار تومانی به تمام متقاضیان از نظر
ما سیاست درستی نبود ،در شورای پول و اعتبار
چندین بار روی این موضوع بحث ش��د و اعتقاد
داش��تیم باید این موضوع اصالح شود .عبداللهی
گف��ت :در آن زمان تمام مصارف کش��ور را به ارز
 4200تومانی ارجاع دادند که سیاس��ت درستی
نب��ود و ضرورتی نداش��ت به تمام مص��ارف ،ارز
 4200تومانی داده ش��ود و همین موضوع باعث
سوءاس��تفادههای بس��یاری از این نرخ ارز شد و
عدهای با اس��تفاده از رانت ،فرصت فساد و اخالل
پیدا کردن��د .اینکه دولت تصمیم گرفته اس��ت
سیاست جدید ارزی را اعمال کند جای خوشحالی
دارد و اصالح یک سیاس��ت غلط در گذشته بوده
اس��ت .عضو شورای پول و اعتبار بیان کرد :اقشار
دیگر مردم هم که نیاز ارزی برای مصارف مختلف
دارند از طریق صرافیه��ا میتوانند ارز مورد نیاز
خود را خریداری کنند و ارز پرقدرت بانک مرکزی
ب��ه دارو تخصیص یابد .وی در پاس��خ به اینکه
چرا این بس��ته جدی��د ارزی دولت تنها  2روز در

کاهش نرخه��ا موفق عمل کرد؟ گفت :اصل این
طرح بس��یار خوب اس��ت ،منتها اجرای آن چند
ش��رط دارد که اگ��ر این ش��روط در مرحله اجرا
دیده نش��ود ،ممکن است این طرح هم منجر به
شکست شود .اینکه دولت اقداماتی انجام دهد تا
ارز حاص��ل از صادرات حتم��اً وارد و در این بازار
فروخته شود ،امری ضروری است ،چرا که مبنای
این طرح آوردن ارز حاص��ل از صادرات و فروش
آن در بازار داخلی اس��ت .اگر این اتفاق رخ ندهد
طرح اجرایی نش��ده است .عضو ش��ورای پول و
اعتبار گفت :دولت باید صادرکنندگان که عمدتاً
پتروشیمیها هستند را مکلف کند تا ارز حاصل
از ص��ادرات خ��ود را در بازار به فروش برس��انند.
این نوس��انات تا حد معقولی عادی است .بخشی
از نوس��انات نرخ ارز طبیعی اس��ت؛ در آینده نرخ
ارز رو به تثبیت میرود .عبداللهی درباره افزایش
نرخ سود سپردههای بانکی گفت :افزایش نرخ سود
سپردههای بانکی یکی از راههای جذب نقدینگی
از بازار است اما باید ظرفیت بانکها را هم مشاهده
کنیم .در حال حاضر بانکها به هیچ وجه شرایط
افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند .بانکها در
حال حاضر دچار مشکالت جدی هستند که باید
به آن توجه ش��ود .وی بیان کرد :بررسی افزایش
نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در
غی��ر این صورت تصمیم عجوالنه در افزایش نرخ
سود سپردهها ممکن است در یک مقطعی باعث
جم��عآوری پول از بازار ش��ود اما بانکها را دچار
مشکالت جدی میکند.

یوآن چین

1513

-

لیرترکیه

1887

-

دینار کویت

34222

-

دینار عراق

8/5

-

دالر کانادا

7912

-

روبل روسیه

155

-

روپیه هند

150

-

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

3506000

-

طرح جدید

3856000

30000

نیم سکه

1880000

-

ربع سکه

940000

-

سکه گرمي

520000

-

هر مثقال طال

1283000

5000

یک گرم طالی  18عیار

295970

138

یک گرم طالی  24عیار

394620

1840

هر اونس طال

 1210/26دالر

-1/94

هر اونس نقره

 15/37دالر

-0/09

قیمت (دالر)

تغییر

66/78

-

برنت درياي شمال

72/11

0/06

اوپک

72/21

-

نفت
وست تگزاس

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

13521/6

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6607/3

-

شاخص  50شركتبرتر

5756/9

-

شاخص بازار اول

95770/1

-

شاخص بازار دوم

267301/7

-

شاخصصنعت

120664/1

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .بهپرداخت ملت

6039

9/38

بانك تجارت

588

5

پتروشيميپرديس

12432

5

لولهوماشينسازيايران

4397

4/99

لنتترمزايران

3346

4/99

3241

4/99

توليدمحورخودرو
فوالد كاوه جنوب كيش
ايرانارقام
ي مگسال
ي و دامپرور 
كشاورز 

بيشترينكاهش

4085

4/99

2950

4/98

2319

4/98

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ع آذرآب
صناي 

1769

-41/85

سيمانفارس

4008

-28/7

كارخانجاتداروپخش

5682

-11/76

ح.موتورسازانتراكتورسازي

1321

-9/71

ح .فنرسازيخاور

1092

-9/23

گروهصنعتيسپاهان

2227

-6/31

31

-6/06

ح .سيمان كردستان
ي نسوزايران
فرآورد ه ها 
نفتسپاهان

تاالربینالملل

7034

-5

19460

-4/99

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25509

-54

نیکی ژاپن

22298

-300

بورسشانگهای

2795

-

بورساسترالیا

6366/8

-16/8

