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 ۴دلیل کاهش  ۵هزار تومانی قیمت دالر

اخبار

دالرچـراپاییـنآمـد!

تورم تولید  ۱۸/۲درصد شد

 ۲۰میلیارد دالر خانگی در راه میدان فردوسی

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازدهماه منتهی به شهریورماه

 ۱۳۹۷نسبت به دوازدهماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶/2/18درصد
افزایش یافته است.

به گزارش «تسنیم »و به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی ،خالصه نتایج

بهدستآمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه
 1395=100به شرح زیر است« :شاخص بهای تولیدکننده درایران
در شهریورماه  1397به  8/157رسید که نسبت به ماه قبل  4/9درصد

افزایش داشته است .شاخص مذکور در شهریورماه  1397نسبت به ماه

مشابه سال قبل  44/4درصد افزایش را نشان میدهد».

بـــه گرداننـــدگان ســـایتهای قیمتســـاز
ارز اولتیمات ــوم ش ــدید داده میش ــود
به گزارش «اقتصادآنالین» ،آیتالله آملیالریجانی در جلسه مسئوالن

عالی قضایی با تاکید بر اینکه بازار سوم ارز مجموعا دو درصد از کل
نیازهای ارزی مردم را هم تشکیل نمیدهد ،افزود« :متاسفانه همین

قیمتسازیهای غلط بر بازار تاثیر میگذارند .ما منکر لزوم اقدام دولت
در این زمینه و فشار دشمن خارجی نیستیم ،اما نباید از چنین عوامل
درونی سودجو نیز غفلت کنیم .از دادستان محترم تهران نیز خواستهام
این سایتها را به دقت رصد کند .از سوی دیگر رئیسکل محترم بانک

مرکزی فهرست چند سایت خاص را که اقدام به قیمتسازی میکنند،
ارسال کرده است .بر این اساس ،گردانندگان این سایتها باید از سوی
دادستانی احضار و به آنان اولتیماتوم شدید داده شود .بعید نیست برخی

از آنان مصداق مفسد اقتصادی باشند».

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وسعت کشور پهناور ایران و بهرهمندی
آن از منابع غنی طبیعی و انسانی خاطرنشان کرد« :ما نمیگوییم

نوسان قیمت دالر تاثیر واقعی بر بازار داخلی ندارد ،اما معتقدیم با این

ظرفیتهای عظیمی که در اختیار داریم ،باید تاثیر چنین نوساناتی در
حد خودش باشد و از سوی دیگر پشتصحنه این قیمتسازیها بررسی
شود .نباید عدهای سودجو و از سوی دیگر دشمنان خارجی تصور کنند

کشوری به این بزرگی را میتوانند با خیاالت باطل خود به تالطم بیندازند.
البته با بصیرت مردم ،دشمن چنین خیالی را به گور خواهد برد و امثال

ترامپ نیز خیلی زود فراموش خواهند شد».

آیتالله آملیالریجانی همچنین با اشاره به موانعی که موجب تنزل

رتبه کشور در سرمایهگذاری میشود ،تصریح کرد« :دستگاه قضایی
باید با سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و صاحبان صنایع همراهی کند تا
اگر مشکلی دارند در چارچوب قانون به آنها کمک شود و به این ترتیب

امیدواریم ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و در کنار آن کمک به تولید و
رفع موانع سرمایهگذاری ،از برخی مشکالت اقتصادی پیش رو به سالمت

عبورکنیم».

براساس این گزارش ،بحث و بررسی پیرامون «دستورالعمل نظارت و

پیگیری احیای حقوق عامه» در دستورکار امروز مسئوالن عالی قضایی
قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ادامه بررسی

به جلسه آینده موکول شد.

نرخ مطلوب دالر زیر  ۸هزار تومان است

ارزی رونمایی شد .گرچه گفته میشود چندین برنامه در
این سیاست گنجانده شده است،اما حداقل مصوباتی که

زهرا فریدزادگان

منتشرشداینگمانهزنیهاراتاییدنکرد.دراینسیاستهای

روزنامه نگار

ارزی ،سه نکته کلی وجود دارد؛ اول تاکید بر اینکه تمامی

از نخستین ساعتهای روز گذشته ،بازار ارز و سکه شاهد

ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه یا بهترتیبی

گذشته افزایش بیسابقهای داشت ،ارز در بازار غیررسمی به

این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

صادرکنندگانغیرنفتیموظفندظرفسهماهبعدازصادرات،

اتفاقات قابلتوجهی بود؛ قیمت سکه و ارز در اواخر هفته

که بانک مرکزی معین میکند به چرخه اقتصادی برگردانند.

مرز 19هزار و 200تومان نزدیک و سکه با قیمت پنجمیلیون

موضوع دیگر اینکه اختیارات الزم به رئیسکل بانک مرکزی

و  400هزار تومان عرضه شد .روند افزایشی قیمت سکه و ارز

جهتمدیریتبازارارزدادهشدبهطوریکهاینبانکازطریق

با شیب نسبتا مالیمی روند نزولی به خود گرفت تا جایی که

را برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و البته قرار شد قیمت

تا ابتدای هفته جاری ادامه داشت اما از روز شنبه ،قیمتها

بانکها و صرافیهای مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم

نرخ ارز روز یکشنبه هفته جاری وارد کانال  16هزار تومان و

مبادله در بازار ارز را نیز بهنحو مقتضی اطالعرسانی کند .از

روز دوشنبه وارد کانال  14هزار تومان شد .بهدنبال کاهش

سویدیگرطبقیکیدیگرازمصوباتاینجلسه،هرشخص

قیمت سکه و ارز ،بازار غیررسمی ارز بهناگهان با ازدحام

حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی میتواند به

دارندگان ارز مواجه شد و  20میلیارد دالر خانگی که تا پیش

هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.

از این در دست مردم و خانهها ذخیره شده بود ،در کمتر از

چند ساعت وارد بازار شد .اتفاق جالب توجه دیگر اینکه در

حباب سکه در حال از بین رفتن است

طول  48ساعت از آغاز روند کاهش نرخ ارز ،تعداد مراجعات

مردمی به کارگزاریهای بورس برای دریافت کد سهامداری
نیز بهشدت افزایش یافت .این در حالی است که شاخص

بورس طی یکماه اخیر رکود بیسابقهای را ثبت کرده و با
افزایش  61هزار واحدی و رشد  46درصدی به شاخص

 195هزار واحد رسیده است .همین امر جذابیت بورس را
برای خرید سهام افزایش داده و حجم قابلتوجهی از مردم

را به سمت خود جذب کرده است.

روز گذشته صرافیها و داللهای خیابان فردوسی تهران که
با سیل جمعیت فروشندگان ارز روبهرو شده بودند ،خرید

ارز را متوقف کردند و تنها به فروش ارز روی آوردند .نرخ

دالر در حالی به کانال  ۱۵هزار تومان رسید که داللهای

ارزی حاضر به خرید ارز با این قیمت نبودند .نکته جالب

توجه اینکه دالالن دالر حتی حاضر به پرداخت بیش از ۱۳

هزارتومان نیز برای هر دالر نبودند .عدهای بر این باورند که
اتفاقات روز گذشته بازار ارز میتواند ناشی از اعالم خبر اعدام

عبادالله محمدولی ،عضو هیاتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال گفت« :در سکه

شاهد یک حباب  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تومانی بودیم که امروز با از بین رفتن این حباب ،سکه به قیمت

اصلی خود که معادل طالی آن است ،بازمیگردد ».بازار طال نیز در چند روز گذشته کامال در نوسان

بوده و بهصورت ثانیهای قیمتها تغییر پیدا میکرد بهطوری که امروز ما شاهد قیمت یکمیلیون و
 ۸۹۵هزار تومان در هر مثقال بودیم و االن که در آخر ساعت کاری بازار هستیم قیمت یکمیلیون

و  ۹۴۰هزار تومان شده است️.این نوسانات باعث شده که فعاالن رسمی فعال خرید و فروشی انجام
ندهند تا بازار به ثبات برسد».

هماهنگی سران سه قوه اختیار یافت با دخالت در بازار ارز،

این بازار را به ثبات برساند؛ لذا بانک مرکزی مکلف شده از

طریق بانکها و صرافیهای مجاز ،در بازار ارز مداخله کند
و اقدامات الزم را برای کنترل نرخ ارز انجام دهد.
دولت؛ نقش اول بازار ارز

تصمیم جدید بانک مرکزی

را از طریق نظام بانکی در اختیار مردم قرار میدهد .لذا 11

بانک ملی ،ملت ،تجارت ،سپه ،صادرات ،کشاورزی ،توسعه

فروش آمدهاند و برخی هم که دالرهایی با نرخ پایین خرید ه

ازجمله شرکتهای پتروشیمی ،مس و فوالد است که

نوسانگیری کرده و مجدد منتظر رشد قیمت میمانند.

دولت انجام میشود؛ بنابراین دولت نقش اساسیای

مرکزی برای مداخله و کنترل بازار اتفاق تازهای نیست.

دولت است و التهابات ارزی بیش از هرچیز از سوی دولت

بانک مرکزی و دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکار کنترل و

بودند و اکنون سود خوبی بردهاند ،به بازار میآیند تا با فروش،
بازاریاننیزمعتقدند کاهشقیمت ارزپس از واگذاری اختیار
تام به بانک مرکزی برای ورود به بازار ارز اتفاق افتاده است.

براساس اعالم دولت ،بانک مرکزی از سوی شورای عالی

درواقع بخش عمدهای از فعالیتهای آنها تحت مدیریت
در بازار ارز دارد .بهعبارت دیگر ،افسار بازار ارز به دست

ایجاد میشود.

بخش عمده افرادی که با هدف حفظ ارزش پول و دارایی

خود وارد بازار ارز شد ه و ارز خریداری کرد ه بودند ،ارز الزم را

خریداری کرده و از بازار خارج شدند ،بنابراین از سطح تقاضا

در بازار کاسته شد .وی میافزاید« :در روزهای اخیر و بهویژه

بهدنبال روند کاهشی نرخ ارز وارد بازار شده و از ترس از بین

رفتن ارزش پول خود ،ارز خود را عرضه کردند .همین امر بر

انواع ارز در بازار آزاد ،اعالم کرد از همین هفته ارز خدماتی

ندارد .درواقع اگر کنترل بازار ارز یکی از وظایف اصلی و

میدانند و میگویند تعداد کسانی که از نگرانی ریزش برای

از پنج درصد از بازار ارز نیز در اختیار شرکتهای خصولتی

مجتهدی ،دوران رشد نرخ ارز طوالنی شد و در این مدت

نخست کاهش حجم سفرهای خارجی و دوم آغاز فصل پاییز.

دریافت کرده ،در روزهای اخیر و همزمان با او جگیری قیمت

به بازار است و هم متقاضی ارز در بازار .از سوی دیگر کمتر

کاهش نرخ ارز را تزریق ارز به بازار و ورود افراد برای فروش

مهمترین آن ،اشباع خریداران ارز است .به گفته سعید

بانک مرکزی که مجوز ورود به بازار ارز را از سوی دولت

برنامه جدید همتی ،رئیسکل بانک مرکزی معتقدند برنامه

«سلطان سکه» بود ،باشد .فعاالن بازار البته یکی از دالیل

دلیل برای کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر وجود دارد که

افت قیمتها تاثیر بسزایی داشت ».مجتهدی معتقد است

براساس آمار موجود ،بیش از  95درصد از بازار ارز کشور
در اختیار دولت است؛ درواقع دولت هم عرضهکننده ارز

رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان معتقد است چند

روز گذشته ،تمام کسانی که تا چندیپیش خریدار ارز بودند،

صادرات ،اقتصاد نوین ،پارسیان ،سامان و پاسارگاد مسئول

سه تن از اخاللگران بازار سکه و ارز که یکی از آنها معروف به

چرایی ارزانی ارز

توزیع ارز خدماتی شدند .کارشناسان اقتصادی درمورد

جدید او همانند دیگر برنامهها ،حرف زیادی برای گفتن
ذاتی بانک مرکزی است ،در نتیجه واگذاری اختیار به بانک

«ایسنا» در این زمینه نوشت« :در ادامه آزمون و خطاهای
مدیریت جریان ارزی ،در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات

دو عامل مهم دیگر نیز بر کاهش نرخ ارز تاثیر گذاشته است؛

گرانی دالر بازی بود

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در این زمینه میگوید:
«افزایش نرخ ارز با هیچیک از واقعیتهای اقتصادی ایران

هماهنگی نداشت؛ دولت خودش اجازه داد نرخ ارز باال برود

و حاال تالش میکند نرخ ارز را پایین آورده تا مردم را از نظر
اقتصادی راضی نگه دارد ».به گفته ابوالقاسم حکیمیپور،

دولت تصمیم دارد توافق را روی ارز  ۱۲هزار تومانی با مردم

ببندد تا مردم فکر کنند دولت توانسته موفق عمل کند ،در
حالی که عمال دولت از ابتدا قصدش همین بود تا نرخ ارز را به

 ۱۸هزار تومان برساند و بعد پایین بیاورد تا رضایت اجتماعی

مردم را کسب کند ،اما این ترفند خوبی نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس میگوید نرخ کنونی

دالر در بازار رقم مطلوبی نیست و این نرخ باید زیر ۱۰و هشتهزار تومان
باشد.

عزتالله یوسفیانمال در گفتوگو با «خانه ملت» درخصوص نرخ واقعی

دالر اظهار داشت« :اینکه مسئوالن از کاهش نرخ دالر میگویند از این
باب است که هرجور شرایط بازار و کشور را ارزیابی کنیم ،قیمت دالر نرخ

کنونینیست».

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد« :میگویند
نرخ دالر را بهصورت فنر فشرده روی رقم سههزار و  500تومان نگه داشته
بودند و اکنون این فنر رها شده است ،حتی رها شدن فنر نیز نرخ کنونی

نیست .در هیچ کجای دنیا اینگونه اتفاق نمیافتد که نرخ ارز خارجی
از سههزار و  500تومان به  18هزار تومان برسد؛ این تغییر محال است».

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه بار
سیاسی بر نرخ دالر سوار است ،گفت« :حرفها و شعارهای سیاسی

باعث شده است که با نرخ نجومی دالر مواجه شویم و زمانی که این

حرفها و شعارها کنار برود ،دالر رقم واقعی خود را نشان میدهد».

وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی دالر از نرخ کنونی در بازار پایینتر است،
بیان داشت« :از آنجاکه عوامل عادی بر افزایش نرخ دالر حاکم نیست؛

نمیتوان برآورد درستی از نرخ واقعی و مطلوب ارز ارائه کرد؛ چراکه
افزایش نرخ دالر بهدلیل عدم تسویه بدهیها نیست؛ عوامل جوی،

سیاسی و شناختهنشده بر نرخ ارز تاثیر منفی داشته است».

یوسفیانمال در ادامه دراینباره که چه زمانی نرخ مطلوب دالر محقق
میشود ،اظهار داشت« :کسی نمیتواند بگوید چه زمانی به نرخ ارز

خبرخوان

سود  ۲۴۰۰درصدی بنزین برایجیب قاچاقچیان

وامهای ٥٠میلیون ریالی به حساب ٢٦هزار بازنشسته کشوری واریز شد

مطلوب میشود؛ چراکه حرفهای سیاسی و شرایط غیرعادی کار را به

طبق جدیدترین قیمتگذاری بنزین در کشورهای مختلف

هـــزار و  400تومان و در پاکســـتان حدود  12هزار و 700

ل بانک صادرات ایران و مدیرعامل صندوق
با حضور مدیرعام 

در این مراسم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز

اعمال تحریمهای  13آبان گفت« :اتفاقات قبل از دو تاریخ اعالمی از

ونزوئال ،ارزانترین بنزین در جهان است.

قیمت هر لیتر از این فرآورده استراتژیک نفتی در آذربایجان

فاز اول به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد.

پرداخت وام ضروری بازنشستگان کشوری ٤٠٠ ،هزار نفر

در امـــارات متحده عربی حدود  11هزار و  500تومان و در

روز شنبه مراسم ویژه واریز وام  ٥٠میلیون ریالی به حساب

اینجا رسانده است ».این نماینده مجلس درخصوص نگرانی مردم برای

سوی آمریکا افتاده است؛ اعتقاد دارم شرایط سیاسی کار خود را کرد و

جهان (ســـپتامبر  ،)۲۰۱۸قیمت بنزیـــن در ایران بعد از

به گزارش «تسنیم» ،نوســـانات شدید ارزی در ایران که به

حدود  8000تومان ،در اردن حدود  25هزار و  300تومان،

جهان ازجمله دالر و یورو از یکسو و سالها عرضه بنزین با

عراق حدود  10هزار و  700تومان است .این شرایط موجب

عوامل داخلی و ستون پنجم دالر و سکه را در داخل کشور به این روز

کمارزش شـــدن پول ملی در مقایسه با دیگر پولهای رایج

وی تاکید کرد« :تنها از تحریمها حرف زده شد و هنوز نه ورود یک دالر

یارانه پنهان دولتی و ثابتماندن قیمت آن از سال 94تاکنون

این رو میگویم شرایط اقتصادی تحتتاثیر فضای سیاسی قرار گرفت».

بنزین جهان به دومین بنزین ارزان دنیا تبدیل کرده است.

انداختند ،در حالی که بهواقع اتفاق اقتصادی رخ نداده است».

به کشور مشکل دارد و نه فروش یک بشکه نفت متوقف شده است ،از

نماینده مردم آمل در مجلس درخصوص شرایط اقتصادی بعد از  13آبان

تومان است.

از سوی دیگر ،بنزین ایران را در جدیدترین ردهبندی قیمتی

شـــده قاچاق بنزین بیش از پیش رونق یابد و بنزینی که با
یارانه دولتی (بخوانیـــد از جیب مردم و با نفت ملی ایران)

صادرات ایران برگزار و وام مذکور به  ٢٦هزار بازنشســـته به

این یارانه دولتی به جیب قاچاقچیان ســـرازیر میشـــود و

را براســـاس نرخ دالر بازار ثانویه یا ســـامانه نیما ( 7500تا

اختالف فاحشـــی که با نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول

دالر تاثیرگذار باشد ،اما اگر نفتی هم صادر نشود ،رقم دالر نرخی نیست
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ملی ایجاد شده ،قاچاق را رونق داده و قاچاقچیان را فربهتر

بنزین ارزان جهان است.

آمار غیررسـمی ماههای اخیر از قاچاق روزانه  20میلیون

که این روزها در بازار گفته میشود».

تقیزاده در محل شـــعبه مستقل مرکزی برج سپهر بانک

نشســـت موفقیتآمیز با مدیرعامل صندوق بازنشستگی،

بنزین ایران براساس نرخ روز دالر آزاد ( 16500تا 17000

عنوان کرد« :در این تاریخ بهازای هر مشکلی که برای صادرات هر بشکه

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با یک

بازنشستگان کشوری با حضور حجتالله صیدی و جمشید

وام را دریافت کردند».

تولید میشـــود و با یارانه دولتـــی (تخفیف از بیتالمال)
توزیع میشـــود ،در خارج از مرزهای کشور مصرفشده و

سنت خواهد بود که در این صورت بازهم بنزین ایران دومین

به گـــزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،بعد از ظهر

از بازنشســـتگان از این وام بهرهمند خواهند شد و امروز با

صورت برخط پرداخت شد.

تومان) محاسبه شده اســـت .اگر قیمت بنزین کشورمان

نفت ایجاد شود ،شرایط اقتصادی قابل مقایسه است و میتواند بر قیمت

بازنشستگی کشوری ٢٦ ،هزار فقره وام  ٥٠میلیون ریالی در

از گذشته کرده است.

با تقدیر از حمایتهای بانک صادرات ایران گفت« :در طرح

حمایـــت بانک صادرات ایران در فـــاز اول  ٢٦هزار نفر این

وی افزود« :قدمهای بزرگتری در این راســـتا با مشارکت
بانک صادرات ایران برای تفاهمهای بعدی برداشـــته شده

کـــه نتایج آن در بلندمدت برای بازنشســـتگان با خبرهای

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این مراســـم با اشاره به

خوشی همراه خواهد بود».

تاکید کرد« :بانک صادرات ایران با دارا بودن شبکه گسترده

اول پرداخت این وام ضروری با نرخ کارمزد ٤درصدی از روز

شعب در سراسر کشور ،بهترین شرایط را برای ارائه خدمات به
بازنشستگان محترم دارد و براساس توافقهای صورت گرفته

با صندوق ،خدمات بانک بهطور منظم ادامه خواهد یافت».

بنابراین گزارش ،با تامین اعتباری بانک صادرات ایران ،فاز

شنبه هفت مهرماه آغاز شده و براساس توافقات صورت گرفته

بین بانک صادرات ایران و صندوق بازنشســـتگی کشوری،
طبق اولویتبندی و به صورت تدریجی تا نیمه اول سال آینده

حرکت قطعا دالر به نرخ مطلوب میرسد ،گفت« :زمانی که دالر سههزار

همانطور که در جداول باال مشخص است ،مقایسه قیمت

لیتـر بنزیـن از ایـران حکایـت دارد ،آمـاری کـه از سـوی

وی افزود« :همانطور که وعده دادیم امروز در فاز اول ٢٦

به  ٤٠٠هزار نفر از مشموالن طرح پرداخت خواهد شد».

رقمهای پنجهزار تومان تا  6هزار تومان بودند ،اما عدد مطلوب دالر زیر

نرخ این فرآورده نفتی در ایران و کشورهای همسایه دارد.

کاال و ارز تاییـد نشـده و هیـچ آمـار رسـمی دیگـری نیـز

این تعداد تا پایان سال به ٢٠٠هزار فقره خواهد رسید و٢٠٠

کشور ،از سال  ٩٤تاکنون نیز ٢٧هزار و  ٤٠٠میلیارد ریال

کشوری پرداخت خواهد شد».

کرده است.

و  500تومان بود بسیاری اعتقاد داشتند این نرخ کم است و خواهان

هشت تا  10هزار تومان است».

بنزین در ایران و کشورهای همسایه نشان از تفاوت فاحش

قیمـــت بنزین با ارز آزاد در ترکیه هماکنون حدود  19هزار

و  300تومان است .قیمت بنزین در افغانستان حدود 12

مراجـع رسـمی چـون وزارت نفت و سـتاد مبـارزه با قاچاق
بـرای تاییـد یـا حتـی رد ایـن آمـار قاچـاق گسـترده بنزیـن

وجود نـدارد.

هزار نفر وام ضروری  ٥٠میلیون ریالی را دریافت کردند که

هزار فقره دیگر نیز در  6ماه اول ســـال  ٩٨به بازنشستگان

بانک صادرات ایران در راستای ارائه خدمات به بازنشستگان
وام قرضالحســـنه به بیش از  ٧٥٠هزار نفر از آنها پرداخت

