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کجای دنیا  20میلیون خودرو
 87میلیون لیتر بنزین مصرف می کند؟

صادق آبادی ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی دیروز در بازدید خبرنگاران از پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس در بندرعباس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره اقدام این شرکت برای تعامل با خودروسازان به منظور اصالح مصرف
موتور خودروهای داخلی گفت :در کجای دنیا با  20میلیون خودرو و موتورســیکلت روزانه  87میلیون لیتر بنزین مصرف می شود؟
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 2مصوبه جدید برای سامان دهی بازارارز

گرانی مسکن و صندوقی
که رو به افول است
درحالیکهدرسال 94وچندماهبعدازراه
اندازی صندوق مسکن یکم ،روزانه حدود
 40حساب جدید برای سپرده گذاری و
دریافت تسهیالت باز می شد ،اکنون نه
تنها تعداد مراجعه بــرای افتتاح حساب
کاهشیافتهاست(نمودارفوق)بلکهتعداد
زیادیازسپردهگذارانقبلینیزازدریافت
وام منصرف شده و حساب خود را بسته
اند .طبق گفته مدیرعامل بانک مسکن
تا شهریور امسال  52هزار نفر از دریافت
این وام منصرف شده اند .به نظر می رسد
جهش قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف
این وام مهم ترین دلیل این موضوع باشد.

...

بازار خبر
سرعت افت معامالت مسکن
گرفته شد

ایسنا -رئیس اتحادیه مــشــاوران امالک
با اشــاره به کاهش  ۶۷درصــدی معامالت
تهران در  ۱۷روز ابــتــدای د یمــاه نسبت
به زمان مشابه سال قبل گفت :آمار نشان
میدهد سرعت افت ماهیانه قراردادهای
خرید و فروش گرفته شده و به تدریج شاهد
ثبات قیمت و ثبات معامالت خواهیم بود.

آمازون با ارزش ترین برند جهان
ایسنا -آمازون توانست بار دیگر با پشت سر
گذاشتن مایکروسافت به باارزش ترین برند
جهان تبدیل شــود و مایکروسافت با ۷۸۳
میلیارد دالر ارزش در رده بعدی قرار گرفته
اســت .اپــل نیز که ضلع ســوم ب ــاارزش ترین
شرکت ها را تشکیل می دهد با  ۷۰۲میلیارد
دالر ارزش در رده بعدی قرار گرفته است.

شرط کارگران برای آغاز
مذاکرات مزد ۹۸

طــی روزهــــای گذشته شایعه فـــرار علی
انــصــاری ،موسس بانک آینده در فضای
مجازی منتشر شد که با حضور او در مراسم
اهــدای نشان کارآفرینی امین الضرب،
بی پایه بودن این شایعه ،مشخص شد .به
گزارش فارس ،از چند روز پیش شایعهای
با عنوان بزرگ ترین اختالس ایران منتشر
شد و برخی کاربران شبکههای اجتماعی به
نقل از یکی از رسانههای ضدانقالب مدعی
شدند که علی انصاری ،موسس بانک آینده
اختالسی به ارزش ۱۴۰هزار میلیارد تومان
انجام داده و از کشور فرار کرده است .اما
برخالف این شایعه تصاویر منتشر شده از
حضور علی انصاری در مراسم سومین دوره
اهدای نشان کارآفرینی امینالضرب که روز
سه شنبه گذشته در تاالر وحدت برگزار شد،
نشان میدهد که این شایعات صحت ندارد
و او در ایران حضور دارد.

اعالم های بعدی در بازه زمانی مشخص ،قیمت
تعیینمیشودوهرصرافیمیتواندعرضهکننده
یا متقاضی اولیه باشد .همچنین قیمتگذاری
در چارچوبی مشخص و براساس آیین نامه بانک
مرکزی انجام خواهد شد.

شــورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود ،دو
مصوبه مهم داشت .بر این اساس مقررات بازار
متشکل ارزی و نیز دستورالعمل سپرده ریالی
مبتنی بر ارز تصویب شد .انتظار می رود با این
دو مصوبه ،از یک سو شفافیت در بازار آزاد ارزی
بیشتر و از سوی دیگر ،نقدینگی عالقه مند به
بازار ارز نیز به کانال بانکی و قانونی هدایت شود.
بهگزارشروابطعمومیبانکمرکزی،شورایپول
و اعتبار در جلسه اخیر خود ،ایجاد بازار متشکل
ارزی را تصویب کرد .بازار مذکور ،به منظور سامان
دهی و توسعه بازار شفاف ،منصفانه و کارا ،تشکیل
میشود تا معامالت نقدی ارزهــا در آن مطابق
مقررات مربوط و در بستر الکترونیکی انجام شود.

▪بانک ها ،سپرده های ریالی مبتنی بر ارز
دریافت می کنند

▪بازار متشکل ارزی چیست؟



...

حساب بانکی و فروشنده و نیز کشف قیمت ها
به صورت شفاف مشخص خواهد شد .ترکاشوند
افــزود :پیش از ایــن بــازار افشار ،سبزه میدان
محلی برای داد و ستد اولیه ارز و اعالم قیمت
پایه در بازار بود .اما با غیر قانونی شدن فعالیت
این بــازار و ممنوعیت اعــام قیمت ،هم اکنون
بازار برای قیمتگذاری با گیجی و سردرگمی
مواجه است و به طور حتم تشکیل بازار متشکل
معامالت ارزی نقش مهمی در ســر و سامان



مسکن

آغاز اجرای طرح های نیمه تمام مسکن

هادی محمدی  -محمد اسالمی وزیر راه در حاشیه جلسه
هیئت دولت در پاسخ به پرسشی دربــاره قیمت و همچنین
اجاره بهای مسکن ،اظهار کرد :این یک واقعیت است که اجاره
بها افزایش پیدا کرده اما آن چه در حوزه مسکن اتفاق میافتد
عمدت ًا ناشی از خود بخش مسکن نیست بلکه تأثیرات اقتصادی
در این حوزه تاثیرگذار است .وی خاطرنشان کرد :آن چه ما
به عنوان یک سیاست برای بخش مسکن در نظر داریم تولید
مسکن برای جامعه هدف ما شامل بخش کمدرآمد و متوسط
جامعه است که این کار را هم انجام دادهایم .شما در جاهای
مختلف شاهد ساخت و تولید مسکن هستید  .واحدهای نیمه
ل تکمیل هستند و امیدوارم این برنامه شتاب بگیرد.
تمام در حا 

دادن این شرایط دارد.بــه گفته وی ،مقرر شده
است کانون صرافان ،کانون بانکها و موسسات
اعتباریخصوصیوشورایهماهنگیبانکهای
دولتی سه رکن تشکیل دهنده این بازار باشند و
بانک مرکزی نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق
بانکهای عامل در بــازار دخالت و به صورت
مستقیم بر فعالیتها نظارت داشته باشد .وی
گفت :ســازوکــار قیمتگذاری در ایــن بــازار به
صورت عرضه و تقاضای اولیه است و براساس

...

شـــورای پــول و اعتبار در دیگر مصوبه خــود،
دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز را نیز
تصویب کرد .طبق این دستورالعمل ،حساب
سپرده سرمایهگذاری ریالی مبتنی بر ارز ،نوعی
حساب سپرده سرمایهگذاریمــدتدار خاص
ریالی است که به درخواست متقاضی به صورت
انــفــرادی یا مشترک افتتاح مـیشــود .در این
نوع سپرده ،بانک به عنوان وکیل سپردهگذار،
سپرده تودیع شده را برای سرمایهگذاری ارزی
به کار میگیرد .در سپرده مطرح شده ،دریافت
و پرداخت وجه صرف ًا به ریال است .مقدار ارز مبنا
برای درج در حساب مزبور ،با استفاده از میانگین
موزون نرخ اعالمی فروش نقدی ارز مندرج در
سامانه نظارت ارز بانک مرکزی (سنا) در روز قبل
از افتتاح حساب و نیز میانگین موزون نرخ اعالمی
خرید نقدی ارز در سامانه سنا در روز قبل از بستن
یا برداشت تعیین خواهد شد.

راهکار رفع مشکل کمبود گوشت

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی دربــاره علت
افزایش قیمت گوشت قرمز ،اظهار کــرد :چون قاچاق دام
افزایش یافته ،قیمت گوشت تحت تاثیر قرار گرفته است .تا
جایی که به ما مربوط میشود ،با واردات سعی در حل این
مسئله داریــم و این کار را شدت بخشید هایم.وی افــزود  :از
طرفی بنا شد مسئوالن موضوع قاچاق دام سبک را به خصوص
در مرزها با شدت دنبال کنند که انشاءا ...قیمتها مقداری
تثبیت شود.حجتی گفت :هم اکنون گوشت منجمد را عمدتا
از برزیل وارد میکنیم اما گوشت گرم از استرالیا با هواپیما و نیز
از برخی کشورهای آسیای میانه و قفقاز وارد کشور میشود.

طرح واگذاری شرکت های دولتی
به مردم با  20درصد تخفیف

...



بازار

رئیس سازمان بورس خبر داد:

خودرو

افزایش تیراژ خودرو هدف وزارت صمت است

رضا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه جلسه
هیئتدولتدرجمعخبرنگاراندرخصوصقیمتخودروهای
تولید داخل اظهار کرد :هدف مان این است که تیراژ خودرو
افزایش پیدا کند و قیمت خودرو حتما از قیمت بازار آزاد پایینتر
بیاید و برنامه و تعهدی که خودروسازان به ما دادهاند مستلزم
این است که بازار سیاه حذف و بازار آزاد هم کنترل شود .وی
افزود :ما فع ً
ال دنبال این هستیم که تولید را حفظ کنیم و بهویژه
از خودروسازان هم برنامه گرفتهایم که تیراژ باال برود؛ حاال که
روند تولید خوشبختانه بهبود یافته است ،آنان موظف شدند
 80درصد آن را به تعهدات که همان موارد تحویلهای قبلی
است ،اختصاص دهند و  20درصد را میتوانند عرضه کنند.

معاون وزیر نفت از آغاز فعالیت فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس خبر داد:

خودکفایی قطعی درتولید بنزین

حسین بردبار -مدیرعامل شرکت
پاالیش و پخش فــراورده های نفتی با
اشاره به راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه
ستاره خلیج فــارس ،از خودکفایی
قطعی کشور در تولید بنزین و گازوئیل
خبرداد و گفت :با راه اندازی فاز سوم
این پاالیشگاه تولید بنزین در آن از 30
به  45میلیون لیتر در روز می رسد و
در مجموع کل ظرفیت تولید کشور
حدود  105میلیون لیتر خواهد شد
کــه بیش از مــیــزان مــصــرف داخلی
است .وی با این حال هشدار داد که در

صورت تداوم رشد  7درصدی کنونی
مصرف تا سال  1412به روزانه 100
میلیون دالر واردات بنزین به دلیل
 190میلیون لیتر کسری نیاز خواهیم
داشـــت .پیش از ایــن کشور طــی دو
مرحله به خودکفایی در تولید بنزین
رسید اما به دلیل رشد مصرف ،این
خودکفایی پایدار نبود ،اما به نظر می
رسد خودکفایی فعلی بتواند تا چند
سال پایدار بماند.به گزارش خراسان،
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش
فــراوردههــای نفتی ایــران در نشست

خبری با بیان این که تا پیش از بهره
بــرداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره
خلیج فــارس ظرفیت تولید بنزین
بین  95تا  97میلیون لیتر در روز بود
اف ــزود :اکنون ظرفیت تولید بنزین
کشور با بهر ه برداری از این فاز به حدود
 105میلیون لیتر در روز رسیده است.
معاون وزیر نفت با بیان این که متوسط
مصرف بنزین کشور از ابتدای امسال
تا امروز  87میلیون لیتر در روز بوده،
تصریح کــرد :اکنون با تولید 105
میلیون لیتر بنزین در روز و متوسط

عکس:حسین بردبار

فارس -یک نماینده کارگری تاکید کرد:
گروههای کارگری تا پیش از تعیین تکلیف
مــزد امــســال ،وارد مــذاکــرات مــزدی سال
 ۹۸نخواهند شد .فرامرز توفیقی گفت :به
رغم اصرار و درخواست های مکرر جامعه
کــارگــری از وزارت کــار به عنوان ریاست
شورای عالی کار برای تشکیل این شورا تا
این لحظه وزارت کار با بیتوجهی از کنار
این درخواستها گذشته است .وی با اشاره
به ایــن که وزارت کــار میخواهد با زمان
کشی مذاکرات درباره کاهش قدرت خرید
کارگران را تا مذاکرات مزدی سال آینده
بکشاند و بالموضوع کند ،افزود :بهتر است
که حتی برای دستمزد  ۹۸هم شورای عالی
کــار تشکیل نشود و خودشان بنشینند و
حقوقی برای کارگران تعیین کنند!

تکذیب شایعات در باره
مدیرعامل بانک آینده

راه اندازی «بازارمتشکل ارزی» و «سپرده ریالی مبتنی بر ارز» به زودی

تشکیل بــازار متشکل ارزی ،یکی از مهم ترین
برنامه های همتی بوده است .به گزارش تسنیم،
همتی در توضیح بیشتر این موضوع گفته بود:
بازاری که تشکیل خواهد شد ،فرصتی می شود
برای کسانی که اسکناس ارز و سپس حواله خود
را از طریق صرافی ها به بــازار عرضه کنند و به
پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل
شود.به گفته دبیر کل کانون صرافان با راه اندازی
بــازار متشکل ارزی ،تمامی فرا یندهای خرید
و فــروش ارز در بــازار از خریدار تا بانک عامل،

مصرف  87میلیون لیتر حاشیه امن
خوبی بــرای تولید و عرضه بنزین در
کشور داریم .اما باید توجه داشت که
اصالح الگوی مصرف بنزین ضروری
است و اگر روند رشد ساالنه بنزین به

مقدار 7تا 8درصد فعلی ادامه یابد ،در
سال 1412کسری 190میلیونلیتر
بنزین در روز خواهیم داشت که این به
معنای واردات روزانــه  100میلیون
دالر بنزین در هر روز است.

افزایش  30درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو
ایــران خــودرو سرانجام قفل افزایش قیمت
خــودروهــای زیــر  45میلیون را شکست و
فهرست جدید قیمت این محصوالت را اعالم
کرد .این در حالی است که انتظار می رفت
سازمان حمایت قیمت های جدید را اعالم
کند .با این حــال ،تا لحظه تنظیم این خبر،
پایگاه اطــاع رسانی ایــن ســازمــان ،خبری
نوع خودرو (قیمت ها به تومان)

...
اخبار

در این زمینه درج نکرد .به گــزارش تسنیم،
جزئیات افزایش قیمت برخی از خودروهای
ایـــران خـــودرو در جـــدول زیــر آمـــده اســت.
محاسبات خراسان در این زمینه نشان می
دهد که افزایش قیمت خودروها در جدول
زیــر ،حــدود  10میلیون تومان به بــاال و 30
درصد بوده است.

قیمت قبل

قیمت جدید

تفاوت قیمت

پژو  405بنزینی GLX

32,945,600

42,829,200

9,883,600

پژو  405دوگانه سوز GLX

34,746,200

45,170,000

10,423,800

پژو  405دوگانه سوز GLX ،تریم بژ

34,746,200

45,170,000

10,423,800

پژو  405بنزینی  ،SLXموتور TU3

35,106,800

45,638,800

10,532,000

سمند ال ایکس سال بنزینی

33,536,400

43,597,300

10,060,900

سمند ال ایکس  EF7پایه گازسوز

36,083,200

46,908,100

10,824,900

سمند ال ایکس  EF7بنزینی

34,339,200

44,640,900

10,301,700

پژو  206تیپ 2

36,287,900

47,174,200

10,886,300

پژو  206تیپ 5

41,943,600

54,526,600

12,583,000

پژو  206صندوق دار V8

42,764,100

55,593,300

12,829,200

رانا ال ایکس

39,510,100

51,363,100

11,853,000

پژو پارس سال

40,775,800

53,085,000

12,309,200

پژو پارس سال ،فرمان جدید

40,596,700

52,775,700

12,179,000

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه
دو طــرح به دولــت بــرای افزایش مشارکت
مردم در بورس خبر داد که بر اساس یکی از
آن ها سهام دولت در شرکت ها با  20درصد
تخفیف نسبت به قیمت روی تابلوی بورس و
به صورت  40درصد نقد و  60درصد اقساط
به مردم واگــذار می شود.به گــزارش پایگاه
خبری بازار سرمایه (سنا) ،شاپور محمدی در
این باره گفت :این دو پیشنهاد برای مشارکت
دادن مردم در بورس به وزارت اقتصاد ارائه
شده و بستگی به این دارد که دولــت آن را
تصویب کند .وی درباره پیشنهاد اول گفت:
برای باقی مانده سهام دولت در شرکتهای
اصــل  ۴۴قانون اساسی که واگــذار نشده
اســت ،در قالب صندو قهای قابل معامله
بورسی  ETFبه صورت نقد و اقساط شامل
 ۶۰درصـــد اقــســاط و  ۴۰درصـــد آورده
نقدی مــردم ،سهام این شرکت ها در قالب
صندوق به تمام خانوارهای ایرانی واگذار
شــود .وی افــزود :سرمایهگذاری مــردم در
صندوقهای قابل معامله با یک سقف معین
و با تخفیف  ۲۰درصد قیمت تابلوی بازار و
داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط
خریداران یونیتها یا واحدهای صندوق قابل
معامله طراحی میشود و مردم میتوانند این
یونیتها را خریداری کنند و دارنده سهام این
صندو قها شوند.محمدی پیشنهاد دوم را
برای مشارکت دادن مردم در بورس و اوراق
بهادار ،فــروش اوراق هیبریدی یا ترکیبی
در بازار سهام با بازده ریالی و ارزی دانست
و گفت :این طرح یعنی اوراق هیبریدی با
بازده ارزی و ریالی قابل اجراست و اگر دولت
دسترسی به ارز نداشت ،بــازده ریالی این
اوراق به صورت  ۲تا  ۳درصد باالتر از نرخ
سپرده بانکی به مردم پرداخت شود.

دالیل همتی برای حذف  4صفر
از پول ملی
زاهــدی– همتی رئیس کل بانک مرکزی
در حاشیه جلسه دولــت ،خاطرنشان کرد:
پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی برای
تسهیل امور ،جلوگیری از هزینههای چاپ
اسکناس و متناسب سازی ارتباط پول ملی
ما با ارزهای بین المللی است زیرا نرخ مبادله
پول ملی ما با دیگر ارزهــا خیلی باالست و
رابطه پول ملی ما با ارزهای خارجی نیاز به
اصالح دارد البته این پیشنهاد باید در دولت
و مجلس شورای اسالمی در طول زمان و با
آرامش بررسی شود.وی خاطر نشان کرد :
برخی مطرح کردند که این کار هیچ تاثیری
بر تورم و رشد اقتصادی ندارد؛ ما هم نگفتیم
که در رشد اقتصادی و تورم تاثیر دارد .حذف
چهار صفر موضوعی ظاهری و اسمی است
و دولت هر تصمیمی بگیرد ما همان اقدام
را انجام خواهیم داد.وی در پاسخ به این که
گفته میشود فرایند حذف صفر به دو سال
زماننیازدارد،گفت:اجرایاینفرایندبعداز
این که در مجلس تصویب شود ،از نظر قانونی
به مقررات ،تغییرات ،اصالحات و بررسی
نیاز دارد و از این لحاظ من گفتم دو سال
طول میکشد .خواهش من این است که این
موضوع در دولت بررسی می شود ،به مسائل
دیگر هم بپردازید.

