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مرثیه ای برای داخلی سازی خودرو
با وجود این که پیش بینی می شد بعد از برجام ،با ورود
خودروسازان جدید ،تولید واقعی خودرو در عمل مورد
توجه قرار گیرد ،با این حال آن چه االن شاهد آن هستیم،
این است که اما و اگرهای بسیاری درباره داخلی سازی
خودروهای جدید مطرح است.
اولین نکته در این راستا این است که هم اکنون آمار شفاف
و روشنی از این شاخص در قراردادهای خودرویی وجود
ندارد .وزارت صنعت ،میزان داخلی سازی خودروها در
قراردادهای جدید را حداقل  40درصد عنوان کرده است
که باید به مرور به ارقام باالی داخلی سازی برسد .با این
حال ،برخی آمارها از ارقام زیر  20درصد داخلی سازی
خودروهای جدید خبر می دهند .نمونه آن هم شروع تولید
پژو  2008با آن چه داخلی سازی  26درصــدی عنوان
شده ،است .به تازگی سخنگوی انجمن سازندگان قطعات
خودرو نیز ،ضمن انتقاد به تجربه تلخ داخلی سازی ال 90
و توقف داخلی سازی بر روی  60درصد در دهه اخیر اشاره
کرده است.
دومین نکته این است که تاکید و سخت گیری یادشده برای
داخلی ســازی ،به دالیلی که هنوز معلوم نیست ،شامل
حال خودروسازان چینی نشد و نتیجه هم این شده است
که عمده بازار خودروهای  50تا حدود  75میلیون دست
این هاست.
و سومین موضوع هم به تحوالت اخیر در حوزه واردات
خودرو بر می گردد که ظاهر ًا وزارت صنعت واردات این
محصوالت را منوط به سرمایهگذاری در داخل و تولید و
سرمایهگذاری مشترک و صادرات کرده است .نکته این
جاست که در شرایطی که نظام ارزیابی و گــزارش دهی
خاصی برای داخلی سازی خودروها تاکنون طراحی و
اجرا نشده ،خطر صوری شدن موضوع قراردادهای جدید
خودرویی جدی است .بدین صورت که ممکن است در سایه
نظارت ها و تضمین های ضعیف ،برخی خودروسازان در
کنارتاسیسیک واحدخودروسازیباعنوانتولیدمشترک
و داخلی سازی حداقلی ،کانالی برای واردات خودرو به
کشور باز کنند .نمونه آن را (صد البته با حدس و گمان) می
توان در قرارداد جدید ایران خودرو و بنز برای خودروهای
تجاری دید .به طوری که هم اینک قرار است یک شرکت
مشترک صرف ًا برای فروش و یک شرکت مشترک دیگر،
برای آغاز تولید با داخلی سازی  20درصدی باشد .این که
فلسفه تاسیس دو شرکت چیست و این که نمی شد هر دوی
این موضوع قراردادها در یک شرکت پیگیری شود ،فع ً
ال
معلوم نیست .بنابراین به نظر می رسد رسیدن به داخلی
سازی مطلوب خودروها حاال حاالها با چالش مواجه است.
تازه اگر این موضوع ،در قید تئوری های بازارپسندانه برخی
اقتصاددان ها گرفتار نشده ،مشمول مرور زمان نشده و یا به
مرور از آن ،حساسیت زدایی نشود.

...
خبر

تحوالت قیمتی  ۱۱گروه کاالی خوراکی در
هفته گذشته

گرانی گوشت قرمز ،ثبات و کاهش قیمت
سایر خوراکی ها

تاز هترین گــزارش از تحوالت قیمتی کاالهای خوراکی
حاکی از آن است که در بین  ۱۱گروه اصلی تنها گوشت
قرمز با افزایش قیمت مواجه شده است و مابقی کاالها یا
تغییر قیمتی نداشته و یا اندکی ارزان شدهاند.
به گزارش ایسنا ،آن چه که بانک مرکزی از متوسط قیمت
خرد ه فروشی کاالهای خوراکی در هفته منتهی به ۱۷
شهریورماه منتشر کرده نشان میدهد که در گروه لبنیات
قیمت تمام اقالم در مقایسه با هفته ماقبل ثابت بوده است.
لبنیات در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل البته تا 0.3درصد
افزایش قیمت دارد.
همچنین تخم مرغ با کاهش  1.8درصدی قیمت همراه
بوده و شانهای  ۱۱هزار تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان فروش
رفته است.
در گروه برنج و حبوبات تمامی اقالم ثابت ماند .بر این
اساس هر کیلو برنج وارداتی غیرتایلندی تا  ۵۴۵۳تومان،
برنج داخله درجه یک  ۱۲هزار و  ۶۷۳تومان و برنج داخله
درجه دو تا  ۹۷۰۰تومان به طور متوسط عرضه شده است.
همچنینمیوههایتازهتغییرقیمتینداشت،ولیدرقیاس
با هفته مشابه ماه قبل تا  5.9درصد ارزان شده است.
سبزیها نیز کاهش  1.2درصدی قیمت در هفته منتهی
به  ۱۷شهریورماه داشته و در مقایسه با هفته مشابه مرداد
ماه تا  12.4درصد ارزان شده است.
در گروه گوشتها ،گوشت قرمز رشد 0.6درصدی دارد
که این تنها افزایش قیمت در بین  ۱۱گروه خوراکی است.
بنابراین گزارش ،گوشت گوسفند با استخوان تا  ۴۴هزار
و  ۹۹۰تومان و همچنین گاو و گوساله بدون استخوان تا
 ۴۰هزار و  ۵۸۰تومان به طور متوسط در سطح شهر عرضه
شده است.
گوشت مرغ کاهش 0.6درصدی قیمت داشته و هر کیلو
 ۸۱۰۰تومان در سطح شهر عرضه شد.
چای و روغن نباتی تغییر قیمتی نداشتهاند ،اما قند و شکر تا
 0.2درصد ارزان شد .این درحالی است که هر کیلو قند تا
 ۳۹۴۰و شکر تا  ۳۴۲۳تومان فروش رفته است.
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هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد یک شنبه  ۲۶شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد .به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،این ،هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی است .براساس این گزارش ،در ۵ماهه ابتدایی سال سازمان
هدفمندی حدود  ۱۱هزار میلیارد تومان یارانه و بیش از  ۲۲۰میلیارد تومان سبد غذایی به دهکهای پایین جامعه پرداخت کرده است.
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قراردادهای ایران خودرو و بنز برای عرضه و تولید خودروهای تجاری

عبده تبریزی با اشاره به چالش های نظام بانکی تشریح کرد:

بنزهای سنگین وزن در راه ایران
گــروه صنعتی ای ــران خ ــودرو و شرکت مــرســدس بنز
آلمان قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و
خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند.
همچنین قرارداد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماههای
آینده نهایی خواهد شد .خودروی تجاری به خودروهای
مخصوص حمل بار و مسافر نظیر اتوبوس و کامیون گفته
می شود .به گزارش ایسنا ،طبق اعالم ایران خودرو این
قرارداد دیروز  -سهشنبه  -میان شرکت ایران خودرو
دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت
مرسدس بنز ،در سایت تولید وورث ،مقر اصلی مرسدس
بنز به امضا رسید.
در امضای این قرارداد علی ماجدی سفیر ایران در آلمان،
محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،هاشم یکهزارع مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت حضور
داشتند.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این
مراسم با اشاره به امضای قرارداد و تفاهم نامه با شرکت
بنز در تولید و فروش محصول سواری ،ابراز امیدواری
کرد که با توجه به همکار یهای دو شرکت در حوزه
خودروهای تجاری ،همکاری طرفین درباره تفاهم نامه
و قرارداد سال گذشته نیز به همین منوال پیگیری شود.
قــرارداد خودروهای تجاری که دیروز امضا شد شامل
ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از
فروش خودروهای تجاری است .این شرکت ،به صورت
انحصاری مسئولیت فروش محصوالت تجاری مرسدس
بنز را بر عهده خواهد داشت.همچنین شرکت دوم که
قرارداد آن در ماه آینده نهایی میشود ،مسئولیت تولید

...



نفت

ریشه سودهای موهوم و زیانهای واقعی بانکها

را برعهده دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از
جمله تولیدات این شرکت خواهد بود.
نسل فعلی آکتروس تا سال  ۲۰۱۹تولید شده و نسل
جدید این کامیون نیز از سال  ۲۰۱۹به بعد بر اساس
استانداردهای روز اروپا تولید خواهد شد .در فاز بعدی
نیز خط تولیدی جدید دیگری پیش بینی شده است.
بر اساس برنامه ،میزان ساخت داخل در شرکت مشترک
تولیدی در سال نخست به  ۲۰درصد خواهد رسید و این
میزان در صورت صرفه اقتصادی می تواند به  ۳۰تا ۵۰
درصد افزایش پیدا کند.
همچنین شرکت دیگر در حال مذاکره ،دربــاره تولید
موتور میان شرکت ایران خودرو دیزل و دایملر بوده که
وظیفه آن تولید موتورهای جدید بر اساس نیاز بازار در
شرکت مشترک جدید است.
شرکتمرسدسبنزنخستینبرندخودروهایتجاریدر
دنیا را در اختیار دارد.

...



شاخص کل

در حالی که اکثر پیش بینی ها بر افزایش تورم در سال
جاری تاکید دارد و کاهش نرخ سود بانکی نیز خطر تورم
زایی سیل نقدینگی را افزایش داده است ،عضو شورای
عالی بورس ،هدایت نقدینگی به بازارهای جایگزین را
راهکار گریز از تورم افسارگسیخته دانست.
آن گونه که کانال همایش ها و نشست های موسسه
نیاوران گزارش کرده ،حسین عبده تبریزی در همایش
اقتصاد ایران و چالش نظام بانکی در افق  1400گفت:
از دولت یازدهم تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی
شکل گرفت لذا سود واقعی افزایش یافت و یک بدهی
در ترازنامه بانک ها شکل گرفت که در برابر آن دارایی
وجود نداشت.
به گفته وی ،در سیستم بانکی به علت سودهای موهومی
زیان های باالیی داشته ایم و این زیان باید تقسیم شود.
مشاور وزیر راه تاکید کرد که اقتصاد سیاسی حکم می
کند این زیان به سپرده گذار وارد نشود.
▪سه معضل پیش روی بانک مرکزی

وی در ادامه به سه اقدام پیش روی بانک مرکزی اشاره
و توضیح داد که این سه مورد ،اول چگونگی اعمال نرخ
 ۱۵درصد ،دوم چگونگی توزیع زیان و ایجاد اصالحات
و سوم جلوگیری از افزایش تورم افسار گسیخته در کوتاه
مدت است.
وی الزمه موفقیت در اقدام اول را نظارت بانک مرکزی
از طریق ساز و کارها و ابزارهای مختلف دانست و در
مــورد دوم یعنی چگونگی توزیع زیــان تاکید کرد که
باید دولــت دخالت کند .عضو شــورای عالی بورس،

...



مسکن

راهکار گریختن از تورم افسارگسیخته در کوتاه مدت
را نیز مدیریت بازارهای جایگزین برای جذب نقدینگی
دانست.
▪نیلی :رفــاه گذشته ناشی از رفــاه آیندگان بود نه
درآمد خودمان

به گزارش اقتصادنامه ،مسعود نیلی دستیار اقتصادی
رئیس جمهور نیز در این همایش که عصر دوشنبه برگزار
شد گفت :نظام بانکی ،صندوق های بازنشستگی،
بودجه ،تولید و اشتغال ،آب و محیط زیست 6 ،چالش
پیش روی اقتصاد ایــران هستند .به اعتقاد نیلی در
گذشته رفاهی داشتیم که ناشی از مصرف آب و پول
صندوق ها بــود و در واقــع رفــاه گذشته ناشی از رفاه
آیندگان بوده نه درآمد خودمان! نیلی همچنین توضیح
داد که تولید سرانه ما  ۷۰درصد سال  ۵۵است ولی
مصرف سرانه افزایش یافته اســت .به اعتقاد وی این
رشد مصرف ناشی از استفاده از دارایــی های مالی و
طبیعی است.



ارز

...
بورس

انتقاد شدید رئیسکمیسیون انرژی
مجلسازانتصاباتجدیددروزارتنفت

قانون جدید پیش فروش ساختمان
در مجلس

ادعای توقف حذف ارز مبادله ای
برخی کاالها

رئیس کمیسیون انرژی مجلس به انتصابات اخیر
در وزارت نفت واکنش نشان داد .حسنوند در
گفت وگو با فارس ،در رابطه با تغییر مدیرعامل
شرکت ملی حفاری و انتصاب فردی ضعیف و با
سابقه ناکارآمدی محرز گفت :بنابر این است که
مجموعه شرکت ملی حفاری را به دست کسی
بسپارند که بتوانند دستوراتشان را به وی تحمیل
کنند .حسنوند با اشاره به این که آن چه امروز رخ
میدهد در حوزه انتصابات وزارت نفت همه از
یک جریان و باند خاص هستند گفت :آقای زنگنه
باید در برابر بهکارگیری مثلث بهاییان  ،محکومان
قضایی و فتنه  88در سطح باالی مدیریتی وزارت
نفت پاسخگو باشد .وی تصریح کرد :هیئت رئیسه
کمیسیون انرژی در آیندهای نزدیک در این باره
جلسهای اضطراری برگزار خواهد کرد.

فــارس -معاون مسکن و ساختمان وزیــر راه و
شهرسازی از اصالح قانون پیش فروش آپارتمان
خبر داد و گفت :در ای ــران یکی از تجربیات
موفق در نظام تامین مالی مسکن ،پیش فروش
ساختمان است که در فرهنگ ما نیز نهادینه شده
است .با این حال ،قانونی که تصویب شده موانع
جدی در انجام پیش فروش ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :خوشبختانه پیش نویس اولیه این
اصالحیه در مجلس ،تصویب شده است و به نظر
می رسد قانون جدید در سال جاری عملیاتی
شود .به گفته وی ،مصوبات استفاده از لیزینگ
در تامین مالی بخش مسکن هم از شورای پول
و اعتبار گرفته شده و در سال های آینده جایگاه
مستحکمی در تامین مالی این بخش خواهد
داشت.

با وجود تشدید تالش ها برای تک نرخی کردن
ارز ،یــک فعال بخش خصوصی مدعی توقف
دستور وزیر سابق صنعت برای حذف ارز مبادله ای
 199قلم کاال شد .محمد یوسفی ،رئیس انجمن
پــرور شدهــنــدگــان مــرغ گوشتی در گفت و گو
با فــارس گفت :وزیــر صنعت ،معدن و تجارت
دستور توقف اجرای نامه نعمتزاده برای حذف
ارز مبادلهای  ۱۹۹قلم کاال را داد ه است .وی
خاطرنشان کرد :قرار شده تا بررسی الزم برای
اجــرای این نامه انجام گیرد و تا تعیین تکلیف
موضوع اجرایی نخواهد شد .نعمت زاده وزیر
سابق صنعت در روزهای پایانی وزارت خود ابالغ
کرده بود که اختصاص ارز مبادلهای برای واردات
 199قلم کاال که  13قلم آن شامل محصوالت
کشاورزی میشد ،از اول مهرماه حذف شود.

حسین بردبار :رئیس هیئت مدیره مجموعه
صنعتی چــدن ســازان که دیــروز سهام شرکت
متبوعش بــرای اولین بار درتــاالر بــورس عرضه
شد درجمع خبرنگاران با اشــاره به این که این
شرکت تنها تولیدکننده غلتک های مورد نیاز
کارخانجات فوالد کشور است ،درپاسخ به پرسش
خبرنگار ما درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی
دربــاره سود بانکی گفت :هنوز نرخ سود بانکی
{ 15درصدی} زیاد است و باید تک رقمی شود.
هرچند شرکت ما هیچ بدهی بانکی نداشته است
اما این نرخ را بــرای تولید کننده عادالنه نمی
دانیم .به گزارش خراسان حسین انصاری گفت:
7درصد از سهام کل شرکت معادل 56میلیون
سهم از امروز(دیروز)برای اولین بار به بازار بورس
عرضه می شود.

توسط رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دبیر کانون بانک های خصوصی با تاکید بر این که نرخ های فعلی
برای بانک ها زیان آور است:

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابالغ شد



عامل به میزان یک درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق
ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیئت وزیران ( 0.5تا
 1.5درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد
شد .در غیر اینصورت ،نرخ سود سپردهگذاری صندوق
توسعه ملی در بانک عامل به میزان  2.5درصد ،کارمزد
بانک عامل به میزان  1.5درصــد و نرخ پوشش ریسک
صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیئت وزیران
محاسبهمیشود .اینابالغیهتصریحمیکندکهتسهیالت
تنهابرایمتقاضیانیاستکهاقدامبهاخذتسهیالتجدید
می کنند و مشمول استمهال تسهیالت قبلی نخواهد
بود.در این دستورالعمل همچنین مشوق هایی به صورت
پرداخت تمام یا بخشی از هزینههای صــدور کاالهای
تولیدی-صادراتیوخدماتبهمنظورافزایشرقابتپذیری
صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف دیده شده است .از
جمله این حمایت ها می توان به حضور در نمایشگاههای
بین المللی معتبر خــارج از کشور ،کمک به راهان ــدازی
مراکز فروش و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرانی در
بازارهای هدف ،پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشان
های تجاری ایرانی در بازارهای هدف و پرداخت جایزه
صادراتیبهخدماتفنیومهندسیاولویتداراشارهکرد.

...
ارز



تخلفی از بخشنامه نرخ سود گزارش نشده است

دبیرکل کانون بانکهای خصوصی با تاکید بر این که
نرخ های فعلی سپرده و تسهیالت برای بانک ها زیان آور
است ،گفت :تاکنون فقط یک مورد از رعایت نکردن نرخ
سود به کانون منعکس شده که بعد از بررسی ما مشخص
شد آن گونه که اطالع داده شد نبوده است .محمد رضا
جمشیدی در گفتوگو با فــارس ،دربــاره روند اعمال
نرخهای سود در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی
افزود :همه بانکها این نرخ سود را رعایت میکنند.
▪فاصله  11روزه برای کنترل تورم خوب بود

دبیر کل کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این
سوال که آیا ایجاد فاصله  11روزه از ابالغ تا اجرای سود
سپرده علیالحساب  15درصد اثــرات مثبت کاهش
نرخ سود را کمرنگ نکرد ،گفت :منافع این کار بیشتر از
زیانهای آن بود .وی ادامه داد :یکی از اهداف ایجاد این
فاصله ،کنترل نقدینگی و حفظ سپردهها از طریق تبدیل
سپردههای کوتاه مدت به بلند مدت بود تا تورم کنترل و
منابع بانکها ماندگار شود .دبیر کل کانون بانکهای
خصوصی در واکنش به این پرسش که نرخ سود فعلی

...

کشاورزی



خودروسازی رو به افول فرانسه
بعد از برجام ،قــراردادهــای خــودرویــی ایــران عمدت ًا با
فرانسوی ها منعقد شد تا این شرکت ها بعد از سابقه نه
چندانمثبتدردورانتحریمها،بهحضورمجدددربازار
ایران امیدوار شوند .این قراردادها را می توان حاصل نیاز
هردوطرفبهتعامالتتجاریدانست.بهویژهفرانسهکه
مروری بر وضعیت خودروسازی این کشور نشان می دهد
از اوایل قرن  ،21جایگاه خود در عرصه بین المللی را به
شدت از دست داده است .در نمودار فوق ،خط آبی رنگ،
روند تولید خودروی این کشور (میلیون دستگاه) و خط
قرمزرنگ،روندسهماینکشورازتولیدخودرودرجهان(به
درصد)راازسال 2000تا 2016نشانمیدهد(.کانال
احسانسلطانی-پژوهشگراقتصادی-بهنقلازسازمان
بینالمللیتولیدکنندگانخودرو)

...

بازار خبر

عرضه اولیه سهام یک تولید کننده
صنعتی در بورس

معاون اول رئیس جمهور «بسته حمایت از توسعه صادرات
غیرنفتی» را به کلیه دستگاه های اجرایی ابــاغ کرد.
این بسته شامل تسهیالت و حمایت های ارزی و ریالی
از صــادرات کاالها و خدمات فنی و مهندسی است.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور ،بر
این اساس ،بانک ها اقدام به ارائه تسهیالت صادراتی با
نرخ  14.5درصد (میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق
توسعهملیونرخسودمصوبشورایپولواعتبار)خواهند
کرد .البته به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیالت
صادراتی ،بخشی از سود این تسهیالت تا سقف  6درصد،
به عنوان یارانه سود توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت
از صادرکنندگان به بانک عامل پرداخت میشود.در این
دستورالعمل ،ارائه تسهیالت ارزی به خریداران خارجی
کاالهاوخدماتایرانینیزدیدهشدهاستکهدرقالباعتبار
خریدارونیزتامینسرمایهدرگردششرکتهایصادراتی
فعال در زمینه صادرات مجدد کاال و صادرات خدمات فنی
و مهندسی ،مطابق رویههای موجود صندوق پرداخت می
شود.اینتسهیالتدرصورتگشایشاعتباراسنادی()LC
با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپردهگذاری صندوق
توسعه ملی در بانک عامل به میزان 2درصد ،کارمزد بانک

شاخص

برای سیستم بانکی زیاد نیست ،گفت :بانکها موافق
کاهش نرخ سود هستند و در این سالها که نرخ سود
بانکی باال بود انگیزه تولید در بسیاری از تولید کنندگان
کاهش یافت و آن ها هم ترجیح دادند به جای تولید،
سرمایه خود را سپردهگذاری کنند.
▪نرخ های فعلی برای بانک ها زیان آور است

وی با بیان این که سود بانکی باید در سطحی باشد که
انگیزه تولید از بین نرود ،تصریح کرد :نرخ  15درصد
برای سپرده و  18درصد برای تسهیالت هم نرخ باالیی
است و البته اختالف  3درصدی در این دو نرخ صرفه
اعطای تسهیالت برای بانکها را کاهش میدهد زیرا با
توجه به هزینههای بانکها پرداخت تسهیالت با این نرخ
برای بانکها زیان آور است .دبیر کل کانون بانکهای
خصوصی با تایید ضرورت کاهش دوباره نرخ سود بانکی
در آینده ،گفت :البته فعال در گام اول باید اولویت را
رعایت نرخ سود علیالحساب  15درصد قرار داد و بعد
از نمایان شدن اثرات و منافع کاهش سود سپرده ،گام
بعدی را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی برداشت.

...
تجارت

دستوروزیراقتصاد؛اوراقبهادارارزیدرراهاست

ایران رتبه اول تولید پسته جهان را از آمریکا پس گرفت

توافق  ۵۰۰میلیون یورویی ایران و پاکستان

وزیر اقتصاد به سازمان بورس دستور داد هر چه سریع تر درباره
انتشار و فروش اوراق بهادار ارزی در حوزه تامین مالی برخی
پروژههای نفتی که توافقات آن صورت گرفته اقدام کند.
به گزارش ایسنا ،وزیر اقتصاد در نخستین جلسه شورای عالی
بورس در دولت دوازدهم با بیان این که ایجاد تنوع در ابزارها و به
کارگیری همه ظرفیت های قانونی برای توسعه و عمق بخشی
به بــازار سرمایه اجتناب ناپذیر است ،گفت :به همین منظور
سازمان بورس باید تالش کند هر چه سریع تر درباره انتشار و
فروش اوراق بهادار ارزی در حوزه تامین مالی برخی پروژه های
نفتی که توافقات آن صورت گرفته ،اقدام کند .وی در بخش
دیگری از سخنان خود به اهمیت سامان دهی و مدیریت نحوه
عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود :سازمان
بــورس باید بــرای کاهش نرخ سود اوراق بدهی برنامه ریزی
جدی کند و شرایط را برای منطقی شدن این نرخ فراهم کند که
قطعا نتیجه آن روی حجم این بازار تاثیر مثبت و اطمینان بخش
خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت
جهادبابیان این که پیش بینی میشود امسال۳۱۰
هــزارتــن پسته در کشور تولید شــود،گــفــت:ایــران با
شکست آمریکا بار دیگر به رتبه نخست تولیدپسته جهان
برمیگردد .شکرا ...حاجی وند در گفت وگو با مهر ،
اظهارکرد :با توجه به تولید  ۳۰۴هزار تن پسته در سال
۱۳۹۵؛ امسال در مقایسه با سال قبل میزان افزایش
تولید حدود ۲درصد پیش بینی می شود .وی درباره این که گفته میشود ایران امسال
توانسته با شکست آمریکا رتبه اول تولید پسته را پس بگیرد و به مقام نخست جهان در
تولید این محصول دست یابد ،گفت :براساس بررسی های انجام شده میزان تولید
پسته در آمریکا  ۲۷۰هزار تن (در سال  )۲۰۱۷تخمین زده میشود و ایران با پیش بینی
تولید ۳۱۰هزار تن در رتبه اول تولید جهانی قرار می گیرد .مدیرکل دفتر امور میوههای
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت
صادرات این محصول را مورد اشاره قرار داد و افزود :میزان صادرات پسته در چهار ماهه
منتهی به تیرماه  ۱۳۹۶برابر  ۱۶هزار و  ۶۶۰تن است و از آن جا که برداشت پسته آغاز
شده ،افزایش صادرات در ماههای آینده پیش بینی میشود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت :اجــرای توافق خط
اعتباری دوطرفه  ۵۰۰میلیون یورویی بانکهای مرکزی
ایران و پاکستان و گشایش شعب بانکی در دو کشور باید در
سه ماه آینده تحقق یابد.
به گزارش تسنیم ،محمد نهاوندیان در دیدار با وزیر خارجه
پاکستان با تاکید بر لزوم برداشتن فوری ترین گام ها در حوزه
بانکی و حمل و نقل بین دو کشور ،گفت :اگرچه سطح تجارت
دو کشور  35درصد رشد نشان می دهد ولی در فضای پس از
تحریم باید شاهد جهش در مناسبات اقتصادی و رسیدن به
هدف پنج میلیارد یورو باشیم.
وی ادامــه داد :اجــرای توافق خط اعتباری دوطرفه 500
میلیون یورویی بانک های مرکزی و گشایش شعبه بانک در
دو کشور باید در سه ماه آینده تحقق یابد .همچنین برقراری
خط کشتیرانی مسافری و باری بین چابهار و کراچی و خط
پروازی مستقیم بین دو کشور می تواند زمینه ساز همکاری
های بلندمدت تر شود.

ایران خودرو ،بزرگ ترین اوراق مالی
غیردولتی را با سود 18درصد منتشر می کند
فــارس -مدیر عامل شرکت مدیریت
دارایـــی مــرکــزی بـــازار سرمایه گفت:
موافقت اصولی تامین مالی شرکت ایران
خــودرو به مبلغ  ۷هزار میلیارد ریال از
طریق انتشار صکوک مرابحه در بازار سرمایه صادر شد .به
گفته وی ،این اوراق  4ساله ،با نرخ سود  18درصد و به
صورت با نام از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران
عرضه خواهد شد .بهگفته ابوترابی ،صکوک 7هزار میلیارد
ریالی ایران خودرو بزرگ ترین انتشار صکوک غیر دولتی
در بازار سرمایه خواهد بود.

رکورد مصرف بنزین در سال  ۹۶شکست
تسنیم -با ثبت مصرف  ۱۰۴میلیون و
 ۷۰۰هزار لیتر بنزین در روز شانزدهم
شهریورماه ،رکورد مصرف بنزین در سال
 ۹۶شکست.

تولیدکنندگانچیپسنگرانحذفقیمتاند؟!
ایسنا -این خبرگزاری با اشاره به این که
دو شرکت بــزرگ تولیدکننده چیپس
نگران حذف درج قیمت هستند نوشت:
این دو شرکت که  80درصد بازار چیپس
را در اختیار دارنــد با سرپوش آن مانع از رقابت تولید
کنندگان کوچک شدند .به طور مثال اگر قیمت محصول
آن ها باید در بازار معادل  ۱۵۰۰تومان به مشتریان عرضه
شود آن ها قیمت محصول را  ۲۰۰۰تومان درج میکردند
و با اهــدای درجــه آزادی در قیمت به فروشنده باعث
میشدند تا واحدهای فروش تنها از این دو برند در بازار
چیپس ایران خریدهای خود را انجام دهند.

ایرما 30،درصد کشاورزی آمریکا را نابود کرد
مــهــر -بــه گــــزارش ســی ان بــی ســی،
برآوردهای اولیه از توفان ایرما در ایالت
فلوریدای آمریکا حاکی از خسارت ۳۰
درصدی این بالی طبیعی به محصوالت
کشاورزی این منطقه است.

ایران خطوط برق و نیروگاههای سوریه را
بازسازی میکند
فارس -سرپرست وزارت نیرو با اشاره به
انعقاد چندین تفاهم نامه مشترک میان
طرف ایرانی و وزیــر برق سوریه ،گفت :
عمده این قراردادها مربوط به بازسازی
تجهیزات برق ،نیروگاهها و خطوط انتقال است تا بتوانیم
خدمات بهتری را در اختیار مشترکان سوری قرار بدهیم.

...
خبر

هشدار درباره احتمال انحراف منابع وام
اشتغال زایی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشــاره به طــرح 1.5
میلیارد دالری اشتغال زایی روستایی گفت :این خطر وجود
داردکهاعتبارمذکورراافرادیغیرازروستائیاندریافتکنند
ویابهناماشتغالدریکروستاگرفتهشدهوصرفخریدامالک
در شهرها شود.به گزارش تسنیم ،عباس پاپیزاده نماینده
مردم دزفول در گفتوگو با رادیو در مورد الیحه اختصاص
 1.5میلیارد دالر اعتبار اشتغال زایی روستایی ،با بیان این
که اکنون مبلغ بسیار خوبی برای این موضوع و چیزی حدود
یک و نیم میلیون دالر به آن اختصاص پیدا کرده است گفت:
اما اجرای این طرح چالش هایی نیز دارد که اگر به آن توجه
نشود امکان شکست طرح وجود خواهد داشت .پاپیزاده
با اشاره به چالش های این طرح گفت :این خطر وجود دارد
که سرمای ه اختصاص یافته در این بخش به جای واگذاری به
روستائیان به افراد دیگری واگذار شود که اساسا روستایی
نیستند و یا به نام اشتغال در یک روستا با رویکرد دیگری
مثال صــرف خرید و فــروش امــاک در سطح شهرها شود
که این ناشی از کمبود نظارت و بازرسیهای الزم است.
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