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افزایش نرخ سود بانکی
منتفی است
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درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم
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دست رد غول های نفتی
به سینه ترامپ

اوپک و روسیه :نیازی به افزایش فوری
تولید نفت نیست
درحالیکهچندروزقبل،ترامپدرتوئیتیتهدیدآمیزبرخی
کشورهایاوپکراتهدیدکردهوخواستارافزایشتولیدنفت
شدهبود،اعضایاوپکوغیراوپکازجملهعربستانوروسیه
درجلسهدیروزخودضمنرددرخواستترامپ،تاکیدکردند
که نیازی به افزایش فوری تولید نفت نیست .در این نشست
صرفا بر بازگشت به توافق قبلی مبنی بر کاهش 1.8میلیون
بشکه ای تولید نفت و رعایت 100درصدی این توافق تاکید
شد.دیروز الجزایر میزبان نشســت کمیته وزارتی نظارت بر
توافق جهانی کاهش تولید نفت بود .جایی که تصمیم ویژه
ای گرفته نشد و اعضا تاکید کردند که به توافق پیشین برای
کاهش  1.8میلیون بشکه ای تولید نفت عمل شود .گفتنی
است بعد از گرفتن این تصمیم در سال  ،1395اعضا حدود
 2.8میلیونبشکهازتولیدخودکاستندکهبهمعنیپایبندی
بیش از حد ( 150درصدی) به توافق کاهش تولید اســت.
البته بخشی از این کاهش تولید ،به خاطر مشکالت داخلی
ونزوئال و لیبی بود که نتوانستند به میزان سهمیه خود نفت
تولید کنند .بنابراین در نشســت دیروز تصمیم گرفته شــد،
تولید مقداری رشــد کند و پایبندی به  100درصد برســد.
اگرچه وزیر نفت بسیاری از کشــورها در این نشست حضور
یافتند امــا زنگنه وزیــر نفت کشــورمان در آخریــن لحظات
برنامه خــود را تغییر داد و حســین کاظــم پور اردبیلــی را به
عنوان رئیس هیئت ایرانی به الجزایر فرســتاد .زنگنه گفت
که این کمیته مهم نیست و حق تصمیم گیری ندارد.حسین
کاظمپــور اردبیلــی درباره این نشســت گفت :اعضــا تاکید
کردهاند کــه به توافق کاهــش تولید  ۱۰۰درصــدی پایبند
باشند.بهگفتهویهیچرقمیبرایافزایشتولیددرنشست
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک
و غیراوپک ( )JMMCمطرح نشــد.در حالی که این تصمیم
اوپکبهصراحتبهمعنیمخالفتبادرخواستچندروزقبل
ترامپ برای افزایش فوری تولید نفت است ،اظهارات وزیران
انرژی روسیه و عربستان هم بر این موضوع تاکید دارد .شانا
به نقل از رویتــرز و الجزیره گزارش کرد  :خالــد الفالح ،وزیر
انرژی عربستان ،پیش از برگزاری نشست اعالم کرده است،
عربستان ظرفیت مازاد برای افزایش تولید نفت را دارد ،اما
اکنونایناقدامضرورینیست.ویبااشارهبهمتعادلبودن
بازارها گفت :هیچ پاالیشــگری را در جهان نمیشناسم که
به دنبال نفت بگردد و نتوانــد آن را بیابد .الفالح اعالم کرد:
دستیابیبهپایبندی ۱۰۰درصدیبهتوافقجهانیکاهش
تولید نفت ،هدف اصلی اســت و باید در دو تا سه ماه آینده به
اینهدفدستیافت.الکساندرنواک،وزیرانرژیروسیهنیز
اعالمکرد:هیچگونهافزایشفوریتولیدضرورینیست.وی
افزود:مااجماعداریمکهبایدکمبودتولیدراجبرانکنیموبه
پایبندی ۱۰۰درصدی دست یابیم.
▪ناتوانی عربستان از افزایش تولید

در همیــن حــال آرامکو ،شــرکت نفــت دولتی عربســتان
سعودی ،به خریداران بالقوه خود هشدار داده است که در
ماه اکتبر  -۲۰۱۸یک ماه قبل از اجرایی شدن تحریمهای
ایران -با کاهــش عرضه نفت مرغوب خــود روبه رو خواهد
ی که انتظار
شد.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک ،در حال 
میرفت با تحریم نفتی ایران ،عربستان سعودی تولید نفت
خود را افزایــش دهد تا از عهــده تقاضای بــازار برآید ،حاال
شرکت نفت این کشور به خریداران میگوید که ذخایر آن،
در حال افت است و وحشت از این که قیمتها از  ۱۰۰دالر
فراتر روند دوباره افزایش یافته است.

...
اخبار

جزئیات پیش فروش ایران خودرو
معاون گــروه صنعتی ایــران خودرو جزئیــات پیشفروش
 ۵۳هزار دستگاه از محصوالت این شرکت را اعالم کرد که
از سهشنبه (سوم مهر) به صورت اینترنتی آغاز و طی شش
روز اجرا میشــود.به گزارش ایســنا به نقل از خان کرمی،
خودروهــای پــژو  ۲۰۶تیــپ ۲و  ۲۰۶تیــپ  ،۵پژو۴۰۵
جی ال ایکس ،سمند ال ایکس ،سورن ای ال ایکس ،رانا،
دنا و وانت آریســان در این پیش فروش قابل عرضه اســت.
همچنین بــرای جلوگیــری از ترافیک مشــتریان روی وب
سایت فروش ،کد ملی مشتریان براساس رقم سمت راست
به شش گروه تفکیک می شــود و در هر روز فقط مشتریان
با کد ملی تعیین شده می توانند اقدام به ثبت نام کنند .بر
این اســاس دارندگان کد ملی با رقم سمت راست یک روز
سه شنبه ،رقم ســمت راســت  ۲و  ۳روز چهارشــنبه ،رقم
سمت راست  ۴و  ۵روز پنج شنبه ،رقم سمت راست  ۶و ۷
روز شنبه ،رقم سمت راســت  ۸و  ۹روز یک شنبه و کد ملی
با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشــنبه هفته آینده می
توانند در طرح پیش فروش ثبت نــام کنند.بنا بر اظهارات
خان کرمی ،افرادی که در  ۱۸ماه گذشته از ایران خودرو
خرید کــرده و همچنین مشــتریانی کــه در ثبت نــام اخیر
شــرکت ســایپا موفق به ثبت نام شــده اند ،امکان ثبت نام
نخواهند داشت.

اطالعیه دیرهنگام مبنی برغیرقانونی بودن
فعالیت تجارت الکترونیک ثامن
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی اطالعیــه ای دیرهنگام
در خصــوص فعالیت هــای کســب و کار اینترنتــی تجارت
الکترونیک مربوط به ســکه ثامن صادر کرد که نشــان می
دهد نماد الکترونیکی به این کســب و کار به استناد مجوز
آن از اتحادیه طال اعطا شده است .منتها نه اتحادیه طالی
تهران ،بلکه بناب آذربایجان شــرقی!طبق توضیحات این
مرکز که خبرگزاری فارس آن را منتشــر کرده اســت ،نماد
اعتماد الکترونیکی سکه ثامن در  13مرداد  95صادر شده
بود و تا  13آذر  1400اعتبار داشته است و از این موسسه
تعهد محضری گرفته شده بود که مطابق با مصوبات شورای
پول و اعتبار ،فروش ســکه اینترنتی نداشــته باشــد .با این
حال ،در زمان تمدید اعتبار و در نظــارت های دورهای ،در
خصوص تخلف فروش ســکه تذکرات الزم را دریافت کرده
بود که این ســایت فعالیت خود را اصالح کــرد اما مجدد از
عناوین فروش سکه در سایت خود استفاده کرد.

نیمه این خبر بســنده کردند تا خبر تغییر شــریعتمداری
از ســمت وزارت صنعــت قــوت بگیرد.بعــد از تنش های
ارزی ماه های ابتدایی ســال بود که مطالبات و در پی آن
زمزمه هایی مبنی بر تغییر کابینه از درون دولت به گوش

...
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حذف تکذیبیه استعفا از سایت
وزارت صنعت ،احتمال رفتن
شریعتمداری را قوت بخشید



...
مسکن

سکه طرح جدید

نیم سکه

رســید .یکی از وزیرانی کــه مطالبه تغییرش مطرح شــد
شــریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجــارت بود .چرا که
فشار عجیب و غریب برای واردات با ارز  4200تومانی و
سکوت دستگاه تنظیم کننده سیاست های تجاری در این
میان ،عم ً
ال منجر به یک شوک در بخش تجارت خارجی
کشــور شــد .تا جایی که دولت مجبور شــد سیاســت «بار
عام» برای واردات با دالر دولتی را کنار بگذارد .هم اینک
نیز تبعات این تصمیم در خصوص پرداخت مابه التفاوت
نرخ ارز توســط واردکنندگان با ارز دولتی حاشــیه هایی
را رقم زده است .عالوه بر این ،تخلف برخی زیرمجموعه
های وزارت صنعت در ماجــرای واردات غیرقانونی بیش
از شــش هزار خودرو نیز از مواردی بود که انتقادها علیه
شــریعتمداری را افزایش داد .همچنین تصمیمات رانت
زا درباره عرضه محصوالت پتروشیمی و فلزات در بورس
کاال که موجب شکل گیری رانت های چند هزار میلیارد
تومانی شده بود ،از دیگر اشکاالت عملکرد وی محسوب
میشود.در هر حال دیروز فضای رسانه ای شاهد تایید و
تکذیب استعفای شریعتمداری ،قبل از هرگونه استیضاح
یا تغییر از سوی رئیس جمهور بود .در این خصوص تسنیم
به نقــل از اکبریــان ،رئیس کمیســیون صنایــع و معادن
مجلس ،خبر داد که استعفای شریعتمداری وزیر صنعت
تقدیم دولت شده است .خبر اســتعفای شریعتمداری از
ســوی دو رســانه دولتی تکذیب شــد .ابتدا پایگاه اطالع
رســانی دولت خبــر اســتعفا را به نقــل از روابــط عمومی
وزارت صنعت تکذیــب کرد اما پــس از آن ســایت خبری

وزیرصنعت
در یک قدمیتغییر

اســتعفای وزیر صنعت دیــروز در حالی با تاییــد و تکذیب
مواجــه شــد کــه برخــی نماینــدگان از جملــه روســای
کمیسیون های اقتصادی و صنایع مجلس ،از قطعی بودن
این اســتعفا خبر داده اند اما دولتی ها به تکذیب نصف و

در حالی که زمزمه هایی در خصوص احتمال افزایش نرخ سود بانکی به گوش می رسید ،برخی خبرها حکایت از منتفی شدن این موضوع در بانک مرکزی
دارد .فارس نوشت :شنیدهها حاکی است ،با توجه به وضعیت نظام بانکی و اثرات منفی افزایش نرخ سود بر دیگر متغیرهای کالن از جمله رشد پایه پولی و
افتسرمایهگذاریوتقاضاکهافتوحتیمنفیشدنرشداقتصادیرادرپیدارد،تصمیمگیریبرایافزایشنرخسودبانکیازدستورکارخارجشدهاست.





مجلس

نفت

ربع سکه

شاخص کل

شاتا وابسته به روابط عمومی وزارت صنعت ،خبر تکذیب
استعفا را از ســایت خود برداشــت .این موضوع احتمال
صحت خبر اســتعفا را که بین رفت و برگشت های رسانه
ای سرگردان بود ،بیشــتر کرد تا این که اظهار نظر دو تن
از نمایندگان مجلس تقریبــ ًا آن را نهایی کرد .در این باره
پــور ابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس ،به
صداوسیما گفت :شــریعتمداری دیروز استعفای خود را
تقدیم رئیس جمهور کرد و پیگیریهای ما و خبرها حاکی
از آن اســت که رئیس جمهور بهاحتمال قوی این استعفا
را میپذیرد .امیرآبــادی عضو هیئت رئیســه مجلس هم
گفت :آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفتند
وزیر صنعت ،معدن و تجارت استعفا کرده است .هرچند
خود امیری در گفت و گوی کوتاه با مهر این خبر را تکذیب
کرد .در عین حــال جعفرزاده ایمن آبــادی دیگر نماینده
مجلس وجه دیگری از ماجرا را باز کــرد وگفت  :ظاهرا به
شریعتمداری پیشــنهاد حضور در یک وزارتخانه دیگر را
دادهاند اما قبول نکرده و خواسته تا در وزارت صمت باقی
بماند .به گزارش باشگاه خبرنگاران وی ادامه داد :اما به
شریعتمداری اعالم شده که دیگر نمی خواهند از حضور
وی در این وزارتخانه استفاده کنند ،بنابراین وی استعفا
کرده اســت.اظهار نظری که تــا حدی با حــذف تکذیبیه
استعفا از سایت وزارت صمت همخوانی دارد  .به گزارش
خراســان به رغم گمانــه زنی هــا ،هنوز به روشــنی دلیل
اصلی اســتعفای شــریعتمداری و این که آیا وی به سمت
دیگری در دولت منصوب می شود یا نه ،معلوم نیست.



...

اختالس

رشد  30درصدی قیمت مسکن
شهری در بهار امسال

افزایش تعرفه برق برای  2دهک باال
راهکار حل بحران خاموشی

کره جنوبی برای  3ماه پیاپی
از ایران نفت نخریده است

متهم اختالس در بانکرینگ بوشهر
به گرجستان گریخت

اولین گــزارش رســمی از رشــد قیمت مســکن در
نقاط مختلف شهری در ســال  1397منتشر شد.
پیش از این صرفا متوسط قیمت مسکن در تهران،
توسط بانک مرکزی ،محاسبه و منتشر شده بود که
نشانازرشدبیشاز 50درصدیقیمتدرپایتخت
در یک ســال گذشــته داشــت .اما حاال مرکــز آمار
قیمت مسکن در نقاط شــهری را بر اساس سامانه
معامالت امالک و مســتغالت گزارش کرده است.
گزارشــی که حکایت از رشــد  29درصدی قیمت
زمین 30.3 ،درصدی قیمت واحد مسکونی و 22
درصدی نرخ اجاره در بهار امسال نسبت به بهار96
دارد .طبق این گزارش ،متوسط قیمت هر مترمربع
واحد مسکونی در نقاط شهری در بهار امسال یک
میلیون و  938هزار تومان بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس با اشــاره به ســهم ۳۰
درصدی مشترکان پرمصرف از کل برق مصرفی،
اصــاح تعرفه برق ایــن مشــترکان را راهکار حل
بحــران خاموشــی دانســت .بــ ه گزارش مهــر ،بر
اســاس بررســی ایــن مرکز ،بیــش از  ۵۰درصــد
مصرف بــرق در زمــان اوج بــار ،مربــوط به بخش
خانگی است ۲۰ .درصد از مشترکان خانگی (دو
دهک باالی درآمدی) حدود  ۳۰درصد از مصرف
برق را به خــود اختصاص داده اند کــه  ۵۰درصد
بیشتر از میانگین مردم برق مصرف می کنند .در
این زمینه ،مشــترکان پرمصــرف خانگی به دلیل
سهم باال از مصرف برق در ساعات اوج بار ،اصلی
ترین گزینه برای اصالح تعرفه برق هستند و الزم
نیست قیمت برق برای همه افزایش یابد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با تاکید بر این
که کره جنوبی حدود ســه ماه پیاپی است که هیچ
واردات نفتــی از ایران نداشــته اســت ،گفت :کره
جنوبی نخستین کشــوری اســت که در پی اعمال
تحریمهای یک جانبــه آمریکا علیه ایــران ،به طور
کامــل واردات نفــت از ایــران را قطع کرده اســت.
به گزارش ایرنا ،کســری نــوری دربــاره گفتههای
ســفیر کره جنوبی مبنی بــر تــداوم همکاریهای
شــرکتهای نفتی کره ای با ایــران گفت :هر چند
ما همچون گذشته عالقهمند به توسعه همکاریها
با کره جنوبی در همه زمینههای ممکن در صنعت
نفت هستیم ،اما متاسفانه کره جنوبی واردات نفت
از ایران را متوقف کرده است .کره پیش از این روزانه
حدود  180هزار بشکه نفت از ایران میخرید.

مســئول فروش فراورده های نفتی به کشــتیها
در بوشــهر با اختالس چند  10میلیارد تومانی از
کشور متواری شد.
به گزارش فارس« ،ح.ط» که مدت دو سال و نیم
در این ســمت مشــغول به کار بوده اســت ،پیش
از این دو بار دیگر نیز دســت به سوءاستفاده زده
که در نوبت های قبل ارقام این سوءاســتفادهها
اندک بود .بــا وجود ایــن ظاهرا توجهــی به این
موضوع از ســوی مســئوالن صــورت نگرفته بود
تا این که نــام برده توانســت ارقــام کالن تری را
به جیــب بزند .پیگیــری خبرنگار فــارس حاکی
است ،ظاهرا «ح.ط» که پیشــتر خانواده خود را
به گرجستان فرستاده بود ،خود نیز به این کشور
متواری شده است.

ارزنیمایی برای ازما بهتران!

بردبار-درحالــی که از ابتــدای روی کار آمدن ســکاندار
جدید برای سیاست های ارزی کشور در ساختمان شیشه
ای میرداماد و تدوین بسته جدید و ارائه دستورالعمل های
تازه به صرافی ها حــدود دو ماه می گذرد امــا با حضوری
میدانــی در بــازار ارز پایتخــت ،اجرایــی نشــدن برخی از
این دســتورالعمل هــا و همچنین خرید و فــروش نیمایی
ارز در بسیاری از صرافی ها کامال مشــهود است .حتی با
گذری به بازار ارز دریافتیم که دستورالعمل بانک مرکزی
برای اختصــاص ارز صرافــی ها بــه برخی گروه هــا نظیر
ارز دانشــجویی ،مســافرتی ،درمانی و...نیز در بســیاری
از صرافی ها اجرا نمی شــود و تعداد معــدودی از صرافی
ها این دســتورالعمل را با شــرایط خاص اجــرا میکنند!
اما متاســفانه در مجاورت همین صرافی ها افرادی دالل
حضور دارند کــه ارز را بــه قیمتــی باالتر از قیمت گیشــه
صرافی ها به صورت آزاد به مشتریان می فروشند.
▪ارز آزاد 14هزار و  670تومان!

درحالی که گیشــه اغلب صرافی هــای پایتخت قیمت 14
هزار و  300تومان را برای خرید و قیمت  14هزار و  450تا
 14هزار و 500تومان را برای فروش هر دالر اعالم می کنند

با بیش از  50امضا

طرح استیضاح وزیر راه و شهر سازی
به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد
دیروز طــرح اســتیضاح عبــاس آخوندی وزیــر راه و
شهرســازی تقدیــم هیئت رئیســه مجلس شــورای
اســامی شــد .به گزارش خبرگزاری های تســنیم
و فــارس ،طــرح اســتیضاح عبــاس آخونــدی وزیر
راه و شهرســازی ظهــر دیــروز بــا بیــش از  ۵۰امضا
تقدیــم هیئت رئیســه مجلس شــد .در ایــن طرح به
ســوءمدیریت در ســامان دهــی بــازار مســکن ،نابه
سامانیدرمسکنمهر،مشکالتموجوددرحوزهراه
و جادهای و مشــکالت مربوط به راهآهن اشاره شده
اســت .همچنین ضعف عملکرد در مدیریت بحران
شهری و برون شهری ،ایجاد تنش و ناهماهنگی بین
مهندسان ساختمان ،استفاده از مدیران ناکارآمد،
ناتوانی در بهره مندی از سرمایه خارجی برای توسعه
ناوگان ریلــی و هوایــی ،نارضایتی مــردم از کیفیت
خدماتی حمل و نقل هوایی و بــی توجهی به توصیه
های نظارتی مجلس از دیگر مــوارد مذکور در طرح
اســتیضاح آخوندی اســت.در این بــاره ،علیاصغر
یوسفنژاد ،عضو هیئترئیســه مجلس ،با اشاره به
این که طرح استیضاح عباس آخوندی یک شنبه اول
مهر تقدیم هیئترئیسه مجلس شده توضیح داد که
مراحل اداری آن برای ارجاع به کمیسیون مربوط،
یعنی کمیســیون عمران در حال طی شــدن است.
وی اضافه کرد :طبق آییننامه داخلی مجلس ،وزیر
راه و شهرســازی  10روز فرصــت دارد تــا بــا دعوت
کمیسیون عمران ،در این کمیسیون حضور یابد و به
سؤاالت استیضاحکنندگان پاسخ دهد.

در حالــی کــه تــا اواســط مــرداد ،نمادهــای بــزرگ و
پیشــرو در بــازار ،مثل شــرکت هــای معدنی ،فــوالد و
پتروشیمی ،بیشــترین رشد را در بازار ســرمایه به خود
اختصــاص دادنــد ،از اواخــر مــرداد و مخصوصــا طی
شــهریور شــرکتهای کوچــک در گروه هــای مختلف
موردتوجه قرار گرفتند و رشــد قابل توجهی را طی این
ماه ثبت کردند .گروه کاشــی و ســرامیک ،محصوالت
چوبی و کاغذ ،فنی مهندسی ،مســکن و حتی سیمان
 ،قند  ،داروســازی و خودرو در این مــاه بازدهی رویایی
داشــتند .برخی از این شــرکت ها از محل افزایش نرخ
ارز و صادرات نفع مــی برند و برخی نیز بــه خاطر تورم
ایجادشــده ،ســود اســمی بیشــتری خواهند داشت.
موضوعی که باعث اقبال ســهام داران به آن ها و رشــد
قیمت شان شده است.

...

بازار خبر
عرضه بنزین سوپر ،به زودی

صدا و سیما  -اسماعیلی ،سخنگوی شرکت ملی پاالیش و
پخش فراورده های نفتی گفت :بر اساس برنامه ریزی های
انجام شــده ،تولید بنزین ســوپر از هفته آینده از سر گرفته
میشــود و به دنبال آن توزیــع این فراورده پــس از چند روز
آغاز می شود .وی با بیان این که بنزین یورو  4که هم اکنون
مصرف عمده کشور است ،از نظر کیفیت تفاوت چندانی با
بنزین سوپر ندارد ،افزود :مصرف بنزین سوپر تنها  3درصد
از کل مصرف بنزین کشور را تشکیل می دهد.

فشار هندوانه ای بر منابع آبی ایران
تسنیم -آمارهای ســال گذشته نشــان می دهد که ایران
 780هزار تــن هندوانه به بیش از  30کشــور جهان صادر
کرده اســت .این به معنی خروج  223میلیــارد لیتر آب به
صورت مجازی از کشور ،آن هم در یکی از خشک ترین سال
های آبی کشور است.

مهر -ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ،با بیان این
که قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه در بازار به کیلویی۵۹
تا  ۶۰هزارتومان رسیده اســت ،افزود :واردات باعث شده
است ،افزایش قیمت متوقف شود.

دستور برگزاری مجامع  20بانک صادر شد

واردکنندگان نمی توانند با این قیمت به ارز دست یابند.
▪یوروی نیمایی  9050تومان

ســرانجام با مراجعه بــه یکــی از صرافــی ها در چهــارراه
اســتامبول مــی تــوان ارز نیمایــی را در صــورت داشــتن
صالحیت الزم تهیه کرد .متصدی این صرافی با تاکید بر
این که دالر ندارد اما می تواند یورو در اختیار ما قرار دهد،
می گوید 65 :هــزار یورو بــه قیمت هر یورو  9هــزار و 50
تومان به صورت نیمایی موجود اســت که باید پس از ثبت
سفارش و انجام کارهای اداری الزم صرافی ما را معرفی و
از این جا تهیه کنید.

گزارش مرکز آمارازتورم نقطه به نقطه نشان داد:

رشد  25.7درصدی ساالنه قیمت ها درشهریور
مرکز آمار ،تورم نقطه به نقطه شــهریور را  25.7درصد اعالم
کرد که بــرای خوراکــی هــا 36.1 ،درصد و بــرای کاالهای
غیرخوراکــی  21.7درصد بوده اســت .طبق ایــن گزارش،
قیمت ها در شــهریور نســبت به مــرداد  5.4درصــد افزایش
یافته اند.گزارش رســمی مرکز آمار از تغییــرات قیمت ها در
شهریور  97حکایت از آن دارد که قیمت ها در این ماه نسبت
به ماه قبل 5.4 ،درصد افزایش داشته است .این تغییر برای
خانوارهایشهری 5.3درصدوبرایخانوارهایروستانشین

گل های سرسبد بورس در شهریور؛ از
کاشی و سرامیک تا دارو

گوشت گوسفندی به  ۶۰هزارتومان رسید

گزارش میدانی خراسان از تداوم نابه سامانی بازار ارز

اما در مجــاورت دو صرافی در نزدیکی چهارراه اســتامبول
جوانی دالل ایستاده اســت و از مراجعان به این دو صرافی
می پرســد که اگــر ارز می خواهند فروشــنده اســت .به وی
می گویم که  10هــزار دالر می خواهم چند می فروشــی؟
پاســخ می دهد 14هزار و  670تومان! می پرســم  ،گیشه
صرافی ها 14هزار و  500تومان و کمتر را نشــان می دهد
که پاســخ می دهد :اگر می توانی بــرو از همان هــا بخر! به
داخل همــان صرافی مــی روم که جوانــک دالل در ابتدای
ورودی آن ایستاده اســت و می پرسم  ،ارز مســافرتی دارند
یا خیر که پاســخ منفی اســت .به یکی دیگر از صرافی ها در
همان نزدیکــی مراجعه می کنم که فروشــنده می گوید ارز
مسافرتی یورو و دالر نداریم اما پوند موجود است ،قیمت هر
پوند انگلیس نیز روی تابلوی صرافی عدد  18هزار و 300
تومان را نشان می دهد.حشمتی ،مدیرعامل یکی از صرافی
های خیابان جمهوری اسالمی معتقد است ارز نیمایی برای
از ما بهتران است و پتروشــیمی ها حاضر نیستند به سامانه
نیما ارز بدهند.وی می افزاید :آیا پتروشیمی ها حاضرند که
دالرشان را مفت بفروشند ،پتروشیمی ها و صادرکنندگان،
دالرشان را نمی فروشند .به گفته وی ،ارز حدود هشت هزار
تومانی در ســامانه نیما نیز به راحتی پیدا نمی شود و اغلب

شاخص

 5.8درصد بــوده اســت.با این حــال ،تغییرات قیمــت برای
کاالهایخوراکیوغیرخوراکییکساننبودهاست.براساس
گزارش فوق ،خوراکی ها در شهریور امسال نسبت به مرداد،
در حدود  6.4درصد افزایش قیمت داشته اند که این میزان
افزایش از افزایش قیمت کاالهای غیر خوراکی بیشــتر بوده
است .کاالهای غیر خوراکی در شهریورماه 5،درصد افزایش
قیمت را نسبت به مرداد تجربه کرده اند.گزارش مرکز آمار در
بخشی دیگر حاکی از آن است که قیمت ها در شهریور امسال

▪افزایش بی محابای قیمت سکه

درگیــرو دار افزایــش قیمــت ارز آزاد ،قیمت ســکه نیز در
صرافی های پایتخــت همچنان روندی صعودی داشــت
به طوری که قبل از ظهــر دیروز قیمت هرســکه تمام بهار
امامی چهار میلیــون و  500هزارتومان بــود که تا آخرین
لحظات تهیه این گــزارش در بعد از ظهر بــه بیش از چهار
میلیون و  600هــزار تومان افزایش یافــت .اکنون باید از
متولیان ناظر بر بازار پولی کشــور پرســید که به چه دلیل
قیمت سکه کامال منطبق بر نوسانات ارز آزاد افزایش می
یابد و از سامانه هایی نظیر ســنا و نیما برای تعیین قیمت
الگو نمی گیرد؟
نسبت به سال قبل 25.7 ،درصد افزایش داشته اند .این رقم
برای خوراکی ها  36.1درصد و برای کاالهای غیر خوراکی
 21.7درصد بوده است.میانگین افزایش قیمت ها برای12
ماه منتهی به شــهریور (تورم شــهریورماه) نیز طبق محاسبه
مرکز آمار ایران به  11.3درصد رسیده است که این نرخ برای
خوراکی ها 14.3درصد و برای کاالهای غیر خوراکی10.1
درصد بوده است.

مهر -بانــک مرکزی مجــوز برگــزاری مجامــع  ۲۰بانک و
موسســه اعتباری برای دوره مالی منتهی به اســفند  ۹۶را
صادر کرد .ایــن بانک اعــام کــرد :از مجمــوع  ۳۶بانک و
موسسه اعتباری تا  ۳۱شــهریور  ۹۷مجوز مجامع عمومی
عــادی  ۲۰بانــک و موسســه اعتباری صادر شــده اســت.
همچنین مجــوز مجمع ســه بانک و موسســه اعتبــاری که
صورتهایمالیحسابرسیشده دارندوپیشنویسنهایی
گزارشحسابرسآنانواصلشدهنیزدردستبررسیاست
که انتظار می رود طی چند روز آینده به نتیجه برسد.

«کارت هدیه» هم به نرخ ارز گره خورد
ایســنا -گزارشهــا از وجــود برخــی ســختگیریها در
بانکها برای صدور کارت هدیه حکایت دارد و در مواردی
مشــتریان دســت خالــی از شــعب بــر میگردنــد.در این
زمینه ،گفتوگــو با برخی مدیــران بانکــی از این حکایت
دارد که با توجه به نوسان نرخ ارز در ماههای گذشته و سه
برابر شــدن قیمت دالر ،هزینــه واردات کارتهای هدیه
افزایش یافته است .این در حالی اســت که بانکها برای
صدور کارتهای هدیه هیچ هزینهای دریافت نمیکنند.
برخی پیش بینی ها حاکی از این است که احتما ً
ال برخی
شعب از صدور کارت هدیه خودداری کنند یا ممکن است
کارتها با مبالغ پایین نیز تا حدی کمتر صادر شود و برای
صرفهجویی در هزینه و کنترل مصرف ،کارتهای موجود
با مبالغ باال و با تعداد زیاد انجام شود.
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