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آمادگی بورسکاال برای
انجام معامالت مسکن

...

نشست خبری
معاون وزیر نیرو در
پاسخ به خراسان اعالم کرد:

معطلی احداث برخی
نیروگاههای خورشیدی به دلیل
بوروکراسی بخش آب
حسین بردبار -معاون وزیر نیرو و رئیس
سازمان ساتبا ،از معطلی احــداث برخی
از نــیــروگــاه ه ــای خــورشــیــدی بــه دلیل
بوروکراسی اداری در بخش آب خبرداد و
گفت :یک نمونه در سیستان و بلوچستان
داشتیم که کار تقریبا تمام شده بود ولی
به خاطر هماهنگی با بخش آب متاسفانه
طوالنی شد.سید محمدصادق زاده ،رئیس
سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری
انرژی دیروز در نشستی خبری در محل این
سازمان در پاسخ به خراسان درخصوص
اقدامات این سازمان برای ایجاد نیروگاه
هــای خورشیدی روی دریــاچــه و مخازن
سدها به منظور جلوگیری از تبخیر ،افزود:
در برخی از مناطق کشور مثل سیستان و
بلوچستان ،میزان آب ورودی با میزان تبخیر
برابری می کند و ما به دنبال ایجاد مشوق
هایی برای احداث نیروگاه های خورشیدی
روی سدها و چاه نیمه ها به منظور کاهش
تبخیر آب هستیم.وی ادامــه داد :اگــر ما
بتوانیم جلوی تبخیر آب را بگیریم ،آب
ورودی به سرمایه آبی استان تبدیل می
شود .ما قیمت های جذابی را اعالم کردیم
و سرمایه گذاران عالقه زیادی نشان دادند
ولــی واقعیت ایــن اســت که هر جا توسعه
نیروگاه بخواهد با هماهنگی دو دستگاه
انجام شود ،مقداری کار کندتر میشود.
معاون وزیر نیرو افزود :در مذاکراتی که با
همکارانمان در بخش آب داشتیم ،تقریبا
به این نتیجه رسیدیم که این مسئله نه تنها
باعث کندی نشود ،بلکه موجب تسریع
شود ،یعنی مشوق هایی در بخش آب در نظر
بگیرند و اعالم کنند که سطح آب روی سد را
کامال در اختیار سرمایه گذار قرار می دهند.
عــاوه بر آن به عنوان یک مشوق ،اتصال
به شبکه مربوط به نیروگاه ها را نیز تامین
کنند ،چون سدها قبال متصل به شبکه شده
اند و کسی که سرمایه گذاری می کند ،الزم
نیست خط انتقالی بکشد که توان تولیدی
اش را به شبکه منتقل کند.

...
خبر

تصمیم جدید دولت برای رونق
نوسازی بافت فرسوده

پرداخت وام  ۱۱۰میلیونی به
انبوه سازان با سود  9و  18درصد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از
پرداخت وام  ۱۱۰میلیونی به انبوه سازان
با دو نرخ سود متفاوت  9و  18درصد از هفته
آینده خبر داد .به گزارش فارس ،هوشنگ
عشایری در نشست بررسی اجرای برنامه
ملی بازآفرینی شهری پــایــدار در استان
هرمزگان گفت :در جلسهای با کمیسیون
اقتصادی مجلس ،بانک مسکن و وزیر راه،
توافق شد ،برای انبوه سازان و سازندگان
حرف های ۷۰،میلیون تومان وام بدون سپرده
گذاری با سود  ۱۸درصد عالوه بر وام ۴۰
میلیون تومانی با نرخ سود  ۹درصد در نظر
گرفته شود .به گفته وی ،فرایند اعطای وام
از هفته آینده و پرداخت این وام ها از ماه
آینده آغاز میشود .پیشتر مبلغ این وام 50
میلیون تومان بــود .وی با اشاره به کسری
چهار هزار میلیارد تومانی در بودجه برنامه
بازآفرینی شهری ،اظهار کــرد :با تاکید
و توجه مقام معظم رهبری بر موضوع و
مساعدت سران سه قوه ،در نهایت اجازه
دریافت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی داده و ماه گذشته مقدمات دریافت این
مبلغ فراهم شد.گفتنی است ،اردیبهشت
مــاه امسال وزیــر وقــت راه و شهرسازی از
احتمال انتقال یک میلیارد دالر از صندوق
توسعه برای جبران کمبود منابع صندوق
یکم (که به خریداران مسکن وام می دهد)
خبر داده بود اما چند روز بعد عشایری از
موافقت بانک مرکزی با اختصاص این مبلغ
برای بازآفرینی شهری خبر داد و گفت که
مراحل بررسی این پیشنهاد در مجلس ادامه
خواهد یافت.

ارز وطال

یورو

دالر

یوان

پوند

درهم امارات

مشهد
تهران

) 425( 114.549

) 5/597( 132.255

18.759

) 2/907(146.691

)0(1.254

اونس جهانی (دالر)

31.479

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگی بورس کاال برای انجام معامالت مسکن بدون محدودیت خبر داد .شاپور محمدی در گفتوگو
با مهر درباره خرید و فروش فیزیکی مسکن در بورس کاال افزود :محدودیتی از این نظر نداریم ،کسانی که عالقهمند به واگذاری واحدهای
ساختمانی در بورس هستند ،باید شکل کاال ،متراژ و همگِ نی زمین آن واحد را تعیین کنند تا بتوانیم آن را در بورس کاال به فروش برسانیم.

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

3.451.000

37.000.000

) 1/200/000( 38.300.000

19.500.000

11.800.000

3.420.000

37.000.000

) 1/900/000 (37.800.000

19.000.000

11.100.000

شاخص کل بورس ایران

مقدار166/891 :

شاخص

تغییر-192 :

آغاز اجرای محدودیت تراکنشکارتخوان ها
سقف تراکنش  50و  100میلیونی برای هر کارت و کد ملی در یک روز

مدیرعامل بانک قوامین از آغاز اعمال محدودیت
تراکنشهای پوزی خبر داد و گفت :براساس این
برنامه ،سقف تراکنش پوزی یک کارت در روز 50
میلیون تومان و برای هر شماره ملی در یک روز
حداکثر  100میلیون تومان است.به گزارش
فارس ،غالمحسین تقی نتاج با اشاره به برنامه
بانک مرکزی برای کنترل سقف تراکنشهای
کارت خوانهای بانکی ،اظهار کرد :اعمال این
محدودیت از روز شنبه آغاز شده است.
وی افزود :براساس این برنامه ،سقف تراکنش
پوزی یک کارت در روز  50میلیون تومان و برای
هر شماره ملی در یک روز حداکثر  100میلیون
تومان است.همچنین خبرگزاری تسنیم ،به نقل
از یک مقام بانک مرکزی ،مالک سقف محدودیت
در هر روز را هر  24ساعت اعالم کرده است.به
گزارش خراسان ،اجرای این طرح ،توسط بانک
مرکزی و با هدف مبارزه با پول شویی صورت می
گیرد .موضوعی که با بخشی از تقاضای مخرب
بــازار ارز نیز مرتبط اســت .چندی پیش همتی
رئیس کل بانک مرکزی ،در این باره گفته بود:
دستگاههای کارت خوان از سوی همکاران بانک
مرکزی طی سال های گذشته مورد غفلت واقع



شده بود .یعنی به راحتی یک فرد می توانست
در خارج از کشور ،از دستگاه کارت خوان ایرانی
(که به طور قاچاق از مرز خارج شده بود) در یک
صرافی خارجی در ترکیه یا کــانــادا ،استفاده
کند ،کارت بکشد و پول جابه جا کند ۵۰ .بار
قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود
و محدودیتی هم در این زمینه وجود نداشت؛ به
طوری که در یک روز ۱۰ ،میلیارد تومان جابه
جایی پــول هم داشتیم ،امــا اکنون بــاالی ۵۰
میلیون تومان امکان پذیر نیست.وی افزود :این
شیوههای استفاده از کارت خوان ها در خارج

...



نفت

از کشور ،مصداق اصلی پول شویی است که یک
فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه جا
کند .این را نظام از ما می خواهد که کنترل کنیم
و البته ما هم محکم هستیم و یکی یکی این ها را
اجرایی خواهیم کرد.
▪تعیین سقف تراکنش های کارت ،به معنای
محدودیت انتقال وجوه بانکی نیست

در ایــن حــال ،معاون فناوری هــای نوین بانک
مرکزی با تاکید بر ایــن که با تغییرات سقف
تراکنشهای بانکی هیچ محدودیتی بــرای

...

پیمان پولی

زندگی مردم ایجاد نمی شود ،گفت :مردم برای
انتقال وجه یا خرید با مبالغ باال میتوانند از
سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت
انجام دهند .حکیمی با بیان این که سرویس پایا
نیز برای انتقال وجه در حسابها قابل دسترس
اســت ،افــزود :در معامالت بــزرگ با مبالغ باال
نیز می تــوان از انــواع و اقسام چک ها ازجمله
چک عــادی ،رمــز دار و تضمین شــده استفاده
کرد.حکیمی تأکید کــرد :آن چــه در اعمال
محدودیت سقف تراکنشهای کارتی برای
بانک مرکزی مهم است ،مشخص بودن مبدأ و
مقصد پول است و اینکه با این نظم و انتظام ،از
هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای
خودش استفاده شود .وی یادآور شد :کارتی که
ابزاری غیرحضوری است ،ریسکهای بیشتری
نسبت به ابزار حضوری دارد .از این رو با اعمال
محدودیتهای فوق از ایجاد سوءاستفادهها در
قالب کالهبرداری ،فیشینگ ،سفتهبازی ،انجام
معامالت مشکوک با ابــزار کــارت و پو لشویی
جلوگیری شده تا حجم خسارتی که از این مسیر
ایجاد میشود ،کاهش یابد ،همچنین حجم
تراکنشهای مشکوک نیز قابلکنترل می شود.

...



صادرات

چین واردات نفت از ایران را افزایش می دهد

پیمان پولی دوجانبه هند و امارات

صادرات محصوالت تقلبی چینی با برند ایرانی

اویل پرایس بر اساس گفته منابع آگاه ،خبر داد که چین قصد
دارد در ماه جاری میالدی سطح خرید و واردات نفت ایران را
نسبت به دو ماه گذشته افزایش دهد .به گزارش ایسنا ،این
اقدام در پی اعطای معافیت آمریکایی ها به هشت خریدار
نفت ایران انجام می شود .طبق گزارش این پایگاه معتبر
نفتی ،چین به عنوان یکی از بزرگ ترین خریداران نفت
ایران ،در این مهلت  ۱۸۰روزه تا سقف  ۳۶۰هزار بشکه در
روز از ایران نفت خریداری می کند .چینی ها پیشتر گفته
بودند که سطح خرید نفت از ایران را به خاطر تحریم های
آمریکا کاهش نمی دهند اما افزایش نیز نخواهند داد.

در ادامه گسترش پیمان های پولی موسوم به سوآپ ارزی
برای حذف دالر ،هند و امارات هم ،پیمان پولی دوجانبه
امضا کردند .بنا به اعالم سفارت هند در امارات ،این توافق
هم اکنون به میزان دو میلیارد درهم امــارات معادل ۳۵
میلیارد روپیه هند است .البته معادل دالری این رقم فعال
حدود  545میلیون دالر است که در مقایسه با مبادالت
 50میلیارد دالری دو کشور قابل توجه نیست .به گزارش
فارس از راشاتودی ،در بیانیه سفارت هند آمده است :توافق
سوآپ ارزی ضمن کاهش نقش دالر ،به تقویت ارز دو کشور
منجر می شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از ارســال
محصوالت تقلبی چینی با برند ایرانی به کشورهای عراق،
افغانستان و پاکستان خبر داد .کاوه در گفتوگو با ایسنا ،با
تاکید بر نیاز کشورهای همسایه به محصوالت ایرانی اظهار
کرد:برخیمحصوالتچینیبابرندایرانی،بهعراق،پاکستان
وافغانستانفرستادهمیشود،چراکهمحصوالتایرانیدراین
کشورها جا افتاده اما سازوکار مناسبی برای صادرات از سوی
ایران تعریف نشده است.وی گفت :هر صادراتی خوب و هر
وارداتی بد نیست ،بنابراین سازمان توسعه تجارت باید کارت
توبیخ صادرات و تشویق واردات نیز داشته باشد.

با ابالغ نرخ های جدید صورت گرفت

قیمتهای جدید ستاد تنظیم بازار

کاهش 7تا  11درصدی قیمت لبنیات
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعالم کرد که پس از بررسیهای
ص ــورت گرفته از ســوی ســازمــان حمایت مصر فکنندگان و
تولیدکنندگان و تعیین نرخهای جدید ،از امروز کاهش قیمت  7تا
 ۱۱درصدی لبنیات اعمال میشود.به گزارش ایسنا ،طی ماههای
اخیرشاهدافزایشقیمتقانونیوغیرقانونیلبنیاتدربازارتوسط
برخی برندهای مطرح بودیم و بارها دستگاههای نظارتی از جمله
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تخلف بودن این
افزایش قیمتها را اعالم کرده بود.رضا باکری  -دبیر انجمن صنفی

صنایع لبنی  -در این باره به ایسنا اعالم کرد :در پی بررسیهای
صورت گرفته توسط سازمان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
کاهش قیمت لبنیات با در نظر گرفتن حاشیه سود قانونی ۱۴
درصدی در دستور کار قرار گرفت که رضایت کارخانهها را نیز در
برداشت.وی ادامه داد :در این میان نرخهای جدید که کاهش
قیمت  7تا  ۱۱درصدی انواع لبنیات را باعث میشود ،به تصویب
سازمان حمایت رسید و به کارخانههای لبنی ابالغ شد که این
قیمتهای مصوب را روی محصوالت خود درج کنند.

در نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد:

انتقاد صریح بخش خصوصی از تصمیمات فساد زای دولت
رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از صدور
 40بخشنامه بــرای کنترل قیمت ارز ،صدور
بخشنامههای متعدد را از مصادیق فساد در
جامعه دانست .به گزارش خبرآنالین ،مسعود
خوانساری با بیان این مطلب در چهاردهمین
همایش ساالنه مبارزه با فساد ،افــزود :برای
کنترل ارز تا امــروز  ۴۰بخشنامه صــادر شده
است .نباید شرایطی را فراهم کرد که افرادی
فرصتطلب از آن سوءاستفاده کنند .وی تاکید
کــرد  :اگر آن شرایط به موقع و درســت بررسی
می شد و شتاب زده عمل نمی شــد ،افزایش
قیمت ارز پیش بینی می شد و قطعا شاهد شرایط
کنونی نبودیم .وی درباره دیگر زمینه های فساد
در کشور ،به شرکتهای خصولتی که بعد از
واگذار یها برمبنای قانون اصل  ۴۴به وجود
آمده نیز اشاره کرد و وجود قوانین ،بخشنامه ها و
دستورالعمل های نادرست را یکی دیگر از عوامل
ایجاد کننده فساد دانست.
▪ادعــای خسارت بخش خصوصی از دولت،
باید بررسی شود

جنیدی ،معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه
ایــن همایش ،در جمع خبرنگاران ،در پاسخ
بــه ســؤالــی مبنی بــر ایــن کــه بــا توجه بــه صــدور
بخشنامههای متعدد ارزی در ماههای اخیر که
بعضا برخی از آن ها منجر به فساد گسترده در

دولــت و بخش خصوصی شده اســت ،آیا بخش
خصوصی میتواند درخواست غرامت از دولت
داشته باشد ،گفت  :من نماینده دولت هستم و در
این باره باید چه چیزی به شما بگویم .به گزارش
فارس ،جنیدی با اشاره به این که در یک جنگ
اقتصادی قرار داریم ،ادامه داد :همچنین باید
بررسی کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل
مدیریت بوده است .وی ادامــه داد :این مسئله
نیازمند رسیدگی کامل قضایی و گرفتن تصمیم
است و اگر فکر می کنید پای این تریبون بدون
بررسی تمام جوانب این مسئله به آن جواب می
دهم باید به حقوقدان بودن من شک کنید.
▪الیحه مدیریت تعارض در منافع عمومی به
زودی ارائه میشود

وی در این همایش با اشاره به تالش برای تدوین
لوایحی به منظور مبارزه با فساد گفت :یکی از این
لوایح که سال گذشته به دولت ارائه شد و دولت
آن را ارجاع کرد و در کمیسیون در حال بررسی
است ،الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات
عمومی است .وی افزود :ما این الیحه را با این
هدف تدوین کردهایم که در جایی که تعارض بین
منافع عمومی و خصوصی وجود دارد ،مصارف
عمومی ارجحیت یابد .وی گفت :الیحه دیگر
که در معاونت حقوقی تدوین شده الیحه جامع
شفافیت است.

انواع لبنیات
شیر بطری کم چرب
شیر بطری نیم چرب(چربی  2درصد)
شیر بطری پرچرب (چربی ۳درصد)
شیر نایلونی  900گرم کم چرب
پنیر  400گرمی یو اف
ماست دبهای پرچرب
ماست  900گرمی کم چرب
ماست  900گرمی پرچرب

قیمت (تومان)
4100
4250
4500
2600
6900
11700
4350
4750

بحث داغ سخنگوی کمیسیون صنایع و نماینده خودروسازان

گرانی خودرو به دلیل هزینه نیرویکارمازاد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
برنامه زنده تلویزیونی با بیان این که ایران خودرو
و سایپا ساالنه حدود  ۱۱۰۰میلیارد تومان حقوق
به کارکنان مازاد خود پرداخت می کنند ،افزود:
 2720نفر عضو هیئت مدیره شرکت های جانبی
ایران خودرو و سایپا هستند .در عین حال ،نماینده
خودروسازان تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت
های جانبی ایران خودرو و سایپا را رد کرد و گفت:
بــرای حفظ اشتغال ،کــارگــران مــازاد را اخــراج
نکردیم.گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل به
بررسی اقدام اخیر ایران خودرو در افزایش قیمت
چهار محصول خود اختصاص داشت .به گزارش
خبرگزاری تسنیم ،در این برنامه سعید باستانی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با
بیان این که هنوز نتوانسته ایم میان حاشیه بازار
و آنالیز قیمت تمام شده انتخاب درستی داشته
باشیم ،ادامه داد :به نظر می رسد در شرایط فعلی
خــودروســازان باید بــراســاس قیمت تمام شده،
افزایشقیمتداشتهباشندامابخشیازقیمتتمام
شده را هزینه های َسربار خودروسازان تشکیل می
دهد .حال (سوال این جاست که) خودروسازان
چرا حاضر نیستند هزینه های َسربارشان را کاهش
دهند.باستانی تصریح کرد :خودروسازی سایپا
حدود 11هزار و ایران خودرو 13هزار نیروی مازاد
دارند .از سوی دیگر در سایپا حدود 1180نفر و در
ایران خودرو  1540نفر عضو هیئت مدیره شرکت

هایجانبیهستند.ویافزود:بااینحسابایندو
شرکت ساالنه حدود  1100میلیارد تومان حقوق
بهنیروهایمازادپرداختمیکنند.سعیدباستانی
دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایــران خــودرو و
سایپا را زیان ده اعالم و تصریح کرد :زیان انباشته
ایران خودرو حدود هشت هزار میلیارد و این زیان
برای سایپا حدود  10هزار میلیارد تومان است.به
گفته وی ،هم اکنون مردم حدود یک میلیون تومان
بابت سهام اضافه ای که خودروسازان نگه داشته
اند ،هزینه می کنند .در این زمینه ،بنگاه داری
خودروسازان یک نوع هزینه کردن از جیب مردم
اســت .در این گفت وگــو ،حسن قره ئی نماینده
خودروسازان گفت :تعداد اعضای هیئت مدیره
مطرح شده از سوی آقــای باستانی 100درصــد
اشتباهاست.اودرخصوصتعدادنیروهاهمتصریح
کــرد :خــودروســازان با هدف حمایت از اشتغال،
نیروهای خود را اخراج نکرده اند.

اشتغال چند صد هزار نفری
ساالنه؛ واقعیت یا آمارسازی؟
آمارهای اشتغال از سال  84تاکنون
نشان می دهد که در دو دوره ریاست
جمهوری احمدی نژاد ،خالص اشتغال
ســاالنــه بــه طــور متوسط ،منفی بــوده
است .اما این شاخص در دو بازه زمانی
دوره اول روحانی و نیز از ابتدای دولت
روحانی تا انتهای سال  ،96مثبت بوده
و به ترتیب به بیش از  310هزار و 406
هــزار افزایش یافته اســت .در هر حال
به نظر می رسد این آمارها با احساس
عمومی ناشی از شرایط رکود اقتصادی
هم خوانی ندارد .کارشناسان در پاسخ
به این موضوع ،به مواردی همچون پایین
بودن اشتغال دولتی ،افزایش اشتغال
غیر رسمی ،پایین بودن سطح دستمزد،
توزیع نامتوازن شاغالن در سطح کشور
و در نهایت تعریف نیروی کــار مبتنی
بر حداقل یک ساعت کار در هفته و...
اشاره می کنند.
(منبع آمار :مرکز آمار ایران)

...

بازار خبر
ثبت سفارش واردات پوشاک
ممنوع است
فـــارس -گــمــرک ایـــران اعـــام کــرد ثبت
سفارش واردات پوشاک به کشور ممنوع
اســت و ادعــای ورود غیر قانونی و قاچاق
پوشاک از طریق گمرکات کشور نادرست
بوده و گمرکات کشور پس از ابالغ ممنوعیت
واردات پوشاک اجازه اظهار و واردات رسمی
این کاال را ندادهاند.

مبلغ قبوض  75درصد مشترکان
آب و برق تغییر نمی کند
ایسنا -وزیر نیرو با تاکید بر این که با وضع
تعرفههای جدید هیچ تغییری در قبوض
برق ۷۵درصد مشترکان ایجاد نخواهد شد،
گفت :برای مشترکان پرمصرف نیز مسیر
را باز گذاشتهایم تا مصرف خود را مدیریت
کنند تا شامل تعرفههای جدید نشوند.

روزانه  140تن تخم مرغ دولتی
در پایتخت عرضه می شود
ایرنا -مدیرکل پشتیبانی و امور دام استان
تهران اعالم کرد :روزانه  140تن تخم مرغ
با نرخ دولتی و با شانه ای  13هزار و 800
تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه
های زنجیره ای پایتخت عرضه می شود.

کسری تجاری آمریکا رکورد
 ۱۰ساله زد
مهر -طبق دادههای دولت آمریکا ،کسری
تجاری این کشور در ماه اکتبر جهش کرد
و به رکــورد  ۱۰ساله خــود رسید .وزارت
تجارت آمریکا اعالم کرد که کسری تجاری
این کشور در ماه اکتبر  1.7درصد جهش
کرده و به  55.5میلیارد دالر رسیده است.
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