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بر سر صادرات نفتی خود
با کسی مذاکره نمی کنیم

...
گزارش

رئیس بانک مرکزی انگلیس:
یوآن جای دالر را خواهد گرفت
روسیه  100میلیارد دالر ذخایر دالر خود
را به ارزهای دیگر تبدیل کرده است
در سال ها و ماه های اخیر ،خبرهای کاهش
سیطره دالر بر اقتصاد جهانی بیش از پیش
مخابره می شود به طوری که عالوه بر روسیه
که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد و چین
که بر سر نفوذ اقتصادی و جنگ اقتصادی با
آمریکا ،در حال افزایش فاصله خود با دالر
است ،نگاه اروپایی ها هم کم کم به این سو
جلب شده است.
در این زمینه ،دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل
از رئیس بانک مرکزی انگلیس ،پیش بینی
کرد که در آینده ای نزدیک ،احتما ًال یوآن
چین ،جایگاه دالر را به عنوان اصلی ترین
ارز جهانی تصاحب می کند .مارک کارنی
گفت :در کشورهای توسعه یافته ،ارزش
داراییهای مالی به فعالیت های اقتصادی
گره خــورده و این باعث شده است تا نظام
مالی جهان پشت درهــای اقتصاد جهانی
گیر بیفتد .با وجود این و با تغییر نظم جهانی،
نبود ارتباط بین داراییهای مالی و واقعی
کمتر خواهد شد و در این فرایند احتما ًال
ارزهای دیگری به غیر از دالر ظهور خواهد
کرد و در آیند های نزدیک این ارز احتما ًال
یوآن چین خواهد بود.
از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که
کشور روسیه که تحت فشارها و تحریم های
آمریکا سیاست دالر زدایی را در پیش گرفته
در این زمینه به رکوردهای جدیدی دست
یافته اســت .بر ایــن اســاس ،میزان ذخایر
دالری روسیه در شرایطی به کمترین سطح
تاریخ خود رسیده است که بانک مرکزی این
کشور  ۱۰۰میلیارد دالر از ذخایر خود را به
ارزهای دیگری همچون یورو ،یوآن چین و ین
ژاپن تبدیل کرده است .گزارش راشاتودی
می افزاید که در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن،
سهم دالر از ذخایر ارزی خارجی روسیه از
 43.7درصد به  21.9درصد کاهش یافته
اســت .همه این ها برخالف افزایش سهم
ارزهای دیگری همچون یورو در سبد ذخایر
این کشور است.
دیروز همچنین خبرگزاری ایرنا به نقل از
وبگاه تحلیلی آسیا رویو ،گزارش داد که افول
دالر در تجارت جهانی به نفت هم رسیده و
کاهش مبادالت دالری نفت آغاز شده است.
بر اساس این گــزارش ،هم اینک بازارها و
بــورس های بین المللی به سوی ارزهــای
جایگزین دالر در حرکت بوده و معامالت
عمده از جمله خرید و فروش نفت با ارزهای
جایگزین از جمله یوآن چین انجام می شود.
طبق این گــزارش ،چین ،که هم اکنون در
جنگ تجاری با آمریکا به سر می برد ،تجارت
نفتی با یوآن را گسترش داده و از قدرت پول
خود برای اطمینان و ثبات بازارهای یوآن
پایه استفاده می کند .در همین حال ،روسیه
و اتحادیه اروپا نیز به دنبال کاهش وابستگی
خود به دالر برای پرداخت ها در مراودات
مربوط به نفت هستند.

...
خبر

رئیس مرکز آمار:

تولید آمار توسط بانک مرکزی
اتالف منابع است
در حالی که راهبردهای کالن برنامه ملی
آمار بر اصالح قانون و رفع موازی کاری در
تولید و انتشار آمارهای رسمی تاکید دارد،
به تازگی بانک مرکزی انتشار برخی آمار
را متوقف کرده اما به صراحت گفته است
که بعد از رفع ابهامات دوباره به انتشار آمار
ادامه خواهد داد .گفتنی است اختالف بر
سر آمار غیرتخصصی بانک مرکزی مثل نرخ
تورم و نرخ رشد است و درباره تولید و انتشار
آمارهای تخصصی مثل آمارهای بانکی و...
اختالف وجــود نــدارد .به گــزارش تسنیم،
رئیس مرکز آمار انتشار آمار بانک مرکزی را
اتالف منابع دانست و گفت:هیچ کشوری دو
نرخ تورم اعالم نمیکند .به گزارش ایسنا،
عباسی  -دبیر کمیسیون تخصصی شورای
عالی آمار – هم به راهبردهای کالن برنامه
ملی آمار و لزوم رفع موازی کاری طبق این
راهبردها تاکید کرد.

فارس -وزیر نفت کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقی خود «ثامر الغضبان» ،اعالم کرد« :ایران هرگز حتی زیر فشار
تحریمهای آمریکا علیه خود بر سر حجم صادرات نفتی اش یا مقصد این صادرات مذاکره نخواهد کرد» .زنگنه در خصوص قیمت نفت،
با بیان این که کاهش قیمت جهانی نفت ،دیگر متوقف شده است ،ابراز امیدواری کرد که قیمت نفت به صورت تدریجی بهتر شود.

تکذیب قاطع ورشکستگی یک بانک توسط بانک مرکزی

شاخص

سپرده های زیر  100میلیون تومان بیمه است

نگرانی مشتریان بانک ها در پی شایعه سازی
علیه بانک آینده در حالی روزهای قبل زیاد شد
که بانک مرکزی دیروز رسم ًا این شایعه را تکذیب
کرد .همچنین طبق قانون ،اساس ًا بانک مرکزی
از سپرده موسسات مجاز حمایت و آن ها را تا
سقف  100میلیون تومان بیمه کرده است.
به گــزارش خراسان ،در روزهــای اخیر ،شایعه
ای با عنوان بزرگ ترین اختالس ایران منتشر
شد و برخی کاربران شبکه های اجتماعی به
نقل از یکی از رسانه های ضد انقالب ،مدعی
اختالس و فــرار یکی از مدیران بانکی شدند.
انتشار این اخبار ،منجر به نگرانی هایی در بین
برخی مشتریان این بانک شد .نگرانی هایی که
بسیار خطرناک اند و می توانند ضربه بزرگی به
بانک ها و موسسات مالی مجاز بزنند .در حوزه
بانکداری دنیا ،بارها دیــده شده است که این
بی اعتمادی چه با منشأ روانــی و چه حقیقی،
منجر به پدیده «هجوم بانکی» توسط مشتریان
برای برداشت سپرده هایشان از بانک ها شده
است .از آن جا که طبق عملیات مرسوم بانکی
در دنیا ،امکان بازپرداخت سپرده تمامی سپرده
گذاران در بازه زمانی کوتاه مدت ،وجود ندارد،
بنابراین این «هجوم های بانکی» توقف عملیات و
ورشکستگی بانک ها را رقم زده است .در نهایت،
همین نگرانی ها سبب شد تا بانک مرکزی و مقام



اظهار کــرد :ســپــردهگــذاران ایــن بانک و همه
بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی
نگران نباشند چراکه بانک مرکزی بر عملکرد
بانکها نظارت و از حقوق سپردهگذاران صیانت
میکند .وی افــزود :صندوق ضمانت سپرده
تا سقف مشخصی همه سپرد ههای بانکی را
تضمین کرده است و مشکلی از این بابت وجود
ندارد.
▪بانک مرکزی چگونه بازپرداخت سپرده ها را
تضمین می کند؟

ارشد بانک های خصوصی به این موضوع واکنش
نشان دهند.
▪بانک مرکزی :هموطنان به شایعات توجه
نکنند

در این زمینه بانک مرکزی در اطالعیه کوتاهی،
از مردم خواست تا به شایعات توجه نکنند .پایگاه
اطــاع رسانی ایــن بانک رسم ًا اعــام کــرد که
مطالب منتشر شده از سوی رسانه های معاند،

...

بانک جهانی

درباره یکی از بانک های کشور در جهت تالش آن
ها برای ضربه زدن به بازار پول است و از هموطنان
عزیز درخواست می شود در این زمینه هوشیاری
الزم را داشته باشند.
▪دبیر کل کانون بانک های خصوصی :بانک
مرکزی از حقوق سپرده گذاران حمایت می کند

محمد رضا جمشیدی ،دبیر کل کانون بانک های
خصوصی کشور نیز در خصوص این شایعات،



اگر چه شایعه یادشده ،تقریب ًا رنگ باخته است،
اما همچنان یک سوال مطرح است که با فرض
صحت این قبیل شایعه ها ،آیا واقع ًا جای نگرانی
برای سپرده گــذاران وجود دارد یا خیر؟ پاسخ
به این سوال با توجه به اظهارات دبیر کل کانون
بانک های خصوصی ،تقریب ًا منفی است .طبق
مــاده  95قانون برنامه پنجم ،صندوقی به نام
«صندوق ضمانت از سپرده ها» در نظام بانکی
ایجاد شده که هدف از آن ،تضمین بازپرداخت
وجوه متعلق به سپرد هگذاران بانکها و دیگر
مؤسسات اعتباری در صــورت ورشکستگی
است .بر این اساس ،سقف تضمین برای هر یک
از سپردهگذاران بانک ها یا مؤسسات اعتباری
هماکنون یک میلیارد ریال است.

...
خودرو

پیش بینی کاهنده بانک جهانی از رشد اقتصاد جهان و ایران

تعیین تکلیف وظایف خودروسازان در قبال فروش خودروهای پرتیراژ

بانک جهانی در آخرین گزارش خود ،پیش بینی خود از رشد اقتصادی کل جهان را از  3به 2.9
کاهش داد .همچنین پیش بینی رشد آمریکا ،چین و  ...نیز کاهش یافته و تنها برای ژاپن شاهد
افزایش پیش بینی رشد بودیم .به گزارش فارس ،در گزارش بانک جهانی پیشبینی ضعیفی
برای کشورهای ترکیه ،آرژانتین ،ایران و پاکستان اعالم شده  ،این بانک رشد اقتصادی ایران را
در سال آینده منفی  3.6درصد پیشبینی کرده است .بانک جهانی ،رشد اقتصادی ایران را در
سال های  2020و  1.1 ،2021درصد اعالم کرده که این موضوع نشان میدهد اقتصاد ایران
در سال  2020از رکود خارج خواهد شد.

ایسنا -تابش ،رئیس سازمان حمایت اعــام کــرد :تعهدات فــروش قطعی و فــروش فوری
خودروسازان،براساسقیمتهایمندرجدرمتنقراردادوبدونافزایشقیمتاست.اینشرکت
هابرایپیشفروشهایعادیتاسررسید  ۳۱مرداد،97ملزمبهقیمتهایمصوبموردعملدر
موعدتحویلهستند.برایپیشفروشهایعادیباقیمتزمانتحویلکهتاریخسررسیدقرارداد
آن ها یک شهریور تا  ۳۰دی است ،این تعهدات با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش های
ناشیازتغییراتهزینهایشرکتهایخودروسازانجاممیشود.تعهداتفروشعادیباسررسید
ابتدایبهمنامسالبهبعدنیزبراساسشرایطمندرجدرفرمقرارداد(توافقی)اجراییخواهدشد.

درجشنواره ملی حاتم

جشنواره ملی حاتم هرسال  19دی ماه توسط
وزارت صمت با همکاری مجلس در سالن
همایش های سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایــران بــرگــزار می شــود .در مراسم
امسال که برای ششمین سال متوالی برگزار
شد با حضور آقای دکتر رحمانی وزیر صمت
نشان درجه یک لیاقت و ارزش آفرینی ملی به
محسن اسماعیلی مدیرعامل سازمان عمران و
توسعه رضوی اعطا شد .گفتنی است دبیرخانه
جشنواره ملی حاتم و کمیته داوران ،فعالیت
های سازمان عمران و توسعه رضوی را در چند

محور اساسی این جشنواره بررسی کرده است:
 -1ساخت خانه های پیش ساخته گنبدی به
صــورت انحصاری در کشور در سال 1397
با هدف کمک به مناطق محروم و کپرنشین،
مناطق زلزله زده و همین طور استفاده در باغ
ویالها و مناطق بوم گردی
 -2انجام فعالیت های عام المنفعه عمرانی
همچون ساخت مجتمع هــای بین راهــی،
کتابخانه ،مجتمع های آموزشی ،مجتمع های
ورزشــی و  ...در نقاط محروم و کم برخوردار
کشور با هدف رفع محرومیت و ایجاد اشتغال

توضیحات وزیر شهرسازی درباره مدل جدید تامین مسکن مردم

تحویل مسکن به قیمت تمام شده
وزیر راه توضیحاتی دربــاره طرح جدیدش برای
افزایش قدرت خرید مسکن مردم ارائــه کرد که
بر اســاس آن ســود سازندگان مسکن از محلی
دیگر (فعالیت های تجاری) تامین شود و مصالح
ساختمانی هم با تخفیف در اختیار قرار گیرد تا
در نهایت مسکن با قیمت تمام شده و با تخفیف در
مصالحبهدستمردمبرسد.بهگزارشخبرگزاری
هــای فــارس و تسنیم ،محمد اسالمی در جمع
خبرنگاران ضمن تاکید مجدد بر مخالفتاش با
افزایش سقف وام مسکن ،با بیان اینکه «برای
ارتقای قــدرت خرید مــردم یک مــدل کارآمد را
طراحی کردهایم» ،افزود :بر این اساس از طریق
سیستم اعتباری خرید انبوه مصالح ساختمانی
انجام میشود که مراحل اجرایی آن با بانک عامل

درحالپیگیریاست.ویادامهداد:ازسویدیگر
بهسازندگانمسکندرپهنههایتجاریامتیازاتی
میدهیم تا بتوانند مزیتهای سودآوری را از این
محل تأمین کنند به این ترتیب میتوانیم مسکن
را با قیمت تمامشده و با تخفیف قیمت در مصالح
به مردم واگذار کنیم.اسالمی پیشتر نیز گفته بود
که افزایش سقف وام مسکن باعث گرانی بیشتر
مسکنمیشودوباآنمخالفاست.ویتوضیحات
بیشتری دربــاره جزئیات ایــن طــرح ارائــه نــداد.
اسالمی در پاسخ به سوالی درخصوص مخالفت
وزیرپیشینراهباپیشرانبودنبخشمسکنگفت:
مسکنبخشپیشراناقتصاداستچراکهمسکنو
عمرانیکیازمحورهاییاستکهدراقتصادکشور
ودرتولیدواشتغالسهمدارد.

مــوســســه اســتــانــدارد چــارتــرد آمریکا
پیشبینی کرده است که تا سال ،2030
چهار کشور از پنج کشور دارنــده بزرگ
ترین اقتصادهای جهان  ،آسیایی خواهند
بود .بر این اساس ،چین و هند رتبه اول و
دوم و اندونزی و ترکیه رتبه های چهارم و
پنجم را خواهند داشت .طبق این آمارها،
آمریکا تا سال  ،2030جایگاه خود به
عنوان بزرگ ترین اقتصاد دنیا را از دست
خواهد داد و به رده سوم سقوط خواهد
کرد .نمودار فوق 10 ،اقتصاد برتر دنیا
درسال  2030را براساس تولید ناخالص
داخلی و شاخص برابری قــدرت خرید
(هزار میلیارد دالر) نشان می دهد.

...

بازار خبر
توزیع گوشت قرمز  ۲۹و  ۴۰هزار
تومانی در روزهای آینده

تسنیم -مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور
دام ،از توزیع گسترده گوشت قرمز منجمد
 ۲۹هــزار تومانی و گوشت گــرم  ۴۰هزار
تومانی در روزهای آینده خبر داد .به گفته
ورناصری ،توزیع گوشت مرغ منجمد هم به
ازای هر کیلو هشت هزار و  900تومان در
همه میادین و فروشگاههای زنجیرهای آغاز
شدهوعالوهبرآنگوشتمرغگرمهمبهازای
هرکیلو 9هزار و 800تومانعرضهمیشود.

رشد اقتصادی روسیه به رغم
تحریم آمریکا افزایش یافت
ف ــارس -بانک جهانی اعــام کــرد :رشد
اقتصادی روسیه به رغم تحریمهای آمریکا
علیه این کشور در سال گذشته افزایش یافت
و از ثبات تورم برخوردار بود.

مدیرعامل سازمان عمران وتوسعه رضوی نشان درجه یک لیاقت دریافت کرد
 -3تولید ساالنه  400هــزار متر بلوک های
بتنی سبک  AACدر مجتمع کارخاجات
هبلکس رضوی.
 -4ایجاد مدیریت تحقیق و توسعه در سازمان
عمران و توسعه رضوی با هدف توجه به بررسی
ظرفیت های مغفول عمرانی ،تولیدی و سرمایه
گذاری در نقاط مختلف کشور در سال1397
 -5تولید چسب هبلکس در ســال 1397
بــا هــدف تأمین محصوالت جانبی مجتمع
کارخانجات هبلکس رضوی به منظور استفاده
ازبازاربالقوهچسبهبلکس،سودآوریمناسب

صعود  4آسیایی به قله اقتصاد
جهان تا 2030

کره و ژاپن خرید نفت از ایران
را دوباره آغاز میکنند

از محصوالت جانبی هبلکس ،افزایش کیفیت اجرای
دیوارچینی با این محصوالت و حرکت در زمینه توسعه
فعالیت مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی در تولید
دیگر محصوالت نوین ساختمانی

فارس -به گــزارش رویترز ،منابع صنعتی
اعالم کردند کره جنوبی و ژاپن واردات نفت
ایــران را از اوایــل سال جدید میالدی آغاز
میکنند .کره جنوبی میتواند روزانه 200
هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری
کند که بیشتر شامل میعانات گازی و نفت
فوقالعاده سبک خواهد بود.

