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سخنگوی شرکت پاالیش و پخش:
دستورالعمل جدیدی درباره بنزین ابالغ نشده است

شاخص

نموداری که تفاوت تورم سفره خانوار
و تورم رسمی را نشان می دهد
طبق آخرین آمــار مرکز آمــار ،قیمت اقــام خوراکی در
فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود
 85درصد رشد کرده است که با ارقام محاسباتی خانواده
ها همخوان است .بیشتر افراد تورم اقالم مورد استفاده
در سفره خود را حدود  80تا  100درصد یعنی دوبرابر
شدنقیمتهاتخمینمیزنند.اماتورمنقطهبهنقطهکل
حدود 51درصدرانشانمیدهدکهممکناستملموس
نباشد .مهم ترین دلیل این موضوع آن است که اقالمی
چون اجاره خانه (با ضریب اهمیت  35درصد) و خدمات
بهداشت و درمان(با ضریب اهمیت  7درصد) نسبت به
فروردین گذشته ،فقط حدود  25درصد رشد کرده اند
و حمل و نقل با ضریب اهمیت حدود  9درصد تقریبا 50
درصد رشد کرده است .این موارد رشد حدود دو برابری
خوراکی ها ( با ضریب اهمیت حدود  25درصد) را خنثی
کرده تا نرخ کل حدود  51درصد باشد .منظور از ضریب
اهمیت ،سهم هر قلم از سبد خانوار است.

...
اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

طرح های افزایش قدرت خرید متقاضیان
مسکن در حال نهایی شدن
معاونمسکنوزیرراهوشهرسازیباتاکیدبراینکهروشهای
تامین مالی پس از تصویب در شورای مسکن در شورای عالی
مسکن به ریاست رئیس جمهور مطرح خواهد شد ،گفت:
در بازنگری سازوکار صندوق پسانداز مسکن بحث افزایش
سقف تسهیالت مطرح نیست .مازیار حسینی در گفتو گو با
فارس در پاسخ به این سوال که در بازنگری سازوکار صندوق
پساندازمسکنآیااحتمالداردسقفتسهیالتخریدمسکن
نیزافزایشیابد؟گفت:دراینبرههاززمانفعالاینموضوعدر
دستورکارنیست.بهنظرمیرسددرایناوضاعواحوالافزایش
سقف تسهیالت راه حل مناسبی برای باال بودن قدرت خرید
مسکننباشد .ویبااشارهبهاینکه بازنگریصندوقپسانداز
مسکنباهمکاریبانکمسکندرحالانجاماست،گفت:قطعا
اگر این جلسات و روشهای تامین مالی تهیه و تصویب شود
تقدیمشورایعالیمسکنخواهدشد.
معاونوزیرراهوشهرسازیادامهداد:یکیازموضوعاتیکهدر
روشهای تامین مالی پیشبینی خواهد شد افزایش قدرت
خرید متقاضیان است که اجازه دهید بعد از نهایی شدن به
اطالعبرسدکهاینافزایشقدرتخریدچگونهحاصلخواهد
شد .حسینیگفت:تنوعبخشیدرتامینمالیبخشمسکن
باعثافزایشتواناییافرادبرایخریدمسکنمیشود.بهطور
مثال شخصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن پول به
میزانکافینداردو درصورتشکلگیریصندوقهایتامین
مسکنمیتواندمثالپول ۱۰مترازیکواحدازپروژهمسکونی
را پرداخت کند و بعد از مدتی که پول ذخیره کرد میتواندیک
واحد ۵۰متریراطلبکند.

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران گفت :هنوز هیچ دستورالعملی درباره قیمت و سهمیهبندی بنزین به ما ابالغ نشده است .به گزارش
صدا و سیما ،زیبا اسماعیلی با بیان این که شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی ایران تنها اجرا کننده سیاستها و دستورالعملهاست ،افزود :در برخی
رسانهها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح میشود که واقعیت ندارد و حتی در میان گزینههای پیشنهادی در حال بررسی هم نیست.

...

ابهام درباره «تمدید تحریم ها» و «بازار متشکل ارزی» بازار ارز را وارد رکود کرد

بازارخبر

بازار ارز چشم انتظار  2رخداد جدید

بازارارزدرحالیاینروزهادررکودمعامالتیبه
سرمیبردکهبهنظرمیرسدانتظارفعاالنبازار
برای تغییر تحریم ها و تغییر میزان فروش نفت
ایران از یک سو و تاثیر آغاز به کار بازار متشکل
ارزی بر قیمت ها از سوی دیگر ،عوامل تشکیل
دهندهاینوضعیتبهشمارمیروند.
به گزارش خراسان ،نرخ ارز این روزها تالطم
زیــادی نداشته و پس از یک دوره چند روزه
افزایش در هفته های اخیر ،عمدت ًا در میانه
کانال  13هزار تومان ،به ثبات رسیده است .با
این حال ،فارس ،عالوه بر ثبات قیمت ،از رکود

نسبی معامالتی در بــازار این روزهــای ارز نیز
خبر داده و افزوده است :هم اکنون اخبار ضد
و نقیضی از اعمال تحریم های جدید از سوی
آمریکادرحوزهفروشنفتمنتشرشدهاست.با
این حال ،به نظر میرسد ،شوک مورد انتظار در
 13اردیبهشتماهامسالدربازارارزدرماههای
لپیشخورشدهواضافهشدنمولفهتحریمی
قب 
جدید،اثربیشتریبر بازارارزنخواهدداشت.
ازسویدیگربازارمتشکلارزیبهزودیفعالیت
خودراآغازخواهدکرد.اماباتوجهبهنامشخص
بودنابعادومیزانحضورفعاالنبازارارزدراین

...

نظام بانکی

بازار ،میزان تاثیر راهاندازی این ساختار جدید
چندان قابل سنجش نیست و گذشت زمان تا
هفتههایآینده،اینموضوعرامشخصخواهد
کرد .در نهایت این وضعیت ،شرایط انتظار را
برایبسیاریازفعاالناقتصادیوحتیفعاالن
بازارارزبهوجودآوردهوازمیزانمعامالتکاسته
است.
در همین حــال ،ابــعــاد و نحوه فعالیت ارزی
همچنان مورد سوال بسیاری از فعاالن بازار
است .در این زمینه ،مجید شاکری کارشناس
اقتصادی طی یادداشتی در پاسخ به این سوال

رفع ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال
فارس -وزیر صنعت در نامهای به رئیس کل گمرک ،رفع
ممنوعیت در صــادرات سیب درختی و پرتقال را از 28
فروردین ابالغ کرد.
کهآیابازارمتشکلارزینرخارزراکاهشخواهد
داد یا خیر؟ نوشت :بازار متشکل برای کاهش
یا افزایش نرخ ارز نیست .بلکه به منظور کشف
قیمتراهاندازیمیشود.اماچوندرآنکشف
قیمت واقعی انجام می شود و افــراد متعهد به
تسویه معامله ای که انجام می دهند هستند

...

یک مقام آگاه بانکی :دسترسی بانک مرکزی به
یوآن گسترده تر شده است
یک منبع آگاه بانکی گفت :قطع ارتباط بانک کونلون چین با ایران ،هیچ
ارتباطیبا FATFنداردواینبانکپسازتمدیدمعافیتهایتحریمینفتی،
توگوبا
ارتباطخودرادوبارهبرقرارخواهدکرد.یکمنبعآگاهبانکیدرگف 
فارس درباره موضوع قطع ارتباط بانک «کونلون چین» با ایران اظهار کرد:
همانطورکهششماهپیشهممطرحشد،بانککونلونچینپسازتمدید
معافیتهایتحریمینفتی،ارتباطخودرادوبارهبرقرارخواهدکردو همان
رویه شش ماه گذشته تکرار میشود و مشکلی در این باره وجود نخواهد
داشت .وی با تأکید بر این که شرایط فعلی با شش ماه پیش تفاوتهای
ی بانک مرکزی ایران در فضای
چشمگیری دارد ،ادامه داد:دسترسیها 
«یوآن»بهمراتببسیارگستردهترازشش ماهپیشاست.

سازمانبینالمللیانرژیاعالمکرد:ایراندرصدرکشورهایپرداختکننده
یارانهسوختدردنیاقراردارد.بهگزارش صداوسیما،براساسآمارارائهشده
درگزارشآژانسبینالمللیانرژی،ایراندرصدرکشورهایپرداختکننده
یارانهسوختهایفسیلیدرجهانقراردارد.آژانسبینالمللیانرژی،یارانه
پرداختی انرژی در ایران را معادل 45.1میلیارد دالر ،شامل 16.5میلیارد
دالر یارانه فراوردههای نفتی 12.3،میلیارد دالر یارانه برق و 16.3میلیارد
دالریارانهگازطبیعیاعالمکرد.برپایهاینآمار،یارانهیادشده 10.4،درصد
از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است .بر اساس این
گزارش،امسالدولتبیشاز۹۳۴هزارمیلیاردتومانتحتعنوانیارانهپنهان
پرداختمیکندکهاینمیزانتقریب ًادوبرابربودجهعمومیکلکشوراست.

اقتصادجهانی
پیوستن  ۱۷کشور عربی به پروژه راه ابریشم چین
ی با ۱۷کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده»
پکن قراردادهای همکار 
را که ارزش آن به چندین تریلیون دالر میرسد ،امضا کرده است .به
گزارش مهر به نقل از خبرگزاری دولتی چین ،شینهوا ،پس از اجالس
مشترک چین با کشورهای عربی ،پکن قراردادهای همکاری با ۱۷
کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده» را که ارزش آن به چندین تریلیون
دالر میرسد ،امضا کرده است .دومین اجالس چین و اعراب درباره
اصالحات و توسعه که در شانگهای برگزار شد ،بیش از صدها تاجر،
سیاستمدار و استاد دانشگاه را از چین و کشورهای عربی ،شامل مصر،
لبنان ،جیبوتی و عمان ،به خود جذب کرد .عنوان اجالس امسال،
«ساخت پروژه کمربند و جاده ،به اشتراکگذاری توسعه و رونق» بود و به
تقویت این پروژه تخصیص داده شده بود.

توضیحات جدید همتی درباره عملیات بازار باز نشان داد:

بر اساس اعالم مرکز آمار در پایان فروردین رخ داد:

نرخ سود بانکی ،دامنه ای می شود

تورم نقطه به نقطه از  50درصد فراتر رفت
طبق اعالم مرکز آمار ایــران ،نرخ تورم  12ماهه در پایان
فروردین به 30.6درصد رسید .آخرین بار در فروردین ماه
 1392یعنی شش سال پیش تورم باالی  30درصد ثبت
شده بود و بعد از آن تاپایان سال گذشته ،همواره تورم 12
ماهه،کمتراز 30درصدبودهاست.بهگزارشخراسان،اما
تورمنقطهبهنقطهکلکشورهمبرایاولینباردرچندسال
اخیر،از 50درصدفراتررفتوبه 51.4درصدرسید.منظور
ازتورمنقطهبهنقطهتغییراتقیمتدرماهموردبحثنسبت
به ماه مشابه سال قبل است .پیشتر در اسفندماه گذشته،
تورم نقطه به نقطه نقاط روستایی از  50درصد عبور کرده
بودکهطیحدود 25سالگذشته(اززمانانتشارآمارتورم
توسطمرکزآمار)بیسابقهبود.امادرفروردینامسالتورم
نقطه به نقطه شهری نیز به  50درصد رسید تا در کنار تورم
 59.4درصدینقاطروستاییتورمنقطهبهنقطهکلکشور
رابهرقمکمسابقه 51.4درصدبرساند.تورمنقطهبهنقطه
نقاطشهریوکلکشورنیزطی 25سالاخیر،چنینرقمی

...

یارانه

سازمان بین المللی انرژی :ایران در صدر پرداخت
یارانه سوخت جهان قرار دارد

و نمی توانند صرف ًا با لفظ نرخ تعیین کنند،
تغییرات نرخ بسیار کمتر از قبل خواهد بود .در
نهایت و در صورتی که نرخ بــازار متشکل نرخ
راهبربازارآزادشود(کهیکشبههمرخنخواهد
داد) تغییرات نرخ بازار آزاد (خرده فروشی) هم
بسیارکاهشخواهدیافت.

را ثبت نکرده بود .حتی در دوره تورمی سال های 91و92
همبیشترینتورمنقطهبهنقطهثبتشدهدرمحدوده41.2
درصد(براینقاطشهری)بودهاست.
طبقآخرینگزارشمرکزآمارایران،تورمماهانه(فروردین
امسال نسبت به اسفند  )97نیز به  4درصد رسیده است.
پیشتر در مهرماه گذشته این شاخص تا  7.1درصد هم
رسیده بود که بعد از آن به مرور تا بهمن ماه کاهش یافت
اما طی اسفند و فروردین به محدوده  4درصد بازگشت.
شاخصتورمماهانهبرایخوراکیهابهرقمقابلتوجه8.8
درصدرسیدهاست.درهمهشاخصهاتورمروستاییبیشتر
از شهری بوده است .گفتنی است در هر سه شاخص مورد
بحث ،تورم خوراکی ها تقریبا دو برابر تورم کل (متوسط
کاالهایخوراکیوغیرخوراکی)بودهاست.برایناساسدر
پایانفروردینامسال،تورمماهانهخوراکیها 8.8درصد،
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها  85.3درصد و تورم ساالنه
خوراکیها 44.9درصدبودهاست.

بانک مرکزی قصد دارد به جای تعیین نرخ قطعی سود
برای بانکها ،دامنهای از نرخ سود را تعیین کند که بانکها
موظفاند در آن چارچوب عمل کنند .به گزارش ایسنا ،در
روزهایگذشتهدستورالعملاجرایعملیاتبازاربازازسوی
شورایپولواعتباربهتصویبرسید.دراینزمینه،رئیسکل
بانک مرکزی در یادداشتی ،دو نکته مهم را یادآور شد .اول
این که این عملیات ،عالوه بر این که ،امکان معامالت اوراق
بهادار دولت را بین بانکها و بین بانک مرکزی و بانکها
فراهم میآورد ،اوراق بهادار دولتی را به داراییهایی بدون
ریسکتبدیلخواهدکرد.دوماینکههمزماننرختنزیلدر
بازاردرقالبدامنهنرخسودتعریفخواهدشد.ایناظهارات

نشانمیدهدکهبانکمرکزیبهجایاینکهمانندگذشته
به دنبال ایجاد نرخ سود مشخص و ابالغ آن به بانکها باشد
که نتیجه آن نیز دور زدن قوانین از سوی بانکها و پرداخت و
دریافتسودهایباالتراست،قصدداردتابازهایازنرخسود
را برای بانکها تعریف کند تا بانکها در چارچوب آن بازه
فعالیتکنند،چراکهبدونایندامنه،ممکناستآشفتگی
زیــادی در نرخهای بین بانکی به وجود آید .اگر چه هنوز
جزئیاتی از این دامنه نرخ سود اعالم نشده ،اما ممکن است
نرخسودبرایبانکهایمختلفباتوجهبهشرایط،متفاوت
باشدیااینکهیکبازهبرایهمهبانکهاتعریفشودکهاین
بانکهاموظفباشندنرخسودرادرآنبازهتعیینکنند.

میزانرشداجارهبهاازجنوبتاشمالتهران
فارس -رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به این که
اعالم رکوردزنی اجارهبها در تهران از اساس غلط است،
گفت :رشد اجارهبها از جنوبیترین تا شمالیترین نقطه
تهران  ۱۰تا  ۲۰درصد بوده است .پس رکوردزنی رشد نرخ
اجارهبها به هیچ وجه درست نیست ،مگر چه خبر است؟!
خسروی با بیان این که قطع ًا اعــام افزایش و جهش نرخ
اجاره بها بهانهای به مالکان خواهد داد تا اجارهبها را بیشتر
افزایش دهند ،گفت :قبول داریم که قیمت مسکن در یک
سالگذشتهبیشاز ۸۰درصدرشدکردهاست،اماایندلیل
نمیشود که اجارهبها نیز در همین حد باید افزایش یابد.

تبانی بزرگ ترین بانک ایتالیا برای اخالل
در بازار اوراق قرضه اروپایی
مهر -کمیسیون اروپا اعالم کرد که بزرگ ترین بانک ایتالیا
بهعلتنقشمهمخوددرتبانیهشتبانکبرایازبینبردن
رقابتپذیری در خرید و فروش اوراق قرضه اروپایی ،احتما ًال
با جریمهای سنگین ( 10درصد از کل درآمد ساالنه معادل
حدود دو میلیارد دالر) روبه رو خواهد شد .یونیکردیت یکی
از هشت بانکی است که به همکاری با دیگر بانکها برای
تعیین قیمتها و از بین بردن رقابت در فروش اوراق قرضه،
در دوره شش ساله منتهی به  ،۲۰۱۲روبه روست.

تشابه اسمی ،ارزش سهام چینی را  57هزار
درصد رشد داد
مهر -قیمت هــر سهم از شرکت کوچک چینی «زوم
تکنولوژیز» که ماه گذشته کمتر از یک سنت ارزش داشت،
در حالی که ظاهر ًا سرمایهگذاران آن را با شرکت استارت
آپ تکنولوژی «زوم ویدئو کامیونیکیشنز» (یک شرکت
کالیفرنیایی) اشتباه گرفته بودند 57 ،هزار درصد جهش
کرد.سهامایندوشرکتباکلماتاختصاریبسیارمشابهی
ارائهشدهاست.شرکتزومتکنولوژیزازسال ۲۰۱۱تاکنون
هیچ درآمدی گزارش نکرده است و طبق آمار یاهو ،تنها ۱۰
کارمند تماموقت در آن مشغول به کار هستند! بدین ترتیب
اگر شخصی در ۱۹مارس ،که ارزش هر سهم شرکت برابر با
 0.005دالر بود ۱۰۰ ،دالر در این شرکت سرمایهگذاری
میکرد ،حاال صاحب ۱۱۰هزار دالر شده بود.

رئیس کل گمرک خبر داد:

دستور رئیس جمهور برای کاهش رسوب
 ۸۵هزار کانتینر کاال در گمرکات
رئیس کل گمرک با اشــاره به پیشنهادهای وزارت اقتصاد
برای کاهش رسوب  ۸۵هزار کانتینر کاال در گمرکات گفت:
رئیسجمهور دســتــور رسیدگی و تسهیل امــور روی این
پیشنهادها را دادهاند .به گزارش فارس ،مهدی میراشرفی از
صدور دستور رئیس جمهور درباره پیشنهادهای ارائه شده از
سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش رسوب کاال
درگمرکاتخبردادواظهارکرد:پیشنهادهایارائهشدهدرباره
رسوبکاالدربنادروگمرکاتکشوربهاستحضاررئیسجمهور
رسیدهوحسبنظرودستور«،صدورمجوزثبتسفارشازسوی
وزارتصنعت،معدنوتجارتبرایکاالهایرسیدهبهکشور»،
همچنین «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش
برای کلیه کاالها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش،
درصورترسیدنکاالبهکشوردرمهلتمقرردرثبتسفارش
یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی» ،برای اقدام به وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ارجاع شده است .معاون وزیر اقتصاد
افزود:بدیهیاستاینامربهآنمفهومنیستکهتمامیاقالمی
که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش
هستند،جزوگروه 4کاالییهستند،بلکهبیشترکاالهاییکه
سرمایهایوواسطهایخطتولیدنیزدرمیاناینکاالهاوجود
دارد،فاقدثبتسفارشهستندوباتوجهبهنامگذاریامسالبه
نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری ،امید است برای
تعیین تکلیف این کاالها به قید فوریت اقدام شود تا واحدهای
تولیدیمشکلیازجهتاقالمموردمصرفدرخطوطتولیدو
کاالهایسرمایهایوواسطهاینداشتهباشند.

جهش جدید بورس بعد از استراحت کوتاه
بــازار سرمایه که بعد از عبور از سطح  201هــزار واحــد در
معامالتروزدوشنبههفتهقبل،روزهایسهشنبهوچهارشنبه
را استراحت کرده بود ،روز شنبه با صعود قابل توجه  4هزار
و  464واحدی از  204هزار واحد فراتر رفت تا یک رکورد
تاریخی جدید ثبت کند .به گــزارش خراسان ،در معامالت
روز شنبه اکثر نمادها و تمام گروه های بازار در محدوده مثبت
معامله شدند .در اثر رشد یکدست اکثر گروه ها و نمادهای
کوچک و بزرگ ،شاخص کل هم وزن هم حدود  1200واحد
رشد کرد .کارشناسان ،رشد فروش و چشم انداز سودآوری
برخیشرکتهادرماههایاخیردرکنارتزریقنقدینگیوغلبه
هیجانمثبتبربازاررامهمترینعواملرشدبورسمیدانند.
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