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بهای سکه و طال
بهار آزادی

1114000

امامی

1115400

نیم

00 5660

ربع

294000

اونس طال

1316

مثقال طال

491300

گرم طالی ۱۸

113350

گرم طالی ۲۴

151900

بورس اوراق بهادار
 77هزار و  478واحد

شاخص کل

15,055.60

شاخص كل (وزن)

3,210,989.929 B

ارزش بازار

80,152

تعداد معامالت

2,092.858 B

ارزش معامالت

1.074 B

حجم معامالت

سال دوم

شرکت رنو فرانسه بدون مشارکت با دو خودروساز بزرگ کشور در ایران کارخانه تاسیس کرد

مالیات

کارمندان همچنان باالتر از سایر مشاغل
مالیات می پردازند
در حالی که به گفته برخی از مسئوالن ،فرار
مالیاتی در کشــور به  60درصد رســیده است
آخریــن آمارهای بانک مرکــزی از درآمدهای
مالیاتی در چهار ماهه نخست سال نشان میدهد
که سهم کارمندان از پرداخت مالیات همچنان
در حال سبقتگیری از دیگر افراد جامعه است.
طبق آمار بانک مرکزی یک سوم از درآمدهای
مالیاتی که حدود  16هزار میلیارد تومان است
مربوط به حقوق کارمندان بخش عمومی است.
طبق اعالم بانک مرکزی ،دولت در چهار ماهه
نخست امسال از محل مالیات مشاغل  16.2هزار
میلیارد درآمد داشت و کارکنان بخش خصوصی
نیز  14.8هزار میلیارد ریال در این مدت مالیات
به دولت پرداخت کردند که به ترتیب در رتبههای
دوم و سوم پرداخت مالیات بر درآمد قرار دارند.
سهم مالیات مستغالت از این فصل از درآمدهای
دولت فقط  2.4هزار میلیارد ریال بوده است.
این درآمدها در حالی اســت که پیش بینی
دولت برای درآمد از محل مالیات بر درآمد برای
کل امسال  140.7هزار میلیارد ریال بود که سهم
چهار ماهه نخست امسال از این رقم  47.8هزار
میلیارد ریال برآورد می شد که رقم قابل قبولی
به نظر میرسد.
این در حالی اســت که در چهار ماهه نخست
پارسال دولت  38.1هزار میلیارد ریال مالیات از
محل مالیات بر درآمد ،اخذ کرد در حالی که رقم
مورد نظر دولت در این محدوده زمانی  47.8هزار
میلیارد ریال بود.
همچنین دولت امسال در مجموع پیش بینی
کرده است که از محل مالیات بر ثروت  25.1هزار
میلیارد ریال درآمد کســب کند که سهم چهار
ماهه نخست امسال از این رقم  8.5هزار میلیارد
ریال است.
با این وجود عملکرد چهار ماهه دولت نشــان
می دهد که دولت توانسته  8.3هزار میلیارد ریال
از درآمد مالیاتی خود را از این بخش محقق کند.
فصل مالیات بر ثروت شامل مالیات بر ارث و
نیز مالیات مرتبط با نقل و انتقال سرقفلی ،سهام،
امالک ،حق تمبر و اوراق بهادار است.
همچنیــن دولت در مدت یاد شــده از محل
مالیات اشــخاص حقوقی  107.8هزار میلیارد
ریال درآمد مالیاتی داشت در حالی که رقم مورد
نظر دولت برای این مدت  114هزار میلیارد ریال
و برای کل امسال  335.7هزار میلیارد ریال است.
این بخش شامل مالیات علی الحساب اشخاص
حقوقی دولتی ،معوقه اشخاص حقوقی دولتی،
مالیات نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی ،مالیات
اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات علی الحساب
شرکت های دولتی در حال واگذاری است.
همچنین آمارهای اعالمی بانک مرکزی نشان
میدهد که درآمدهای دولت از محل مالیات های
مســتقیم نیز به خوبی تحقق یافته است .طبق
آمار اعالم شده در مجموع دولت در چهار ماهه
نخســت امسال در بخش مالیات های مستقیم
 166.2هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد در
حالی که رقم پیش بینی شــده برای این مدت
 170.4هزار میلیارد ریال بود .این در حالی است
که دولت در چهار ماهه نخست پارسال 132.7
هزار میلیارد ریال درآمد مســتقیم کسب کرده
بود.
دولــت باید تــا پایــان ســال  501.5هزار
میلیــارد ریــال معــادل  50هــزار میلیــارد
تومان درآمد مســتقیم کســب کند تا بتواند
بخشــی از هزینههای بودجهای خــود را با آن
پوشش دهد.
اما در بخش مالیاتهای غیرمســتقیم تحقق
درآمدهــای مالیاتی کمتر از پیش بینیها بوده
است به گونه ای که در چهارماهه نخست امسال
دولت  130.8هزار میلیارد ریال درآمد کســب
کرده اســت در حالی که رقم پیش بینی شده
برای این مــدت  182.4هزار میلیارد ریال بوده
است .در مجموع در بخش مالیات های مستقیم
و غیرمستقیم ،در چهارماهه نخست امسال دولت
 297هزار میلیارد ریال عملکرد مالیاتی داشت در
حالی که رقم مصوب مورد نظر برای این مدت
 352.7هزار میلیارد ریال بود.
براســاس قانون بودجه  1395کل کشــور،
دولت بایــد امســال  1038.3هــزار میلیارد
ریــال (یــک تریلیــون و  38هــزار میلیارد و
 300میلیــون ریــال) درآمد مالیاتی داشــته
باشد.
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غافلگیری خودروسازان داخلی

همدلی ـ صنعت خودروســازی در کشــور با
وجود گذشــت بیش از  60ســال از عمر خود به
دلیل انحصار ،حمایتهای دولتــی و نبود رقابت
نتوانسته است آنچنان که باید رضایت مشتریان را
به همراه داشــته باشد .خودروسازان داخلی کشور
طی سالهای گذشته با خیال راحت و بدون توجه
به رضایت مشتریان تا آنجا که توانستهاند شرایط
خود را به مشــتریان تحمیل کرده و در این میان
قوانین حمایتی ســازمان حمایت از مصرفکننده
هم نتوانســته اســت تاثیر چندانــی در افزایش
شرایط رقابتی آنها داشــته باشد .در این شرایط
اوضــاع خودروهای وارداتی نیز چندان مناســب
نبوده است .تعرفه باالی خودروهای وارداتی برای
حمایت از تولید داخلی موجب شــده که قیمت
ایــن خودروها نیــز در برخی از مــوارد افزایش
صد در صدی داشته باشد .در این شرایط بسیاری از

مشتریان داخلی چشم امید به اجرایی شدن برجام
و ورود خودروســازان خارجی داشتند تا شاید این
بار با حضور آنها شرایط برای رقابتی شدن تولید
داخلی کشور مهیا شود.
حال در این شــرایط طی روزهای اخیر شرکت
رنوی فرانسه که سابقه ای طوالنی در سختگیری
همکاری با خودروســازان داخلی کشور را داشته
اقدام به تاسیس کارخانه ای در کشور بدون حضور
دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا
کرده است .در این شرایط اگرچه این موضوع مورد
انتقاد برخی قرار گرفته اســت اما به نظر میرسد
با ادامه فعالیت این خودروســاز فرانسوی در ایران
و در صورت اینکه این خودروســاز بزرگ کشــور
فرایند خود را بر اساسا استانداردهای اتحادیه اروپا
ادامه دهد اقدامی مثبت و به نفع مصرفکنندگان
ایرانــی خواهد بود .کارشناســان معتقدند در آن
صــورت رنو به رقیبی برای ایران خودرو و ســایپا
تبدیل شــده و میتوانــد با انتقــال تکنولوژی و
استقرار سیستم نوین تولید ،فروش و خدمات پس
از فــروش در ایران فرایندهــای جاری در صنعت
خودروی ایران را به نفع مشــتریان ایرانی ،ارتقاء
دهد.
جزئیات قرارداد رنو با ایدرو
بازار خــودرو ایران تا ســال  2020دو میلیون
ظرفیت خواهد داشت؛ ظرفیتی که به گفته بسیاری
از کارشناســان و فعاالن این حوزه غیر قابل انکار

است .کارلوس گون ،مدیرعامل رنو در این باره گفت:
امضاء این توافقنامه ،مهر تاییدی است بر انتخاب
های استراتژیک رنو در ایران .این توافقنامه سرآغاز
فصل جدیدی اســت که رنو را در جایگاهی ممتاز
قرار می دهد.
طبق این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای
تولید محصوالت مشترک ایجاد خواهد شد که ۴۰
درصد ســهام آن متعلق به ایدرو و  ۶۰درصد آن
متعلق به رنو خواهد بود .آورده ســازمان گسترش
و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک،
ســایت خودروســازی بنرو بوده و رنو نیز نسبت
به انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری اقدام خواهد
کرد .ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشــترک رنو و
ایدرو ساالنه  ۱۵۰هزار دستگاه بوده و دو خودروی
سیمبل و داستر جدید بهعنوان اولین محصوالت در
سال  ۲۰۱۸در این کارخانه به تولید خواهند رسید.
نکته قابــل توجه در قرارداد همــکاری ایدرو با
رنــو ،نوع فعالیت جدید این شــرکت فرانســوی
در ایــران خواهد بود به گونهای که این شــرکت
بدون مشــارکت ایران خودرو و ســایپا و به طور
مستقل به تولید محصوالت خود در ایران خواهد
پرداخت.
با توجه به سهم  ۶۰درصدی رنو در این قرارداد
جوینت ونچر ،این شــرکت فرانسوی مرکز تولید،
فروش و خدمات پــس از فروش محصوالت خود

ادامه نابسامانی در توزیع برنج و شکر

بعد از روند افزایشی قیمت برنج و شکر طی ماههای
اخیر ،اواخر هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای
ســاماندهی به این بازار وارد میدان شــد تا بر اساس
تصمیم این وزارتخانه  15هزار تن برنج و شــکر برای
تنظیم بازار عرضه شــود .پس از آن روز گذشته معاون
بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز میزان توزیع
برنج و شــکرهای دولتی را افزایش داد و با بیان اینکه
قرار شــد حجم عرضه به  ۳۰هزارتن برنج و  ۵هزارتن
شکر افزایش یابد گفت« :ستاد تنظیم بازار هر استان که
زیرنظر سازمان جهادکشاورزی آن است ،شبکه توزیع
مورد اطمینانی دارند که در هر شهرستان مشخص شده
و توزیع در آنجا انجام میشود ».اما با این وجود برخی از
گزارشها از بی برنامگی در نحوه توزیع برن ج و شکرهای
دولتی در روز گذشــته حکایت دارد .براساس گزارش
مهر با وجود اعالم وزارت جهاد مبنی بر آغاز توزیع شکر
و برنج تنظیم بازار ،عرضه این اقالم در فروشگاهها هنوز
آغاز نشده و فروشــگاههای زنجیرهای در حال تدارک
مقدمات برای تحویل و توزیع هستند .در همین زمینه
یکی از مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
صنعت

گفت« :توزیع هنوز آغاز نشده؛ چراکه دستور العمل آن
هنوز ابالغ نشده است».
مدیرعامل فروشــگاههای زنجیرهای شهروند نیز در
اینباره با بیان اینکه اجرای این طرح تقریبا آغاز شده و
عملیات برچسبگذاری قیمتی این کاالها در حال انجام
است ضمن اینکه کیسههای برنج ۵۰کیلویی است و باید
بهبستههایکوچکترتقسیمشوددربارهچگونگیتوزیع
آن گفت« :این تقسیم بندی براساس تعداد فروشگاهها
و میزان استقبال مردم مشخص شده و هیچ محدودیتی
در ایــن زمینه وجود ندارد ».وی در ادامه با اعالم اینکه
میزان سهمیه ما هنوز به طور دقیق مشخص نشده و
نماینده ما مراجعه کرده تا میزان سهمیه را مشخص کند
گفت« :قرار است تمام این اقدامات و استقرار کامل این
اقالم در شعب فروشگاه تا ظهر روز شنبه انجام شود».
در همین راســتا ،مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای
رفاه نیز با بیان اینکه توزیع برنج و شکر تنظیم بازار از
سوی مســئوالن مربوطه به ما اعالم شده است ،گفت:
«هم اکنــون ما درحال انجام هماهنگیهای الزم برای
دریافت سهمیه و آغاز عرضه این اقالم هستیم ».معاون
بازرگانی شــرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این باره
در خصوص چگونگی نحوزه توزیع کاالها با بیان اینکه
استان مربوطه در این زمینه اطالعیه صادر میکند و
مردم مطلع خواهند شد گفت« :ستادهای تنظیم بازار
اســتانها در برخی از نقاط کشور با دو فروشگاه و در
برخی اســتانها با  ۵فروشگاه قرارداد دارند ضمن اینکه
همه مردم این فروشگاهها را میشناسند و میتوانند به
آنجا مراجعه کنند » .گفتنی است قیمت هرکیلوگرم
برنج اعالم شــده توســط دولت حــدود  ۴هزارتومان
و قیمت هر کیلو شــکر نیــز  2هــزار و  520تومان
است.

سیمان گران میشود

دبیر انجمــن صنفــی کارفرمایان صنعت
ســیمان با اشــاره به اینکه شــرایط برای
افزایش قیمت ســیمان فراهم شــده است،
اظهــار کرد :طرح تنظیم بازار ســیمان برای
رســاندن آن به تعــادل و اجــرای نرخهای
مصــوب ســال  ۱۳۹۳از بهمنمــاه ســال
گذشــته آغاز شد و خوشــبختانه در انتهای
شش ماه اول امســال تا  ۹۵درصد به نتیجه
رسید.
با وجود اینکه پیش از این وی درباره افزایش
قیمت ســیمان گفته بود که این افزایش به
خاطــر رکود موجود در بــازار و عدم توانایی
تولیدکنندگان برای پاییــن آوردن قیمتها
فعال منتفی میشــود ،اما در ادامه با اشاره به
وضعیت کنونی بازار سیمان ،تصریح کرد :در
شرایط فعلی بعد از گذشت هشت ماه از آغاز
طرح ما موفق شدیم تا عالوه بر ایجاد افزایش
تحویل سیمان بتوانیم تخفیفها را هم کاهش
دهیم.

عبدالرضا شــیخان گفــت :چرا که پیش
از ایــن تولیدکننــدگان ســیمان حدود ۳۰
درصد در ســطح کشــور به خریــداران این
محصول تخفیف میدادند ولی امروز میتوان
گفت کــه تقریبا تخفیفهــا نزدیک به صفر
اســت و فقط برخی جاهــا محصوالت خود
را بــا حــدود  ۱۰درصد تخفیــف به فروش
میرسانند.
وی با بیان اینکــه مقدمات فنی افزایش
قیمت سیمان انجام شده است ،گفت :با یک
شرکت حسابرسی قراردادی بسته شده است
تا گزارش مالــی مربوط بــه تولیدکنندگان
سیمان را تحویل دهد که به نظر میرسد این
گزارش تا پانزدهم مهرماه همزمان با برگزاری
مجمع مدیــران عامل تولیدکننده ســیمان
تحویل شود تا بعد از بررسی وضعیت هر یک
از تولیدکنندگان قیمت نهایی در این مجمع
به تصویب برســد و به شــکل رسمی اعالم
شود.

را به طور مســتقل از ایرانخودرو و سایپا در ایران
ایجاد خواهد کرد .البته طبق شــنیدهها همکاری
فعلی رنو با دو شــرکت ایرانخودرو و سایپا برای
تولید محصوالت در حال تولیدی چون انواع تندر
 ۹۰و ســاندرو همچنان ادامه خواهد یافت .با این
حال با توجه به آنکه سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران یک سازمان دولتی است و طبق قانون
حق بنگاهداری و حضور مســتقیم در شرکتهای
خصوصی را ندارد ،پیشبینی میشود در آینده و با
راهاندازی کارخانه جدید ،این سازمان  ۲۰درصد از
سهم خود را به بخش خصوصی عرضه کند که در
آن صورت به احتمال فراوان ایرانخودرو و سایپا از
مشتریان اصلی خرید سهام این کارخانه جدید و در
نتیجه مشارکت دوباره با شرکت رنو فرانسه خواهند
بود.
محمد رضا نعمــت زاده ،وزیــر صنعت نیز در
بــاره این قــرار داد گفت :ایران بــه دنبال جذب
سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو است تا
خودروهای به روز و رقابتی را به مشــتریان ایرانی
عرضه کند که اســتانداردهای ایمنی و کیفیت را
دارا هستند .شــرکتهای زیادی را مورد بررسی
قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که رنو ،با توجه
به سابقه حضور مستمر  12ســاله خود در ایران،
شــریکی ایده آل برای به انجام رساندن این پروژه
است.

 خودروسازان خارجی از همکاری با ایران
نفعمیبرند
البته بســیاری از کارشناسان صنعت خودرو بر
این باورند که منافع مشترک برای سرمایهگذاری
شــرکت های خودروســازی خارجی تنها شامل
ایران نمیشــود و خودروســازان خارجــی نیز از
این فضا اســتفاده میکنند .کارشناسان معتقدند
طبیعتاً شرکتهای خودروساز خارجی میخواهند
تولیداتشــان را به فروش برسانند .به گفته آنها،
خودروسازان در سطح دنیا رقابت میکنند و یکی از
محلهای رقابت میتواند ایران باشد.
در حال حاضر در کشور ما یک ولعی برای داشتن
خودروهــای با کیفیت در بیــن مصرفکنندگان
داخلی وجود دارد و شاید همین ولع بعضی از مردم
کشور را به سمت استفاده از خودروهای بیکیفیت
چینی برده اســت که فقط بزک شدهاند .حاال اگر
خودروســازان معــروف دنیا ،مثل خودروســازان
آمریکایی به ایــران بیایند و فضا برایشــان مهیا
باشد طبیعتاً با کمال میل در این بازار حضور پیدا
میکنند.
در نهایــت با همکاری خودروســازان بزرگ در
صنعت خودروسازی کشور و لغو تحریمها ،تولید
خودروهای به روز در کشــور باال رفته و همچنین
با تاثیرات آن در کیفیــت محصوالت ،قیمت و...
اســتقبال مردم از خودروهای عرضه شده بیشتر
میشود.
بازارهای رقابتی در کشور ایجاد میشود
با ورود خودروســازان خارجی بــه ایران انتظار
میرود فضای رقابتی شــدیدی بین خودروسازان
ایجاد شود که این موضوع خود در عوامل مختلفی
نقش دارد و میتواند در کیفیت و قیمت خودروهای
عرضه شده در کشور تاثیرگذار باشد.
پیشتــر میرخانیرشــتی ،مشــاور انجمــن
خودروســازان در این خصوص گفته بود :اگر ورود
این شــرکتها به ایران زیاد شود ،بعد از گذشت
چند سال ،با عرضه محصوالتشان به بازار ،رقابت
ن وقت است که روی
بیشــتری صورت میگیرد .آ 
قیمتها اثر میگذارد و قیمت تمامشده را کاهش
میدهــد .در همین حال بســیاری از فعاالن بازار
خودرو بر این باورند آمدن شــرکتهای خارجی
افزایش کیفیــت را دربرخواهد داشــت و فضای
رقابتپذیری باعث افزایش کیفیت میشود.

افت  ۳۷۶۹واحدی شاخص بورس در نیمه نخست امسال
از ابتدای امســال تا پایان شهریورماه در مدت
 123روز معامالتی ،تعــداد  124میلیارد و 80
میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش  276هزار
و  65میلیــارد ریال در  8میلیون و  488هزار و
 330مرتبه مورد معامله قرار گرفته و متوســط
روزانــه حجم و ارزش معامالت نیز در این مدت
بــه ترتیب برابر با  1009میلیون ســهم و 224
میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل هم در این شش ماه با 3769واحد
افت ،از ارتفاع 80هــزار و  219واحد در ابتدای
سال به رقم 76هزار و 450واحد در آخرین روز
معامالتی شهریورماه رسیده است.
همچنین در شــش ماه گذشــته بازار سرمایه
123روز معامالتی را پشــت ســر گذاشته که از
این تعداد ،شــاخص بــورس 68روز را مثبت و
 55روز را منفی بوده اســت که نشان از افزایش
روزهای مثبت بورس نسبت به مدت مشابه سال
گذشته دارد.
گفتنی اســت؛ بازار ســرمایه در نیمه نخست
ســال گذشــته  122روز معامالتی را پشت سر
گذاشته که از این تعداد ،شاخص بورس 57روز
را مثبت و  65روز را منفی بوده است.
افزون بر این؛ از ابتدای امسال تاکنون در مدت
شــش ماه ،تعداد  532نماد معامالتی در بورس
بازگشــایی و  527نماد متوقف شده اند که این
آمار در سال  94به ترتیب 499و 480نماد بوده
است.
به عالوه در نیمه نخســت امســال حقیقیها
158هــزار و 756میلیــارد ریال(59درصــد)
و حقوقیهــا 108هــزار و 371میلیــارد
نفت

ریال(41درصد) ســهم و حق تقــدم در بورس
خریــداری کردهانــد و در مقابــل حقیقیهــا
164هــزار و 691میلیــارد ریال(62درصــد)
و حقوقیهــا 102هــزار و 436میلیــارد
ریال(38درصد) ســهم و حق تقــدم در بورس
فروخته اند .همچنین از ابتدای امســال تاکنون
بالــغ بر 85هزار و 992میلیــارد و 248میلیون
ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام
شــده که از این میزان 14هزار و 684میلیارد و
949میلیــون ریال از طریق جایــزه50 ،هزار و
650میلیــارد و 955میلیون ریال از طریق حق
تقــدم و 20هزار و 656میلیــارد و 344میلیون
ریال از طریق جایزه و حق تقدم بوده است.
بر پایه این گزارش؛ در شش ماه گذشته تعداد
43میلیون و 705هزار و 337برگه اوراق مشارکت
به ارزش 43هزار و 732میلیارد ریال دادوســتد
شد که نسبت به مدت مشــابه سال  94از نظر
تعداد و ارزش به ترتیب 222و 221درصد رشد
داشته است.

ادامه به تعویق افتادن مناقصههای جدید نفتی

با وجود دیدگاه مثبــت دولت به این طرح ها و
لزوم برگزاری مناقصه در زمینه قراردادهای جدید
نفتی ،بعد از گذشــت حدود یک ســال ،با وجود
اینکه مسئوالن ذی ربط در فواصل زمانی گوناگون
از برگزاری مناقصههای مختلف خبر دادند ،هر بار
به دالیلی هنوز مناقصــهای در این زمینه برگزار
نشده است و تا به موعد مقرری که برای برگزاری
مناقصه اعالم شــده بود نزدیک میشویم ،یکی از
مسئوالن به ناچار از به تعویق افتادن زمان برگزاری
مناقصه خبر می دهد .هرچند بخش عمدهای از این
تاخیر ناشی از اختالفات داخلی بر سر مدل جدید
قراردادهای نفتی بــود که در نهایت در هفتههای
پایانی تابستان امسال تاحدودی فرونشست .پیش
از این امیرحسین زمانی نیا ،معاون امور بینالملل و
بازرگانــی وزیرنفت در  ۲۳مردادماه با بیان این که
مذاکرات اولیه با شــرکتهای خارجی برای امضاء
قراردادهای نفتی به صورت فعال در جریان است،
گفت تا پایان امســال شــاهد امضاء قراردادهای
میلیاردی در این صنعــت خواهیم بود.وی دلیل

حضور نیافتن شــرکتهای خارجی در پروژه های
صنعت نفت ایران را تاکنون ،تاخیر در تصویب مدل
جدید قراردادهای نفتی عنــوان و اظهار کرده بود
پــروژه های نفتی ایران بدون تردید تا  ٢ماه آینده
عرضه خواهد شد و شک ندارم تا قبل از پایان امسال،
قراردادهــای بزرگی در صنعت نفت امضا خواهیم
کرد .در نهایت کاردر کــه هم اکنون مدیر عامل
شرکت ملی نفت است در تاریخ  ۹شهریورماه ماه،
اعالم کرد نخســتین مناقصه نقتی با مدل جدید
قراردادی هفته آخر مهر برگزار می شــود و میدان
آزادگان جنوبی ،نخستین میدانی خواهد بود که به
مناقصه بین المللــی میرود .وی همچنین در ۳۱
شهریورماه اعالم کرد درخواســت ارائه مدارک به
منظور شرکت در مناقصات قراردادی شرکت ملی
نفت ایران ،هفته آینده برای شــرکت های معتبر
بینالمللی ارســال می شــود .اما در اواسط هفته
گذشته ،از تاخیر هفت تا  ۱۰روزه ،برگزاری مناقصه
هــای نفتی خبر داده بود و دلیــل آن را تاخیر در
انتشار آگهی درخواست مدرک عنوان کرد.

اخبار کوتاه

گرانی کاالهای اساسی
در آستانه محرم
گزارش رســمی بانک مرکزی حکایت از آن
دارد که در هفته دوم ماه مهر ،قیمت گوشــت
قرمز ،شــکر و چای با افزایش مواجه بوده است
که به گفته فعاالن بازار ،این افزایش قیمت ناشی
از نزدیک شــدن به ماه محرم است چرا که در
ایــن ماه ،تقاضا برای کاالها افزایش مییابد .در
این میان البته قیمت برنج داخلی درجه یک و
درجه دو نیز گرانی را نسبت به هفته قبل از این
گزارش ،تجربه میکند .بر اساس گزارش بانک
مرکزی ،در هفته منتهی به دوم مهرماه ،قیمت
برنج ،گوشت قرمز ،قند و شکر و چای به ترتیب
افزایش قیمــت  ۰.۲ ،۰.۱ ،۰.۸و  ۰.۱درصدی
را تجربه میکند؛ در حالیکه قیمت همین اقالم
نسبت به هفته مشابه سال قبل نیز به ترتیب ،۲
 ۰.۴ ،۲.۴و یک درصد باال رفته است .در هفته
مورد بررسی بانک مرکزی ،لبنیات ،حبوبات و
روغن نباتی نسبت به هفته قبل ثبات قیمت را
تجربه میکند؛ در حالیکه قیمت لبنیات نسبت
به هفته مشابه سال قبل باز هم بدون تغییر و
البته روغن نباتی و حبوبات به ترتیب افزایش
 ۰.۷و  ۰.۳درصدی را تجربه میکند .همچنین
قیمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل  ۲.۶درصد،
میوههای تــازه  ۴.۵درصد ،ســبزیهای تازه
۰.۵درصد و گوشــت مرغ  ۳.۸درصد کاهش را
شاهد بوده است.
غیرفعال بودن  ۵۲درصد تعاونیها
تا پایان مرداد امسال ۲۰۵هزار و  ۴۵۵تعاونی
در سطح کشور به ثبت رسیده که از این میزان
 ۱۰۶هزار و  ۴۹۱تعاونی غیرفعال یا نیمه فعال
هستند .بر اساس قانون اساسی ،بخش تعاونی،
بخش خصوصی و بخش دولتی سه رکن اصلی
اقتصاد ایران هستند که طبق اطالعات سامانه
جامع آمارهــای ثبتی تعاون ،تــا پایان مرداد
امسال  ۲۰۵هزار و  ۴۵۵تعاونی به ثبت رسیده
کــه از این تعداد حدود  ۹۹هزار تعاونی معادل
 ۴۸درصد از کل تعاونی های ثبت شده فعال
بــوده و حدود  ۱۰۶هــزار و  ۴۹۱تعاونی معال
 ۵۲درصد غیرفعال یا نیمه فعال هستند .اما در
بخش اتحادیههای تعاونی از هزار و  ۱۶۹واحد
اتحادیه ۶۳۲ ،اتحادیه فعالیت دارند .همچنین
حدود  ۴۹میلیون نفر در کل تعاونیهای ثبت
شده عضویت دارند که از این میزان ،حدود ۴۳
میلیون نفر در تعاونیهای فعال عضو هستند.
میزان سرمایه کل تعاونیهای ثبت شده ۱۱۵
هزار و  ۱۶۵میلیارد ریال برآورد میشــود که
برای یک میلیون و  ۶۳۸هزار و  ۳۱۲نفر فرصت
شغلی ایجاد کرده است.
تمدید خط اعتباری مسکن مهر
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشــاره به
تمدید خط اعتباری مســکن مهر برای بانک
مســکن ،اظهارداشت :در مجموع از سال  87تا
 93بانک مرکزی  45هزار میلیارد تومان خط
اعتباری به بانک مســکن داد که تا ســال 94
حدود  10هزار میلیارد تومان از سوی گیرندگان
تســهیالت به بانک مســکن بازپرداخت شد.
علیاصغر میرمحمد صادقی گفت :بانک مسکن
باید ایــن  10هزار میلیارد تومــان را به بانک
مرکزی برمیگرداند اما بانک مرکزی این اعتبار
را وصول نکرد تا بانک مسکن مجددا از این منابع
برای تکمیل طرحهای مسکن مهر استفاده کند.
وی با بیان اینکه کل منابعی که بانک مرکزی در
برای مسکن مهر اختصاص داده  55هزار میلیارد
تومان است ،گفت :شروع بازپرداخت این خط
اعتباری به بانک مسکن به بانک مرکزی سال
 1402خواهد بود.
گروه بنگاهها:

تسهیالت  2500میلیارد ریالی
بانک دی به صنایع فوالدی کشور
بانک دی در پنج ماهســال جــاری بیش از
 2,500میلیارد ریال تسهیالت به بخش صنعت
فوالدی کشور پرداخت کرد.به گزارش ادارهکل
روابط عمومی بانک دی ،شــرکتهای فوالدی
صبا فوالد خلیج فارس ،جهان فوالد غرب ،فوالد
هیربد زرندیه و فــوالد مبارکه اصفهان که در
زمره بهترینهای صنعت فوالد کشور محسوب
میشوند و هر یک در مسیر سازندگی و آبادانی
کشــور سهم بسزایی داشــته و دارند از جمله
مشتریان بانک دی در این زمینه بودهاند.
استفاده از استعالم اینترنتی
ضمانتنامهها در بانک ایران زمین
بانــک ایران زمین در راســتای گســترش
خدمــات بانکــداری الکترونیک و تســهیل
خدماترسانی و افزایش امنیت ضمانتنامهها،
مشتریان خود را دعوت به استفاده از استعالم
اینترنتی ضمانتنامههــا کرد.به گزارش روابط
عمومی بانک ایران زمین ،مشتریان میتوانند
با اســتفاده از این سامانه که روی سایت بانک
قرار دارد ،ضمانتنامهها را بررســی و از اصالت
آنها اطمینان حاصــل کنند.بانک ایران زمین
از ســال  1392بهعنوان اولین بانک ارائهکننده
این خدمت ،بخش اســتعالم ضمانتنامهها را
روی ســایت خود قرار داده است.براساس این
گزارش بخش استعالم ضمانتنامهها در صفحه
اول سایت بانک به آدرس  www.izbank.irدر
بخش خدمات ریالی ،منوی ضمانتنامهها قرار
دارد.

