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با ثبت صادرات روزانه بیش از یک میلیون و  800هزار بشــکه

گزیده

اخبار

قاره کهن ،مشتری اصلی نفت خام ایران شد

افت  116واحدی
شاخص کل بورس

شـــاخص کل بورس روز گذشته
در ادامه روند کاهشی خود  116واحد
دیگر افت کـــرد و به جایگاه  79هزار
و  137واحـــدی رســـید .بـــه گزارش
ایرنا ،مســـیر کاهشی شاخص کل که
از هفته گذشته آغاز شده ،همچنان
ادامه دارد و دیروز به افت قابل توجه
حجم معامالت منجر شد .به اعتقاد
کارشناسان ،روند پرنوسان و کاهشی
شـــاخص تا مشخص شـــدن نتیجه
انتخابات ریاســـت جمهوری امریکا
ادامـــه خواهد داشـــت ،البته شـــمار
دیگـــری از فعـــاالن بـــازار ،برگزاری
انتخابـــات امریکا بر بـــورس ایران را
فاقـــد تأثیرگـــذاری میدانند و علت
نوسان شاخص در روزهای اخیر را در
عوامل دیگری جستوجو میکنند.

الزام صرافیها

برای ثبت معامالت جزئی

نســـخه تـــازه ابـــاغ شـــده بانک
مرکـــزی دربـــاره مقـــررات ناظـــر بر
عملیـــات ارزی صرافیها بـــا تأکید
بـــر ممنوعیـــت معامـــات آتـــی و
ضرورت ثبت معامـــات جزئی راه
را بـــرای شفافســـازی بیشـــتر بازار
ارز فراهـــم کـــرده اســـت.به گزارش
ایرنا ،این بخشـــنامه که چهارشـــنبه
گذشـــته به صرافیهای کشور ابالغ
شـــد ،دو تفاوت اساســـی با مقررات
پیشـــین دارد که مهمترین آن تأکید
بـــر ممنوعیت معامـــات فردایی و
سلف است.همانگونه که در ماده 12
این بخشنامه تأکید شده است از این
پس انجام معامالت آتی و سلف ارز
فقط براساس دستورالعمل مصوب
بانـــک مرکـــزی مجـــاز اســـت .نکته
دیگر در این بخشـــنامه جدید ،الزام
صرافـــان بـــه ثبت همـــه معامالت
خود اعم از جزئی و عمده در سامانه
نظارت ارز (سنا) بر پایه ماده  6است.

واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از  2برابر شــد /افزایش  60درصدی صادرات نفت ایران به آسیا
گروه اقتصادی  /آسـ ــیا یکی از مهمترین و
مطمئنترینبازارهایصادراتینفتخام
ایران از گذشته تا امروز است .بازاری که در
دوران تحریـ ــم تنها مشـ ــتری نفت خام
کشور بود و با لغو تحریمها واردات نفت از
ایران را توسعه نیز بخشید به طوری که االن
بیـ ــش از یک میلیون و  800هزار بشـ ــکه از
نفت خام ایران به این بازار صادر میشود.
این مقدار از رشـ ــد  60درصدی واردات
کشورهایآسیاییازنفتخامایراننسبت
بـ ــه دوران تحریم خبر میدهد .در آخرین
روزهای تحریـ ــم ،ایران روزانه یک میلیون
و  100هزار بشکه در روز صادر میکرد.البته
اروپـ ــا که در زمان تحریمهـ ــا خرید نفت از
ایـ ــران را متوقف کرده بود نیـ ــز االن روزانه
حدود  700هزار بشـ ــکه از نفت خام کشور
را میخرد .فهرست مشتریان نفت ایران
پس از لغو تحریمها بسـ ــیار متنوع شـ ــده
و هماکنون عالوه بر مشـ ــتریان آسـ ــیایی،
شـ ــرکت اروپایی نظیر بریتیـ ــش پترولیوم
انگلیس ،توتال فرانسه ،هلنیک پترولیوم
یونان ،رپسول و سپسـ ــا اسپانیا ،لوک اویل

جدول مهمترین بازارهای نفت خام و میعانات گازی ایران تا پایان اوت ۲۰۱۶
نام بازار

میزان افزایش تولید نفت در ماه
اوت در مقایسه با ژوئیه ۲۰۱۶

کل فروش روزانه نفت تا
پایان ماه اوت ۲۰۱۶

سهم بازارها از کل
فروش نفت ایران

چین

افزایش  ۱۸۰هزار بشکهای در روز

 ۷۴۴هزار بشکه در روز

 ۲۹درصد

هند

افزایش  ۱۲۱هزار بشکهای در روز

 ۶۱۰هزار بشکه در روز

 ۲۳درصد

ژاپن

کاهش  ۲۱هزار بشکهای در روز

 ۲۳۶هزار بشکه در روز

 ۹درصد

کره جنوبی

کاهش  ۱۲هزار بشکه ای در روز

 ۲۷۸هزار بشکه در روز

 ۱۱درصد

اروپا

افزایش  ۱۵۲هزار بشکهای در روز

 ۳۸۴هزار بشکه در روز

 ۱۵درصد

ترکیه

افزایش  ۹۱هزار بشکهای در روز

 ۱۹۷هزار بشکه در روز

هفت درصد

سایر کشورها

افزایش  ۸۷هزار بشکهای در روز

-

 ۶درصد

روسـ ــیه ،گروپا لوتوس لهسـ ــتان ،پتروگال
پرتغـ ــال و سـ ــاراس و ایپلـ ــوم ایتالیا نیز در
فهرستهستند.
بازاریابی برای صـ ــادرات این حجم از
نفت خام کار آسـ ــانی نیسـ ــت اما درایت
بازاریابهای شرکت ملی نفت و مذاکرات
مؤثر وزیر نفت باعث شـ ــده تـ ــا در دورانی
که بـ ــازار نفـ ــت خام اشـ ــباع شـ ــده ،نفت
خام کشـ ــور باز هم مشـ ــتری داشته باشد.
البته در ایـ ــن امر موضوعات دیگری نظیر
امنیت ایران ،بازگشـ ــت مشـ ــتریان سابق،

شـ ــروع همکاریهای نفتـ ــی و همینطور
عالقهمندیخریدارانبهتنوعبخشیسبد
سوخت خود نیز مؤثر بوده است اما عامل
اصلی ،توان و تالش بازاریابهای صنعت
نفتاست.
به گفته وزیر نفت در مـ ــاه اکتبر ،ایران
روزانـ ــه  2میلیون و  440هزار بشـ ــکه نفت
خـ ــام صادر کرد کـ ــه این میـ ــزان صادرات
نفت خام بیسـ ــابقه بوده اسـ ــت .کسـ ــی
فکر نمیکرد کـ ــه ایران بتواند ظرف مدت
کوتاهی این حجم از نفت خام را صادر کند

کاهش نسبی قیمت گوشت قرمز در بازار

هفتههـ ــای گذشـ ــته قیمـ ــت گوشـ ــت
قرمز افزایش یافـ ــت و در مقطعی هم با
همان قیمتهـ ــای باال ثابـ ــت ماند.اما از
روز گذشـ ــته کاهش قیمت گوشـ ــت قرمز
شـ ــروع شـ ــد.قیمت گوشـ ــت قرمز حدود
هـ ــزار تومان در هر کیلو کاهش یافته و این
امیدواری وجود دارد که قیمتها مجدداً
افت داشته باشد.پیش از این هم فعاالن
بـ ــازار پیشبینی کرده بودنـ ــد که با کاهش
مصـ ــرف و گذر از دهـ ــه اول محرم قیمت
گوشـ ــت کاهش پیدا کنـ ــد .در حال حاضر
قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه
بـ ــه مغازه دار بین  ۳۱تـ ــا  ۳۲هزار تومان و
عرضه به مصرفکننـ ــده  ۳۵هزار تومان

تردید انبوه سازان در طرح مسکن قسطی

مدیرعامل بانک مسکن در جریان بازدید از غرفه «ایران»
اخبار
در نمایشـ ــگاه مطبوعات با بیان اینکه در  6ماهه نخست
امسال حجم تسهیالت دهی این بانک در حوزه ساخت
بیـ ــش از  125درصد رشـ ــد پیدا کرده اسـ ــت از رشـ ــد 75
درصدی اعطای تسهیالت خرید مسکن در نیمه نخست امسال خبر داد .بت شکن
همچنین در خصوص پیشبینیها مبنی بر خروج تدریجی مسکن از رکود گفت :در
نیمه نخست امسال قیمت مسـ ــکن  7درصد گرانتر شده است که نشان میدهد
جنب و جوش مردم برای خرید افزایش یافته است .همچنین افزایش معامالت
در 8ماه گذشته بویژه در شهر تهران سیگنالهای مثبتی را در خصوص رونق بخش
مسکن ایجاد کرده است .به گفته وی میتوان انتظار داشت که در سال آینده رونق در
بازار مسکن پدیدار شود .مدیرعامل بانک مسکن همچنین در پاسخ به اینکه طرح
مسکن قسـ ــطی در چه مرحلهای قرار دارد ،گفت :بانک مسکن ساز و کارهای الزم
در این زمینه را ایجاد کرده و با انبوه سـ ــازان نیز مذاکراتی برای اجرایی شدن هر چه
زودتر این طرح که به رونق بخش مسکن کمک میکند ،داشته است .بت شکن در
عین حال میگوید :به دلیل افزایش معامالت و همچنین رشـ ــد قیمت مسکن به
نظر میرسد که انبوه سـ ــازان هنوز برای اجرایی شدن این طرح تردیدهایی دارند و
امیدوارند که بتوانند واحدهای خود را به صورت نقدی و بدون نیاز به قسطی شدن
بهفروشبرسانند.ویبابیاناینکهطرحمسکنقسطیدرشرایطرکودشدیدجواب
خواهد داد ،ادامه روند اجرایی شدن این طرح را به نظر انبوه سازان و ارزیابیشان از
شرایطبازاروابستهدانست.

آغاز اعطای تسهیالت  11درصدی به صادرکنندگان

مدیرعامـــل بانک توســـعه صـــادرات در بازدید از غرفـــه «ایران» در
نمایشـــگاه مطبوعات از اعطای تســـهیالت  300میلیـــارد تومانی به
صادرکنندگان در نیمه نخست امسال خبر داد .صالح آبادی با بیان
اینکه این تســـهیالت با نرخ سود  16درصدی اعطا شده است ،گفت:
برای استفاده از منابع  2هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی که
با سود  11درصد پیشبینی شده است مکاتبات الزم را انجام دادهایم
و از این پس تسهیالت برای صادرکنندگان در رقم سود تعیین شده 11
درصد و در مناطق محروم  7درصد اعطا خواهد شد.

افزایش  45درصدی وام دهی بانک ها

گزارشـ ــی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشـ ــر شده است نشان میدهد که
حجم کل تسهیالت دهی بانکها در نیمه اول سال  95به میزان  45درصد نسبت
به سال گذشته افزایش داشته است و همچنین از این میزان 65درصد کل تسهیالت
به تأمین سرمایه در گردش بخشهای مختلف اقتصادی مربوط میشود که سهم
بخـ ــش صنعت و معدن از ایـ ــن مقدار  36درصد بوده است.تسـ ــهیالت پرداختی
بانکها طی شش ماهه سـ ــال  1395به بخشهای اقتصادی مبلغ  2328.8هزار
میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  727.3هزار میلیارد
ریال (معادل  45.4درصد) افزایش داشـ ــته اسـ ــت.بر اسـ ــاس این گزارش ،سـ ــهم
تسـ ــهیالت پرداختی در قالب سـ ــرمایه در گردش در تمـ ــام بخشهای اقتصادی
طی شش ماهه سـ ــالجاری مبلغ  1527.7هزار میلیارد ریال معادل  65.6درصد
کل تسـ ــهیالت پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ  509هزار
میلیارد ریال معادل  50درصد افزایش داشته است.بر این اساس ،سهم تسهیالت
پرداختی بابت تأمین سـ ــرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شـ ــش ماهه
سالجاری معادل  551.2هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 36.1
درصد از منابع تخصیص یافته به سـ ــرمایه درگـ ــردش تمام بخشهای اقتصادی
(مبلغ  1527.7هزار میلیارد ریال) اسـ ــت .مالحظه میشود از  653.1هزارمیلیارد
ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل  84.4درصد آن (مبلغ
 551.2هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر
توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسـ ــط بانکها در سالجاری
اسـ ــت.همچنین تعـ ــداد  140437فقره تسـ ــهیالت به بخش صنعـ ــت و معدن با
میانگین پرداختی هر فقره  4651میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین
پرداختیسایربخشهاست.

است .البته این قیمت در برخی از مناطق
کمتراست.
علـ ــی اصغر ملکـ ــی رئیـ ــس اتحادیه
گوشت گوسـ ــفندی از کاهش  ۵۰۰تا ۱۰۰۰
تومانی قیمت گوشـ ــت گوسفندی در بازار
خبر داد ودربـ ــاره دالیل این کاهش گفت:
عالوه بـ ــر رکود بـ ــازار ،از  ۱۵هر ماه به بعد
شاهد کاهش تقاضا برای این کاال هستیم
که همین مسـ ــأله نیز در افت قیمت مؤثر
اسـ ــت.وی در ادامـ ــه صحبتهایـ ــش به
طرح شناسنامه دار شدن کشتارکنندگان و
توزیعکنندگان گوشت قرمز که از روز شنبه
آغاز شـ ــده اسـ ــت اشـ ــاره کرد و افزود:این
طرح با هدف کنترل بازار به لحاظ کیفیت

و قیمـ ــت است.گوشـ ــت گوسـ ــفند مـ ــاده
(میش) و ماده گاو ،گوشتهای کم کیفیت
هستند.این گوشتها باید از نوع با کیفیت
آن جداسـ ــازی شـ ــود به همیـ ــن دلیل در
این طرح مغازه داران باید برچسبهای
موجود روی گوش ـ ـتهای کم کیفیت را با
رنگ قرمز مشخص کنند تا مردم متوجه
شـ ــوند کیفیت این نوع گوشت پایینتر از
سایر محصوالت است.
رئیس اتحادیه گوشـ ــت گوسـ ــفندی با
تأکید بـ ــر اینکه ایـ ــن اقدام باعـ ــث کنترل
تخلفـ ــات در بـ ــازار گوشـ ــت خواهد شـ ــد،
گفـ ــت :گوش ـ ـتهای کم کیفیـ ــت حداقل
بیـ ــن  ۵تـ ــا  ۷هـ ــزار تومـ ــان ارزانتـ ــر از نوع
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و صادرات نفت خام ایران تعجب جهان
رابرانگیختهاست.
البتهخبرگزاریمهربهنقلازمدیریت
امور اوپک وزارت نفت روز گذشته نوشت:
گزارشمنابعثانویهازثبترکوردجدیدی
در فروش نفت خام ایران خبر داده است.
مطابق با این گزارش صادرات نفت ایران
از مـــرز دو میلیـــون و  ۶۰۰هزار بشـــکه در
روز عبور کرده اســـت .اما به نظر میرسد
ایـــن رقم بیانگـــر حجم صـــادرات نفت
خام و میعانات گازی ایران باشد .به طور
معمول منابـــع ثانویه تولید نفت خام و
میعانـــات گازی را کمتر از میزان رســـمی
آن اعـــام میکنند.به گـــزارش اوپک ،در
شرایط فعلی هند و چین  ۵۲درصد بازار
نفت خـــام ایـــران را به خـــود اختصاص
دادهانـــد بـــه طـــوری که هماکنـــون چین
ســـهمی  ۲۹درصدی و هند هم سهمی
 ۲۳درصدی از مجموع کل واردات نفت
ایران را در اختیار دارند .کشورهای آسیایی
خریدار نفت خام ایران عبارتند از چین،
هند ،ژاپن و کره جنوبی که البته در دوران

باکیفیت آن هسـ ــتند ،ضمن اینکه از این
پـ ــس مغازهدارانی که این نوع گوشـ ــت را
در مغازه خود عرضـ ــه میکنند ،باید این
مسأله را روی تابلوی اعالنات خود اعالم
کنند ،در غیر این صـ ــورت با آنان برخورد
میشود.وی با بیان اینکه اکثر مغازههای
سطح استان تهران چنین گوشتی عرضه
نمیکنند و فقط در برخی از مراکز شـ ــاهد
توزیع آن هستیم ،افزود :مردم باید بدانند
اماکنی که قیمت گوشت را بسیار پایینتر
از نرخهای اعالم شـ ــده عنـ ــوان میکنند،
حتمـ ــاً مشـ ــکلی دارند.ملکی با اشـ ــاره به
اینکه از این پس مغازه داران نباید گوشت
قرمز را بـ ــدون فاکتور از کشـ ــتارکنندگان و

تحریـــم ،ژاپـــن خرید نفت خـــام از ایران
را متوقـــف کرده بـــود .این کشـــورها جزو
مصرفکنندگان بزرگ انـــرژی در جهان
هستند.
ëëافزایش2برابریصادراتبهکرهجنوبی
واردات نفـ ــت ایـ ــن کشـ ــور از ایـ ــران در
 9ماه نخسـ ــت سـ ــال  2016در مقایسـ ــه با
مدت مشـ ــابه سـ ــال  2015بیش از  2برابر
شده است .بر اساس گزارش صنعتی کره
جنوبی که دیروز منتشر شد ،واردات نفت
خام و میعانـ ــات گازی کره جنوبی از ایران
از ماه ژانویه تا پایان سـ ــپتامبر (اواسط دی
 94تا اواسط مهر  )95به  78میلیون بشکه
رسـ ــید در حالی که در مدت مشـ ــابه سال
 2015ایـ ــن مقدار  33/63میلیون بشـ ــکه
بوده است .بر اسـ ــاس این آمار ،در طول 9
ماه نخست امسـ ــال ،ایران  9/7درصد کل
نفت مورد نیاز کـ ــره جنوبی را تأمین کرده
است 4.مشـ ــتری اصلی نفت ایران شامل
چین ،هند ،کره جنوبی و ژاپن در سپتامبر
گذشته در مجموع یک میلیون و  800هزار
بشکه نفت در روز از کشورمان وارد کردند.

توزیعکننـ ــدگان قبول کنند ،ادامـ ــه داد :در
صورتی که بازرسـ ــین مربوطه به مغازهها
مراجعـ ــه و از مغـ ــازه داران درخواسـ ــت
فاکتور کنند ،باید این فاکتور به آنان تحویل
داده شود ،در غیر این صورت با مغازهدار
برخورد خواهد شـ ــد.در برخـ ــی از مناطق
جنوبی تهران قیمت گوشـ ــت نسـ ــبت به
سایر مناطق بسـ ــیار پایینتر است.حال با
شروع طرح شناسنامه دار کردن گوشتها
اختالف قیمت گوشت بیکیفیت از سایر
گوش ـ ـتها بین  5هـ ــزار تومان تـ ــا  7هزار
تومان خواهد شد.در حال حاضر اختالف
گوشت با کیفیت و بیکیفیت در بازار بین
دو تا سه هزار تومان است.
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واکنش مدیرعامل بانک ملت
به ماجرای معوقات اخیر

مدیرعامل بانک ملت روز گذشـ ــته در جریان نمایشگاه
مطبوعـ ــات از غرفـ ــه روزنامـ ــه ایـ ــران بازدید کـ ــرد و در
خصـ ــوص معوقات تسـ ــهیالت این بانک کـ ــه اخیراً در
رسـ ــانهها از آن بهعنوان اختالس یاد شده توضیحاتی ارائه کرد .هادی اخالقی با
بیان اینکه رسـ ــانهها باید در خصوص مسائل حسـ ــاس اقتصادی و مالی نهایت
شـ ــفافیت و دقت را به کار ببرند ،گفت :اگر نام اختالس را در این بدهی بگذاریم
بایـ ــد تمام بدهـ ــکاران بانکی را اختالسگـ ــر بنامیم .ضمن اینکه مـ ــا وثایق الزم
برای برگشـ ــت این معوقات را دریافت کرده و در اختیار داریم .مدیرعامل بانک
ملت افزود :نمیتوان روی آن نام اختالس گذاشـ ــت .این مبلغ تنها تسـ ــهیالت
پرداخت شدهای است که بخشی از آن معوق شده و ما پیگیر دریافت آن هستیم.
وی در واکنش به اظهارات دادسـ ــتان کل کشـ ــور مبنی بر اختالس  ۳۰۰میلیاردی
از بانـ ــک ملت گفت :اینکه چه نامی روی آن بگذاریم متفاوت اسـ ــت ،اما اگر نام
آن را اختـ ــاس بگذاریم در آن صورت همه کسـ ــانی که به بانک بدهکار هسـ ــتند
اختالسگرمحسوبمیشوند.

تولید روزانه نفت «یادآوران» از 115هزار بشکه گذشت

مجری طرح توسعه میدان مشـ ــترک نفتی یادآوران میگوید ،تولید
نفت این میدان از مرز  115هزار بشـ ــکه در روز گذشته است .به گزارش
وزارت نفت« ،هادی نظرپور» مجری طرح توسعه میدان یادآوران در
حالی از رسیدن تولید در این میدان مشترک به بیش از  115هزار بشکه
در روز خبر میدهد که  ٣٠هزار بشـ ــکه هم از تعهد طرح توسـ ــعه این
میدان در فاز نخست فراتر رفته است .وی گفت :در فاز نخست طرح
توسعه میدان نفتی یادآوران ،برداشت نفت از این میدان باید به 85
هزار بشکه در روز میرسید.

ایجاد230هزار شغل با راهاندازی  50طرح بزرگ ملی تا پایان سال

مشـ ــاور وزیر صنعت ،معـ ــدن و تجارت گفت :تا پایان امسـ ــال  50طرح بزرگ
ملی در کشور راهاندازی میشود و  230هزار شغل ایجاد میکند .بهروز ریاحی
به ایرنا گفت :اکنون 77هزار واحد تولیدی صنعتی و  114هزار طرح نیمه تمام
صنعتی در کشـ ــور داریم که بسـ ــیاری از واحدهای تولیدی با مشکالت ناشی از
کمبود نقدینگی (سـ ــرمایه ثابت و در گردش) روبهرویند .ریاحی گفت :در سـ ــه
سـ ــال گذشته هفت طرح اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت ،معدن و تجارت
به این وزارتخانه ابالغ شـ ــد .مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت:
نزدیـ ــک به 6هزار طرح نیمـ ــه تمام با بیش از  60درصد پیشـ ــرفت و  400هزار
شـ ــغل ،تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسـ ــد که کار اجرایی در چهار هزار و
 500طرح به پایان رسـ ــیده است و تا پایان سـ ــال یک هزار و  500طرح دیگر به
این فهرست اضافه میشود.

صدور بیمههای شخص ثالث از اول آذر از طریق «برخط»

رئیـــس کل بیمه مرکزی از اســـتعالم آنالین بیمه شـــخص ثالث
همه شرکتهای بیمه از اول آذرماه خبر داد و گفت :از تاریخ یاد
شـــده همه بیمههای شـــخص ثالث باید به طور برخط (آنالین)
صادر شود.به گزارش بیمه مرکزی« ،عبدالناصر همتی» در آیین
گرامیداشت هشتاد و یکمین ســـالگرد تأسیس بیمه ایران افزود:
هـــر بیمه گر باید بتواند به صورت آنالین اســـتعالم بیمه نامه را
انجام دهد.

