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بورس۱۴۲۰واحدافتکرد
شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بــازار سرمایه 
تعداد 3میلیارد و ۹8۲میلیون ســهم و حق تقــدم به  ارزش 
۱73۹میلیارد تومان در ۹۹3هزار نوبت مورد دادوســتد قرار 
گرفت و شــاخص بورس با افــت ۱۴۲۰واحــدی در ارتفاع 
3۱3هزار و ۰۴8واحد قرار گرفت. شــاخص های اصلی بازار 
ســرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشــتند؛ به طوری که 
ـ ارزشــی( 38۱واحد، کل )هموزن(  شاخص قیمت )وزنیـ 
۱7۵۵واحــد، قیمت )همــوزن( ۱۱7۴واحد، آزاد شــناور 
۲7۰8واحد و شــاخص های بازار اول و دوم به ترتیب۴۲۰ و 

۵63۵واحد افت کردند. 

در تاالر حافظ

 

قیمت خودرو دربازار قیمت خودرو در کارخانه نوع خودرو

77،000،000 66،770،000 سمند ال ایکس

86،000،000 69،773،000 EF7 سمند

105،000،000 حاشیه بازار دنا

73،500،000 63،158،000 پژو 405

77،000،000 67،440،000 رانا 

81،000،000 67،888،000 SLX پژو

135،000،000 76،500،000 H30 دانگ فنگ

81،000،000 67،283،000 پژو 206 تیپ 2)فول(

97،000،000 83،690،000 پژو 206 تیپ 5)فول(

97،300،000 80،754،000 پژو V8 206 صندوقدار)فول(

164،000،000 توقف فروش دنا پالس توربو

121،000،000 96،730،000 پژو 207 دنده ای

159،000،000 حاشیه بازار پژو 207 اتوماتیک

299،000،000 114،994،000 پژو2008

92،000،000 78،338،000 پژو پارس

78،000،000 65،578،000 پژو 405 دوگانه سوز
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باالخره 90 درصد کارت های سوخت به دست صاحبان شان رسید. حسین نعمتی، مدیرعامل شرکت 
ملی پست ایران به ایلنا گفت:   »  ۹۰ درصد کارت های سوخت توزیع شده و تنها ۱۰ درصد به عنوان معطله 
به دلیل نقص آدرس یا عدم استقبال مردم باقی مانده   است .« پیش از این شرکت ملی پست اعالم کرده 
بود که چیزی حدود یک میلیون کارت سوخت در باجه های پستی معطل مانده اند  و البته مردم هم تمایل 
چندانی برای تعیین تکلیف کارت های سوخت شان نداشتند. حاال به نظر می رسد کاهش دوباره سقف 

 سوختگیری با کارت جایگاهداران، باعث شده مردم جدی تر تکلیف کارت سوخت شان را طراحی کنند.  

۹۰درصد
کارتهایسوخت

توزیعشد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

 در هر یک از اتاق های
منزل یا محل کار مکان های 

امن را تعیین کنید. این مکان 
می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1500.52

17.78

59.09

58.8

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرآزاد )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11403

12596

14152

3167

-
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شهروند| در فاصله 10 روز باقی مانده تا اربعین حسینی 
اوضــاع خرید و فــروش دینار چنــدان رو به راه نیســت. با 
 نزدیک شدن به اربعین حســینی بازار خرید و فروش دینار 
عراق در بازار ارز داغ تر شــده و زائران  بیشتری برای خرید ارز 
اقدام می کنند، اما خرید دینار عراق از این طریق برای برخی 
زائران معضل شده  و آنها مجبور شده اند دینار مورد نیاز خود 
را از دالل ها بخرند.  با وجود این، کارشناسان و فعاالن بازار ارز 
معتقدند این اتفاق کامال طبیعی است و افزایش تقاضا باعث 
 کاهش عرضه شده و همین موضوع قیمت دینار را باال برده و 

صرافی ها هم با کمبود دینار روبه رو  شده اند. 
صف زائران مقابل صرافی ها

ســال گذشــته تأمین ارز زائران اربعین در نقاط مرزی با 
مشکالتی همراه شــد و به همین دلیل امسال بانک  مرکزی 

تصمیم گرفت ارز مورد نیاز زائران را در شــهر محل سکونت 
آنها تأمین کند. بر همین  اساس بانک مرکزی در اطالعیه ای 
اعالم کرده بود که زائران اربعین می توانند ارز مورد نیاز خود 
را تا  سقف ۱۰۰ یورو یا معادل آن از طریق صرافی های بانکی 
و تحت نظارت بانک مرکزی تأمین کنند، اما  زائران اربعین که 
این روزها به دنبال خرید دینار هستند، می گویند که از صرافی 
به صرافی دیگر  ســر می زنند، اما بیشــتر اوقات دست خالی 
برمی گردند. حاال اغلب بانک ها و  صرافی های بانکی مجاز  بانک 
مرکزی دیناری برای فروش به زائران ندارند. صرافی ها به زائران 
می گویند که دینار عراق ندارند و فقط می توانند دالر یا یورو 

بفروشند. 
همین موضوع باعث شده متقاضیان خرید دینار مقابل یکی 
دو صرافی که دینار برای فروش دارند،  صفی طوالنی تشکیل 

دهند. البته قیمت دینــار در صرافی ها تفاوت چندانی با بازار 
آزاد  ندارد. در حال حاضر اگر صرافی ها دینار داشته باشند، آن 
را به قیمت ۹۹ریال به زائران می فروشند. در  حالی که دالالن 
در بازار، دینار عراق را با قیمت ۱۰۰ ریال می فروختند . ضمن 

این که شعب بانکی تا  اطالع ثانوی دینار نمی فروشند. 
 صرافی ها نمی خواهند خرید و فروش 

داشته باشند
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز درباره این که چرا 
صرافی ها و شعب بانک ها دیناری برای  فروش به متقاضیان 
ندارند، به »شهروند« می گوید: »کمبود دینار در بازار اتفاقی 
است که هرسال در  آستانه فرارســیدن مراسم اربعین اتفاق 
می افتد. از آنجایی که تعداد زائران برای سفر به عراق در آستانه 
 اربعین به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند و به تبع آن 
متقاضیان خرید دینار هم تعدادشان بیشتر  می شود، صرافی ها 
با کمبود دینار روبه رو می شــوند.«  او ادامه می دهد: »افزایش 
تقاضا و کاهش عرضه باعث شده که با کمبود ارز در صرافی ها 
روبه رو  شویم. البته صرافی ها اگر بخواهند می توانند ارز مورد 
نیاز را تهیه کنند، اما از آنجایی کــه افزایش فروش  می تواند 
برایشان دردسرساز و پرسش برانگیز شود، ترجیح می دهند در 
چنین شرایطی خرید و فروش  ارز نداشته باشند و به همین 
دلیل زائران را به بازار آزاد  ارجاع می دهند. «افســری توضیح 
می دهد: »تجربه ثابت کرده در یکی دو سال اخیر وقتی خرید 
و فروش ارز در یک  صرافی افزایش پیدا می کند، آنها با مشکل 
مواجه می شــوند و به همین دلیل در چنین شرایطی عطای 
 خرید و فروش باال را به لقای آن می بخشــند، چون هرگاه که 
چنین اتفاقاتی رخ می دهد نهادهای باالدستی  و نظارتی وارد 
عمل می شــوند.«   او ادامه می دهد: »همین اتفاق دقیقا  سال 
گذشــته برای تعداد زیادی از صرافی ها رخ داد، چون خرید و 
 فروش زیادی انجام داده بودند، جوازشان باطل و کارشان حتی 
به مراجع قضائی هم کشیده شد. با این که صرافی ها به صورت 
قانونی به خرید  و فروش ارز اقدام می کنند، اما باز هم اگر خرید و 
فروش زیادی داشته باشند به دردسر می افتند. همین  موضوع 
هم باعث شــده صرافی ها با وجود حجم تقاضــای زیاد برای 
خرید دینار از خرید و فروش  خودداری کنند تا بعدا به دردسر 
نیفتند.«  افسری در پاسخ به این سوال که پس خرید و فروش 
دینار به صورت آگاهانه به بازار آزاد کشــیده شده،  می گوید:  
»بله؛ دقیقا همین طور است. البته قیمت دینار در صرافی ها و 
بازار آزاد تفاوت چندانی با هم ندارد  و زائران می توانند هر مقدار 

ارزی که نیاز دارند،  از بازار آزاد بخرند.« 

قیمت دینار در صرافی ها و بازار تفاوت چندانی ندارد

 زائران ارز مورد نیازشان را 
می توانند از بازار آزاد تهیه کنند  
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رشد ماهیان غیربومی در دریای خزر عد
ماهیان غیربومــی در دریای خــزر زیاد شــدند. مهدی 
نادری جلودار، عضو مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی با اعالم این 
موضوع گفت: »رشد ماهیان غیربومی در دریای خزر نکته ای 

قابل توجه است که میزان آن به ۱۷ درصد رسیده است.« او به ایلنا 
گفت: »حدود ۱۰۰ گونه شناخته شده درحوضه دریای خزر وجود 

دارد که تنها 44 درصد از آنها یعنی ۲۴گونه ارزش اقتصادی  دارند.«

افزایش حقوق کارمندان در  سال آینده 
حقوق کارمندان دولت  سال آینده 15 درصد بیشتر می شود. 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم این خبر 
گفت: »البته این موضوع نیاز به تأیید دولت و ســپس تصویب 
مجلس دارد، اما با همه این اوصاف، این رقم به صورت متوســط 

اســت و برای حقوق های پایین این افزایش از ۲۰ درصد نیز باالتر 
خواهد رفت.« 

17
درصد 

15
درصد 

شهروند | »بنزین یورو 5 ایرانی پاک تر ازاستاندارد جهانی 
اســت«. این تازه ترین ادعای محمدعلی دادور، مدیرعامل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اســت. تیرماه امسال بود که 
بیژن زنگنه اعالم کرد تولید بنزین و گازوییل یورو 5 وضع 
هوای شــهرها به ویژه کالنشــهرها بهبود یافته و می توان 
شهرهایی مانند تهران را دید؛ درحالی  که 5، 4 سال پیش به 
علت آلودگی شهرها دیده نمی شد. این موضوع درحالی رخ 
می دهد که شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری ایرادهای 
متعددی درباره کیفیت بنزین مطرح کرده و اعالم کرد که 
گوگرد اضافه بنزین سرطانزاست. گرچه سازمان استاندارد 
این ادعا را رد کرد اما مشخص نیست باالخره واقعیت بنزین 
ایران دقیقا چیســت؟ آیا اســتاندارد بنزین ایران باالتر از 

استاندارد جهانی است یا آالینده و سرطانزا است؟
 رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، 
در پاسخ به این پرسش به »شــهروند« می گوید: »بنزین 
یورو5 تولیدشــده در ایران مطابق با استانداردهای اروپایی 
است و البته استانداردهای تخصصی چیزی نیست که بتوان 
در آن غلو کرد یا با نگاه کردن و بدون بررســی آن را ارزیابی 
کرد.« به گفته او، شاخص های استاندارد در پاالیشگاه های 

تولیدی یک مبحث ریاضی بود و بــه صورت کامال علمی 
بررسی و نتایج آن اعالم می شود. 

آنگونه کــه این فعــال اقتصــادی توضیــح می دهد : 
»استانداردهای زیســت محیطی در بنزین یورو5 خیلی 
ســختگیرانه تر از یورو 4 بوده و کامال بدون سرب است. از 
طرفی به دلیل ســولفور پایین در این سوخت، آالیندگی 

گازهای خروجی آن به کمترین سطح خود می رسد.« 
پدیدار با اشاره به صادرات بنزین یورو5 ایران به 9 کشور 
همسایه ایران گفت: »به طور قطع اگر بنزین تولیدشده در 
ایران مطابق با استانداردهای بین المللی نبود و شاخص های 
زیست محیطی در آن رعایت نشــده بود، کشورهای دیگر 
حاضر به خرید آن نمی شــدند.« براساس آن چه این فعال 
اقتصــادی می گوید، درحال حاضر حدود دوســوم بنزین 

مصرفی درکشور یورو5 و یک سوم دیگر یورو4 است. 
شاخص های زیست محیطی بنزین یورو5 

چیست؟ 
طبق گفته های محمدعلی دادور، مدیرعامل پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس،  بنزن کــه در بنزیــن معمولی باید 
زیر یک درصد باشــد، درحال حاضر بــرای بنزین تولیدی 

پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس بین ۰.۵ تا ۰.۷ درصد است. 
آروماتیک درشرایط استاندارد باید ۳۵ باشد اما درحال حاضر 
در بنزین تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بین ۲۹.۵ 
تا ۳۱.۵ است. همچنین میزان گوگرد استاندارد در بنزین 
باید کمتر از ۱۰ پی پی ام باشد اما درحال حاضر کمتر از یک 

پی پی ام است.
 تولید 50 درصد بنزین مصرفی 

در ستاره خلیج فارس
بر اساس آن چه وزیرنفت وعده کرده، تولید بنزین یورو5 
که در  ســال 91 صفر بوده، حاال حدود  74 میلیون لیتر در 
روز رسیده اســت. هرچند که هم اکنون در 5 پاالیشگاه از 
9 پاالیشگاه کشور تولید بنزین یورو5 آغاز شده اما درحال 
حاضر بیشــترین تولید این ســوخت در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس صورت می گیرد. به گفته دادور، هم اکنون فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بالغ بر ۱۵ میلیون لیتر 
بنزین را بر سبد سوخت کشــور اضافه کرده و تولید بنزین 
در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس را به ۴۵ میلیون لیتر در 
روز رسانده است که این میزان نزدیک به ۵۰ درصد بنزین 

مصرفی کشور است.

یکی از مدیران ایرانی برخالف ادعای شهرداری می گوید استاندارد سوخت ایران باالتر از اروپاست

اینباربنزینایرانفوقاستانداردشد
  رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درپاسخ به »شهروند«:

 محاسبه استانداردهای زیست محیطی کامال تخصصی است و نمی توان بدون  کار علمی در رابطه با آن اظهارنظر کرد

بیکارترینرشتههایایرانکدامند؟

رشته های معماری و ساختمان، هنر، محیط زیست و علوم کامپیوتر باالترین رقم های بیکاری را در بازار 
کار ایران دارند. این درحالی است که رشته های خدمات امنیتی، دامپزشکی، علوم تربیتی و روزنامه نگاری 
جزو رشته هایی هستند که کمترین نرخ های بیکاری را به خود اختصاص داده اند. بر اساس گزارش وزارت 
کار از جمعیت حدود دو میلیون و  ۹۰۰هزار نفــری بیکار در ایران، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
فارغ التحصیل دانشگاه ها هستند. بررسی وضعیت افراد تحصیل کرده نشان می دهد که نرخ بیکاری آنها 
در تابستان به  ۱۷.۲درصد رسیده و از بین تحصیلکرده های بیکار۶۰۰  هزار نفر مرد و ۶۶۷ هزار نفر زن 

هستند که از دو گروه کاسته شده است.


