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حکم روحانی
برای  4وزیر جدید

...

ارز وطال

گفت وگو
معاون وزیر جهادکشاورزی :

می توانیم ماهانه  10هزار تن مرغ
صادر کنیم

حســین بردبار -گرچه تا انتهای هفته قبــل صادرات مرغ
ممنوع بــود اما باالخــره مخالفت و انتقاد مســئوالن وزارت
جهاد کشاورزی موجب شد سرانجام از ابتدای هفته جاری
این ممنوعیت لغو شــود .درهمین خصوص معاون توســعه
بازرگانی و صنایع کشــاورزی وزیر جهاد کشــاورزی معتقد
اســت ،جلوگیری از صادرات مرغ به خاطر تولیــد مازاد در
داخل کشور ،دلیلی ندارد و حتی ممکن است به بازارهای
صادراتی مان آســیب بزند .علی اکبر مهرفرد هفته گذشته
در گفت و گو با خراسان از رایزنی برای صدور مجوز صادرات
مرغ البته مشروط به پرداخت عوارض توسط صادرکننده در
کمیسیون های دولت خبر داد که جزئیات آن را می خوانید:
آقای وزیر در سخنانشــان در جمع فعاالن اتاق
بازرگانی با جلوگیری از صادرات گوشــت مرغ مخالفت
کردند ،دلیل این مخالفت چیست؟

 همان طــور که آقــای وزیر فرمودنــد ،ظرفیت تولید ســهمیلیون تن مرغ را در کشــور داریم در حالــی که مصرفمان
حدود دو میلیون تن اســت و ما به راحتی مــی توانیم در هر
ماه حدود  10هزارتن مرغ صــادر کنیم بدون این که لطمه
ای به تولید داخلی وارد شــود .بنابراین وقتی که یک بازار
صادراتــی را توانســتیم در کشــورهای دیگر ایجــاد کنیم و
داخل هم به میزان کافی امکان تولید را داریم ،دلیلی ندارد
که جلوی صادرات را بگیریم .حاال ممکن است بگویید که
برای نهاده های تولید مرغ از ارز  4200تومانی اســتفاده
می کنند که برای این موضوع هم راهکارهایی پیش بینی
کرده ایم و امیدواریم برای آن تصمیم مناسبی بگیریم.
برای این موضوع چه فکری کرده اید ،یعنی چه
راهکاری برای استفاده از ارز در نظر گرفته اید؟

اصوال در کاالهای مختلف ،شرایط متفاوت است ولی برایآن هایی که از ارز با نرخ رســمی بانکی اســتفاده می کنند،
سعی می شود که متناسب با میزان استفاده شان عوارضی
وضع شود که با پرداخت این عوارض آن کاال را صادرکنند.
شما پیشنهادی برای اجرایی کردن این راهکار
داده اید؟

بله ،برای سیب زمینی و خوراک دام و دیگرکاالها سیاستمان این است که با پرداخت عوارض ،صادراتش آزاد شود.

...
اخبار

جهانگیری :بی سابقه ترین ذخایر اسکناس
ارز را داریم

اســحاق جهانگیری ،معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان
اینکه ایران کشــوری است که براســاس محاسبات بانک
مرکزی بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر ذخایر ارزی دارد ،افزود:
اوایل سال در مقطعی برای برخی ذخایر اسکناس در داخل
با محدودیت روبهرو شدیم و برخی اتفاقات ارزی نتیجه آن
محدودیت بود ،اما امروز بیســابقهترین ذخایر اســکناس
در تاریخ جمهوری اســامی ایران در کشــور وجــود دارد.
به گزارش ایســنا ،اســحاق جهانگیری ،با اشــاره به این که
آمریکاییها اعالم کردهاند مرحله دیگر تحریمهای خود را
از هفته آینده آغاز میکنند ،اضافه کرد :آمریکاییها این بار
وقتی مشاهده کردند که دولتهایی مانند روسیه ،چین و
هند و همچنین اتحادیه اروپا در برابرشان مقاومت میکنند
و حق را به ایران میدهنــد ،خود را با بخشهای خصوصی
دنیا طرف قرار دادند .این بخشها نیز مستقل از دولتها و
براســاس منطق خود تصمیمگیری می کنند.وی با تاکید
بر اینکه با سازوکار و اقدامی که دولت انجام داده است ،با
افتخار میگویم که آمریکاییها به هیچ وجه قادر نخواهند
بود صــادرات نفت ایران را به صفر برســانند ،خاطر نشــان
کرد :ایران در ماههای گذشــته حدود  2.5میلیون بشــکه
نفت صادر میکرد .امروز گرچه مقــداری از این میزان کم
شده است ،اما همواره در جلسات بر این موضوع تاکید شده
که نباید صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز
برسد.معاوناولرئیسجمهوریبابیاناینکهآمریکاییها
به دروغ میگویند که نفت کشــورهای دیگر باید جایگزین
نفت ایران شود ،ادامه داد :دروغی که آمریکاییها به مردم
دنیا و خودشــان میگوینــد این اســت که نفت عربســتان
ســعودی و دیگر کشــورها باید جایگزین نفت ایران شود تا
قیمت نفت باال نرود .این در حالی است که نفت ایران هیچ
جایگزینــی ندارد .امــروز قیمت نفت حدود بشــکهای 80
دالر اســت و ما همچنان نفــت خود را میفروشــیم ،اما اگر
آمریکاییها زورشان هم میرسید و میتوانستند صادرات
نفت ایران را به صفر برســانند ،حتم ًا قیمــت نفت به باالی
 100دالر میرســید.جهانگیری همچنین با بیان اینکه
ایران براســاس محاســبات بانــک مرکزی ،بیــش از 100
میلیــارد دالر ذخایر ارزی دارد ،خاطر نشــان کــرد :اوایل
ســال در مقطعی برای برخی ذخایر اســکناس در داخل با
محدودیت روبهرو شــدیم و برخی اتفاقــات ارزی نتیجه آن
محدودیت بود ،اما امروز بیسابقهترین ذخایر اسکناس در
تاریخ جمهوری اسالمی ایران در کشور وجود دارد.

دژپسند :تحریم  ۱۳آبان قبال اجرایی
شده است
وزیر اقتصاد با بیان اینکــه تحریمی که میخواهند در ۱۳
آبان اعــام کنند ،قب ً
ال اجرایــی کردهاند گفــت :در وزارت
اقتصــاد و دارایــی همــکاران ما بهدرســتی در حــال رصد
برنامههای دشمن و آمادهسازی بستههایی برای مواجهه با
این دشمنیها هستند  .به گزارش تسنیم ،فرهاد دژپسند
توگو بــا رادیو تهــران در خصوص تحریــم های آبان
در گف 
ماه توســط آمریکایی ها گفت :آمریکایی ها ،تحریمی را که
میخواهند در  13آبان اعالم کنند ،قب ً
ال اجرایی کردهاند.
دژپســند در پاســخ به این ســؤال کــه "وزارت خزانهداری
آمریکا مســئول مســتقیم میز ایــران را تعیین کرده اســت،
فکر میکنید آیا ما هم باید آرایش جنگ اقتصادی داشــته
باشیم؟" گفت :با لطف و درایت مقام معظم رهبری ،شورای
عالی هماهنگی امور اقتصادی تشــکیل شــده و بهعبارتی
فرماندهی اقتصــادی بهعهده رئیس آن شوراســت .اما در
وزارت اقتصاد و دارایی همکاران ما بهدرستی در حال رصد
برنامههای دشمن و آمادهسازی بستههایی برای مواجهه با
این دشمنیها هستند.

یورو

دالر

مشهد
تهران

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 576(136.358

) 1/180( 158.808

) 1/356( 177.186

20/823

37/214

رئیس جمهور یک روز پس از رای مجلــس به چهار وزیر کابینه ،حکم وزارتخانه هــای «امور اقتصادی و دارایی»« ،تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی»« ،راه و
شهرســازی» و «صنعت ،معدن و تجارت» را برای وزیران جدید صادر کرد .در این حکم ابراز امیدواری شــده اســت تا وزیران جدید در مسیر اعتدال و
رعایت کامل «منشور اخالقی دولت تدبیر و امید» ،در انجام شایسته وظایف قانونی و تحقق اهداف «آزادی ،امنیت ،آرامش و پیشرفت» موفق باشند.

سکه طرح جدید

4/225/000

43/000/000

45.200.000

-

-

-

نیم سکه

ربع سکه

۱۲/000/000 22/000/000
-

-

اونس جهانی

بورس ایران

(دالر)

مقدار

180.626

شاخص کل

)0( 1/235

تغییر

1/758

شاخص

سالح بورسی برای مقابله با تحریم نفتیتجهیز شد

فروش280هزاربشکه نفت درنخستین عرضه بورسی
نفت خام ایران پس از گذشــت هفت سال از
اولیــن عرضه در بــورس ،باالخــره در بورس
انــرژی معامله شــد و بر این اســاس ،هشــت
محمولــه  35هزار بشــکه ای نفت خــام (در
مجموع  280هزار بشکه) با قیمت هر بشکه
 74دالر و  85ســنت به خریــداران فروخته
شــد تا با انجام نخســتین مرحله فروش نفت
در بورس به ارزش حــدود  21میلیون دالر،
یکی از سالح های مهم مقابله ایران با تحریم
نفتی عمال تجهیز شود .به گزارش خراسان،
سرانجام انتظارها پس از هفت سال از اولین
و تنها عرضــه نفت در بورس به پایان رســید و
این ســازو کار ضــد تحریمی دیــروز با فروش
 280هزار بشــکه نفت آغاز بــه کار کرد .این
فــروش بورســی در حالــی دیــروز در رینــگ
بین الملل بورس انــرژی رخ داد که در ابتدا،
خریداران قیمت های  65دالر و  55ســنت
را ارائه کرده بودند و در مقابل ،شــرکت ملی
نفت نیز قیمــت پایه را  79دالر و  15ســنت
اعالم کرده بود .اما در ادامه ،ســفارش های
خرید به قیمــت های  68دالر و  65ســنت و
در نهایت  74دالر و  85سنت افزایش یافت
تا این که در این نرخ ،ســرانجام شرکت نفت
به این رقــم رضایت داد و معامــات در قالب
فروش هشــت محموله شــکل گرفت .بدین
ترتیب ،نفت ایــران در جزیره خارک ،تحویل
خریداران خواهد شد .طبق اظهارات شاپور
محمدی رئیس ســازمان بــورس در روزهای
گذشــته ،اطالعات این خریــداران محرمانه
خواهد بود بنابراین تا این لحظه ،ماهیت این
خریداران خصوصی مشــخص نشده است.
پس از فروش موفق  280هزار بشکه ای نفت



می تواند ادامه یابد ،اما قیمت پایین تر از ۷۴
دالر و  ۸۵سنت برای هر بشکه نخواهد بود.
شرایط عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در
رینگ بین الملل بورس انرژی با همین روند
ادامه مییابد و در صورت نیاز در مراحل بعد،
یکند.
عرضه تغییر م 
▪مشاور اوباما :طرح صــادرات صفر نفت
ایران شکست میخورد

خام ،دیــروز فارس خبــر داد که پــس ازاین،
عرضه محمولههــای یک میلیون بشــکه ای
نفت خام در بورس انرژی ،به صورت هفتگی
و در یک نوبت ،ادامه خواهد یافت.
▪مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت:
تخفیف ندادیم

در همین حال مدیرامور بین الملل شــرکت
ملی نفــت گفت :کاهــش قیمت نفــت در دو
هفته اخیر ســبب شــد قیمت پایــه نفت برای
عرضــه بــه بخــش خصوصــی کاهــش یابد و
تخفیفی در کار نیست .به گزارش مهر به نقل
از وزارت نفت ،سعید خوشرو در نخستین روز
عرضه یک میلیون بشــکه نفت خام در رینگ
بین الملل بورس انرژی در جمع خبرنگاران
داشتن پاالیشــگاه ،قرارداد معتبر ،ارتباط با
پاالیشگرانومشخصبودنمقصدرابهعنوان
برخی از شــرایط فــروش محمولههــای نفت

...

خام ایران بــه مشــتریان اعالم کــرد و گفت:
مقاصد فروش نفت از سوی بخش خصوصی
آزاد گذاشــته شــده و آن ها میتواننــد به جز
مشــتریان ســنتی ،نفت خــام ایــران را به هر
مقصدی صادر کننــد .وی درباره ایــن که آیا
خریداران هشت محموله  ۳۵هزار بشکهای
نفــت خــام مشــخص هســتند ،بــه ســخنان
مدیرعامــل بــورس انــرژی دربــاره محرمانه
بودن اسامی خریداران اشاره کرد و گفت :آن
چه من از خریداران می دانم تنها در قالب یک
«کد» است و فردی که اســامی را اعالم کرده
احتماال از پشــت پرده معامالت بــا خبر بوده
است .سید علی حسینی ،مدیر عامل بورس
انرژی نیز در جمــع خبرنــگاران اظهار کرد:
افشــای نام خریدار در بورس محرمانه اســت
و اگر شــخصی آن را اعالم کند ،جرم به شمار
میآید .وی درباره عرضه  ۷۲۰هزار بشکهای
نفت خام باقــی مانده نیز اظهــار کرد :عرضه

فرا خبر

فعال شدن یک سازو کار ضد تحریمی دیگر

با فعال شدن ســازو کار فروش نفت در بورس به خریداران بخش خصوصی و متعدد شدن
فروشــندگان نفت ایران در آســتانه تحریم های آمریکا در آبان ماه ،امیدهــا برای دورزدن
تحریم ها در بخش نفت بیشتر و بیشتر شــده است .البته این تنها راهبرد فروش نفت ایران
در آستانه تحریم ها نیست و در روزهای گذشــته ،برخی رسانه های خارجی از فعال شدن
ساز و کارهای متعدد ضد تحریم نفت ایران خبر داده اند .این گزارش ها که عناوینی چون
نفتکش های نامرئــی و ارواح را روی نفتکش های ایرانی گذاشــته بودند ،نشــان می دهد
نفتکش های ایرانی بــرای درامان ماندن از ردیابی محموله هــای نفتی ،اقدام به خاموش
کردن مکان یاب ماهواره ای یا تبادل محموله های نفتی در بین راه با دیگر نفتکش ها کرده
اند .این ها همه در شرایطی است که به گفته کارشناسان ،وزن و تاثیر تحریم های دور جدید،
به میزان تحریم های دور قبل در سال  91نیست .همچنین برخالف هیاهوهای رسانه ای
آمریکا ،اکثر تحریم ها تاکنون فعال شده اند.

...



بانک مرکزی

مشــاور رئیسجمهــور ســابق آمریــکا در
یادداشــتی برنامههای دولت کشورش برای
وادار کــردن ایران به امضــای توافق جدید را
«توهمات خطرناک» توصیف کرده و نوشته،
طرح واشــنگتن برای رساندن صادرات نفت
ایران به صفر با شکســت مواجه خواهد شد.
بــه گــزارش تســنیم« ،کالیــن کال» مشــاور

«بــاراک اوباما» ،رئیسجمهور ســابق آمریکا
در یادداشــتی نوشــت:چین بهعنوان بزرگ
ترین واردکننده نفت خام ایران ممکن است تا
حدی خرید خود از ایران را کاهش دهد ،اما به
هیچ عنوان نشانهای از قصدش برای پایبندی
به تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران وجود
ندارد ،بهویــژه آن که ترامپ بــه تازگی جنگ
تجاری با چین را شــدت بخشیده است .کال
همچنین تصریح کرده ،هنــد بهعنوان دیگر
مشــتری بزرگ نفت ایران ظاهر ًا برای ادامه
خرید نفت از ایران به رغم تحریمهای آمریکا
خیز برداشــته اســت .ضمن آن که با توجه به
افزایــش قیمــت از  50تــا  60دالر در ســال
 2017بــه قیمــت  80دالر امــروزی ،درآمد
نفتی ایــران بهانــدازهای که مطلــوب ترامپ
است ،آسیب نخواهد دید.



گمرک

...

بخش خصوصی

بانک مرکزی حذف سامانه نیما را تکذیب کرد

درآمد گمرک به لطف جهش ارزی رکورد شکست

ابهاماتبخشخصوصیدربارهکانالمالیایران-اروپا

بانک مرکزی شــایعه حذف ســامانه نیما را تکذیب کــرد و از فعال وپویا
بــودن آن خبــر داد .بــه گزارش بانــک مرکــزی ،نظــام یکپارچــه ارزی
(نیما) که محل عرضه و تقاضای ارز اســت ،فعال بوده وروز به روز عمق
آن بیشــتر می شــود و تاکنون بیش از  12میلیارد یورو ارز درآن معامله
شده است .همچنین امکان مشاهده عملکرد سامانه مذکور به صورت
روزانــه در لینک «گزارش خرید و فروش ارز در ســامانه نیمــا» در درگاه
 www.sanarate.irبرای تمام مخاطبان وجود دارد .بانک مرکزی در
پایان از رسانه ها و فعاالن حوزه اقتصادی خواست در شرایط خطیر فعلی
به دور از هرگونه شایعه در جهت ایجاد آرامش روانی جامعه حرکت کنند.
در همین حال براســاس گزارش تسنیم ،بررســی بازار ثانویه نشان می
دهد ،روز جمعه هفته قبل  ۱۲میلیون یورو ارز به نرخ میانگین ۹۹۰۰
تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.

در نیمه نخســت امســال ،رکورد درآمد گمرکی در ایران شکســته شد.
به گزارش ایســنا ،گمرک اعالم کرده اســت که در نیمه نخست امسال
با احتســاب دریافت ضمانتنامــه از واردکنندگان ،حــدود  ۱۰۸هزار
میلیارد ریال درآمد وصول شده است که نسبت به دورههای شش ماهه
سالهای گذشته بی ســابقه است .بر این اســاس ،با احتساب دریافت
ضمانتنامه از واردکننــدگان در این مدت ،حــدود  ۱۰۸هزار میلیارد
ریال درآمد گمرکی از محل حقــوق ورودی کاالهــا و  ۵۵هزار میلیارد
ریال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در گمرکات وصول شــده است.
بنابراین گزارش ،بدون ضمانت و به صورت نقد در نیمه اول امسال ۷۳
هزار و ۴۸۰میلیارد ریال درآمد کسب شده است .از سوی دیگر ،گمرک
بخشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض را هنگام واردات کاال دریافت
میکند که از این محل نیز دریافتیها بسیار مناسب است.

رئیس کنفدراسیون اتاق ایران با اشــاره به ابهامات کانال مالی ایران-
اروپا گفت :باید دید آیا شــرکت های اروپایی نیز از این سیســتم تســویه
اســتقبال خواهند کرد یا خیــر .محمد الهوتــی در گفت وگــو با مهر با
اشــاره به اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بــر راهاندازی کانال
مالی ایران و اروپا خاطرنشــان کرد :تســویه با صادرکننــدگان احتماال
میتواند از طریق بانکی صورت گیرد تا با سیستم پولی آمریکا ،مراودهای
نداشته باشد و شــرکتهای اروپایی نیز بتوانند با آن معامله کنند .ولی
نکته حائز اهمیت این است که شرکت های اروپایی به چه میزان از این
روش و کانال استقبال میکنند و هم اکنون قضاوت درباره این موضوع
مهم سخت است چراکه مشخص نیســت بانک های اروپایی مخصوصا
برای واردکنندگان اروپایی که به نوعی خریدار کاالهای ایرانی به شمار
میروند ،آیا خطوط اعتباری اختصاص میدهند یا خیر.

مهلت پذیرش چک های قدیمی تمام شد
مهلــت اعالمی بانــک مرکزی بــرای تعویض دســته چک
های قدیمی با چــک های «صیــادی» به پایان رســید و از
دیروز (ششم آبان) تبادل چک های غیرصیادی در سامانه
چکاوک ممنوع شده است .به گزارش ایرنا ،شهریور سال
گذشــته بود که بانک مرکزی چک های متحدالشکلی را
برای نظام بانکی طراحی و رونمایی کــرد و بانک ها ملزم
شدند تا اردیبهشت ماه امسال دسته چک های صادر شده
مشــتریان را تعویض کنند .گســتردگی کار و لزوم اجرای
دقیق این طرح کــه هدف اصلــی آن به حداقل رســاندن
امکان خطــا در صدور چک و کاهش چک های برگشــتی
در نظــام بانکی اســت ،بانک مرکــزی را بر آن داشــت که
در ابتــدا ،اجرای این طرح را تا شــهریور مــاه تمدید کند و
سپس بانک ها دو ماه دیگر برای اجرای این طرح از بانک
مرکزی مهلت گرفتند .این مهلت ،پنجــم آبان ماه خاتمه
یافت و بانک مرکزی نیز اطالعیه جدیدی برای تمدید آن
منتشر نکرد ،بنابراین از دیروز چک های فاقد شناسه 16
رقمی ذیل شماره سری و سریال چک موسوم به صیادی،

تنها بــا مراجعه حضــوری مشــتری به بانک صــادر کننده
چــک قابل دریافــت خواهد بــود و دارندگان دســته چک
های قدیمی باید هرچه سریع تر برای تعویض دسته چک
های خود اقــدام کنند.به گزارش ایرنا ،دســته چک های
صیادی با هــدف «ارتقای ضریب امنیتی و اعتباربخشــی
به برگه چک»« ،استانداردسازی جانمایی مورد نوشتاری
و کاهــش عملیــات تصدیگــری»« ،بررســی صالحیــت
دارنده دســتهچک از طریق ســامانههای اعتبارســنجی
بانک مرکزی» و «ایجاد شفافیت اطالعاتی و جلوگیری از
سوءاستفادههای ناشی از تبانی شعبه های صدور دسته
چک» در بانک مرکزی طراحی و اجرا شده است .در بستر
سامانه صیاد ،بانک مرکزی قصد دارد در گام های بعدی
صدور چــک الکترونیکــی را نیــز اجرایی کند .بر اســاس
برنامه جدید بانک مرکزی ،هموطنان می توانند با ارسال
شناسه استعالم 16رقمی مندرج در چک های صیادی به
سامانهاستعالمپیامکیبانکمرکزی،ازوضعیتاعتباری
صادرکننده چک مطلع شوند.

فرا خبر

بازخوانی چگونگی استعالم چک های «صیادی»
بر این اساس هموطنان عزیز می توانند با ارسال شناسه اســتعالم  16رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه
استعالم پیامکی این بانک با سرشماره   701701و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد
و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.
شناسه استعالم  16رقمی *1*1
درخور ذکر است که هزینه هر اســتعالم موفق  3500ریال است .بر این اســاس و در پیامک پاسخ ،اطالع رسانی به
صورت رتبه بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعالم می شود:
وضعیت ســفید :صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشــتی بوده یا درصورت وجود سابقه ،تمامی موارد
رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد :صادرکننده چک یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  50میلیون ریال تعهد برگشتی دارد.
وضعیت نارنجی  :صادرکننده چک دو تا چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  200میلیون ریال تعهد برگشتی
دارد.
وضعیت قهوه ای :صادرکننده چک پنج تا  10فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ  500میلیون ریال تعهد برگشتی
دارد.
وضعیت قرمز :صادرکننده چک بیش از  10فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ  500میلیون ریال تعهد برگشتی
دارد.

بررسی احتمال افزایش دستمزد کارگران درهفته آینده و پیشنهاد افزایش  ۲۰درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا تاییــد
عقبماندگی مزد کارگران اعالم کرد :امکان
ترمیــم دســتمزد کارگران براســاس شــرایط
کنونــی وجود دارد.بــه گزارش ایســنا ،محمد
شریعتمداری در حاشــیه دیدار با تشکلهای
کارگری و کارفرمایی درباره برنامه خود برای
افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران به ایسنا
گفت :به طــور طبیعی یک برنامه پیشــنهادی
داریم ،ولی چــون از روز اول وعــده دادم که در
تمام تصمیمات به طور ســه جانبه پیش برویم،
بنابراینمیخواهماینموضوعدراولینجلسه
شــورای عالی کار مطرح و ســپس جمعبندی
شــود .وی عقبماندگی مزد کارگران را تایید
کرد اما گفــت ،باید فاصله  ۸۰۰هــزار تومانی
مزد کارگران با ســبد هزینه معیشــت بررسی
شــود .شــریعتمداری در پاسخ به ســوال دیگر
ایســنا مبنــی بر احتمــال تغییــر یا ترمیــم مزد
کارگران گفــت :امــکان ترمیم مــزد کارگران

...

بازار خبر
کاهشقیمتسیبزمینی،گوجهفرنگیوموز
مهر  -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با بیان این که
قیمت سیب زمینی نسبت به ابتدای دوره گرانی این محصول
 ۸۰درصد کاهــش یافته و بــه کیلویــی حدود۲۳۰۰تومان
رســیده اســت،از کاهــش ۱۳۰۰تومانــی نــرخ مــوز خبــر
داد«.کارگر »با اشــاره به کاهش قیمت گوجه فرنگی و سیب
زمینی در بازار افزود :هم اکنون نرخ هرکیلوگرم سیب زمینی
به حدود  ۲۲۰۰تا  ۲۳۰۰تومان رســیده و نسبت به ابتدای
دوره گرانی حدود  ۸۰درصد کاهش قیمت داشــته اســت.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران با اشــاره
به کاهش قیمــت گوجه فرنگی نیــز افزود :گوجــه فرنگی به
کیلویی  ۳۰۰۰تا  ۳۲۰۰تومان رسیده است.

گمانه زنی از نرخ نفت و دالر در بودجه ۹۸
ایسنا  -گرچه هنوز بحثها و رایزنیها درباره تعیین نرخ
دالر و نفت در بودجه سال آینده ادامه دارد ،اما احتمال این
که قیمت دالر به عنوان مبنــای تبدیل درآمدهای ارزی به
ریال تا حدود  ۵۵۰۰تومان تعیین شود ،بیش از نرخهای
دیگراســت.همچنین بحثهایــی بــرای نفت حــدود ۶۵
دالری مطرح است.

نرخ خرید ارز از مردم و فروش ارز مسافرتی
ایسنا  -مردم دیروز میتوانستند با مراجعه به شعب ارزی
بانکها ،دالر خود را تــا  ۱۰هزار و  ۷۱۰تومــان و یورو را تا
 ۱۲هزار و  ۲۰۶تومان بفروشند .به این ترتیب نرخ فروش
دالر و یورو در شــعب ارزی بانکها نســبت به روز گذشته با
اندکی افزایش همراه بوده است .از سوی دیگر ارز مسافرتی
در شــعب ارزی بانکها بــه صورت یورو و برای کشــورهای
مشترکالمنافع تا سقف ۵۰۰یورو و دیگر کشورها تا سقف
 ۱۰۰۰یورو با مدارک مسافر فروخته میشود که قیمت این
ارز در روز جاری  ۱۲هزار و  ۸۰۰تومان است.

فارس  -مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید گفت:
برای کمک به آورده متقاضیان مسکن مهر به دنبال طرحی
هستم تا برخی پروژهها که با افزایش قیمت مواجه شده اند،
ا ز افزایش پنج میلیون تومانی وام به عنوان جایگزین آورده
مردم برخوردار شــوند .حبیــبا ...طاهرخانــی در بازدید
از شــهر جدید پردیس از اســتقرار کارگزاری مسکن مهر با
هدف سهولت و تســریع در کار متقاضیان خبر داد و گفت:
اصل افزایش وام برای پروژههای مسکن مهر پردیس بوده
و ممکن است وام برخی پروژهها در دیگر شهرها نیز تا پنج
میلیون تومان افزایش یابد.

افتتاح بزرگترین فرودگاه جهان در ترکیه
ایســنا  -اولین فاز یک فرودگاه جدید در استانبول امروز
(دوشــنبه) طی مراســمی با حضور رجب طیــب اردوغان
افتتاح میشــود؛ فرودگاهی که رســانههای ترک از آن به
عنوان «بزرگترین فرودگاه جهان» یاد کردهاند .به گزارش
شــبکه خبری ســیانان ترک ،این فرودگاه در مساحتی
برابر با  76.5میلیون مترمربع احداث شده است وپس از
تکمیل تمامی فازها که طی سالهای آینده انجام خواهد
شد ،میتواند ساالنه میزبان  ۱۵۰تا  ۲۰۰میلیون مسافر
باشد .قرار است در این فرودگاه  ۲۵۰شرکت هواپیمایی
از کشورهای مختلف جهان حضور داشته باشند و خدمات
ارائه دهند.

رشد چشمگیر مبادالت تجاری ایران و عمان

نمیتوان کار کرد» گفــت :به این موضوع قائل
ام .آن موضوعات به قوت خود باقی اســت .اما
امید داشته باشید .حق گرفتنی است و به توان
من امید داشته باشید.

فارس  -رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با تاکید بر این که
هیچ مشکلی برای حسابهای بانکی ایرانیان مقیم عمان به
وجود نیامده است ،گفت :پیشبینی میشود حجم مبادالت
تجاری دو کشــور تا پایان امســال به یک میلیارد دالر برسد.
ضرابی با بیان این کــه حجم مبادالت تجاری ایــران و عمان
افزایش چشمگیری یافته است ،افزود :در سال 1392حجم
مبادالتتجاریایرانوعمانبهصورتمستقیم 221میلیون
دالر بود در حالی که حجم مبادالت تجاری بین دو کشــور به
صورت مستقیم در سال 1396به 597میلیون دالر رسید.

▪پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای
افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸

در همین حال ،بررسی بخشنامه بودجه 98
نشان می دهد که ســازمان برنامه و بودجه،
افزایش حقــوق کارمندان برای ســال آینده
را  20درصد پیــش بینی کرده اســت .البته
نهایی شدن میزان افزایش حقوق کارمندان
به مصوبــه مجلــس دربــاره بودجه بســتگی
دارد .به گزارش فارس ،طبــق ضوابط مالی
ناظر بر تهیه و تدوین الیحه بودجه ســال 98
کشــور دســتگاههای اجرایی ملی و استانی
در بنــد اول موظــف شــدند ،ضریــب ریالــی
افزایش حقوق را به طور متوســط  20درصد

بررسی قیمت خوراکی ها در تهران ،در هفته منتهی به
 4آبان ماه نســبت به هفته قبل از آن نشان می دهد که
روند قیمت سه کاالی اساسی تخم مرغ ،گوشت و مرغ
تغییر کرده است .بر این اساس ،قیمت گوشت و مرغ که
دو هفته قبل نسبت به ســه هفته قبل ،افزایش داشت،
هفته گذشته روند نزولی را در پی گرفت .اما قیمت تخم
مرغ در روندی معکوس ،هفته گذشته نسبت به دو هفته
قبل ،صعودی شد .گزارش بانک مرکزی در این زمینه
حاکی از این اســت که میوه و ســبزی در هفته گذشــته
نسبت به دو هفته قبل کماکان سیر نزولی قیمت داشته
اند .قیمت روغن نباتی ،حبوبات ،برنج ،لبنیات ،قندو
شکر نیز کماکان افزایشی بوده است.

طرح افزایش  ۵میلیون تومانی وام مسکن مهر

خبرهای جدید درباره افزایش حقوق کارمندان وکارگران
در شــرایط فعلی اقتصاد دور از انتظار نیست.
این واقعیتی غیرقابل انکار اســت و امیدواریم
در جهــت تحقــق ایــن هــدف گام برداریم.بــه
گزارش ایرنا ،شریعتمداری درباره این که بسته
حمایتی چه زمانی در اختیار مردم قرار خواهد
گرفت نیــز اظهار کــرد :توزیع بســته حمایتی
برای گروه ها و افراد بررسی شده است و توزیع
آن بــرای افــراد تحت پوشــش کمیته امــداد و
بهزیســتی از هفته آینــده انجام می شــود .وی
افزود :در اولین فرصت ممکن نیمی از جمعیت
ایــران از آن بهــره مند شــوند .اطالعــات الزم
برای توزیع بســته حمایتی احصا شــده است.
تاکنون اطالعات بخشی از افراد تحت پوشش
بهزیســتی و کارمنــدان مشــمول شناســایی
شده است .وزیر کار در پاســخ به این سوال که
شــما پیش از این خطاب به معــاون اول رئیس
جمهور بیان کرده بودید کــه «هیچ جای دیگر
مهیا نباشد
من را به کار نگیرید زیرا اگر شرایط ّ

کاالهایی که روند قیمت شان تغییر کرد

ادعای حقوق  ۷۰۰میلیونی دربانک تجارت
لحاظ کنند .رقــم قطعی ضریب بــه تصویب
هیئت وزیران خواهد رسید .افزایش حقوق
و دســتمزد مشــموالن قانون کار و مستمری

بگیــران  20درصــد تعییــن می شــود .رقم
قطعی افزایش به تصویب شــورای عالی کار
خواهد رسید.
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