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 ۸۲۵هزار نوزاد متولد  ۹۷برای نخستین بار
یارانه دریافت کردند

...
اخبار

در مراسمی با حضور نوبخت
و حجتی امضا شد:

تفاهم 17هزارمیلیاردیبرای اشتغال
 82هزارنفردرکشاورزی
بردبـار -روز گذشـته تفاهـم  17هـزار میلیـارد تومانـی
وزارت جهادکشـاورزی و سـازمان برنامـه و بودجـه بـرای
ایجاد  82هزار فرصت شـغلی در بخش کشاورزی از محل
تسـهیالت اشـتغال زایـی امضـا شـد.
به گـزارش خراسـان ،محمـد باقر نوبخـت ،رئیس سـازمان
برنامه و بودجه در مراسـم امضای تفاهم نامـه برنامه تولید
و اشـتغال بخـش کشـاورزی بـا اشـاره بـه ایجـاد  82هـزار
فرصـت شـغلی جدید درایـن بخـش گفـت :انجـام خیلی از
کارها در کشـورمان ربطی به تحریم ها نـدارد و ما به دنبال
آن هسـتیم کـه بیـش از یـک میلیـون فرصـت شـغلی جدید
طـی امسـال ایجـاد کنیـم کـه  82هـزار مـورد آن متعلـق به
بخش کشـاورزی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مـا کشـور کوچکـی نیسـتیم کـه
آمریکایـی هـا فکـر کننـد بـا تحریـم بـه زانـو در مـی آییـم و بـا
آن هـا مذاکـره مـی کنیـم ،افزود:مذاکـره را خودشـان بـه
هـم زده انـد و بایـد از آن ها پرسـید کـه بـا مذاکره قبلـی تان
چـه کـرده ایـد ،بیـش از  12بـار آژانـس بیـن المللـی انرژی
اتمـی اعلام کـرده اسـت کـه ایـران بـر تعهـد خـود پایبنـد
بـوده اسـت.
وی افـزود :در طـرح اشـتغال زایـی بخـش کشـاورزی
17هـزار و  252میلیـارد تومـان منابـع مختلـف بـرای 82
هـزار فرصـت شـغلی تجهیـز مـی شـود.
محمود حجتـی ،وزیـر جهاد کشـاورزی نیـز در این مراسـم
با بیـان ایـن کـه  18درصـد اشـتغال زایـی کشـور متعلق به
بخش کشـاورزی اسـت ،گفت:مـا تا سـال  92حـدود 1.2
میلیون تن سـردخانه در کشـور داشـتیم که این عدد امروز
بیش از دو برابر شـده اسـت.

رئیس بانک مرکزی اعالم کرد:

 3مسیر مورد تایید برای ورود ارز صادراتی
رئیـس کل بانـک مرکـزی بـا برشـمردن سـه راه عرضـه ارز
صادراتی به اقتصـاد گفت :برگشـت ارز ناشـی از صادرات
بـه چرخـه اقتصـاد ،کـه بـرای امسـال حداقـل  ۴۷میلیـارد
دالر بـرآورد مـی شـود ،سـرعت خواهد گرفـت .بـه گزارش
خبرگـزاری تسـنیم  ،عبدالناصـر همتـی ،در یادداشـتی
اینسـتاگرامی بـا اشـاره بـه ایـن کـه صـادرات ،پیـش نیـاز
رشـد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشـور و گسترش
اشـتغال و افزایـش درآمـد آحـاد اقتصـادی اسـت ،نوشـت:
«طبیعـی اسـت بـه دلیـل تحریـم هـای ناجوانمردانـه،
برگشـت ارز ناشـی از آن بـه چرخـه اقتصـاد ،مشـکالت و
پیچیدگیهایـی داشـته باشـد .بانـک مرکـزی بـا لحـاظ
تمـام شـرایط کشـور و قوانیـن و مقـررات ،همراهـی الزم
را در ایـن زمینـه خواهـد داشـت .تعهـد بـرای آوردن ارز بـه
چرخـه اقتصـاد مـی توانـد در قالـب ترکیبـی از روش هـای
مختلف عرضه ارز به سـامانه نیما یاعرضه بـه صورت حواله
واسـکناس بـه صرافـی هـا یـا واردات ثبـت سـفارش شـده،
بـرای خـود و دیگـران باشـد.
ً
عملا
بدیهـی اسـت راهـکاری غیـر از آن چـه اشـاره شـد
نوعـی خـروج سـرمایه ازکشـور تلقی می شـود کـه درتقابل
با اهداف رشـد وتوسعه اقتصادی کشـور است .درمشورت
با فعـاالن بخـش خصوصـی ،تمهیداتـی درباره نحـوه عمل
گـروه هـای مختلـف صادرکننـدگان اتخـاذ شـده اسـت که
بـا اجـرای آن ،برگشـت ارز ناشـی از صـادرات بـه چرخـه
اقتصاد ،که برای امسـال حداقـل  47میلیـارد دالر برآورد
می شود ،سـرعت خواهد گرفت .انتظار از صادرکنندگان
نیـز همچـون گذشـته ،همـکاری بـا دولـت و بانـک مرکـزی
اسـت و باید بـه خاطر داشـت که عملکـرد همه مـا و از جمله
صادرکننـدگان در شـرایط خطیر کشـور از جانب مـردم به
قضاوت گذاشـته خواهد شـد».

شیرخام  2هزار تومان قیمت گذاری شد
رئیـس انجمـن صنفـی گاوداران گفت :سـتاد تنظیـم بازار
قیمت هر کیلوگرم شـیرخام را دوهزار تومـان تعیین کرده
اسـت کـه ایـن مصوبـه بـه زودی ابلاغ و اجرایـی می شـود.
سـید احمد مقدسـی در گفت و گو با ایرنا افزود :بـا توجه به
هزینه های تمام شـده تولیـد و حمایت از صنعـت دامداری
چهارشنبه گذشـته ( 23آبان) در جلسه سـتاد تنظیم بازار
قیمـت هـر کیلوگـرم شـیرخام دوهـزار تومـان در دامداری
هـا تعییـن و تصویـب شـد ،امـا هنـوز ابلاغ نشـده اسـت .به
گـزارش ایرنـا ،از سـال  93تـا اوایـل سـال  97قیمـت پایـه
هـر کیلوگـرم شـیرخام  1440تومـان ثابـت مانده بـود ،در
حالی که کارخانه هـای لبنی در این مدت ،شـیرخام را زیر
قیمت مصـوب و حدود  1100تـا  1200تومان خریداری
و با مـدت زمان سـه تـا چهار ماهـه پرداخـت می کردنـد .در
پی درخواسـت های مکـرر دامـداران بـرای افزایش قیمت
شـیر خام با توجـه بـه افزایـش هزینـه هـای تولیـد در مرداد
امسـال ،کارگـروه تنظیـم بـازار قیمـت پایه هـر کیلوگـرم از
ایـن محصـول را  1570تومـان مصـوب کـرد و البتـه ایـن
رقـم کمتـر از پیشـنهاد وزارت جهادکشـاورزی و اتحادیـه
دامـداران مرکـزی ایـران بـود .از زمـان ابلاغ مصوبـه نـرخ
شـیرخام تاکنـون ،کارخانـه هـای لبنـی مدعـی هسـتند
که هر کیلوگـرم شـیرخام را بیـن  2000تـا  2400تومان
خریـداری مـی کنند.

قیمت لوازم خانگی خارجی مشخص
نیست!
ایسـنا  -دبیر انجمـن صنایع لـوازم خانگی ایـران اختالف
قیمـت لـوازم خانگـی خارجـی را بـا محصـوالت تولیـد
داخل ،بسـیار باال و قابل تامل دانسـت و خاطرنشـان کرد:
قیمت لـوازم خانگی خارجی مشـخص نیسـت .حبیبا...
انصـاری با اشـاره بـه اینکـه ابتـدای امسـال افزایـش 9.6
درصـدی بـرای قیمـت لـوازم خانگـی در نظـر گرفتـه شـد،
خاطرنشـان کـرد :ایـن رقـم بـا واقعیـت بـازار فاصله بسـیار
زیـادی داشـت و پـس از آن بـا تصمیـم وزارت صنعـت،
قیمتهـا در اواخـر شـهریورماه امسـال منطقـی شـد .وی
ادامـه داد :در آن زمانـی کـه هنـوز قیمتهـا افزایـش پیـدا
نکـرده بـود ،بـا کاهـش شـدید تولیـد مواجـه بودیـم امـا هم
اکنـون بـا منطقـی شـدن قیمتهـا ،رکـود شـدید تولیـد در
لـوازم خانگـی نسـبت بـه قبـل بهتر شـده اسـت امـا صنعت
لـوازم خانگـی همچنـان در رکـود اسـت.

ارز وطال

دالر

یورو

مشهد
تهران

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
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21/359

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها گفت  ۸۲۵ :هزار نوزاد متولد  ،۹۷شب گذشته برای اولین بار یارانه دریافت کردند .اکبر ایزدی
در گفتوگو با فارس افزود :طبق تبصره  14قانون بودجه امسال برقراری یارانه متولدان سال  97در وهله اول باید به تایید وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی میرسید که پس از گذشت هفت ماه این موضوع نهایی شده و به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

اونس جهانی

بورس ایران

3/860/000

) 2/700/000(39.000.000 37/000/000

10/500/000 19/500/000

(دالر)

مقدار

178.819

سکه طرح جدید

ربع سکه

نیم سکه

شاخص کل

3/530/000

) ۲/200/000(38.300.000 35/500/000

10/600/000 18/700/000

)+20( 1/222

تغییر

-3.175

کشاورزی و دامداری چقدر گران شد؟

با رفع مشکالت بزرگ ترین کارخانه تولید ماشین آالت راه سازی پس از  1.5سال

چرخ هپکو دوباره چرخید

در حالی که  1.5سال از تجمعات کارگران و توقف تولید
و یک سال از جلسه دولت و مصوبات برای احیای کارخانه
ماشین سازی هپکوی اراک می گذرد ،یک مقام مسئول
در وزارت کار از را هانــدازی مجدد خط تولید کارخانه
هپکو خبر داد.
کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری
وزارت کــار در گفتوگو با فــارس ،با اشــاره به بررسی
وضعیت بنگاههای مشکل دار در کارگروه داخلی تسهیل
در این وزارتخانه گفت :از جمله بنگاههای مشکلداری
که در کارگروه وزارت کار بررسی شد کارخانه هپکو بود
که با ورود مواد اولیه به کارخانه ظرفیت تولید  ۲۰دستگاه
ماشینآالت راهســازی ،هفته گذشته مجدد راهاندازی
ی کارگران نیز حقوق و مزایای قانونی خود
شد .به گفته و 
را تا پایان شهریورماه دریافت کردند .یاوری همچنین از
پیگیری وضعیت کارگران این کارخانه که برای آن ها
احکام قضایی صادر شده نیز خبر داد.

گفتنی اســت ،هپکو که سازنده ماشین آالت صنعتی
اســت ،بعد از خصوصی ســازی در نیمه دهه  80دچار
مشکالتی شد و چند بار سهامدار عمده آن نیز تغییر کرد.
با اوج گیری مشکالت این کارخانه در اوایل سال گذشته
و اعتصابات ادامه دار کارگران مبنی بر تاخیر در پرداخت
حقوق و تعطیلی کارخانه ،در نهایت مهرماه سال گذشته
بود که دولت تصمیم گرفت برای حمایت از این کارخانه
سه هزار دستگاه ماشین آالت تولیدی شرکت را خریداری
کند .طبق مصوبه دولت که به امضای وزارتخانه های
صمت و راه رسید ،هپکو باید دو هزار ماشین ،شامل انواع
گریدر ،لودر ،بیل مکانیکی و بولدوزر را ظرف مدت چند
سال تولید کند و تحویل دولت دهد .اکنون با گذشت
یک سال از این مصوبه دولت ،آن گونه که یاوری اعالم
کرده ،سایر مشکالت هپکو از جمله مواد اولیه نیز حل
شده و خط تولید این کارخانه  44ساله دوباره به حرکت
درآمده است.

مرکز آمار در ادامه انتشار گزارش های تورم تولیدکننده
مربوط به تابستان امسال ،وضعیت هزینه های تولید در
گروه تولیدات کشاورزی و دامی را هم منتشر کرده است.
گزارشی که حکایت از رشد  46درصدی هزینه های تولید
در این بخش ها (به صورت متوسط) در تابستان امسال
نسبت به تابستان  96دارد.

...

بازار خبر

اخبار

تغییر روند ارز بر خالف چند روز گذشته
دالر به باالی  ۱۲هزار تومان بازگشت

واکنش دادستان تهران به شبهات درباره اجرای
حکم اعدام سلطان سکه

نوبخت :برنامه ای برای افزایش قیمت حامل های
انرژی در بودجه  98نداریم

نرخ ارز که تا حدود ظهر دیروز روند کاهشی داشت و به زیر  11هزار و
 900تومان رسید ،بعد از ظهر دیروز ،اندکی روند خود را تغییر داد و تا
بیش از  12هزار تومان باال رفت .البته در فضایی که گزارش های لحظه
ای رسمی از نرخ ارز در بازار آزاد وجود ندارد و همچنین نوسانات افزایشی
بعد از چند پله افت قیمت و برعکس طبیعی است ،هنوز نمی توان درباره
روند نرخ ارز اظهار نظر دقیقی کرد .در این حال خبرگزاری ایسنا گزارش
داد که دیروز نرخ یوروی مسافرتی در بانک ها با  1500تومان کاهش به
 13هزار تومان رسید .نرخ خرید دالر در شعب ارزی بانک ها نیز به تبع
کاهش قیمت ها در بازار ،با  1500تومان کاهش به  12هزار و 500
تومان رسید.

عباس جعفری ،دادستان تهران در واکنش به شبهات مطرح شده درباره
اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گفت ":دو نفر از معاونان
دادستان تهران در مراسم اجرای حکم حضور داشتند ،عده ای در آن جا
شاهد بودند و فیلم برداری و جنازه ای تحویل شده و فیلم آن در اختیار
صدا و سیما قرار گرفته و این که عده ای مدعی هستند که حکم اجرا
نشده ،ادعای مضحکی است ".وی با اشاره به این که اتهام مظلومین
اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق به هم ریختن بازار ارز بوده است،
گفت :این که عنوان می شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شدهاند،
حرف بی پایه ای است .وی افزود :در خصوص سایر افراد هم در بخش
دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشکیل داده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در الیحه بودجه  ۹۸برنام های برای
افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم .محمد باقر نوبخت در حاشیه
مراسم امضای تفاهم اشتغال زایی در بخش کشاورزی در گفتو گو با
فارس در پاسخ به این سوال که آیا مانند الیحه بودجه سال  97برای
ایجاد اشتغال در الیحه بودجه  98منابعی از محل هدفمندسازی
یارانهها در نظر گرفتید؟ یادآور شد :منابع افزایش حاملهای انرژی
را صرف پرداختهای جاری نمیکنیم و دوباره به صورت انتقالی به
جامعه بازخواهد گشت ،به همین دلیل در الیحه بودجه سال آینده چنین
پیشبینی نداریم .نوبخت افزود :افزایش حقوق برای سال  98قطعا
بیشتر از امسال و سالهای قبل است.

سیف :ارز  4200تومانی سیاست دولت بود ،نه بانک مرکزی
رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت وگویی که به
تازگی با روزنامه دنیای اقتصاد انجام داده ،درباره آن چه
مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت در اقتصاد ایران
به ویژه در سیاست های ارزی مطرح می شود ،توضیح
داد .وی تصویب نــرخ ارز  4200تومانی را بر خالف
نظر بانک مرکزی اعالم و اظهار کرد :بانک مرکزی بعد
از  21فروردین  ،97صرف ًا مجری مصوبات دولت بود.
وی به هشدارهای پیشگیرانه بانک مرکزی در خصوص
موسسات مالی غیر مجاز و نیز افزایش نرخ ارز در نیمه دوم
سال  96اشاره کرد و گفت :دستگاه ها ،این هشدارها را
جدی نگرفتند و دولت تدبیری برای هشدار ارزی اتخاذ
نکرد.ولی ا ...سیف با بیان این که اجرای مصوبات دولت
که مسیر قانونی تصویب را طی کرده و الزم االجراست
نمیتوان نشانه مستقل نبودن بانک مرکزی دانست،
اظهار کرد :شاید نیاز باشد در آینده اصالحاتی در قانون
و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند
بر اســاس آن دربــاره مصوباتی که دولــت بر خالف نظر
بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ارزی صادر میکند
مقاومت کند ولی هم اکنون ،چنین امکانی برای بانک
مرکزی وجود ندارد .سیف در این زمینه ،به مصوبه ۲۲
فروردین که ارز  ۴۲۰۰تومانی را پایهگذاری کرد اشاره
و اظهار کرد :باید بگویم از لحظهای که تصمیم دولت در
این خصوص ابالغ شد ،من و همکارانم تالش کردیم با
سرعت و دقت مقررات و بخشنامههای الزم را طوری تغییر
دهیم یا اصالح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعاالن
اقتصادی وارد شود.
سیف در پاسخ به این که چرا با وجود این موارد ،استعفا
کردید ،به استعفای چندین بــاره خــود از مسئولیتش
اشاره کرد و گفت :در طول مسئولیتم در بانک مرکزی
چندبار پیش آمد که استعفا و تقاضای کنارهگیری کردم
و آخرین بار آن همین فروردین امسال بود که البته این
بار هم با آن موافقت نشد .وی افزود :تردیدی نیست اگر

در آن مقطع به استعفا اصرار میکردم و به هر صورت از
کار کناره میگرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن
زمان ،قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت این جانب
در بانک مرکزی کامال متفاوت بود و میتوانست مثبت
قلمداد شود ولی به هیچوجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و
مالحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی ،مصالح
عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین
به کارم ادامه دهم.
▪بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در نیمه دوم  96را
پیشبینی کرده بود

سیف با اشــاره به رویکردهای دولت جدید آمریکا ،تنش
در روابط منطقه ای ایران و عربستان و نیز برخی دیگر از

▪بانک مرکزی بعد از  21فروردین  ،97صرف ًا مجری
مصوبات دولت بود

سیف در بخش دیگری از گفت وگوی خود ،مداخله 18
میلیارد دالری بانک مرکزی در بازار ارز در سال  96را
تایید کرد .او در عین حال ،تغییر سیاست بانک مرکزی
بعد از  21فروردین  97را رد کرد و توضیح داد :توصیف
و نامگذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آن چه
از  ۲۱فروردین  ۹۷به بعد رخ داد مناسب نمیدانم.
سیاست مذکور ،در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه
مذاکرات و مباحث انجامشده در ستاد اقتصادی بود که در
دولت به تصویب رسید .در حقیقت بانک مرکزی از همان
زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری
مستقلی از مصوبات دولت ،نمیتوانست داشته باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی در ادامه ،به موسسات مالی
غیر مجاز اشاره کرد و گفت :مشکل موسسات غیرمجاز،
میتوانست بــا سهولت بیشتر و هزینههای جانبی
کمتری حل و فصل شود مشروط بر این که به اخطارها
و هشدارهای بانک مرکزی طی سا لهای اخیر ،حتی
قبل از مدیریت بنده ،ب ه موقع توجه میشد .بانک مرکزی
با اشــراف تخصصی و تجربی زودتــر از سایر دستگا هها
درخصوصخطریکهازناحیهاینموسساتمتوجهکشور
است ،هشدار داد .با این حال ،هیچیک از قوا و دستگاهها،
آن گونه که باید ،این اخطارها را جدی نگرفتند و حتی
در برخی مواقع در اختالفها ،بهجای حمایت از بانک
مرکزی ،طرف موسسات غیرمجاز را گرفتند.

سایه سنگین نفت و دالر بر سر بورس
بــورس تهران که هفته گذشته را با عقبگرد پشت سر
گذاشته بود ،در شروع هفته جدید هم با فشار سنگین
فروش آغاز به کار کرد .سقوط قیمت نفت به محدوده 67
دالر باعث ریزش شدید قیمت ها در بازار انواع کاالهای
اساسی شده است؛ از مواد پتروشیمی که به طور مستقیم
به نفت وابسته اند تا فلزات که به خاطر کاهش هزینه های
انرژی ،ارزان شده اند .کاهش قیمت جهانی کاالهای

کشورها ،اظهار کرد :در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید
هنوز زمان بیان آن ها نرسیده باشد ،قابل پیشبینی بود
که سال  ۹۶سالی سخت و به ویژه نیمه دوم آن همراه با
افزایش نرخ ارز باشد .در این باره ،هشدارهای الزم هم به
دولت و سایر مقامات داده و پیشبینیهای الزم توسط بانک
مرکزی انجام شده بود .اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه
مشخصی وجــود داشــت .وی مالحظات سیاسی دولت،
نگرانیمقاماتازآثاروپیامدهایسیاسیافزایشنرخارزدر
این زمینه را یادآور شد و گفت :مثال مقابله با تمامی اشکال
قاچاق اعم از کولبری ،ملوانی و ته لنجی ،برای کنترل
تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت
مستلزمهزینههایسیاسیفوقالعادهبود.همچنین،ایجاد
تحوالت جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز

و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای
کلیه واردات به کشور ،این ها اموری بودند که دولت تنها پس
از جدی شدن نوسانات ارزی حاضر شد زیر بار آن ها برود.

▪هیچ یک از قوا هشدارهای بانک مرکزی دربــاره
موسسات غیر مجاز را جدی نگرفتند

بورس هفته جدید را با افت  3200واحدی شروع کرد

اساسی در کنار افت نرخ دالر در بازار داخلی تا محدوده
 12هزار تومان ،سایه سنگینی بر بازار سرمایه انداخته
که باعث سقوط  3175واحدی شاخص در معامله دیروز
شد .به گزارش خراسان و براساس اطالعات ارائه شده
توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،شاخص
کل بورس دیروز با این افت به سطح  178هزار و 819
واحد رسید .نماد فوالد مبارکه اصفهان ،صنعتی معدنی

...

شاخص

گل گهر ،پاالیشگاه بندرعباس ،پتروشیمی های فارس و
پارس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشتند.
اگرچه در نمادهای کوچک برخی شرکت ها رشد قیمتی
را تجربه کردند اما در مجموع شاخص کل هم وزن هم
 238واحد منفی شد تا نشان از عقبگرد قیمتی در اکثر
شاخص ها بدهد .فرابورس هم وضعیت مشابهی داشت
و در آن اکثر نمادهای بزرگ پتروشیمی ،پاالیشی و فلزی
منفی شدند .اگرچه افــت قیمت جهانی نفت و دیگر
کاالهای اساسی (کامودیتی ها) مهم ترین تاثیر منفی
را بر بازار داشت اما برخی معتقدند در کنار این موضوع

و افت نرخ ارز ،عرضه اولیه شرکت سنگآهن گهر زمین
هم بر تشدید روند نزولی بورس موثر بوده است .معموال
سهام داران برای تامین نقدینگی الزم برای حضور در
عرضه اولیه جدید ،سهام قبلی خود را می فروشند که
این موضوع منجر به افزایش فشار فروش و افت قیمت ها
می شود .گهرزمین ،دیروز با قیمت  680تومان کشف
قیمت شد و با حضور  310هزار نفر در عرضه اولیه این
سهم ،رکورد شرکت افراد در عرضه های اولیه شکسته
شد .به هر نفر هم فقط  2082سهم رسید که یک سوم 6
هزار سهم اعالمی در اطالعیه عرضه بود.

حضور یک زن در هیئت مدیره بزرگ ترین
شرکت دولتی
وزیـر نفـت زهـرا گـودرزی را بـه مـدت چهـار سـال بهعنوان
عضو اصلی هیئت مدیره شـرکت ملی نفـت ایران منصوب
کـرد .در حکـم زنگنـه آمـده اسـت« :بـه عنـوان نخسـتین
بانویـی کـه بـه عضویـت مهمتریـن بنـگاه اقتصـادی کشـور
منصـوب میشـوید ،مسـئولیتی مهـم در ارائـه الگـوی
مدیریتـی یـک خانم متعهـد در چنین مسـئولیت سـنگینی
نیز بر عهـده خواهید داشـت«».زهرا گودرزی» کارشـناس
قراردادها و دعاوی خارجی مدیریت امور حقوقی و دارای
دکتـرای حقـوق نفـت و گاز از دانشـگاه تهـران اسـت.

قطعهسازان پشت د ِر بسته سامانه نیما
مهـر  -دبیـر انجمـن سـازندگان قطعـات و مجموعههـای
خودرو با بیان این که قطعهسـازان چهار ماه پشـت درهای
بسـته سـامانه نیما برای تامین ارز ماندهاند ،گفت :دالالن
وارد عرصـه تامین مـواد اولیـه صنعت خودرو شـدهاند.
مازیـار بیگلـو افـزود :تخصیـص ارز در سـامانه نیمـا و سـنا
بسـیار بـه سـختی صـورت گرفتـه و مـدت زمـان طوالنـی از
قطعهسـازان میگیـرد ،بـه نحـوی کـه گاهـی اوقـات ،یـک
قطعهسـاز تـا چهـار مـاه در نوبـت تخصیـص ارز میمانـد.

ارزش بیت کوین به کمترین سطح در یک
سال اخیر رسید
ایبنـا  -ارزش بیـت کویـن در هفتـه گذشـته بـا رسـیدن بـه
کمتـر از شـش هـزار دالر در هـر واحـد بـه کمتریـن میـزان
خـود در بیـش از یـک سـال اخیـر رسـید.
به گزارش بلومبـرگ انگلیسـی ،بیت کوین بعداز رسـیدن
بـه تقریبـا  ۲۰هـزار دالر در هـر واحـد در دسـامبر ۲۰۱۷
میلادی ،اکنـون ارزش آن بـه دلیـل نوسـانات تجـاری در
سـقوط آزاد قـرار گرفتـه اسـت .ارزش سـرمایه بـازار بیـت
کویـن در هفتـه گذشـته طـی روز پنـج شـنبه بـه کمتـر از
۱۰۰میلیـارد دالر کاهـش پیـدا کـرد و بـه  98.7میلیـارد
دالر رسـید.

شرایط واردات خودروی دیپلماتهای
خارجی
فارس  -براسـاس مصوبه هیئت وزیران ،وزارت صنعت با
ارسال نامهای به استانها ،شرایط جدید واردات خودرو
توسـط دیپلماتهـای خارجـی را اعلام کـرد .براسـاس
ایـن شـرایط ،دفاتـر و نمایندگیهـای سـازما نهای
بینالمللـی ،سـفارتخانههای خارجـی ،دیپلما تهـا
و کارمنـدان رسـمی سیاسـی و کنسـولی خارجـی در
ایـران ،مجـاز بـه ورود یـک دسـتگاه خـودروی سـواری بـا
حجـم موتـور باالتـر از  2500سـی سـی یـا بـا ارزش بیش
از  40هـزار دالر هسـتند .علاوه بـر ایـن در زمـان فـروش
خودروهای مذکور در داخل کشـور ،رعایت سـایر شرایط
واردات خـودرو الزامـی اسـت.

ذرت در صدر واردات کاالهای اساسی
مهر  -طـی هفت مـاه نخسـت امسـال  ۱۰میلیـون و ۴۵۰
هـزار تـن کاالی اساسـی بـه ارزش پنـج میلیـارد و ۳۴۳
میلیـون دالر وارد کشـور شـده اسـت .بـه گـزارش گمـرک،
ذرت درصـدر کاالهـای اساسـی وارد شـده قـرار دارد کـه
بـه میـزان چهـار میلیـون و  ۷۶۶هـزار تـن بـه ارزش یـک
میلیـارد و  ۱۱۸میلیـون دالر وارد شـده اسـت کـه نسـبت
بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته  ۲۱درصـد افزایش داشـته
اسـت .دانههای روغنـی با حجم یـک میلیـون و  ۷۸۸هزار
تـن و بـه ارزش  ۹۲۴میلیون دالر وارد کشـور شـده اسـت و
از نظـر ارزشـی  ۲۲درصـد افزایـش داشـته اسـت.

بررسی ادعای فروش پراید  132میلیون تومانی
در سوریه

مدیرعامل شرکت سایپا در سوریه با اعــام ایــن که
شرکت سایپا ارزانترین خودروی بازار سوریه را تولید
میکند ،گفت :پراید در سوریه  ۱۳۲میلیون تومان
و تیبا  ۱۴۰میلیون تومان به فروش میرسد .محمد
علویان در گفتوگو با تسنیم ،افزود :پراید در سوریه
هم اکنون چهار میلیون و  400هــزار لیر به فروش
میرسد که این رقم به پول ایران  132میلیون تومان
است .علویان با تأکید بر این که ما حاشیه سود باالیی
در کشور سوریه داریم ،گفت :ارزانترین خودرو در بازار
سوریه شش میلیون و  900هزار لیر است .به نظر می
رسد قیمت اعالمی این مقام سایپا متناسب با نرخ لیر
سوریه در بازار آزاد است .اکنون براساس اعالم بانک
مرکزی نرخ رسمی هر لیر سوریه  82ریال است .اگر
نرخ بازار آزاد این ارز را سه برابر نرخ رسمی بدانیم نرخ
بازار آزاد لیر سوریه  246ریال خواهد بود که با ضرب

در چهار میلیون و  400هزار لیر ،قیمت این خودرو به
 108میلیون تومان می رسد که کمتر از قیمت اعالمی
 132میلیونی است .تنها احتمال ممکن این است که
نرخ ارز مدنظر این مقام سایپا متناسب با قیمت حدود
یک تا دو ماه پیش که ارز باالتر بود ،اعالم شده است.
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