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وزیر اقتصاد ۹۰:درصد مصوبات
هیئت مقررات زدایی اجرا نمی شود

...

ارز وطال

یادداشت
معضل انباشت چالش های اقتصادی
ســید جلیل رضوانــی  -یکی از بــزرگ تریــن چالش های
اقتصاد ایران طــی چند دهه گذشــته  ،نرخ بــاالی بیکاری
همراه با رشــد اقتصادی پایین بوده اســت ،رشد اقتصادی
در دولت فعلی و گذشته سیر باثباتی نداشته و بعد از جنگ
تحمیلیتاکنوناقتصادایرانهیچگاهشاهدرشداقتصادی
مســتمرو مطابق با ظرفیت ما نبوده اســت حتی اقتصاد در
سال هایی که رشد اقتصادی باالیی نیز تجربه کرده  ،عمدتا
نتوانسته اســت جواب گوی عرضه نیروی کار موجود باشد
و تحمیل تورم ســنگین بــه اقتصــاد ایران منجــر به کاهش
قدرت خرید مردم شده و با مبانی تحقق شعارسال (حمایت
از کاالی ایرانی) در تضاد اســت.از منظر رویکرد سیاســی،
برخی به نقش عوامل پشت پرده رقبای سیاسی و برخی به
افزایش ریسک ضد برجامی اشاره می کنند .از نگاه رویکرد
مدیریتی،علترامیتواندرضعفوناتوانیمتولیانمربوط
و تیم اقتصادی دانست .البته ضعف دانش نظری و مهارت
های سیاســت گــذاری تیــم اقتصــادی کامــا در خروجی
تصمیمات این تفکر مشــهود اســت و توانمنــدی اجرایی و
مدیریتی ،مهارتی متاخر بر سیاســت گذاری است و جز در
بســتر ریل گذاری صحیح  ،قابل ارزیابی نیست.در رویکرد
سیاسی به این مسئله می توان اثبات کرد ریشه جهش دالر
به اشتباهی پنج ساله در سیاست ارزی گره خورده است زیرا
سیاست ارزی اخیر را می توان مناسب کشوری دانست که
نرخ تورمی زیر  3درصد دارد نه کشوری که شاخص تورمی
اش طی این مدت حدود دو برابر شده است.
حال شرایط اقتصادی و سیاســی در وضعیتی قرار گرفته
است که سیاست گذار می تواند شرایط را برای تغییر ریل
در اقتصاد فراهم کند زیرا از یک جهت نرخ ارز باعث شــده
که شــرایط برای حمایت از صادرات غیر نفتی مهیا شــود
که این سیاســت بایــد با بهبود فضــای کســب و کار همراه
باشــد و منابع غیر قابل پیش بینی برای تســریع اطالعات
بانکی در اختیارسیاست گذار قرار گیرد یا آن که بازگشت
برخی تحریم هــا و محدود شــدن درآمدهــای نفتی باعث
میشود که از یک سو شرایط برای هدفمند شدن مصارف
بودجه فراهم و ازســوی دیگر راهکاری برای کارآمد شدن
ســازوکار دریافت مالیــات ایجــاد شــود.همچنین اعمال
تحریم ها فرصتی پیــش خواهد آورد که زمینــه الزم برای
خروج مبادالت تجاری از دالر به دیگر ارزها مهیا شود و از
دیدگاه دیگر نیز تعهد شرایط در بازار امالک باعث می شود
که بانک ها بتوانند بخشــی از دارایی های غیر نقدی فریز
شده را از ترازنامه خارج کنند و گام دیگری در جهت اصالح
نظام بانکی بردارند.
ایــن موضوع بــه افزایــش انگیــزه فعالیت در حوزه مســکن
و ســاختمان منجر می شــود و وضعیت ســاختمان را برای
بهبود وضعیت اشــتغال تغییر می دهد.اما در شرایطی که
موافقان ،کاهش نرخ سود بانکی را الزمه رونق اقتصادی و
کاهشهزینههایتولیدورقابتپذیریبنگاههاومخالفان،
کاهش نرخ سود بانکی را موجب خروج منابع از بانک ها به
ســوی بازارهای بی هدفی می دانند که عامل آشفتگی در
بازاراست ،حال می توان سیاست صحیح را با خارج کردن
هرچه ســریع تر بازیگران متمرد و ورشکســته از نظام مالی
کشور و ممنوع کردن بانک ها از پرداخت سود به سپرده ها،
پیش از آن که درآمد واقعی محقق شود؛ ملزم کرد.اما ادامه
روند حجم نقدینگی که قرار است روزی وارد بازار بی هدف
شود نگران کننده است .هم اکنون 88درصد این نقدینگی
بهشکلسپردههایمدتداردربانکاستوتنها 12درصد
به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده های جاری در اقتصاد
جریان دارد.در هر صورت تداوم و انباشتگی این معضالت
اقتصادی می تواند اقتصاد کشور را بیشتر از این تهدید کند
و باید برای رفع این مشکالت و جلوگیری از انباشتگی آن ها
روی هم ،تدبیری اندیشیده شود.

...
خبر

خط تولید لوازم خانگی خلوت شد

جدیدتریــن وضعیــت تولیــد  ۳۱گــروه کاالیــی منتخــب
صنعتی تا پایان نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه
سال  ،۱۳۹۶اعالم شــد .این گزارش نشــان دهنده افت
قابل توجه تولیــد لوازم خانگی و خودرو اســت.به گزارش
ایسنا ،براســاس جدیدترین آمار اعالم شــده تا پایان نیمه
نخست امسال نســبت به مدت مشابه ســال قبل ،از میان
 ۳۱گروه کاالیی منتخب صنعتی ،تولید  ۲۲گروه کاالیی
با رشد منفی ،هشت گروه با رشــد مثبت و یک مورد بدون
تغییر بوده است.براساس گزارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،در بین این  ۳۱گروه کاالیی؛ اتوبوس ،مینیبوس و
ون با رشد  24.7درصدی ،روغن موتور صنعتی تصفیه اول
با رشــد  14.4درصدی و کارتن با رشــد  14.4درصدی،
بیشترین میزان رشــد تولید را در شش ماه نخست امسال
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
همچنیــن تولیــد کمباین بــا رشــد منفــی  62.4درصد،
ماشــین لباس شــویی با رشــد منفی  39.5درصد و انواع
تلویزیون با رشــد منفــی  29.6درصــد همراه بــوده و این
محصوالت بیشترین میزان رشد منفی را در بین کاالهای
منتخــب صنعتــی بــه خــود اختصــاص دادهانــد.در بیــن
محصوالت منتخب صنعتی ،انواع ســواری با رشــد منفی
 ۱۶درصــدی ،روغن ســاخته شــده نباتــی با رشــد منفی
 9.7درصدی ،پودر شــوینده با رشد منفی  0.7درصدی،
الســتیک خودرو با رشــد منفی  ۴درصدی ،انواع کاغذ با
رشد منفی  6.9درصدی ،ســموم دفع آفات نباتی با رشد
منفی  19.9درصدی ،فرش ماشــینی با رشد منفی 1.8
درصدی ،یخچال و فریزر با رشــد منفــی  15.7درصدی،
کولر آبی با رشد منفی  8.4درصدی و سیگار با رشد منفی
 ۱۶درصدی مواجه شدهاند.

دالر

یورو

مشهد

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

) ۲/395( 151.186 ) ۱ /181(128.406

) 1/028( 169.221

35/788 19.066

وزیر اقتصاد در بیست و سومین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در خصوص مقاومت دستگاه ها در برابر کاهش مقررات
زاید کسب و کار انتقاد کرد .به گزارش مهر ،فرهاد دژپسند با اشاره به این که  ۹۰درصد مصوبات این هیئت اجرا نمی شود ،تاکید کرد :باید با دریافت
دالیل نبود همکاری از دستگاه هایی که در اجرای مصوبات همکاری الزم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم.

اونس جهانی

بورس ایران

3/880/000

40/500/000

) 1/500/000(42.500.000

11/800/000 21/500/000

(دالر)

مقدار

176.458

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شاخص کل

3/810/000

40/000/000

) 700/000( 41/800/000

12/200/000 21/000/000

)-1( 1/222

تغییر

+642

شاخص

با ثبت عدد  227میلیارد یورو رقم خورد

بزرگترین پول شویی جهان دردانمارک
دانســکبانــک دانمــارک با رســوایی پــول شــویی ۲۰۰
میلیارد یورویــی رو به رو شــده اســت.به گــزارش فارس،
هــاوارد ویلکینســون ،یــک افشــاگر دانمارکــی در برابــر
مجلس این کشور شــهادت داد که دانسک بانک به عنوان
بزرگترین بانک این کشــور در یکی از بزرگترین یا حتی
بزرگتریــن پول شــوییهای تاریخ جهان دســت داشــته
اســت .به گزارش رویترز ،دانمارک که یکی از اصلیترین
اعضــای  ،FATFکارگــروه ویــژه اقــدام مالــی ،محســوب
میشود ،شــاهد پول شــویی  ۲۰۰میلیارد یورویی در این
بانک است.
افشــای این ابر پول شــویی باعث شــد تا تومــاس بورگن،
مدیرعامــل دانســک بانک اســتعفا کنــد .ایــن حجم پول
شویی بین سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۴رخ داده و مجموع
آن ها حدود  ۲۲۷میلیارد دالر برآورد شــده است .بیشتر
پول شوییهای انجامشده در شعب این بانک در انگلیس،



...

مبادالت بانکی

پیشنهاد ایجاد سوئیفت منطقه ای
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس با اشــاره به
وجود کشــورهایی که بــا بانک های مــا همکاری
دارند ،گفت :پیشــنهاد ما این اســت که سوئیفت
منطقهای را طراحی کنیم .به گزارش صداوسیما،
محمدرضا پورابراهیمی در بخش خبر ساعت 21
دوشنبه شب ســیما با اشــاره به برگزاری نشست
مشترکبابانکهادربارهتحریمهاگفت:پیشنهاد
ما این است که سوئیفت منطقهای را طراحی کنیم
و بانک ها هم قرار است آخرین اقدامات خود را در
زمینه سوئیفت مطرحکنند .وی با اشاره به این که
معامالت بورسی نفت با ظرفیت یک میلیون بشکه
انجام شده اســت ،تصریح کرد :فعاالن اقتصادی
کشورهای طرف ما نشست هایی را با سفرای خود
در خصوص بازار ســرمایه و بورس انرژی برگزار و
درخواستکدهایمعامالتیکردندوحضورآنها
در این بخش میتواند به ما کمک کند تا محدودیت
های ناشی از تحریم را کمتر کنیم.

قبرس ،التویا ،روســیه و اســتونی انجام شده است .حجم
پول شــویی صورت گرفته معادل حدود  48درصد تولید



...

کاالی اساسی



...
بانک



...
انرژی

تصمیم دولت برای توزیع تخم مرغ
 ۱۶هزارتومانی

بانک ملی حساب های بانکی ناقص
را مسدود کرد

تعرفه برق پرمصرف ها نهایی شد؛
ابالغ نرخ ها تا  ۱۵روز آینده

دبیرکل کانون سراســری مرغ تخم گــذار با بیان
این که تولید تخم مرغ نسبت به ماه قبل  ۵۰تن در
روز افزایش داشته است ،افزود :قرار است وزارت
جهاد با همکاری اتحادیه میهن اقدام به توزیع این
کاال در میادین کند .سید فرزاد طالکش در گفت
وگــو با مهر با بیــان این کــه توزیع تخم مــرغ های
وارداتی حدود دو ســه هفته ای اســت که در چند
فروشــگاه زنجیره ای آغاز شده اســت ،افزود :هر
شانه از این تخم مرغ ها به قیمت  ۱۳هزار و ۸۰۰
تومان عرضه می شود ضمن این که تخم مرغ های
مذکور از ترکیه وارد شده اند و میزان واردات آن ها
نیز محدود است .وی تصریح کرد :همچنین قرار
است وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه
سراسری مرغداران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ
داخلی با قیمت هر شانه 16هزارتومان در میادین
میوه و تره بار کند.

حســابهای فاقــد اطالعــات هویتــی یــا دارای
اطالعات ناقص در بانک ملی ایران مســدود شــد.
به گزارش روابط عمومی ایــن بانک ،بانک مرکزی
پیش از این در بخشنامهای تاکید کرده بود که همه
حســابهای بانکی بایــد دارای اطالعــات هویتی
کامل باشند .بانک مرکزی همچنین برای این کار
مهلت تعیین کرد و با روشهای مختلف به دارندگان
حســابهای بانکــی در ایــن زمینه اطالع رســانی
شد .خوشــبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان
حساب بانک ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه به
واحدها اقدام به تکمیل اطالعات خود کردند .با این
حال حسابهایی با اطالعات ناقص در واحدهای
مختلفبانک ملی وجودداشتکه با رعایت ضوابط،
مسدود شدند .مشــتریانی که حسابهای آنها به
این دلیل مسدود شده اســت ،میتوانند با مراجعه
به شعبه ،برای فعال کردن مجدد آن اقدام کنند.

معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیــر از نهایی
شدن تعرفه برق پرمصرفها خبر داد و گفت :نظر
دولت درخصــوص تعرفه بــرق پرمصرفها مثبت
اســت و شــاید تا  ۱۵روز آینده دولت این تعرفهها
را تصویب و ابــاغ کند .محمود رضــا حقیفام در
گفتوگــو با فارس در پاســخ بــه این ســوال که آیا
دولت با پیشنهاد طراحی تعرفه برق پرمصرف ها
موافقت خواهد کرد ،گفت :تعرفه برق پرمصرفها
در مراحــل نهایــی تصویــب در دولت اســت که به
زودی جزئیات آن اعالم خواهد شد .حقی فام در
پاسخ به این پرسش که الگوها چگونه تعریف شده
اند؟ گفت :بر اســاس الگوهای پیشنهادی ،برای
مناطق عادی به غیر از ماه های گرم سال ،هر ماه
 300کیلووات ساعت به ازای هر مشترک تعریف
شده است که هم اکنون  86درصد مردم این الگو
را رعایت می کنند.

خط اعتباری  ۳میلیارد یورویی کمربند ترانزیتی ایران،هند و روسیه را محکم تر می کند

شارژ روسی برای کریدورشمال  -جنوب
وزیر راه از برقراری خط اعتباری سه میلیارد یورویی روسیه
برای توسعه حملونقل در کریدور جنوب شمال خبر داد.به
گزارش تســنیم ،محمد اســامی که برای حضور در رویداد
هفته حملونقل روسیه به این کشــور سفر میکند ،پیش از
سفر گفت :در این ســفر درباره توســعه حملونقل ریلی در
ایران و توســعه همکاریهــا در چهارچوب کریدور شــمال ــ
جنوب با مقامات روسیه ،هند و آذربایجان مذاکره خواهیم
کرد .وی افزود :در این سفر دو نشست سهجانبه میان ایران،
روسیه و هند و ایران ،روسیه و آذربایجان برگزار خواهد شد تا
دربارهمسائلمربوطبهتوسعهکریدورشمالــجنوبرایزنی
کنیم.ویبهاهمیتکریدورشمالــجنوبکههندراازطریق
ایران و آذربایجــان به روســیه متصل میکند ،اشــاره کرد و

ناخالص ایران اســت .به عبــارت دیگر حجم پول شــویی
انجــام شــده در ایــن بانــک دانمارکی بــه عنــوان یکی از

نخستین کشورهایی که به  FATFپیوسته است با احتساب
یورو  14هــزار تومان معــادل  2.8هــزار تریلیــون تومان
است.بنا به گفته اوله اندرســن ،عضو سابق هیئت مدیره
ک بانک برای این پول شوییها از هویت شرکتهای
دانس 
نفتی شیل اســتفاده شده اســت .مقصد پولهای شسته
شده نیز استونی ،التویا ،چین ،سوئیس ،ترکیه ،انگلیس
و حــدود  ۱۵۰کشــور دیگــر بــوده اســت .هاوارد ویــل
کینســون ،کســی که این پول شــویی را افشــا کرده بین
ســالهای  ۲۰۰۷تــا  ۲۰۱۴مدیــر مبــادالت دانســک
بانک در حوزه دریای بالتیک بوده اســت .وی میگوید:
در سالهای  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴درخصوص وقوع این پول
شــوییها به هیئت مدیره این بانک در کپنهاگ هشــدار
داده شده بود .هم اکنون سازمان نظارت بر نظام بانکی
اتحادیه اروپا قصد دارد از بانک مرکزی دانمارک در این
زمینه تحقیقاتی را انجام دهد.

گفت :کریدور شــمال ــ جنوب یک ســازوکار و موافقتنامه
خیلی مهم بین ایران  ،هند و روســیه است که از بندر چابهار
شروعشدهوهندراازطریقایرانوآذربایجانبهروسیهوصل
میکند.وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :بــا توجه به این که
موافقت آذربایجان برای مشارکت در ساخت راهآهن رشت ــ
ل و نقل و ترانزیت منطقهای
آستارا نقشی مهم در توسعه حم 
دارددراینسفردرخصوصاینموضوعنیزبحثوتبادلنظر
خواهیم کرد.اســامی به خط اعتباری سه میلیارد یورویی
روسیه برای مشارکت در توسعه حملونقل ریلی ایران اشاره
کرد و گفت :جلب مشارکت طرف روس برای سرمایه گذاری
در پروژههای مهم زیرساخت ریلی کشور و مشارکت در خط
آهن رشت ــ آستارا در دستور کار این سفر است.

فرا خبر

خاصیت ضدتحریمی کریدور استراتژیک شمال -جنوب ایران
سال 2000بودکهسهکشورایران،هندوروسیه،برسرراهاندازییککریدورحملونقلیکههماینکشمال-جنوب
نامیدهمیشود،بهتوافقرسیدند.درسالهایبعد 11،کشوردیگرازجمله(قزاقستان،بالروس،عمان،تاجیکستان،
بلغارستان ،آذربایجان ،ارمنستان ،سوریه ،اوکراین ،ترکیه و قرقیزستان) نیز به اعضای همکار این کریدور پیوستند.
این کریدور قرار است بندر بمبئی هند را از مسیر اقیانوس هند و خلیج فارس به جنوب ایران و از طریق نقاط شمالی
ایرانمانندروسیهوسپساروپایشمالیمتصلکند.درکنارمسیراصلیتعریفشدهبرایاینکریدورنیزششمسیر
جایگزین برای اتصال هند به روســیه با عبور از سرزمین ایران تعریف شده اســت.این در حالی است که مسیر سنتی
اتصال هند به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور به اروپا از کانال سوئز می گذرد .به طوری که کشتی ها باید با شروع
حرکت از بندر بمبئی هند ،با گذر از اقیانوس هند ،خلیج عدن (باب المندب) در جنوب عربستان ،به دریای سرخ وارد
شوند و از آن جا با گذر از کانال سوئز (حدفاصل قاره آسیا و آفریقا) و نیز تنگه جبل الطارق ،خود را به اقیانوس اطلس و
دریای مانش و سپس بالتیک برسانند.مطالعات و بررسیهای انجام شده در وزارت راه و شهرسازی ،نشان می دهد
که کریدور شمال-جنوب در مقایسه با مسیر سنتی کانال سوئز حدود  ۲۵درصد در هزینه حمل و  ۳۰درصد در زمان
حمل در بین هند و اروپا صرفه جویی خواهد کرد .ضمن این که امکان دسترسی روسیه به آب های گرم جنوب ایران
را فراهم خواهد ساخت .از همه مهم تر با تحکیم پیوندهای اقتصاد ایران با کشورهای منطقه ،امکان تحریم و محاصره
اقتصادی کشورمان را بیش از پیش برای تحریم کنندگان سخت تر خواهد کرد.

مروری بر مشکالت نیشکر هفت تپه؛ از وضعیت مدیران تا استخدام های مازاد

روایت تلخ واگذاری نیشکر هفت تپه
در حالــی که اعتراضــات و تجمعــات کارگران شــرکت
نیشــکر هفت تپه وارد ســومین هفتــه خود شــده  ،ابعاد
جدیدی از مشــکالت این شرکت و ســابقه آن رسانه ای
شده است.ماجرا از این قرار است که نیشکر هفت تپه به
عنوان یک شــرکت دولتی (متعلق به سازمان گسترش
و نوســازی صنایع ایــران ،زیرمجموعــه وزارت صنعت)
در ســال  1394به بخــش خصوصی واگذار می شــود.
آن گونه که تابناک گزارش کرده خریداران دو شــرکت
زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت شش میلیارد
تومان صاحب این شرکت عظیم شدند .مهرداد رستمی
چگنی و امید اسدبیگی دو جوان  28ســاله و  31ساله
که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند .بر
اساس این گزارش ،شرکت دارای  24هزار هکتار زمین
مرغوباستکهدرمجموعبهقیمت 291میلیاردتومان
واگذار شد .بر همین اساس برخی ارزش شرکت را باال
و واگذاری یک شــرکت بزرگ و ارزشــمند به این قیمت
غیرعادالنه دانســته اند.اما طبق گفته رئیس ســازمان
خصوصی ســازی (چهارشــنبه  27آبان در برنامه گفت
وگوی ویژه خبری) این شرکت در زمان واگذاری ضرر ده
بوده و حقوق کارگران تا هفت ماه معوق شده بود .اما بعد
از واگذاری این میزان تعویق به دو ماه کاهش یافت .با این
حال برخی رســانه ها از جمله خبرگزاری تسنیم نوشته
اند که در زمان دولتی بودن شرکت ،با وجود مشکالت،
حقــوق کارگــران پرداخــت می شــده اســت .برخالف
ادعای حسینی ،رئیس سازمان خصوصی سازی ،میزان
معوقات حقوق کارگران هم ،توسط خودشان ،تا پنج ماه
اعالم شده است و نه دو ماه.
موضوع حاشیه ســاز دیگر درباره ماجرای تلخ هفت تپه،
وضعیت مدیران و ســهامداران اصلی اســت .به گزارش
تســنیم ،پوری حســینی در این باره گفته است" :اتفاقی
که افتــاده و اوضاع را به هــم ریخته این اســت که بعضی

ارتقای عراق به اصلی ترین شریک
صادراتی ایران
چهار کشــور عمده واردکننــده محصــوالت غیر نفتی
از ایــران در مــاه هــای اخیر ،عــراق ،چیــن ،امــارات و
افغانستان بوده اند .با این حال ،بررسی روند صادرات
به این چهار کشــور در پنج ماه گذشته نشــان می دهد
عراق از تیرماه ،گوی ســبقت را از بقیه ربوده است .این
کشــور با پیمودن این روند در مهرماه امســال با فاصله
بسیار زیاد از دومین مقصد صادراتی ایران ،یعنی چین
قرار گرفته است .این در حالی است که از حدود ماه های
چهارم و پنجم ،صادرات ایران به سه کشور دیگر ،روند
نزولی داشته است.
(منبع آمارها :سازمان توسعه تجارت)

...

بازار خبر
ارزش قاچاق در سال  ۹۶به  ۱۲میلیارد دالر
رسید
فارس -مؤیدی رئیس ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز با
تاکید بر ضرورت پیاده ســازی یک سیستم لحظه ای برای
پیشگیری از قاچاق گفت :در گزارشــی که در جلسه امروز
این ستاد ارائه شد ،در سال گذشته 12،میلیارد دالر قاچاق
وارد کشور یا از آن خارج شده است.

تولید خودرو  ۴۰درصد کاهش یافت
ایســنا -طبق اعالم وزارت صنعت ،معــدن و تجارت تولید
انواع خودرو در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته با کاهش  39.8درصدی همراه بوده است.

ارزش سهام عدالت یک خانوار پنجنفره
۱۲میلیون تومان است
تسنیم -رئیسکل سازمان خصوصیسازی گفت :ارزش
اســمی ســهام عدالت عموم مشــموالن معادل ۵۳۲هزار
تومان اســت که با احتســاب چهاربرابر شــدن این ارزش،
این ســهم برای هر مشــمول حدود دو میلیون و ۲۰۰هزار
تومان است.

تولید شیر خشک شتر در خراسان جنوبی

سهامداران این شــرکت فعالیتهای اقتصادی دیگری
دارند بهدلیل سایر فعالیتهایشان از جمله مسائل ارزی
و شبهاتی که در این زمینه وجود داشته ،تحت بازداشت
و بازجویــی قــوه قضاییه هســتند؛ ضمن این کــه یکی از
مدیران آن جا هم با مشــکالت جســمی جدی در قلب و
کلیه مواجه شده و در نتیجه به دلیل این که دو هفته است
که هیئت مدیره در آن جا مســتقر نیســت بار دیگر زمینه
اعتراضها فراهم شده اســت".اما در همین باره به نقل
از اژهای (معــاون اول رئیــس قوه قضاییه) اعالم شــد که
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفتتپه فراری است و
اصال زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکالت
را حل کنــد .برخی رســانه ها هم نوشــته اند کــه یکی از
خریداران اصلی شــرکت متواری و دیگــری هم زندانی
است.از دیگر عواملی که به عنوان ریشه مشکالت شرکت
اعالم شــده ،اســتخدام های بی رویه در آخرین روزهای
قبل از واگذاری اســت .پوری حســینی دلیل مشکالت
شرکت کشت و صنعت هفت تپه را استخدام های بیرویه
و بی ضابطه در حــد فاصله زمانــی آگهی واگــذاری این
شرکت تا زمان واگذاری دانســت و در بخشی از صحبت
های خود در گفت وگوی ویژه خبری نیز بیان کرد مدیران
دولتی قبــل از واگــذاری  1800نفــر را در این شــرکت
چپاندند! کل کارکنان هفت تپه در پایان ســال گذشــته
 5400نفر بوده که در صورت درســت بــودن این روایت
یک سوم آن ها مازاد بر نیاز استخدام شده اند.

ایرنا  -معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان جنوبی گفت :شیر خشک شتر نخستین بار در این
استان تولید می شود و چهار کارخانه فراورده های لبنی در
این زمینه شرایط الزم را فراهم کرده اند.

عرضه گوشت دام پیر به جای گوشت برزیلی
واقعیت ندارد
میزان -رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران شایعه
فروش گوشت گاو ماده پیر به جای گوساله برزیلی را تکذیب
کرد و توضیح داد این محصول پر از چربی و رنگ آن همانند
جگر اســت .وی در ادامه افزود :گوشت دام ماده پیر عمدتا
برای تولید سوسیس و کالباس اســتفاده میشود و ارزش
غذایی برای فروش در ســوپر مارکتها را ندارد و ناپز است
و حتی اگر دو روز روی شــعله باشــد باز هم امکان پخت آن
وجود ندارد.

سقوط سهام رنونیسان ژاپن به دنبال افشای
فساد مدیرعامل
ایســنا -ســهام شــرکت نیســان موتورز پس از انتشار خبر
دســتگیری مدیرعامل رنو نیســان بــه اتهام فــرار مالیاتی
امروز  ۶درصد کاهش یافت .به دنبال اعالم این خبر در روز
دوشنبه  ۱۹نوامبر 28-آبان -از تلویزیون ملی ژاپن دیروز
سهام شرکت سقوط کرد و رویترز نوشت که خبر بازداشت
کارلوس گــون ،به طور کلی همکاری شــرکت رنو نیســان
آلیانس را به چالش می کشــاند و فعالیت هــای آن ها را نیز
زیر سوال خواهد برد.

بیت کوین به کف قیمت 13ماه گذشته رسید
روز گذشــته بیت کوین بــه عنوان مهــم ترین ارز مجــازی با
سقوطیسنگینمواجهشدوبه 4390دالررسیدکهسقوط
 30درصدی ارزش این ارز مجازی را طی یک هفته نشــان
می دهد.به گزارش خراســان ،بیت کوین به عنوان معروف
ترین ارز مجازی ،این روزها حال خوشی ندارد .این ارز پس
از آن که در آذرماه ســال  ،96به قله  19هزار دالری رسید و
خیلی ها را مشتاق به سرمایه گذاری در آن کرد ،روند نزولی

در پیش گرفت .بــه طوری کــه در روزهای اخیر ،نــرخ آن به
حدود چهار هزار و  390دالر تنزل یافت .این رقم ،نسبت به
هفته گذشته ،کاهش بیش از 30درصدی را نشان داده و در
عین حال پایین ترین میزان ارزش این ارز در 13ماه گذشته
(یعنی از اکتبر  )2017به شمار می رود  .به گزارش پایگاه
«ارز دیجیتال» ،دیگر ارزهــای دیجیتال نیز وضعیت بدی را
تجربه می کنند .هم اکنون ،اتریوم ،الیت کوین ،ایاس و سایر

آلت کوین هــا بیش از  ۱۰درصد کاهش قیمت داشــته اند.
این که چرا این کاهش نرخ رخ داده ،هنوز به درستی معلوم
نیست .اما گفته می شــود انتشــار پی در پی اخبار منفی در
خصوص هک شدن صرافی های بیت کوین و سرقت دارایی
های دیجیتال ،نپذیرفتن درون سازمانی ارزهای دیجیتال
حتی در اوج قیمــت بازار این ارزها و کاهــش تقاضا از جمله
دالیل این افت ارزش به شمار می رود.

وزیرکشور با درخواست از وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف اموال تملیکی اعالم کرد:

 23هزارمیلیارد تومان اموالتملیکی بالتکلیف
وزیر کشــور ارزش اموال تملیکی بالتکلیــف را  23هزار
میلیــارد تومــان اعــام کــرد و خواســتار تعییــن تکلیف
ایــن امــوال از ســوی وزارت اقتصــاد شــد .بــه گــزارش
ایسنا ،عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد مرکزی
مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز دربــاره  ٢٤هزارتن کاالهای
امــوال تملیکــی بالتکلیف که امــوال بیت المال اســت،
تصریح کرد :طبق گزارش اعالم شــده ارزش این کاالها
 ۲۳هزار میلیارد تومان اســت که باید به سرعت از سوی

وزارت اقتصاد تعیین تکلیف شود .وزیر کشور تاکید کرد:
در این زمینه وزارت اقتصاد و دارایی متولی است که باید
جلســه بگذارد و پیگیری کند تا این اموال که بیت المال
اســت به ســرعت تعیین تکلیف شود .وزیر کشــور درباره
بنزین نیز گفت :قرار شــد هفته آینده جلســه مستقلی با
تعدادی از دستگاه های مرتبط با موضوع سوخت برگزار
شــود تا دربــاره بنزیــن تصمیمــات جدیــدی بگیریم.در
همین حال رئیس ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و

ارز ،ارزش قاچاق سال  96را  12میلیارد دالر ذکر کرد و
از روند کاهشی قاچاق سوخت خبر داد .به گزارش ایرنا،
علی مویدی خــرم آبادی در حاشــیه یکصد و بیســتمین
نشست اعضای ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
درباره کاالهای کشف شده قاچاق در انبار سازمان اموال
تملیکی گفت :اموال کشف شده در دو ،سه سال گذشته
روی هم متراکم شــده اند کــه برای تعییــن تکلیف آن ها
راهکارهایی را با همکاری دولت ایجاد کرده ایم.
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