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صادرات گازبه عراق
ازسرگرفته شد

...

گفت وگو
مدیرکل روابط عمومی
سازمان جنگل ها خبرداد:

 200میلیون دالر طرح
آبخیزداری در  649حوضه آبخیز
بــردبــار-مــدیــر روابـــط عمومی ســازمــان
جنگلها ،مــراتــع و آبــخــیــزداری کشور با
اشــاره به اختصاص  200میلیون دالر از
محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم
رهبری برای اجرای طرح های آبخیزداری
در سراسر کشور ،گفت :ایــن طــرح ها در
 31استان کشور با همت مردم ،خیران و
استانداران انجام می گیرد و هر استانداری
که برای آبخیزداری هزینه کند ،سازمان
جنگل ها نیز به همان میزان در طــرح ها
مشارکت میکند.سمیعی در گفت و گو با
خراسان با اشاره به توجه ویژه مقام معظم
رهــبــری بــه انــجــام عملیات آبــخــیــزداری
درخــصــوص شاخص هــای تخصیص این
اعتبار به مناطق مختلف کشور گفت700 :
میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی
(معادل ریالی  200میلیون دالر) برای
آبخیزداری در مساحتی به وسعت 800
هزارهکتار در  649حوضه آبخیز در 341
شهرستان از  33اســتــان کشور اجرایی
میشود.وی افزود :این طرح توسط 835
پیمانکار با  62مشاور نظارتی در 923
کارگاه اجرایی پس از امتیازبندی شاخص
ها بر اساس اولویت انجام می گیرد.

...
خبر

یک مقام مسئول دراتاق بازرگانی
خبر داد:

آغاز مبادالت با بانک جدید
چینی به صورت ُکند

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی از آغاز
رونــد نقل و انتقاالت مالی با بانک جدید
چینی خبر داد و در عین حال اعالم کرد که به
دلیل تحریم ها و قواعد مبارزه با پول شویی،
روند بررسی پرونده ها در این بانک به کندی
انجام می شود.یک مقام مسئول در اتاق
بازرگانی و مطلع در این زمینه که خواست
نامش در خبر ذکر نشود ،به مهر گفت :نقل و
انتقاالت مالی ایران با چین از سر گرفته شده
و البته به دلیل قواعد سختگیرانه حاکم بر
بانک های چینی به لحاظ اعمال تحریمهای
آمریکا یا قواعد پول شویی ،پرونده ها به دقت
بررسی میشود و این کار ،اندکی روند را
ُکند می کند ولــی متوقف نمی شــود.وی
افزود :با توجه به معافیت چین از تحریم خرید
نفت ایران حداقل به مدت سه ماه ،کونلون
بانک و دیگر بانک های چینی نیز اندکی با
فراغ بال برای مبادالت مالی با ایران اقدام
میکنند اما به هر حال باید به این موضوع
توجه داشت که نورافکن خزانه داری آمریکا
بر سر مبادالت مالی ایــران است و همین
امر ،بانک ها را به دلیل جرایم سختگیرانه،
بسیار محتاط تر از تحریم قبلی کرده است.
هفته گذشته ،پس از مشکالتی که کونلون
بانک برای نقل و انتقاالت پولی میان ایران
و چین ایجاد کرد ،اســدا ...عسگراوالدی،
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت
وگو با پایگاه اطالعرسانی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران از گشایش
کانالهای مالی جدید میان دو کشور برای
انجام امور مالی خبر داد.

ارز وطال

دالر

پوند

یورو

درهم امارات

یوان

مشهد
تهران

) 579( 114.124

) 4/513( 126.658

) 4/010(143.784

30.831

18.019

)+۱۲(1.254

اونس جهانی (دالر)

ایرنا -صادرات گاز به عراق که به دلیل آسیبدیدگی خط ششم سراســری انتقال گاز برای مدتی متوقف شده بود ،با ترمیم این خط از سر
گرفته شد .خط ششم سراسری انتقال گاز از  6آذرماه به دلیل رانش زمین و وقوع سیالب در منطقه ایستگاه حسینیه شهر اندیمشک آسیب
دید و به همین علت صادرات گاز به بغداد متوقف شد.

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

35.320.000

37.000.000

)2/000/000( 39.500.000

20.000.000

11.800.000

3.540.000

37.000.000

)2/550/000 (39.700.000

19.900.000

11.600.000

شاخص کل بورس ایران

مقدار167/083 :

شاخص

تغییر+223 :

پاسخ دو پهلوی وزیر صمت و حمایت مشروط سازمان حمایت از افزایش قیمت رسمی خودرو

صمت؛کنارخودروسازان،مقابلمردم!
در شرایطی که سخنگوی سازمان
تعزیرات ،افزایش قیمت اخیر چهار
محصول ایــران خــودرو را غیر قانونی
خواند ،وزیر صنعت گفت :نمیتوان
اینقیمتگذاریراغیرقانونیدانست
اما باید سازمان حمایت اعالم نظر کند.
در این حال ،رئیس سازمان حمایت با
بیان این که چهار خودروی یادشده،
مشمول قیمت گذاری نیستند ،اعالم
کــرد :ایــن سیاست باید ظــرف یک تا
دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت
خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتم ًا
سازمان حمایت پیگیری میکند.به
گزارش خراسان ،چند روزی می شود
که اعالم جدید ایران خودرو مبنی بر
افزایش قیمت در تحویل فوری چهار

محصول پــژو پــارس اتوماتیک ،رنو
تندر پیکاپ ،وانت آریسان و نیز مدل
صندوق دار اچ سی کراس یعنی اس
 ،30خبر ساز شده اســت .موضوعی
که البته برخی فعاالن بازار آن را صرف ًا

یک نبض گیری از بازار می دانند .در
همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل
از رضا رحمانی وزیر صنعت ،در این
باره گفت :در بحث خــودرو ،سازمان
حــمــایــت و خــــودروســــازان مسئول

هستند و قطع ًا در ارتباط با افزایش
قیمت توضیح خواهند داد .وی با بیان
این که بخشی از خودروها ،مشمول
قیمتگذاری از سوی شورای رقابت
هستند ،افزود :سازمان حمایت آنالیز
قیمت را میگیرد و آن را کارشناسی
میکند و قیمتهایی که به تازگی
اعالم شده ،جزو همین مصوبات خارج
از تصمیم شــورای رقابت بوده است.
رحمانی البته افــزود :نمیشود این
قیمتگذاری را غیرقانونی دانست
اما باید در این بــاره سازمان حمایت
اعالم نظر کند.اما در تازه ترین اظهار
نظرها ،دیروز رئیس سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز
گفت :اجازه افزایش قیمت در اختیار

...

قیمت محصوالت لبنی از امروز کاهش می یابد

وعده جایگزینی  ۱۰میلیارد دالر واردات

قیمت بیت کوین با سقوط به پایین ترین حد خود در یک
سال اخیر  3400دالر قیمت خورد .به گزارش ایبنا ،قیمت
بیت کوین در  ۲۴ساعت گذشته بیش از  ۱۲درصد کاهش
پیدا کرد و به کمتر از سه هزار و  ۴۰۰دالر در هر واحد رسید
که کمترین رقم در یک سال اخیر آن محسوب می شود .به
این ترتیب قیمت بیت کوین در مقایسه با باالترین رقم ثبت
شده خود یعنی  ۲۰هزار دالر که در دسامبر سال ۲۰۱۷
میالدی ثبت شــده بــود ،شش برابر کاهش یافته است.
همچنین دیگر ارزهای رمزنگار از ضرر بازار ارزهای رمزنگار
در امان نبودند و ارز اتریوم بیش از  ۱۵درصد و ۱۰ ،XRP
درصد کاهش ارزش داشتند.

دبیر انجمن صنایع فراورده های لبنی گفت :امروز با ابالغ
مصوبه خرید شیر خام به قیمت کیلویی دو هزار تومان،
قیمت فــراورده ها و محصوالت لبنی کاهش می یابد .به
گزارش صدا و سیما ،باکری افــزود :ستاد تنظیم بازار،
مصوبه خرید شیرخام در دامداری را به قیمت کیلویی ۲
هزار تومان ابالغ کرد که بر این اساس سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم امروز این مصوبه را
به صنایع لبنی ابالغ خواهد کرد .وی افزود  :از این رو قیمت
فراورده های لبنی که بر اساس شیرخام  ۲۳۰۰ ،۲۲۰۰و
 ۲۴۰۰تومان تعیین شده بود با برگشت قیمت شیرخام به
 ۲هزار تومان ،تعدیل خواهد شد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از پروژه ای برای جایگزینی 10
میلیارد دالر کاالی وارداتی با تولیدات داخلی خبر داد .به
گزارش ایسنا ،رضا رحمانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در
استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد :افزایش نرخ ارز
باعث شده تا قاچاق از توجیه بیفتد و صادرات توجیه پذیرتر
شود .وی با بیان اینکه در برخی از حوز هها مانند تولید
پوشاک ،لوازم خانگی و ...تولیدات داخلی داریم ،افزود:
طی امسال پروژه ویژهای داریم برای حمایت از کاالی ایرانی
که از جمله منویات مقام معظم رهبری است و برنامهریزی
شده تا معادل  ۱۰میلیارد دالر ،تولیدات داخلی ،جایگزین
برخی از کاالهای وارداتی در کشور شود.



...

خودروسازها نیست اما به دنبال این
افزایش قیمت ،بازار را رصد و سپس
واکنش نشان میدهیم .به گزارش
خبرگزاری فارس ،تابش با بیان این که
چهارخودروییادشده،مشمولقیمت
گذاری نیستند ،اظهار کرد :بنابراین
اگــر افــزایــش قیمتی صــورت گرفته،
ایــن افــزایــش قیمت نه نیاز به مجوز
سازمان حمایت داشته و نه سازمان
حمایتبهاینخودروسازمجوزافزایش
قیمت داده است اما این موضوع هم
به معنای آتش به اختیار خودروسازها
نیست ،این سیاست باید ظرف یک تا
دو هفته آینده منجر به کاهش قیمت
خودرو شود و اگر این اتفاق نیفتد حتم ًا
سازمان حمایت پیگیری میکند.



ارز مجازی
ادامه سقوط بیت کوین

لبنیات

واکنش ها به تصمیم اوپک درباره کاهش تولید نفت

از ابهام درباره میزان کاهش تولید اعضا تا حواشی نشست وین
نشست  175اوپـــک بــا تصمیم بــرای
کاهش  1.2میلیون بشکه ای عرضه
نفت ،روز جمعه به پایان رسید اما حواشی
این نشست سخت و برخی ابهامات آن
همچنان در فضای رسانه ای و کارشناسی
مطرح اســت؛ از جمله مــیــزان و مبنای
کاهش تولید محل بحث است.به گزارش
خراسان ،در اظهارات اولیه بعد از نشست
گفته شد که اعضای اوپک 2.5و غیراوپک
 2درصــد از تولید مبنا را باید کم کنند.
تولید مبنا هم متوسط تولید ماه اکتبر
(مهر) خواهد بود و ایران هم معاف است.
اما اعــام نشدن این جزئیات در بیانیه
پایانی ابهاماتی ایجاد کــرد .خطیبی،
نماینده سابق ایران در اوپک نیز درباره
اجزای کاهش و سهم هر کشور تشکیک
کرد و موضوع معافیت ایــران را که گفته
شده در پیوست آمده است ،مورد انتقاد
قــرار داد و گفت که کسی ایــن پیوست
را ندیده است .با این حال زنگنه بعد از
نشستصریحاگفتکه«ایرانازمشارکت
دراینتوافقمستثناشدهومانامهمعافیت
را از اوپک دریافت میکنیم».البته با توجه

به اذعان تمام رسانه های حاضر در محل
جلسه ،به نظر می رسد موضوع معافیت
ایران قابل تشکیک نباشد اما این که تولید
چه دوره ای برای ایــران مبنا قرار گرفته
محل ســوال اســت .از جمله قــره خانی،
نماینده مجلس گفت که مبنای کاهش به
درخواست ایران تولید سال ( 2016قبل
از توافق پیشین) خواهد بود .در همین
زمینه ،رسانه آمریکایی بلومبرگ نتایج
این نشست را بــرای ایــران یک موفقیت
دانست .به گزارش شانا ،بلومبرگ توافق
بــرای کاهش  1.2میلیون بشکه ای با
وجــود تمرکز بر کاهش یک میلیونی را
نیز غافلگیرکننده دانــســت .وزیــر نفت
کشورمان نیز گفت :به آن چه تامینکننده
منافع اوپک و ایران است ،دست یافتیم.از
دیگر حواشی مهم این نشست ،ماجرای

درگیری لفظی وزیر نفت کشورمان با وزیر
انرژی امارات -که رئیس جلسه هم بود-
بوده است .به گفته رضا زندی ،خبرنگار
حوزه نفت و انرژی ،در بخشی از جلسه،
لحنزنگنهخطاببهرئیسجلسهتندشده
وصریحامیگویدکهاینرفتارشماعادالنه
نیست .ظاهرا در این جلسه ابتدا برخی
تالش می کردند که از اعطای معافیت به
ایران با وجود کاهش تولید بر اثر تحریم
ها امتناع کنند که با واکنش زنگنه مواجه
شده است .به گفته زندی ،زنگنه به وزیر
انرژی امارات می گوید که کشور شما در
دوره تحریم ها علیه کشور ما اقدام می کند
و عبارت تند دیگری به کار می برد .زنگنه
در نهایت می گوید چنان چه جلسه به این
سمت نرود که معافیت به ایران اعطا کند،
بالفاصله جلسه را ترک خواهد کرد .قره
خانی،سخنگویکمیسیونانرژیمجلس
که در این نشست همراه تیم ایرانی بود،
در این باره توضیح داد که درگیری در کار
نبوده و زنگنه ،با توجه به کارشکنی های
امارات و عربستان ،صرفا مواضع ایران را
به صورت قاطع بیان کرده است.



...

تولید ملی

روایت همتی از 2دستور
رهبرانقالب به بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی از دو دستور رهبر انقالب به این بانک برای
تقویت ارزش پول ملی و رعایت استقالل بانک مرکزی خبر داد.به
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،عبدالناصر همتی در نشست
کاری با مدیران بانک ها به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری و
دستور ایشان به بانک مرکزی برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول
ملی و نیز رعایت استقالل بانک مرکزی اشاره و اعالم کرد ،بانک
مرکزی و نظام بانکی تمام توان مدیریتی و کارشناسی خود را برای
تحقق منویات مقام معظم رهبری بهکار میبرد .وی درخصوص
سامان دهی دستگا ههای کار تخوان و چکهای تضمینی بر
کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد و در همین زمینه نظارت بیشتر
بانکها بر شرکتهای  PSPرا نیز مورد توجه قرار داد و اعالم کرد،
قطعا در صورت رعایت نکردن ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط
این شرکتها مجوز آنها بررسی می شود .همتی با اعالم تاکید
رئیس جمهور برتامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز
تولید ،از مدیران عامل بانکها خواست برنامهریزیهای مقتضی
را در این باره انجام دهند و در صورت نیاز به کمک و مساعدت
بانک مرکزی ،اعالم کنند.

هر کدام ازاعضای اوپک چقدر
از تولید خود خواهند کاست؟
طبق توافق اوپــک در روز جمعه ،قرار
است هر کشور از سقف تولید خود در ماه
اکتبر(مهر)  2.5درصد بکاهد .نمودار
فوق تولید کشورهای مختلف در این ماه
را نشان می دهد .بر این اساس عربستان
باید حــدود  ،250عــراق حــدود،100
کویت و امارات هم حدود  65هزار بشکه
از تولید خود بکاهند .ایران معاف است و
دیگر کشورها هم به همین نسبت باید از
تولید خود بکاهند اما بیشترین کاهش
توسط عربستان ،عراق ،کویت و امارات
محقق خواهد شد.

...

بازار خبر
قیمت مرغ رکورد زد

مهر -رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش
قیمت مرغ به  ١٢هــزار و  ١٠٠تومان در
مراکز خرده فروشی خبر داد .در خور ذکر
است ،قیمت مرغ پیش از این در چند برهه با
ثبت رقم  ۱۱هزار و  ۹۰۰تومان ،به مرز ۱۲
هزارتومان نزدیک شده بود اما از این مرز
قیمتی عبور نکرده بود.

حباب قیمتی به کاشی و
سرامیک سرایت کرد
ایسنا -رئیس اتحادیه کاشی فروشان و
کاشیسازان با بیان اینکه قیمتگذاری
کارخانه های تولیدی افسارگسیخته است،
افزود :بررسیها نشان از آن دارد که قیمت
مــواد اولیه و هزینههای تولید نسبت به
ابتدای سال با افزایش  80درصــدی روبه
رو شــده اســت امــا قیمت محصول نهایی
در این مدت  100درصــد رشد داشته که
میتوان گفت در این میان  20درصد قیمت
محصوالت حباب است.

شیوه قیمتگذاری واحدهای
کوچک تغییر کرد
خبرآنالین -در حالی قیمت واحدهای
مسکونی کمتر از  ۵۰متر از  200میلیون
تومان در تهران فراتر رفته است که بسیاری
از مشاوران امالک و فعاالن بازار مسکن می
گویند معامله واحدهای مسکونی کوچک
از حالت متری خــارج شــده اســت .برخی
مشاوران امالک در این خصوص میگویند،
قیمت واحدهای 40متری در برخی مناطق
به متری  ۱۰تا  ۱۲میلیون تومان می رسد
در حالی که همین قیمت در متراژهای باال
حدود هشت میلیون تومان است.

