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قطع همکاری ال جی و سامسونگ
با ایران صحت ندارد

...

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

نرخ طال

هرگرم طالی18عیار

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

(سامانهسنا)

138.000

) 100( 157.100

) 1.924(177.723

21.550

37.780

مشهد

4.356.000

46.500.000

48.800.000

26.500.000

16.500.000

شاخصکلبورس

) 516( 203.777

هرگرمزعفراننگین

123.356

هرگرمزعفرانپوشال

96.421

تهران

4.397.690

47.500.000

) 780.000(49.180.000

26.700.000

17.300.000

اخبار

نرخ ارز

▪نرخآنالینارزدربازارمتشکلارزیمنعکسمیشود

درروزهایاخیر،خبرشکلگیریبازارمتشکلارزیتوانست
تا حد زیادی سفته بازان ارز در بازار را دست به عصا نگه دارد و
از نوسان گیری آن ها جلوگیری کند .در این زمینه ،به تازگی
برخیاقتصاددانانایننقدرابهبازارمتشکلارزیواردکرده
اند که گویا قرار است در این بازار ،صرف ًا نرخ ها منعکس شود و
بنابراینمفهومواقعیبازاربرایکشفقیمتواعالمنرخدرآن
وجودندارد.دراینزمینه،دیروزخبرگزاریمهر،درگزارشیبه
چندنکتهاشارهکرد.براساساینگزارشوطبقسازوکارهایی
که برای بازار متشکل ارزی طراحی شده ،قرار است براساس
عرضه و تقاضا و خرید و فروش عمده اسکناس ارز از سوی
صرافیهای عضو این بــازار ،کشف قیمت به صورت روزانه
انجام شود و قیمت کشف شده بر روی تابلویی که در مألعام
قرار میگیرد ،به نمایش درآید؛ این نرخ به صورت آنالین بوده
وتغییراتآننیزرویتابلوییادشدهقرارمیگیرد.همچنین
بهگزارشایسنا،اینبازارتادوهفتهدیگرراهاندازیمیشود.

هشداردیدهبانشفافیتوعدالتبهروحانی
ثبتسفارشسلیقهایوارداتکاالهایاساسی
رابامخاطرهمواجهکردهاست

رئیس سازمان دیــده بان شفافیت و عدالت در نامهای به
حسن روحانی درخصوص بــازار کاالهای اساسی درباره
رفتارهای سلیقهای در ثبت سفارش و صدور بخشنامههای
متناقض هشدار داد .به گزارش مهر ،احمد توکلی در این
نامه آورده اســت :تعمد در اخــال و جلوگیری از تأمین به
موقع کاالهای اساسی به منظور بحرانآفرینی از طریق
تأخیر در ثبت سفارش ،رفتار سلیقهای در ثبت سفارش،
صــدور بخشنامههای متناقض ،ارجــاع به مجموعههای
بیرون از وزارتخانه ،ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور
غیرضروری ،جابه جایی تخصیصها از طریق دستکاری در
سیستمهاینرمافزاریوایجادموانع،همچنینناهماهنگی
بین وزارتخانههای مذکور در تمکین به تصمیمات کالن
کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی
توسطبانکمرکزی،همچنینتوجهوعنایتویژهبهبرخیاز
واردکنندگان انحصارگر و ذی نفع بودن برخی مسئوالن که
از مصادیق تعارض منافع است ،در عرضه کاالهای اساسی
میتواندموجبمخاطراتامنیتیدرکشورشود.
رئیس دیده بان شفافیت و عدالت افزوده است :این نهاد با
رصدبهموقعبازارکاالهایاساسیدرکمیتههایتخصصی
خود؛ تاکنون در دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده با
هماهنگی دستگاههای اطالعاتی و برانگیختن همکاری
فوری مسئوالن ذی ربط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و
بهداشتودرمان،مانعایجادبحراندراینزمینهبودهاست.
توکلیدرپایانبرآمادگیایننهادبرایعرضهتجربیاتوتوان
کارشناسانمردمیجهتپیشگیریازآغازوتداوماینقبیل
بحرانهاتاکیدکردهاست.

شاخص

تردید رویترز درباره جایگزینی نفت ایران

 3پیشنهادهمتیبرایجبرانکاهشاحتمالی
درآمدنفت
رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به تمدیدنکردن
معافیت کشورها از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران در
یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد ،نوشت :توهم بر
هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت
میشد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای
چندمینباررفعشد.
در این یادداشت آمده است :صفر کردن صادرات نفت نیز
توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل
ریالی درآمــد دولت باید به فوریت از طریق صرفه جویی و
کاهش هزینه ها یا از طریق دیگر درآمدها و یارانه های پنهان
جبران شود .صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق
شود.بانکمرکزیسیاستهایارزیخودرابهمنظورتشویق
بیشترصادرکنندگانبهبرگرداندنارزخودبهچرخهاقتصاد
تدوین خواهد کرد .همان گونه که قبال تاکید کردم امسال
برایکشورسالیسرنوشتسازاست.بنابراینبایدسیاست
های اقتصادی و نحوه اداره کشور براساس اداره مطلوب این
جنگاقتصادیوکاهشفشاربهمردمطراحیشود وبهاجرا
درآید.بایدهمه،دولترادررسیدنبهموفقیتیاریکنند.
شایان ذکر است از زمان اعالم لغو معافیت خریداران نفتی
ایران از تحریم های آمریکا ،نرخ ارز رشد چندانی نداشته و
اکنونبهحدود 13800تومانرسیدهاست.

تسنیم-رئیساتاقمشترکایرانوکرهجنوبی،اخبارمنتشرشدهدربارهقطعهمکاریدوبرندبزرگ«الجی»و«سامسونگ»باایرانراتکذیب
کرد .این در حالی است که پیشتر روزنامه فرهیختگان اعالم کرده بود در سال 98تولید دو شرکت بزرگ لوازم خانگی الجی و سامسونگ به
یکپنجمروزهایپایانیسالگذشتهرسیدهاستبرخیکانالهادرشبکههایاجتماعیهماز صفرشدنتولیداتایندوشرکتخبردادهبودند.

ترکیه :چرا ما باید هزینه تصمیم آمریکا را بدهیم؟

قاضی پرونده با ابراز تعجب اعالم کرد:

سکته همزمان هر 3محکوم بانک سرمایه !

قاضی دادگاه بانک سرمایه از سکته همزمان سه تن از
مدیرانسابقبانکسرمایهبههنگاماحضار(بهدادگاه)
بــرای اجــرای حکم و همچنین صــدور رای بخشی از
پروندههدایتیخبرداد  .
به گزارش خبرگزاری میزان ،قاضی مسعودی مقام،
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا پرونده
هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین
وقت شده است؟ گفت :پرونده اعضای هیئت مدیره
بانکسرمایهوهمچنینچندتنازبدهکاراناینبانک
از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتماال
اوایلماهمبارکرمضانرسیدگیبهاینپروندههاآغاز
میشود .وی درباره تعداد متهمان این پروندهها اظهار
کرد:تعداداعضایهیئتمدیرههشتنفروسهتاچهار
پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است .رئیس



شعبهسومدادگاهویژهمفاسداقتصادیدرپاسخبهاین
سوال که آیا حکم سه تن از مدیران سابق بانک سرمایه
اجرا شد؟ گفت :زمانی که متهمان برای اجرای حکم
احضار شدند ،نمیدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته
کردندودربیمارستانبستریشدند.قاضیمسعودی
مقام افــزود :از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را
بررسی کند .وی گفت :هم اکنون پرویز کاظمی به
زندان رفته و درخصوص دو محکوم دیگر ،معالجات در
حالانجاماستوگفتهایماگرمحکومانتواناییتحمل
حبس را ندارند باید در بهداری زندان ،تحمل حبس
کنند که این موضوع هم در دست بررسی است .وی
همچنیندرپاسخبهاینسوالکهحکمحسینهدایتی
صادر شده است؟ گفت :بخشی از حکم این پرونده
صادروتاقبلازماهرمضاناعالممیشود.

...
خودرو



با گذشت سه روز از اعالم تصمیم دولت آمریکا مبنی بر لغو
معافیت مشتریان از تحریم های نفتی کشورمان ،همچنان
واکنش ها و تحلیل های متفاوتی در این خصوص رسانه ای
می شود.
از جمله وزیر امور خارجه ترکیه هم که پیشتر مخالفت خود
با تصمیم آمریکا را اعالم کرده بود ،دیروز دوباره تصریح کرد
که پاالیشگاه های کشورش با نفت عربستان و امارات تطبیق
ندارد و تغییر آن هزینه بر است و این کشور تمایلی ندارد نفت
ایران را با نفت عربستان و امارات جایگزین کند .به گزارش
شانا از بلومبرگ ،مولود چاووش اوغلو افزود :نفت ایران
ارزان نیست ،اما تفاوتی مهم دارد؛ آمریکا در حال گرفتن
تصمیمی است و میخواهد همه کشورها از آن پیروی کنند؛
چرا ما باید هزینه تصمیم آمریکا را بپردازیم؟
درخــصــوص امکان جانشینی نفت ایــران با تولید دیگر
کشورها ،در حالی که مقامات آمریکایی در روز اعالم پایان
معافیت خرید نفت از ایــران ،بارها به توافق با عربستان و
امــارات برای جبران کاهش عرضه اشاره کردند ،فعاالن
بــازار نفت دربــاره توان تولیدی این دو کشور ،حداقل در
کوتاه مــدت ،خوش بین نیستند .خبرگزاری رویترز در
گزارشی ضمن اشاره به این موضوع ،می نویسد :تاجران
نفت درباره توانایی عربستان و امارات برای جبران کاهش
صادرات ایران بدون افزایش قیمت نفت تردید دارند .به
گزارش تسنیم ،در این گزارش تصریح شده است :تاجران
احتماال به افزایش قیمت نفت ادامه میدهند تا عربستان
و امارات تولیدشان را افزایش دهند و بشکه های اضافی

...

پول مجازی



را نشان بازار دهند یا کاخ سفید مجبورشان کند این کار را
انجام دهند .وزیر نفت عربستان هم دیروز گفت ،این کشور
نیازی به اقدام فوری در بازار نفت نمی بیند اما به نیازهای
مشتریان پاسخ می دهد.
در همین حال یک موسسه بین المللی هم در گزارشی
نوشت :چین به طور کامل از تحریمهای آمریکا تمکین
نمیکند .به گزارش اقتصادنیوز ،براساس تحلیل موسسه
 FGEدربــاره تاثیر لغو معافیتهای نفتی ،چین به طور
کامل از تحریمهای آمریکا تمکین نمیکند و از آن به عنوان
ابزار چانهزنی با آمریکا استفاده خواهد کرد و ایران نیز از
مسیرهای غیرقابل رصد میتواند حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰هزار
بشکهدرروزنفتصادرکند.اینموسسهمعتقداستباتوجه
بهپیشبینیقبلیمبنیبرصادرات ۸۰۰هزاربشکهدرروز،
ارقام جدید تنها  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار بشکه نسبت به برآورد
قبلی بیشتر موسسات متفاوت هستند و بنابراین احتمال
به صفر رسیدن صادرات نفت ایران بسیار کم خواهد بود.
از سوی دیگر ،قیمت نفت هم در محدوده بیش از  74دالر
تثبیت شده است.در حالی که ترامپ نگران افزایش قیمت
بنزین در کشورش اســت ،رویترز گــزارش داد که بهای
بنزین امسال حدود  ۲۵درصد افزایش داشته و باالترین
نرخ افزایش بهای بنزین در سه سال اخیر را رقم زده است.
تحریمهای دولت ترامپ علیه صادرات نفت خام ایران به این
موضوع مرتبط است و اقدام اخیرش برای تشدید تحریمها
هم میتواند به زودی سبب شود بهای بنزین حتی بیشتر از
این هم افزایش یابد.

...
زنان

افزایشقیمتهاهمراهبارکودمعامالتدربازارخودرو

طرح تهاتر با پول مجازی در بورس کاال

محاسبه ارزش اقتصادی «خانه داری» زنان ایرانی

خبرآنالین -افزایش قیمت خودرو به رغم رکود در بازار ادامه دارد .هر
چند فعاالن این بازار از کاهش محسوس خرید و فروش خبر می دهند
اما قیمتهای پیشنهادی فروشندگان ،افزایشی روز به روز را تجربه می
کند .بر این اساس و به عنوان نمونه ،نمایشگاهداران دیروز قیمت سمند
 LXرا  ۸۲میلیون تومان اعالم کردند .سمند  EF7نیز با افزایشی حدود
چهار میلیون تومانی ۸۵ ،میلیون و  ۹۰۰هزار تومان ،سمند سورن
بیش از  ۱۰۱میلیون تومان و سمند سورن توربو  ۱۱۵تا  ۱۱۶میلیون
تومان تعیین قیمت شد .همچنین قیمت دنا تیپ یک بیش از ۱۱۰
میلیون تومان ،دنا تیپ دو  ۱۱۳میلیون تومان ،دنا پالس دو ایربگ
 ۱۴۳میلیون تومان و دنا پالس توربو دو ایربگ  ۱۵۷میلیون و ۵۰۰
هزار تومان اعالم شد.

مهر  -مدیرعامل بــورس کــاال در حاشیه دوازدهــمــیــن نمایشگاه
بین المللی بورس ،بانک و بیمه در جمع خبرنگاران از بررسی طرحی
در بورس کاال خبر داد که بر مبنای آن تهاتر کاالیی دنبال میشود
و قــرار اســت که ایــن تهاتر بر اســاس پو لهای مجازی که طراحی
میشوند ،انجام شود .سلطانی نژاد افزود :اشکاالتی به لحاظ شرعی
به این طرح وارد شده بود که از طریق کارشناسان شرعی به دنبال
رفع آن هستیم .وی با بیان این که قراردادهای آتی سکه با شکل و
شمایل جدید راه اندازی خواهد شد ،افزود :اتفاقاتی که در حوزه
بازار نقدی سال گذشته در بازار سکه رخ داد ،منجر به توقف معامالت
قرارداد آتی سکه شد اما قرار است که با شکل و شمایلی جدید مجدد
راه اندازی شود.

ایسنا  -معاون امــور زنــان و خانواده ریاست جمهوری گفت :اگر
چه زنان در قالب زندگی مشترک ،بسیاری از فعالیت های خانه
را عاشقانه انجام می دهند ،اما براساس چارچوب شرع مقدس،
میتوانند برای خانهداری درخواست مزد کنند .با این توضیح و با
توجه به این که امروز در سطح جهانی درباره ارزش اقتصادی فعالیت
خانهداری کارهای بسیاری انجام شده است ،ایران نیز در سالهای
 ۸۵و  ۹۵بر روی این موضوع مطالعاتی داشته که ارزش اقتصادی
کار خانگی زنان مانند نگهداری ،بهداشت ،تغذیه و...چیست؟ این
ارز شگــذاری نشان میدهد که در سال  ۲۲ ،۸۵درصد جی دی
پی ایران ارزش کار خانگی زنان بوده که این رقم در سال  ۹۵به ۳۰
درصد رسیده است.

بارش ها ،قیمت گوشت را کنترل می کند؟
قیمت گوشت گوسفند در  12ماه سال گذشته بیش از
دو برابر رشد کرد و تا حدود 100هزار تومان هم رسید و
اکنوندراینقیمتمتعادلشدهوبعضاباکاهشجزئی
نیز همراه بوده است .رشد نرخ ارز و ترجیح صادرات بر
فروش داخلی و همچنین رشد هزینه های تولید از مهم
ترین دالیل این جهش قیمت بوده است .با این حال
انتظار می رود رشد بارندگی ها از دو جهت به تثبیت
بازار گوشت کمک کند -1 :کاهش هزینه های علوفه
و تغذیه از محل افزایش تولید  -2امکان استفاده بیشتر
دامــداران از علوفه خــودرو توسط دامــداران محلی و
افزایش عرضه نسبت به دامداری های صنعتی.

...

بازار خبر
ونزوئال واردکننده نفت شد

ایسنا-تولیدنفتدرونزوئالبهرکوردپایینجدیدیسقوط
کرد و این کشور را که صاحب بزرگ ترین ذخایر نفت جهان
است،براینخستینباردرپنجسالاخیربهوارداتواداشت.

صادرات تخم مرغ پس از  3ماه ،آزاد شد
مهر -دبیر ستاد تنظیم بازار از آزاد شدن صادرات تخم مرغ
خبر داد و گفت :با توجه به افزایش تولید و به منظور حمایت از
تولیدکنندگان ،صادرات این محصول آزاد شد .قبادی افزود:
همکارانمادروزارتجهادکشاورزیومجموعهتولیدکنندگان
این محصول به ما قول دادهاند شرایط تولید را به گونهای رقم
بزنندکهبازارداخلازنظرتأمینبامشکلیمواجهنشود.

قیمت قطعات یدکی خودرو باز هم گران شد
تسنیم -سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو با اشاره به
این که افزایش قیمت ارز عاملی شده تا قیمت قطعات لوازم
یدکی خودرو در هفتههای اخیر افزایش یابد ،اظهارکرد:در
اسفند سال گذشته قیمت قطعات یدکی خودرو به ثبات
رسیده بود اما نوسانات ارز باعث شده تا قیمت انواع قطعات
داخلی و وارداتی تا  10درصد رشد داشته باشد.

بیت کوین به باالترین رقم در  2019رسید
ایبنا  -قیمت محبوب ترین ارز رمزنگار جهان در بازار
معامالت دیروز با  ۵درصد افزایش به پنج هزار و  ۵۳۱دالر
در هر واحد رسید که باالترین رقم در سال  ۲۰۱۹میالدی
محسوبمیشود.هماکنونبیتکوینروندسوددهیخود
درماهآوریل(فروردین-اردیبهشت)راتداومبخشیدهاست.

نوبخت :برای جلوگیری از ریزش شغل
برنامه داریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامهریزی برای جلوگیری
از ریزش نیروی کار خبر داد .به گزارش مهر ،محمدباقر
نوبخت در نشست مشترک این سازمان با اعضای فراکسیون
اشتغال مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :امسال عالوه بر
ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی پیشبینی
شدهاست،برایجلوگیریازریزشاشتغالهمبرنامهداریم.

/98011۳۴۳ت

CMYK

