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الریجانی :عربستان و امارات
ظرفیت فروش بیشتر نفت را ندارند
دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 2.500(145.000

) 2.500( 163.500

) 5.499(185.424

21.914

شاخصکلبورس

) 4.480( 224.589

هرگرمزعفراننگین

131.819

شاخص

کدامصنایعدرفروردینکارگر
بیشتریاستخدامکردند؟
اتاقبازرگانیایرانازمهرماهسالگذشته
اقــــدام بــه محاسبه و گــــزارش شاخص
شــامــخ( )pmiمی کند .شاخصی که با
نظرسنجیازواحدهایاقتصادیوضعیت
رونق و رکود و چشم انــداز تولید را نشان
می دهــد .مقدار کل شامخ در فروردین
 36.38واحد بوده است که نشان دهنده
افت وضعیت اقتصادی نسبت به ماه قبل
است.اگرشاخص 50باشدبهمعنیثبات
وضعیت ،بیشتر از  50به معنای بهبود و
کمتر از  50به معنی افت وضعیت است.
یکی از شاخص هــای موردمحاسبه در
شامخ،میزانبهکارگیرینیرویکاراست.
چنان چه نمودار فوق نشان می دهد در
بهار تنها صنعت پوشاک و چرم و نفت و گاز
و پاالیشگاه نیروی کار بیشتری نسبت به
قبلاستخدامکردند.

...

بازار خبر
بازدهی بورس از ابتدای سال
مهر -شاخص بورس از ابتدای امسال تا کنون
با ۴۱هزارو ۴۵۰واحدافزایش،معادل23/2
درصــد رشــد را به ثبت رسانده اســت .دیــروز
شاخصبورسبارشد 4هزارو 480واحدیبه
 224هزارو 589واحدصعودکرد.

نرخ ارز

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

39.127

مشهد

4.594.000

48.000.000

هرگرمزعفرانپوشال 106.399

تهران

4.599.680

49.000.000

) 550.000(50.850.000

18.300.000 28.000.000



نظر قشرهای ضعیف را با سهمیه بندی تأمین کنیم
اقتصادراآزادکنیمویارانههایپنهانرابهصورتنقد
در اختیار مردم بگذاریم .جهانگیری با درخواست از
صاحب نظران برای نقد این دو نظریه گفت :ما باید به
زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تأثیر
یدهد.
قرارم 

...



نفت

اختصاص وام برای
2گانه سوز کردن خودروها
خبرآنالین -مدیر سیانجی شرکت ملی
پخشفراوردههاینفتیایرانبابیاناینکههم
اکنون ظرفیت جایگزینی بیشاز  ۴۰میلیون
لیتر بنزین با سیانجی درخــودروهــا وجود
دارد،ازاختصاصوام 2.5میلیونتومانیبرای
دوگانهسوزکردنخودروهاخبرداد.

...
خبر

تحلیل الجزیره و رویترز از
ناکارآمدی تحریم نفتی ایران
باگذشتحدود 10روزازاعالمسیاستجدید
آمریکاعلیهصادراتنفتکشورمان،همچنان
تحلیل های گسترده ای درباره قابلیت اجرای
اینسیاستوجوددارد.دراینبارهخبرگزاری
رویترز به نقل از چندین مقام آگاه و تحلیل گر
نوشت که صــادرات نفت ایــران در اثر تشدید
تحریم ها افت می کند و به محدوده  500تا
 700هــزار بشکه خواهد رسید .با این حال
کمتر از این میزان نخواهد شد .رویترز به نقل
ازیکمنبعآگاهاوپکنوشتکه"صادراتنفت
ایران احتماال با 400تا 600هزار بشکه ادامه
خواهدیافت".رویترزمیزانفعلیصادراتنفت
کشورمانرانیزبیشازیکمیلیونبشکهدرروز
اعالم کرده است .همزمان خبرهای جدید از
هندوترکیهمبنیبرتبعیتنکردن ازتحریمهای
نفتی آمریکا منتشر شد .شبکه الجزیره هم در
گزارشیبهسفرهفتهگذشتهدبیرکلاوپکبه
ایراناشارهکردواینسفررانشانهایبرحمایت
اوپــک از ایــران در مقابل تحریم های آمریکا
دانست .بارکیندو دبیر کل اوپک ،در آستانه
اتمام دوره معافیت های نفتی کشورمان گفت
کهحذفایرانازبازارنفتغیرممکناست.

تاجگردون :تصمیم درباره سهمیه بندی بنزین
به سران قوا واگذار شد
درحالیکهموضوعسهمیهبندیبنزیندرهفته
گذشتهفضایخبریکشورراتحتتاثیرخودقرار
دادهبود،رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلس
جزئیاتی در این باره ارائــه کرد .مشاور رئیس
سازمان برنامه هم اعالم کرد که سهمیهبندی
بنزین مراحلی را طی کرده و ممکن است زمان،
اشکال و کیفیت اجــرای آن تغییر کند و برای
تعیینزمانوکیفیتاجرایآننیازبهتوافقنظر
در دولت داریم .به گزارش تسنیم ،ابوذر ندیمی
در گفت وگو با رادیــو گفتوگو افــزود :موضوع
سهمیهبندی بنزین بهعنوان یک محور گفت
وگو همچنان وجود دارد اما در حوزه اجرایی
هنوز تحقق پیدا نکرده و در واقع هنوز درباره
جزئیات اجرایی این اقدام تصمیمگیری نشده
است .به گزارش فارس ،غالمرضا تاجگردون
ظهر دیروز در همایش استانی بزرگداشت مقام

...

اقتصاد جهانی



معلم ،ضمن اشاره به سناریوهای متعددی که
درفرایندبودجهدربارهبنزینمطرحشد،گفت:
بــرای اجــرای سهمیه بندی بنزین تصمیم بر
آن شدکهاینمقولهبهسرانسهقوهواگذارشود.
ویبهانتقادازبرخینمایندگانمخالفاینطرح
پرداخت و گفت :آن هایی که امروزه در رسانهها
بیانمیکنندوسازمخالفمیزنندهمانهایی
بودند که پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را در
مجلس مطرح کردند که دولت مخالفت کرد.
وی ابــراز کرد :این گروه ماموریت داشتند که
اذهانمردمرامنحرفوبهجامعهفشارواردکنند
ودشمنانراتحریککنند.تاجگردونبابیاناین
که امروزه کشور در شرایطی قرار گرفته که رو به
جلوست،افزود:روزانه ۹۰میلیونلیتربنزیندر
کشورمصرفمیشودکههماکنوندراینمقدار
کمبودوجوددارد.

...
ارز

مدیرعاملشرکتنفتفالتقارهدرپاسخبهخراسان:

طال جای دالر را در ذخایر ارزی جهان تنگ کرد

آمارسامانهنیماطییکماهاخیرنشانداد:

افزایش تولید نفت پس از تحریمهای جدید

جهش خرید طال توسط بانک های مرکزی جهان

دالر  9200و یوروی  11هزار ی در سامانه نیما

حسینبردبار-مدیرعاملشرکتنفتفالتقارهدربارهتاثیراعمال
تحریمهایجدیدآمریکابرتولیدوصادراتنفتاینشرکتگفت:ما
یکبرنامهمصوبتولیدنفتداریمکهتااالنهیچتغییرینکردهاست
وحتیافزایشتولیدهمداشتهایم.حمیدبورددرنشستیخبریدر
نمایشگاهصنعتنفتدرپاسخبهخراساندربارهوضعیتصادرات
اینشرکتتصریحکرد:آخرینمحمولهنفتیماسهروزپیشبارگیری
شدومجموعهدولتنیزبهصورتجدیواردعملشدهاستوتااالن
تغییرخاصیرویندادهاست.

شورای جهانی طال از شدت گرفتن روند خرید طال برای کاهش
وابستگی به دالر خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ،
روند خرید طال توسط بانکهای مرکزی جهان به منظور کاهش
وابستگی به دالر و متنوعسازی ذخایر به ویژه در روسیه و چین در
سه ماه نخست امسال شدت گرفته است .شورای جهانی طال در
گزارشیاعالمکردهاستدرسهماه نخستامسالحجمذخایرطال
در بانکهای مرکزی جهان 145/5تن افزایش یافته است که در
مقایسهباسالقبلنشاندهندهرشدقابلتوجه ۶۸درصدیاست.

داده هــای سامانه نیما نشان مــی دهــد کــه از ابــتــدای امسال
تاکنون بیش از ۲/۲میلیارد یورو ارز در سامانه نیما با متوسط نرخ
هر یورو  ۱۱هزار تومان برای واردات عرضه شده است .به گزارش
ایسنا،ازابتدایسالتاکنونصرف ًادربازارثانویهبیشاز ۲/۲میلیارد
یوروارزتوسطبانکمرکزیوصادرکنندگانبامتوسطنرخهریورو
 ۱۱هزارتومانعرضهشدهاست.بهگزارشخراسان،بررسیقیمت
دالردرسامانهنیمانشانمیدهدکهطییکماهگذشته،نرخاینارز
دراینسامانه،بهطورمتوسط 9219،تومانبودهاست.

مرغ به  ۱۳هزار تومان رسید
باشگاهخبرنگاران-عضوهیئتمدیرهکانون
سراسریمرغدارانگوشتیقیمتهرکیلومرغ
گرم در خرده فروشیها در روز گذشته را ۱۲
هزار و ۵۰۰تا ۱۳هزار تومان اعالم کرد .چهار
آیینبااشارهبهافزایش 500تومانیقیمتمرغ
دربازار،افزایشتقاضابرایخریدمرغدرآستانه
ماه مبارک رمضان را دلیل اصلی این افزایش
قیمت در بازار اعالم کرد .وی پیش بینی کرد
در چند روز آینده نرخ هر کیلو مرغ مجدد۲۰۰
تا ۳۰۰توماندربازارافزایشیابد.

سکه طرح جدید

) 500.000( 50.800.000

جهانگیری :شاید مجبور شویم
به سمت کوپنی شدن برخی کاالها برویم

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی
کنونی گفت :شاید مجبور شویم در برخی کاالها به
سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم.به
گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید
از نمایشگاه کتاب گفت :االن با توجه به شرایط
جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است و به سمت
محدودیتهای بیشتری داریم پیش میرویم ،پس
احتما ًال نقش دولت پر رنگ تر میشود .شاید مجبور
شویمدربرخیکاالهابهسمتسهمیهبندیوکوپنی
شدنپیشبرویم.ایننظریاستکهدردولتوخارج
از دولت طرفدار دارد .معاون اول رئیس جمهور به
اندیشهمقابلکوپنیشدناشارهکردوگفت:عدهای
از فعاالن اقتصادی با ایــن نظریه مخالف و معتقد
هستند در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد
کردن اقتصاد پیش برویم ،حتی قید و بندهایی را
که قب ً
ال داشتیم رفع کنیم .به جای این که کاالی مد

نیم سکه

ربع سکه

17.500.000 27.500.000

یک مقام مسئول در وزارت ارشاد:

فقط  10درصد کاغذهای وارداتی با ارز دولتی به
دست مطبوعات رسید!
یک مقام مسئول در وزارت ارشاد اعالم کرد که
تنها  10درصد کاغذ وارداتــی با ارز دولتی در
سال گذشته به دست مطبوعات رسیده است.
به گزارش تسنیم ،حمید ضیاییپرور ،مدیرکل
مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت
ارشاددراختتامیهچهارمینجشنوارهمطبوعات
و خبرگزاریها و پایگاههای خبری آذربایجان
شرقی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در
بازدید از نمایشگاه کتاب تصریح کرد :در سال
گذشته 260هزارتنکاغذباارزدولتیواردشده
و فقط  10درصــد به دســت مطبوعات رسیده
است.دراینزمینه 130بازرگانیتخلفداشتند
کهتنهاتخلفات 40شرکتبیشازهزارتناست.
وی تأکید کرد :بعد از تشکیل ستاد تنظیم بازار
کاغذ در وزارت ارشــاد ،اقدامات قانونی برای
تزریق کاغذ به بازار انجام شد و قرار است حواله
کاغذ با قیمت مصوب قبلی توزیع شود .در این
میان یک مقام دیگر وزارت ارشــاد از ترخیص

قریب الوقوع  6هــزار تن کاغذ از گمرک خبر
داد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حسین
انتظامی ،دبیر کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،گفت :برای کاهش التهاب و
کنترل بازار ،به زودی 3هزار تن کاغذ مطبوعاتی
و  3هزار تن کاغذ چاپ و نشر از گمرک ترخیص
و وارد بازار میشود .در همین حال جهانگیری،
معاوناولرئیسجمهورهم درجمعخبرنگاران
گفت:درهفتهجارییاهفتهآیندهباوزیرفرهنگ
و ارشاد اسالمی و نمایندگانی از صنف ناشران
جلسهای درباره وضعیت تخصیص یارانه نقدی
حوزه نشر خواهیم داشت .انتظار داریم وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد روشنی تهیه
کند،یابافرمولارزنیماییوپرداختمابهالتفاوت
که هزینهای مازاد تحمیل نشود عمل خواهیم
کرد یا با قیمت ارز سال گذشته تصمیمگیری
خواهد شد .امیدوارم بتوانیم ظرف این مدت
تصمیمگیریکنیم.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خبر داد:

عقب نشینی نسبی قیمت خودرو
پس از محدود شدن دیوار و شیپور
به دنبال دستور مقامات قضایی به سایتهای
اینترنتی برای حذف قیمتهای غیرواقعی از
آگهیهای خرید و فروش خودرو ،رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران
ازنزولیشدنقیمتهادربازارخودروخبرداد.
به گزارش ایسنا ،سعید موتمنی دیروز در این باره
گفت :در چند هفته گذشته التهاب قیمتی بازار
خودروناشیازفعالیتدالالندرفضایمجازیو
سایتهایخریدوفروشاینترنتیبودکهسامان
دهی این سایتها در هفته گذشته تاثیرش را
گذاشته و امروز شاهد نزولی شدن قیمتها در
بازار خودرو هستیم .وی با بیان اینکه در گذشته
شاهدبودیمکهبهیکباره ۱۰۰تا ۲۰۰نفرباهم
به طور هماهنگ قیمتهای غیرواقعی و باال در
سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو درج
و به اصطالح اقــدام به قیمتسازی میکردند،
خاطرنشان کرد :خوشبختانه هفته گذشته از
سویمسئوالنمربوطاقداماتاولیهبرایمقابله
با این سوءاستفادهها انجام شد و امروز التهاب

بازارخودروکمترشدهاست،ضمنآن کهمطمئن ًا
در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر التهاب و
کمترشدنقیمتهاخواهیمبود.ویتاکیدکرد:
باید سایتهای خرید و فروش اینترنتی خودرو به
گونهای مدیریت شوند که اگر فردی میخواهد
قیمتی برای خودرو در این سایت درج کند حتم ًا
اصالت آگهیدهنده و همچنین کارشناسی
بودن قیمت با توجه به قیمت روز خودرو در بازار
واقعی ،بررسی شود تا دالالن و واسطهها دیگر
نتوانندباهماهنگییکدیگراقدامبهفضاسازیو
قیمتسازیدرفضایمجازیکنند.

...

گزارش خبری
با هدف اجرا در  23استان
از جمله استان های سیل زده
صورت گرفت:

رونمایی از طرح اشتغال
خانگی برای  6هزار زن
سرپرست خانوار
طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با
هدف ایجاد اشتغال برای  6هزار و  200زن
سرپرستخانواررونماییشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،طرح ملی
توسعه مشاغل خانگی در مراسمی با حضور
شریعتمداری وزیر کار ،ابتکار معاون امور زنان
و خانواده رئیس جمهور و طیبی رئیس جهاد
دانشگاهیرونماییشد.
در قالب این طــرح ،بــرای  6هــزار و  200زن
سرپرستخانواردر 23استانکشور(بااولویت
مناطقسیلزده)اشتغالزاییدیدهشدهاست.
بر این اســاس ،در مرحله نخست ،شناسایی
مزیتهای جغرافیایی و شناسایی زمینه
همکاریفعاالنبخشخصوصیوغیردولتی،
در مرحله دوم توانمندسازی،مشاوره ،هدایت
و آموزش متقاضیان و در مرحله سوم مشارکت
خیران و افــراد پشتیبان در ایــن طــرح پیش
بینی شده اســت .اتصال مشاغل خانگی به
بنگاههایبزرگتر،تقویت،ارتقایکمیوکیفی
واستانداردسازیمحصوالتوسپسکمکبه
فروشواتصالبهبازارمحصوالتمتقاضیاندر
قالباینطرحدردستورکارقراردارد.
به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار معاون امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری در این مراسم
بهتوانمندیهایبانوانکشوردرحوزهاقتصاد
اشاره و اظهار کرد ۷۵ :درصد صنایع دستی
ایــران ۴۰ ،درصــد فــراوردههــای کشاورزی و
 ۸۰درصدفرشایرانرازنانتولیدمیکنند.

