اقتصاد
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وزیر راه :تسهیالت ساخت مسکن تا  65درصد
افزایش می یابد

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 500(145.000

) 500( 164.500

) 5.421(182.500

22.116

شاخصکلبورس

) 104( 212.851

هرگرمزعفراننگین

148.880

اخبار

رئیسقوهقضاییهدرجمعفعاالناقتصادی:

نبایدبایکاتهامکلکارخانه
تعطیلشود

رئیسقوهقضاییه بابیاناینکهبههیچعنوان
نباید در روند رسیدگی به پروندهها ،وقفهای
در تولید ایجاد و کارخانه یا کارگاهی تعطیل
شود ،اظهار کرد :اگر اتهامی متوجه کارخانه
یا کارگاهی شد نباید به هیچ وجه به واسطه
این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود و
فقط باید از شخص مورد اتهام سوال و تحقیق
شود.به گزارش فارس ،سید ابراهیم رئیسی
در دیدار فعاالن اقتصادی با تأکید بر ضرورت
فعالسازیهیئتهایداوریومیانجیگری
ازسویاتاقهایبازرگانیومحافلصنفینیز
خاطرنشانکرد:مابهدنبالتغییرنظامداوری
هستیم و تالش داریــم که موضوعات درون
لوفصل شود تا
صنفی توسط خود اصناف ح 
کاربهدادگستریکشیدهنشود.

پایرئیسسازمانخصوصیسازی
بهپروندههدایتیبازشد

وکیلمدافعحسینهدایتیازصدورقرارجلب
بهدادرسیباشکایتموکلشازپوریحسینی
رئیس سازمان خصوصی ســازی خبر داد.
سیامک مدیرخراسانی درگفتوگوباایسنابا
اعالماینخبر،افزود:حدود ۵۰درصدازسهام
کارخانه نورد ولولهاهوازبهموکلمتعلقداشت
که سازمان خصوصیسازی قرارداد موکلم را
فسخکردهبودودرهمینزمینهشکایتیراعلیه
آقای پوری حسینیرئیسسازمانخصوصی
سازیدردادسرایکارکناندولتطرحکردیم
کهشعبهبازپرسیدادسراشکایتماراردوقرار
منعتعقیبصادرکرد.ویافزود:بهقرارصادره
از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم و در
نهایت دادگاه پس از بررسی پرونده ،قرار منع
تعقیبرانقضوباقرارجلببهدادرسی،پرونده
رابهشعبهبازپرسیاعادهکرد.

نرخ ارز

ایران آنالین -وزیر راه با بیان این که این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیالت خرید مسکن برنامه ای ندارد ،گفت :در وزارت راهوشهرسازی بر
تقویت بخش عرضه مسکن تاکید داریم .اسالمی افزود :بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند سال گذشته ،تسهیالت ساخت مسکن
 ۶۵درصد افزایش پیدا می کند که این وام قابل انتقال به خریداران بوده و کمک می کند تا اثر تورمی ایجاد نشود.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

39.770

هرگرمزعفرانپوشال 123/175

مشهد

4.450.000

تهران

4.333.050

) 1/100/000(48.000.000 47.000.000

خودروسازان در قبال خسارت تصادف مسئول شدند



صورت وقوع تصادف در دوره تضمین
پنج ساله (گارانتی پنج ساله) و ارجاع

...
صنعت



سکه طرح جدید

47.000.000

با آغاز بررسی طرح سامان دهی صنعت خودرو در مجلس

محمد اکبری  -الــزام خــودروســازان
برای اعالم قیمت تمامشده به شورای
رقابت ،تکلیف دولت برای تدوین سند
راهبردی فناوریهای نوین در صنعت
خودروسازی،تعرفه صفر برای واردات
خودروهایتمامبرقیوتمامهیبریدی
و تعیین مسئولیت مدنی شرکتهای
خــودروســازی داخــلــی و خــارجــی در
تصادفات از جمله مصوبات مجلس در
جریانبررسیطرحساماندهیخودرو
بود.بهگزارشخراسان،طبقماده ۷در

نیم سکه

به کارشناسی ،کارشناسان رسمی
موظفهستندمیزانعیبونقصناشی

) 600/000( 49.200.000

ازتولیدخودرودرایجادتصادفوعامل
حادثه را ذکــر کنند .شرکت سازنده
داخلییانمایندهرسمیشرکتسازنده
خارجی به میزان دخالت نقص خودرو
در علت وقــوع تصادف و نقش ایمنی
خودرودرمیزانخسارتوتلفاتحادثه
دارای مسئولیت مدنی(مسئول و
ضامنجبرانخسارت )است.
بــراســاس مصوبات مجلس ،دولــت
مکلف بــه تــدویــن ســنــد راهــبــردی
فـــنـــاوریهـــای ن ــوی ــن در صنعت
خودروسازی ،ترویج روشهای کاهش
و بهینه ســازی مصرف سوخت شد.
همچنین با تصویب مجلس ،دولت
به وضع عوارض پلکانی در دارندگان

...
بانک



ربع سکه

17.800.000 27.500.000

شاخص

17.000.000 26.300.000

خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم
سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف
باالتر از حد مجاز به تشخیص سازمان
ملیاستانداردمکلفشد.طبقتصمیم
مجلس واردات خودروهای تمام برقی
و تمام هیبریدی نیز تا زمان تولید آن
ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی
معاف می شود و دولت موظف خواهد
بــود زمینه تولید داخــل خودروهای
مــذکــور را ظـــرف مـــدت پــنــج ســال
فراهم کند .در همین حال براساس
پیشنهادی کهبهتصویبمجلسرسید
شــرکـتهــای خ ــودروس ــازی موظف
شدند قیمت تمام شده خــودرو را به
شورای رقابت اعالم کنند.

...
ارز

احیای برخی واحدهای تولیدی پس از سیل

اضافه برداشت بانک ها به کمترین حد رسید

افت چشمگیر دالر در آستانه فعالیت بازار متشکل

حسین بردبار :رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از
توزیع  30هزار بسته لوازم خانگی کامال ایرانی بین سیل زدگان
خبردادوگفت:خریدوتوزیعاینبستههاازاستانهابعضاموجب
راهاندازیواحیایمجددبرخیازکارخانههاییشدکهقبالنیمه
تعطیلیاتعطیلبودند.بهگزارشخراسان،محمدمخبردرمراسم
امضایتفاهمنامهاحداثوتعمیرمنازلمسکونیسیلزدگانبا
بنیادمسکنانقالباسالمیافزود:یکیازاینکارخانههادراستان
لرستانکامالتعطیلشدهبودکهخریدوانعقادقراردادماباآنها
موجباحیایمجدداینواحدشدویکواحددیگردرنیشابورنیز
نیمهتعطیلبودکهفعالشدوبههمیندلیلمااینبستههایلوازم
خانگی را از واحدهای تولیدی در استان های سراسر کشور تهیه
میکنیم.ویتاکیدکرد:مابخشنامهکردهایمکهاگردرهراستانی
واحدتولیدکنندهلوازمخانگیوجوددارد،اولویتتهیهاقالممورد
نیازبرایسیلزدگاننیزازهمانواحدهایمسکونیاستاناست.

رئیسکل بانک مرکزی گفت :اضاف ه برداشت بانک ها از بانک
مرکزیبهکمترینحدخوددرچندماهگذشتهرسید.عبدالناصر
همتی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،اظهار کرد :با اقدامات
انضباطیبانکمرکزیوهمکاریبانکهااضاف هبرداشتبانک
ها از بانک مرکزی به پایینترین حد خود در چند ماه گذشته
ن بانکی که همان قرض
رسید .وی تأکید کرد :در عوض ،مبلغ بی 
بانک ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر
شده و به مبلغ  70هزار میلیارد تومان رسیده که رکورد مهمی
به شمار می رود .همتی ادامه داد :اضافهبرداشت ،پول پرقدرت
وارد جامعه میکند و تورمزاست لیکن تأمین منابع از طریق
بینبانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد .به گزارش خراسان،
اضافه برداشت بانک ها به طور خالصه به معنای بدهکار شدن
بانک ها به بانک مرکزی است که در نظام بانکی به طور خودکار
اتفاق می افتد .با این حال ،تبعات تورمی بسیار نامطلوبی دارد.

نرخ دالر ،در حالی در روزهای اخیر روند نسبت ًا نزولی به خود گرفته
کهبهنظرمیرسدموعدراهاندازیبازارمتشکلارزی،بیشازپیش
نزدیک شده است .به گزارش خراسان ،بر اساس داده های سامانه
سنا،میانگیننرخارزفروختهشدهصرافیهادرکشور،تابعدازظهر
دیروز به  14هزار و  500تومان رسید .با این حال ،اخبار بازار آزاد،
حکایت از نرخ  14هزار و  400تومانی دالر دارد که پایین تر از نرخ
سناست .به نظر می رسد انتشار خبر تشکیل بازار متشکل ارزی در
کنترلوکاهشنرخارزدرروزهایاخیر،بیتاثیرنبودهاست.دراین
زمینه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آماده سازی زیرساخت های
فناوری اطالعات برای ارتباط شرکت بازار متشکل ارزی و بانک ها
مراحل پایانی را می گذراند و قرار است این بازار پس از تکمیل این
زیرساختهابهزودیراهاندازیشود.اینگزارش،دلیلتاخیردرراه
اندازیبازارمتشکلارزیراکهابتداقراربودتاآخرفروردینوسپس
دراردیبهشتماهراهاندازیشودهمینموضوعاعالمکردهاست.

رشد کمتر از انتظار دستمزد
برخی خدمات کشاورزی

در شــرایــطــی کــه حــداقــل دســتــمــزد
کــارگــران در ســال  97نسبت به ،96
 19.5درصد افزایش داشت ،گزارش
مرکز آمــار نشان می دهد که دستمزد
برخی کــارگــران بخش کــشــاورزی در
زمستان  97نسبت به زمستان  96رشد
به مراتب کمتری داشته است.

...

شفاف سازی
گام بلند به سمت ایجاد اتاق
شیشه ای شرکت های دولتی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
بنگاه هــای اقتصادی عمومی ابــاغ شد.به
گزارش خراسان ،در این شیوه نامه ،شرکت ها
موظف شده اند عالوه بر اطالعات سازمانی و
هویتی نظیر موسسان ،سهامداران ،اعضای
هیئت مــدیــره و  ،...اطــاعــات مــربــوط به
ارکان شرکت و حدود اختیار آن ها را منتشر
کنند .همچنین اطالعات مربوط به شرایط
استخدامی و فرصت هــای شغلی ،شرایط
برخورداری از بیمه و شرایط حقوق و مزایا را
اعالم کنند .در نهایت شرکت ها باید آخرین
وضعیتسرمایهنقدیوغیرنقدی،صورتهای
مالی ،نحوه تقسیم سود ،ترازنامه و همچنین
وضعیتعملکردشرکتراگزارشکنند.

