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مدیریت بازار ارز ،دلیل حضورنیافتن همتی
در اجالس صندوق بین المللی پول

...

ارز وطال

یادداشت
مجید منفرد

economic@khorasannews.com

معمای قطعی دیروز بورس

بازار بورس اوراق بهادار تهــران دیروز یکی از عجیب ترین
روزهای معامالتی خود را سپری کرد! قطعی و اختالالت
عجیب هســته معامالت بورس که موجب شد فعاالن بازار
چند ساعتی ســردر گم باشــند ،در حالی رخ داده که طی
 10روز کاری گذشــته که روند بورس شدیدا نزولی بوده ،
این چندمین بار است که درست زمانی که روند رو به مثبت
شدن می رود ،اختالالت متعددی در هســته معامالت به
وجود می آید.
نکته جالــب توجه این اســت که شــروع روند نزولــی بازار
بورس در  8مهرماه نیز درست در زمانی که همه پیش بینی
ها از شــاخص و روند بازار مثبت بود ،با بــروز یک اختالل
بی سابقه اتفاق افتاد که موجب شد برخی از فعاالن بازار،
منشأ اختالل را عمدی بدانند که البته تکرار اختالالت در
روزهایی که بازار رو به رشــد بــوده و همچنین رفتار برخی
از بازیگــران بزرگ بــورس و مشــاوران و مدیران ســازمان
بورس ،این گمانه زنی ها و احتمال صحت آن ها را بیشــتر
کرده است.
به عنوان مثال یکــی از مجموعه های ســرمایه گــذاری در
روزهای رو به رشد بورس نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان
ســهام فروخته و در روزهای بعد که فشــار عرضــه افزایش
یافته تنها حدود یک دهم این مبلغ را ســهام خریده است.
همچنین اجرای گزینشــی برخــی دســتورالعمل ها مثل
توقــف نماد ســهم پــس از تغییــرات  20درصــدی در روند
صعودی بازار و ســپس اجرا نکردن همان دستورالعمل در
شرایط نزولی ،اقدامات بسیار شبهه برانگیزی بوده که در
ســازمان بورس اتفاق افتاده و حتی حساســیت دادستان
تهران و مراجع امنیتی را نیز برانگیخته است.
نکته قابل تامل دیگر این اســت کــه تا پیش از ایــن با وجود
اعتراضات متعدد سهام داران به اختالالت هسته معامالت
بــورس ،مدیــران ســازمان از پذیــرش آن ســر بــاز زده و در
مواردی مدعی شــده اند هســته معامالت مشــکل خاصی
ندارد ،در حالی که ســهام داران در یک ماه گذشته بارها با
اختالالت هسته معامالت روبه رو بوده اند.
مجموعه این مســائل و اتفاقات که نتیجه آن رکورد شکنی
افت بورس و ضرر و زیان تعداد زیادی از سهام داران و مردم
عادی بود ،بدون شک نیازمند ورود به موقع و کارشناسانه
نهادهــای نظارتی اســت تا از ادامــه آن و شــکل گیری یک
بحران اقتصادی اجتماعی جدید جلوگیری شود.

...
خبر

توضیحات سازمان بورس درباره علل توقف
معامالت دیروز

پیگیری  ۷۵پرونده مصادیق جرم در بورس

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

4/000/000

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

)0( 48.600

6.071

)0( 55.253

11/437

محمدی با اشــاره به یکی دیگر از ســواالت مطرح شــده در
این نشســت درخصوص مجاز بودن شرکت های دولتی به
فعالیتهایبورسیگفت:شرکتهایدولتیچوندارایی
هایشان چند هزار میلیارد تومان است ،عم ً
ال امکان خرید و
فروش روزانه را ندارند اما اگر آن ها بخواهند عملیاتی انجام
دهند ،از نظر ما دست کاری است و مدیرانشان را به دادگاه
می کشــانیم .محمدی گفت :فعالیت شرکت های دولتی
مجاز اســت اما نباید از آن قواعد تخطی کننــد .وی افزود:
در شــبکه های دولتی دســتکاری نداشــتیم و مواردی بود
که مدیرعامل خبر نداشت و کارشناس تخلف کرد .رئیس
ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود :سازمان بورس از ۲۰
سایت عالمت فروش شکایت کرده است که این شکایت ها
تقدیمقوهقضاییهشدهونیرویانتظامیهمدراینخصوص
به ما کمک کرده است.

-

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

(دالر)

مقدار

174.923

)0( 1/218

تغییر

-109
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شاخص کل

شاخص

چگونگی استعالم پیامکی سوابق چک برگشتی اعالم شد

دسته بندی صادرکنندگان چک در 5رنگ
بانک مرکــزی ،از امــکان اســتعالم وضعیت
اعتبــاری صادرکننــده چک هــای جدید ،از
طریــق پیامــک خبــر داد که بــر این اســاس،
ایــن وضعیت با پنــج رنگ بــه متقاضی اعالم
می شــود.به گــزارش پایــگاه اینترنتی بانک
مرکزی ،این بانک اعالم کرد که هموطنان از
این پس می توانند با ارسال شناسه استعالم
 16رقمی منــدرج در چک هــای صیادی به
ســامانه اســتعالم پیامکــی بانک مرکــزی با
سرشــماره  ،701701از وضعیت اعتباری
صادرکننــده چک ،مطلــع شــوند .طبق این
اعالم ،محتوای پیامک باید به صورتی که در
داخل پرانتز ذکر می شود و از چپ به راست،
به شماره  701701ارسال شود:
(شناسه استعالم 16رقمی*.)1*1
طبق اعــام بانــک مرکــزی ،پس از ارســال
پیامک به شــرح فوق ،نتیجه به صــورت رتبه
بندی و بر اســاس یکی از رنگ های زیر اعالم
می شود:
وضعیت ســفید :یعنــی صادرکننــده چک
فاقد هرگونه ســابقه چک برگشــتی بــوده یا
درصورت وجود سابقه ،تمامی موارد رفع سوء
اثر شده است.
وضعیت زرد :یعنی صادرکننده چک دارای
یک فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 50

میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیــت نارنجــی  :یعنــی صادرکننــده
چک دارای دو تــا چهار فقره چک برگشــتی
یــا حداکثــر مبلــغ  200میلیون ریــال تعهد
برگشتی است.
وضعیــت قهــوه ای :یعنــی صادرکننــده
چک دارای پنج تــا  10فقره چک برگشــتی
یــا حداکثــر مبلــغ  500میلیون ریــال تعهد
برگشتی است.
وضعیت قرمز :یعنی صادرکننده چک دارای
بیشاز 10فقرهچکبرگشتییابیشازمبلغ
 500میلیون ریال تعهد برگشتی است.
▪توضیحات تکمیلی دربـــاره استعالم
سابقه صادرکننده چک

بانــک مرکــزی همچنین ،نــکات زیــر را برای
استعالم صادرکننده چک اعالم کرده است:
* هزینــه هــر اســتعالم موفــق  3500ریال
است.
* هزینه دریافت شده ،ارتباطی با تعداد پیام
های پاســخ ارســال شــده برای درخواســت
کننده استعالم ندارد.
*الزم است متن ارسالی برای استعالم بدون
هیچگونهکاراکتراضافیهمچونخطفاصله
و فقط به صورت عددی در قالب اعالم شده به

...





خودرو

*در خصوص اشــخاص حقوقی فاقد شناســه
ملیثبتشدهدربانکمرکزی،امکاناستعالم
وجود نخواهد داشــت .این موضوع در پیامک
پاســخ بــا عبــارت «شناســه ملــی  .....قابلیت
استعالم ندارد» اطالع رسانی می شود.
* در خصــوص بــرگ چــک هــای متعلــق به
اشــخاص حقیقی دارای حســاب مشــترک،
وضعیــت اعالم شــده مربــوط به فــرد دارای
باالترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی
از بین صاحبان حساب خواهد بود.
▪هــزیــنــه اســتــعــام  350تــومــان اســت
یا  500تومان؟

سامانه ارسال شود.
* تمامــی پیامــک هــای اطــاع رســانی در
خصــوص اســتعالمات ارســال شــده فقط با
سرشــماره  701701بــه کاربــران اطالع
رسانی می شود .بر این اساس ضروری است
کاربران محترم در کنترل سرشــماره پیامک
های دریافتی دقت الزم را داشته باشند.
*هم اکنــون از هر شــماره تلفن همــراه تنها
چهار استعالم در روز قابل دریافت است.
*چنان چه درخواست کننده استعالم ،قبل

از تکمیل عملیات اســتعالم به استعالم های
متعدد اقدام کند ،نتیجه ارسال شده مربوط
به آخرین شناسه استعالم خواهد بود.
* در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل اعــم از بــه
روزرســانی زیرســاخت هــای اطالعاتــی تــا
مدت زمان  15دقیقه پاســخی از مرکز صیاد
دریافت نشــود ،نتیجه با پیامک «عدم امکان
اخذ اســتعالم» بــه کاربر اعالم خواهد شــد و
کاربران مــی توانند در مقاطــع زمانی بعدی
برای استعالم اقدام کنند.

...

حمل و نقل



اگر چه بانــک مرکزی هزینه اســتعالم موفق
را  350تومان اعالم کرده است اما هم اینک
قبل از اعالم نتیجه اســتعالم ،پیامکی با این
مضمــون بــرای متقاضی ارســال می شــود:
«شــما درخواســت اســتعالم چک از سامانه
صیاد با هزینه  500تومــان را داده اید .برای
ادامه عدد 5را ارسال کنید» .بنابراین مغایرت
هزینه کسر شده با اعالم بانک مرکزی نیاز به
توضیح این بانک دارد .مشــاهدات خراسان
همچنین حاکی از آن است که برای استعالم،
باید اعداد ذکر شده در درخواست پیامکی را
به صورت التین درج کرد.

...
صنعت

سازمان حمایت در حال بررسی
قیمت های جدید خودرو است

اتمام  ۷۶کیلومتر مسیر جدید
در آزادراه حرم تا حرم

درخواست وزیر صنعت برای مختومه شدن
پرونده تخلفات فوالدی ها

معاون وزیــر صنعت در امــور صنایع با تاکیــد بر این که حتمــا در قیمت
خودرو تغییر خواهیم داشــت ،گفت :تغییر در قیمت خودرو بستگی به
نظرات کارشناسی سازمان حمایت دارد.محسن صالحینیا افزود :در
ابتدا ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بررسیهای
کارشناســی را روی قیمــت خــودرو انجام و نظــرات کارشناســی خود
را به ســتاد تنظیم بــازار انتقال میدهد و ســتاد تنظیم بــازار هم پس از
جمعبندی ،قیمتها را ابالغ میکند.صالحینیا اظهار کرد :براساس
مصوبه سران ســه قوه ،ســتاد تنظیم بازار اعالم و ابالغ قیمت کاالهای
مختلف از جمله خودرو را براساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت
انجام میدهد که پس از دریافت آن ،با تصویب در ستاد تنظیم بازار قیمت
نهایی اعالم میشود.

وزیر راه و شهرســازی کابینه دوازدهــم ،بابیان این که پیشــرفت پروژه
حرم تا حرم چشــمگیر اســت ،افزود :با اتمام  ۷۶کیلومتر مسیر جدید
در مدتزمــان کوتــاه ،فــاز دوم این طــرح بــهزودی کامل میشــود .به
گزارش مهر ،عباس آخوندی در نشست شورای اداری گرمسار با بیان
این که آزادراه حرم تا حرم از قم تا گرمسار در فاز نخست به اتمام رسیده و
باید در فاز دوم از گرمسار به سمنان اجرایی شود ،ادامه داد :خوشبختانه
این طرح پیشرفت بسیار خوبی داشت بهنحویکه ما موفق به اتمام ۷۶
کیلومتر آن شدیم .آخوندی بیان کرد :راهگذر شمال از سمت گرمسار-
فیروز کــوه و محمودآبــاد و اتصال آن بــه آزادراه قم-گرمسار-ســمنان
میتواند نقش حیاتی را در تعامالت حملونقلی کشور ایفا کند.آزاد راه
حرم تا حرم حد فاصل مشهد تا قم احداث می شود.

وزیر صنعت در مکاتبه ای با رئیس سازمان حمایت با درخواست مختومه
شدن پرونده تخلفات فوالدسازان و تولیدکنندگان دیگر فلزات غیر آهنی
در اسرع وقت موافقت کرد .به گزارش تسنیم ،شریعتمداری در مکاتبه
ای با نوابی رئیس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولید کنندگان
بر مختومه شدن پرونده های تعزیراتی فوالدسازان در اسرع وقت تاکید
کرد .پیش از این ،ســرقینی معاون شــریعتمداری در مکاتبــهای با وزیر
صنعت بر مختومه شدن پروندههای تعزیراتی شرکت های فوالدی تأکید
کرده است .در این نامه آمده است ،فروش کلیه شرکت ها از ابتدای مرداد
ماه امســال مطابق دســتور العمل فوالد بوده و بحث گرانفروشــی 10
درصد باالتر از ســال قبل مصداق ندارد و دســتورات الزم برای مختومه
شدن پروندههای گرانفروشی فوالد یها را صادر کنید.

بررسی اختصاص یارانه ارزی به مردم

▪توضیحاتی درباره دستکاری شرکت های دولتی در
معامالت

سکه طرح جدید

) 2/000/000(43.000.000 41/500/000

-

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه با دولتی ها خبر داد:

رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفــت ۷۵ :پرونده
مصادیق جرم در سازمان پیگیری و تقدیم دستگاه قضایی
شد .گفتنی است در پی ریزش شدید شاخص کل بورس،
اعتراضاتی به وقوع رفتارهای مجرمانه شده بود .همچنین
دیروز ایجــاد اختالل در هســته معامالت و توقف ســامانه
معامالت موجب اعتراضات بســیاری شــد .ایــن اتفاق از
ساعت حدود  10رخ داد و تا حدود  12برطرف نشد .مدیر
فناوری اطالعات سازمان بورس صرفا اعالم کرد که تعداد
اندکی از معامالت حذف و بقیه تایید شــده اند .وی علت
اصلی مشکل را وجود یک باگ قدیمی در سامانه معامالت
دانست که گاهی بروز می کند .اما درباره شایعات موجود
درخصوص تخلفات در بورس ،شاپور محمدی در نشستی
با دادستانی تهران در پاســخ به سوال دادستانی مبنی بر
این که پرونده های بورس چگونه دنبال می شود؟ گفت:
در قانون اوراق بهادار ســه نوع اتفاق منجــر به دعاوی می
شــود که یکی از آن ها اختالف حرفه ای میــان فعاالن در
تســویه وجوه معامله اســت که هیئت داوری بورس به این
موضوعات رســیدگی مــی کند .بــه گــزارش خبرگزاری
صدا و سیما محمدی افزود :مورد دیگر مربوط به تخلفات
است که شــورای عالی بورس ورود می کند و اگر کسی از
مقررات تخطی کند ،تخلف انضباطی است و قانون اجازه
جریمه  ۱۲۰میلیون تومانی را می دهد که ما در دو ســال
و ســه ماه گذشــته این را به طور جــدی پیگیــری کردیم و
نزدیک به  ۴۰۰نفر جریمه شــدند .وی گفت :مورد دیگر
اتفاقات مربــوط به جرایم بورس اســت که مــا  ۷۵پرونده
مصادیق جرم را دنبــال و در دادگاه ها طــرح دعوا کردیم
که سازمان بازرســی کل کشــور و وزارت اطالعات کمک
شایانی کردند.

رئیس کل بانک مرکزی علت شرکت نکردن خود در اجالس ســاالنه صندوق بین المللی پول را اعالم کرد .به گزارش خبرآنالین ،عبدالناصر همتی
علت شرکت نکردن در این اجالس صندوق بین المللی پول در کشور اندونزی را پیگیری مســائل اقتصادی وبازار پول وارز در داخل کشور به صورت
موثر اعالم کرد .بر این اساس تصمیم گرفته شد نمایندگانی از بانک مرکزی در اجالس حضور یابند.

رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس از تأمیــن ذخیره
کاالهای اساسی تا یک ســال خبر داد و گفت :در جلسه
با دولت بحث شد تا یارانه ارزی که بهعنوان مابهالتفاوت
نرخ ترجیحــی و بــازار ثانویــه اختصاص داده میشــود
بهصــورت یارانه در اختیــار مردم قــرار گیرد.به گزارش
تســنیم ،پورابراهیمی گفت :متوســط قیمــت کاالهای
اساسی بهرغم اختصاص ارز چهار هزار و  200تومانی،
در مقایسه با ســال گذشــته از  30تا  50درصد افزایش
یافته اســت که نباید این گونه باشــد.رئیس کمیســیون
اقتصادی مجلس افزود :بر اساس توافق دولت و مجلس
درباره کاالهای اساســی ،قرار اســت نــرخ ارز ترجیحی
( 4200تومان) همه  25قلم کاالی اساسی تأمین شود.
وی ادامــه داد :گزارش رئیس ســازمان برنامــه و بودجه
حاکی از آن است که بخش زیادی از این کاالها برای بازه

زمانی یکســاله خریداری شده اســت.وی اضافه کرد:
در جلســه با دولت ،بحث شــد تا یارانه ارزی که بهعنوان
مابهالتفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده
میشــود بهصورت یارانــه در اختیــار مردم قــرار گیرد.
پورابراهیمی گفت :اکنون چنــد میلیون تبعه خارجی و
همچنین حــدود چهار تا پنج میلیون گردشــگر خارجی
از یارانه متعلق به مردم ایران استفاده میکنند و قاچاق
کاالی اساسی هم در دو ماه اخیر ،مشکلساز شده است
بنابراین اگر یارانه ارزی به خود مردم بهصورت مستقیم
داده شــود  ،برخــی از این مشــکالت حل میشــود.وی
همچنین گفت :این موضوع در حال بررسی و قرار است
کمیتــه تخصصــی روی آن کار کند و جمعبنــدی آن در
صحن علنی مجلس مطرح و در صورت نیاز ،در این زمینه
قانون تصویب شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که پول نفت را به کشورمی آوریم

مشتری های جدید نفتی پیدا کرده ایم

معاون اول رئیــس جمهور با بیــان این که انتظــار دولت
از صادرکنندگان خصوصی ،شــبه دولتــی و دولتی این
اســت که ارز حاصل از صادرات خود را سریع تر به کشور
بیاورنــد ،افزود :پــول نفــت را بــا روش هایی کــه داریم،
میآوریم .بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری
تسنیم ،جهانگیری دیروز با حضور در مراسم روز جهانی
اســتاندارد گفت :ترامپ فکر می کند سعودی می تواند
نفت ایران را جبــران کند ،اما نمی توانــد و اکنون قیمت
نفتافزایشیافتهاست.ویدربخشدیگریازسخنانش
با اشاره به این که آمریکا ادعا دارد صادرات نفت ایران را
به صفر می رساند ،گفت :در این شرایط انتظار دارند که
مسئوالن بگویند صادرات متوقف شده است .با توجه به
این که برخی کشــورها خرید نفت ایران را متوقف کرده
اند ،اما ما مشتری های جدیدی پیدا کرده ایم.
▪همه درباره برگرداندن ارز به کشور به میدان بیایند

فرا خبر

سهم هر ایرانی از یارانه ارزی چقدر است؟
اگر چه سخن گفتن از طرح مورد مذاکره دولت و مجلس برای اختصاص یارانه ارزی به مردم هنوز زود است و از سوی
دیگر ،معلوم نیست این طرح حتی در صورت تصویب ،چقدر توسط دولت اجرایی شود ،با این حال ،می توان از روی
برخی آمار و ارقام ،تخمین هایی برای این موضوع داشت که به هر ایرانی چقدر یارانه ارزی می رسد .طبق اظهارات
حدود دو هفته قبل نوبخت ،رئیس سازمان برنامه تا آن زمان ،از 13میلیارد دالری که با ارز 42هزار ریالی برای تامین
کاالهای اساسی در نظر گرفته شده ،هشت میلیارد دالر پرداخت شــده بود .بنابراین در صورت تصمیم بر پرداخت
باقی مانده این مبلغ به صورت نقدی به مردم ،باید گفت که حدود پنج میلیارد دالر برای این کار می تواند تخصیص
یابد .با توجه بــه تفاوت حدود چهار هــزار تومانی نرخ ارز دولتی با نرخ ارز ســامانه نیما ،باید گفــت که کل مبلغ قابل
تخصیص ،می تواند به  20هزار میلیارد تومان برسد یا تقسیم این رقم به جمعیت کشور یعنی  80میلیون ،سهم هر
ایرانی طی امسال به  250هزار تومان خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور با اعالم ایــن که انتظار دولت
از صادرکنندگان خصوصی ،شــبه دولتی و دولتی این
است که ارز حاصل از صادرات خود را سریع تر به کشور
بیاورند،اضافهکرد:البتهصادرکنندگانخوببهمیدان
آمــده اند و اگر گلــه ای هم باشــد راجع به بازگشــت ارز
حاصل از صادرات است؛ پس باید االن به میدان بیایند.
▪فرصت طالیی تحریم برای تولیدکنندگان

وی افزود :پول نفت را با روش هایی که داریم .می آوریم.
البته صادرات نیز افزایش می یابد .این در حالی است
که مردم به کاالهای داخلی گرایش بیشــتری پیدا می
کنند .معاون اول رئیس جمهور با اعالم این که شرایط
غیرعادی تحریم الــزام می کند که ارز کشــور مدیریت

در سال  ،97اوراق مشارکت کدام
شهرداری ها زودتر فروش رفت؟
از آخرین روزهای ســال گذشته  4500میلیارد تومان
اوراق مشــارکت توســط دولــت و شــهرداری برخــی
شهرهای بزرگ در بورس عرضه شــده که از این میزان
 2569میلیــارد تومــان معــادل  57درصــد تــا پایــان
مردادماه فــروش رفتــه بــود .در این میــان فقط 700
میلیارد تومان اوراق شــهرداری مشــهد بــه طور کامل
فروش رفته است و شهرداری اصفهان هم بیش از 99
درصــد اوراق  500میلیــاردی اش را فروختــه و منابع
الزم را جذب کرده است .اما شهرداری های قم ،اهواز
و تهران در این مســیر ناکام بوده انــد .دولت هم حدود
 65درصــد از اوراقش را فروخته اســت .گفتنی اســت
این اوراق طی  26تا  28اســفند ســال گذشته منتشر
شــده اســت .موضوع این اوراق دولت برای طرح های
مختلف و طبق بودجــه (درباره دولت) و ســاخت مترو
(همه شهرداری ها) بوده است.

...

بازار خبر
واردات مداد ممنوع شد

تسنیم -وزیر صنعت ،معدن و تجارت  ،واردات مداد و مداد
رنگی با توجه به ظرفیتهای تولیدی ایجاد شده به منظور
تامین کل نیاز کشور را ممنوع اعالم کرد.

قیمت گوشت گوسفندی کاهش یافت
مهر -رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندی از کاهش ســه
هزارتومانی قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت:
قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان
بین  ۵۷تا  ۵۸هزارتومان است.

موبایل بخریم یا نخریم؟   
خبرآنالین -در شرایطی که قیمت گوشی تلفن همراه پس
از روند افزایشی ماههای گذشته ،در هفته گذشته با کاهش
روبه رو بود ،رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعالم
کرد که اگر  ۶۰۰هزار دســتگاه گوشی توقیف شده توسط
ســازمان حمایت قیمتگذاری و از ســوی دیگر ارز نیمایی
برای واردات این محصول تامین شود ،قیمت موبایل تا ۴۰
درصد کاهش خواهد یافت.

ارز مسافرتی چند؟
تســنیم -شــعب منتخب بانکی دیــروز قیمت فــروش ارز
مســافرتی را  ۱۲هــزار و  ۶۲۵تومــان اعالم کردنــد که با
احتساب کارمزد 7در هزار ،با رقمی حدود 12هزار و 700
تومان عرضه می شد.

کیفیت کدام خودرو در شهریور ارتقا یافت؟
خراســان -طبــق گــزارش شــرکت بازرســی کیفیــت و
اســتاندارد ایــران از کیفیــت خودروهــای داخلــی در
شهریورماه ،تنهاخودرویی که کیفیت آن در شهریور افزایش
یافت ،وانت آریسان بود که با یک پله صعود ،دو ستاره کیفی
را دریافت کرد.

تصمیم دولت برای وارد نشدن شیرخشک

شود ،اظهار کرد :تولیدکننده کشور یک فرصت طالیی
در تحریم دارد؛ اگرچه تحریم ظالمانه و زورگویانه است
اما یک فرصت حمایت از تولید داخلی است که اکنون
تولیدکنندگان داخلی باید بدانند قیمت را غیرطبیعی
باال نبرند و به مردم ظلم نکنند .کیفیت هم باید افزایش
یابد پس تولیدکننده منصف کســی اســت که با قیمت
مناسب و کیفیت خوب محصوالت را به مردم ارائه دهد.
وی اضافه کرد :در جنگ کنونی اقتصادی هدف کاهش
منابــع درآمدی ایران اســت و مــی خواهنــد مانع ورود
محصوالت مورد نیاز از جمله کاال و مواداولیه به کشــور
شــوند .آن ها می خواهند که مــردم در مقابل حکومت
اعتراض کنند در این شرایط هدف ما این است که منابع
خود را افزایش دهیم.

فارس -دعوای صنایع لبنی و نماینده دامداران برای وارد
شدن یا نشدن شیر خشک باالخره به پایان رسید و به گفته
رئیس اتحادیه سراســری دامداران ،کمیسیون اقتصادی
دولت تصویب کرد شیر خشک وارد کشور نشود.

پیشنهاد به کامیونداران برای تامین
الستیک
ایســنا -وزیــر راه و شهرســازی گفــت :اگــر تعاونیهــای
کامیونداران خود رأســا اقدام به واردات الســتیک کنند،
دولت ارز الزم را در اختیارشان قرار میدهد.

قطعه  ECUخودرو ،داخلیسازی شد
ایسنا -مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت :باتالش
قطعهســازان داخلی و همکاری گروه خودروسازی سایپا،
قطعه  ECUخودرو داخلیسازی شد.

صادرات نفت آمریکا به چین«،صفر» شد

اعتراف آمریکا به افزایش قیمت نفت در پی تحریم های ضد ایران
در حالی که چینــی ها در جریــان جنگ تجــاری ،هنوز
موضع رســمی درباره واردات نفت از آمریکا نگرفته اند
اطالعات ارائه شــده از ســوی اداره آمار دولتــی آمریکا
نشــان می دهد ،چینی ها خریــد نفت از آمریــکا را قطع
کرده اند .به گــزارش خراســان ،پیش از ایــن چینی ها
هشــدار داده بودند که در صورت تشدید جنگ تجاری،
واردات نفت از آمریکا را متوقف و نیاز خود را از غرب آسیا
و ایران تامین خواهند کرد.
حــدود  10روز قبــل نیز ،شــی چانلیــن مدیر مؤسســه
 CMESگفته بــود که پیــش از جنگ تجــاری بین چین
و آمریکا مــا فعالیــت خوبی داشــتیم اما انتقــال نفت از
آمریــکا به چیــن به تازگــی به طــور کامل متوقف شــده
اســت .چین دومین مشــتری نفتی آمریکا بــود و روزانه
حدود  300هزار بشکه نفت از این کشور وارد می کرد.

اکنــون خبرگــزاری راشــاتودی ضمن تاکید بــر واقعی
بــودن خبــر توقــف واردات نفت چیــن از هند نوشــت:
اطالعات ارائهشــده از ســوی اداره آمار دولتــی آمریکا
نشان میدهد ،چین برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶
خرید نفت از آمریکا را به طور کامل متوقف کرده است.
به گزارش فارس این در حالی است که چین در راستای
تشدید جنگ تجاری با آمریکا هنوز اقدامی علیه واردات
نفت از این کشور انجام نداده اســت .چین تهدید کرده
بود بر واردات نفــت از آمریکا تعرفه  ۲۵درصدی اعمال
میکند.
▪گــزارش اداره انــرژی آمریکا از ناتوانی آمریکا در
اجرای تحریم نفتی ایران

همزمان اداره اطالعــات انرژی آمریــکا پیشبینی کرد

که قیمت نفت به دلیل تحریمهای ایــران و ابهام درباره
توانایی دیگر تولیدکننــدگان برای جایگزینی نفت خام
ایران در بازارهای جهانی با افزایش همراه خواهد بود .به
گزارش مهر به نقل از رویترز از واشنگتن ،اداره اطالعات
انرژی آمریکا ،با اســتناد به وضع تحریمهای این کشــور
ضد ایران ،بــرآورد خــود از قیمت دو شــاخص نفت خام
دبلیو تی آی و برنت را افزایش داد و اعالم کرد ،افزایش
برآورد این نهاد از قیمت نفت ،به دلیل ابهام درباره میزان
کاهش تولید نفت ایران و توانایــی دیگر تولیدکنندگان
برای جبران کاهش تولید نفت ایران است .اداره یاد شده
اعالم کرد :اگر کاهش تولید نفت و صادرات نفت ایران
بیش از انتظارها باشــد ،اختالل در بازار نفت در سه ماه
چهارم ســال  ۲۰۱۸میالدی میتواند موجب افزایش
قیمت نفت شود.
CMYK

