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مدیرعاملسازمانحمایتگفت:خودروسازانازامروزمکلف
هستند فقط خودروهایی را به بازار عرضه و پیش فروش کنند
خبرنامه که توان تولید آن را دارند.
عبــاس تابش در برنامه تیتر امشــب (سهشنبه)شــبکه خبــر افزود :خودروســازها
موظــف شــدهاند خودروهایــی را کــه میتواننــد تولید کنند بــه بــازار عرضه کنند.
مدیرعاملسازمانحمایتبابیاناینکهناظراناینسازماندرمحلدوخودروساز
بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد میکنند گفت :خودروسازها در خودروهای پر
تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی
از تعهداتشــان یا دســتکاری آپشــن خودروها .وی افزود :اگر خودروســاز به دالیلی
نمیتواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش
را در اختیار مشــتری بگذارد تا مشــتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر
نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تأخیر پس بدهند/ .صداوسیما

وام  ۳۰۰میلیون تومانی به کسبه پالسکو رسید

قاســم نــوده فراهانــی ،رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران گفــت :بــرای اینکه کســبه
آســیب دیده ساختمان پالسکو بتوانند تســهیالت  ۳۰۰میلیون تومانی مصوب
شده را دریافت کنند ،اقدامات الزم انجام شده و آنها در حال گرفتن وامهای خود
هســتند ،اما برای پیگیری مصوبات دیگر ابالغی به اتاق نشده است .وی درباره
چگونگی تنظیم بازار شب عید افزود :اگر تأمین کنندگان کاال برای بازار شب عید
از وزارت جهاد کشاورزی تا وزارت صنعت ،معدن و تجارت و دیگر دستگاههای
متولی کاال را بموقع و به اندازه تأمین کنند ،به اتاق اصناف وظیفهای در این زمینه
محول شود آمادگی کامل برای تنظیم بازار شب عید را داریم/.ایسنا

 60هزار تن قیر به سه پیمانکار رسید

محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی گفت :در چند سال گذشته  60هزار تن قیر
به این وزارتخانه تخصیص داده شد که همه آنها فقط به سه پیمانکار اختصاص
یافته است و این نشان میدهد فسادی در کار بوده است .وی خواستار مشارکت
فعــال حراســتها برای جلوگیــری از بروز فســاد و تخلف شــد و اظهار داشــت:
حراســتها بایــد از بروز اتفاقات مهم جلوگیــری کرده و قبل از وقوع مشــکالت
جلوی لطمات به کشور را بگیرند.اسالمی با یادآوری برخی از اتفاقات گذشته در
وزارت راه و شهرسازی گفت :اتفاقاتی که در گذشته در این وزارتخانه افتاده است
به عملکرد کشور لطمه زده و به همین خاطر سه تحقیق و تفحص در مجلس
شــورای اســامی در مورد عملکردهای ســازمانهای تابعه و خــود وزارتخانه در
مجلس در جریان است که باید به آنها رسیدگی شود/ . .وزارتراهوشهرسازی

 62درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید میشود

تنظیم بازار توسط بخش خصوصی

غالمرضا حســنپور مسئول بســیج اصناف ،بازار و فعاالن اقتصادی کشور اعالم
کرد که طرح توزیع کاالهای اساسی و ارزاق عمومی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی
تصویب شــده ،به ســران ســه قوه آن را ارائــه کردهایم و برای اجــرای آن در انتظار
تصویب این طرح هســتیم .وی افزود :بعضاً مشــاهده میشــود دولت بودجه و
اعتبــار الزم را بــرای تأمین کاال اختصاص داده اســت و کاال تأمین شــده اما توزیع
آن درســت انجام نمیشــود .بنابراین این طرح را به سران ســه قوه ارائه کردیم و
امیدواریــم برای اجرا به تصویب برســد .حســنپور خاطرنشــان کــرد :هماکنون
بحثهایــی مطرح میشــود که دولت مقادیــر زیادی از یک کاال را به یک اســتان
تحویل میدهد ،اما در توزیع به دست مردم نمیرسد که در این طرح یک سیستم
الکترونیکی تعبیه کردهایم تا هر کسی به حق خودش برسد و امکان سوءاستفاده
وجود نداشــته باشــد .وی در مورد مکانیزم و چگونگی اجرای این طرح گفت :در
ایــن طــرح واحدهای صنفی که به کمپین میپیوندند توســط بســیج اصناف در
اســتانهای مختلف شناسایی شــده و قیمتها و شــرایط عرضه کاال توسط آنها
مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تأیید این واحدهای صنفی با تابلویی که نشان
میدهدآنهابهاینکمپینپیوستهاندبهمردممعرفیمیشوندومردممیتوانند
از آنها برای خرید کاال استفاده کنند .در واقع میخواهیم مسئولیت تنظیم بازار را
به اتاق اصناف واگذار کنیم و این نهاد هم پاسخگوی وظایفش باشد/.ایسنا

درصد
رشد نرخ گوشت

مأموران گمرک باشماق موفق شدند 1/5تن
مرغ زنده را که تحت عنوان بار گچ ،در حال
خارج شدن از کشور بود شناسایی کنند.
مأموران متوجه جاسازی مرغ زنده
در ال به الی بار گچ شدند.

بررسی نرخ گروههای کاالیی مرکز آمار
در دی ماه نشان میدهد ،تنها دخانیات
نسبت به آذرماه با کاهش قیمت مواجه
شده و گوشت رشد  76/5درصدی
داشته است.

میلیارد دالر
گوگل جریمه شد

ناظر حمایت از دادههای فرانسه ،شرکت گوگل
زیر مجموعه هلدینگ آلفابت را به علت
تخطی از مقررات حریم خصوصی آنالین
اتحادیه اروپا ۵۰ ،میلیون یورو ( ۵۷میلیون
دالر) جریمه کرد.
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هزار تومان
قیمت منطقی مرغ است

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان
مرغ گوشتی گفت :قیمت منطقی هرکیلوگرم مرغ
بین 11/5تا  ۱۲هزارتومان است و از  ۲۲بهمن ماه تا
شب عید تقاضا برای مرغ در بازار افزایش
خواهد یافت.

زنگنه :نفت همانند موزه نیازمند سرمایه گذاری است

 ۹قرارداد نفتی با شرکتهای ایرانی امضا شد
گروه اقتصادی«/بســیاری از تأسیسات
نفتــی کشــور ماننــد موزههــای در حال
کارنــد ».وزیــر نفــت ایــن موضــوع را
در مراســم امضــای  9قــرارداد طــرح
نگهداشتوافزایشتولیدنفتبهزبان
آورد.مطلبیکهعبدالرحیمابیفرحنیز
سال )1366(1987در زمان معاونتش
در ســازمان ملل بــه آن در گزارشهای
خود به سازمان اشاره کرده بود .ابی فرح
که برای برآورد خسارت مستقيم ایران
از جنگ ايران و عراق به کشور آمده بود،
نوشتکهصنعتنفتایرانبهصورت
وصلــه پینــه اداره میشــود و اگــر در آن
سرمایهگذاری نشــود ،این صنعت فرو
میریــزد و هیچچیز از آن باقی نخواهد
ماند .حال وزارت نفت و شرکت متبوع
آن یعنی شــرکت ملی نفت 33پروژه
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت
تعریف کردهاند که 9قرارداد امضا شده
در روز گذشته نیز جزئی از آنهاست .این
قراردادهــا در کنــار یک طــرح که پیش
از ایــن بــه امضا رســیده ،معــادل یک
میلیارد دالر ارزش دارند و ضمن حفظ
و نگهداشت تأسیســات موجود ،بیش
از  280هزار بشکه در روز به تولید نفت
خامکشورمیافزایند.
بیــژن زنگنــه وزیر نفــت امــا عالوه
بــر افزایــش تولید یک هــدف دیگر نیز
بــرای ایــن طرحهــا ترســیم میکنــد؛
توانمندسازیپیمانکارانوایجادنشاط
در ســازندگان داخلی .به اعتقاد زنگنه
حنگهداشت
اینهامهمتریناهدافطر 
و تولید هســتند .او میگویــد :در ابتدای
وزارتــم در دولــت دوازدهــم ایــدهای را
بــا همکارانــم با هــدف اشــتغالزایی و
ایجاد تحرک میان پیمانــکاران ایرانی
با اســتفاده از توان مالی داخلی مطرح
کــردم .اجرای ایــن طرح پیام روشــنی
به بیگانگان و برخی داخلیهاست که
تالش میکنند با تحریــم در دل مردم
نگرانیایجادکنند.
 ۴ëëدرصــد  ۶میلیــارد تومــان بــرای
مسئولیتاجتماعی
طرح نگهداشــت و افزایــش تولید

گزیده

نفت را هر طور بگویید در بورس عرضه میکنیم

وزیر نفت در حاشیه امضای قراردادها
بــه برخــی از حواشــی ایــن روزهــای
بـــرش صنعت نفت پاسخ داد .او در واکنش
به یــک نماینده مجلس شــورای اســامی که مدعی
مخالفــت وزارت نفــت بــا فــروش ایــن محصــول در
بورس بود ،گفت :به (نصراهلل) پژمانفر گفتم اطالعیه
عرضه را خدمت شما میدهیم تا هرگونه میخواهید
نفت با پیشبینی مبلغ سرمایهگذاری
افزون بر  6.2میلیارد دالر در طول ســه
ســال تعریف شــده اســت .ایــن طرح
ملی مشــتمل بــر  33پروژه اســت که
 29پــروژه در بخش خشــکی و  4پروژه
در بخش فراساحل را شامل میشود.
در ایــن باره وزیر نفت با بیان اینکه
 ۴درصــد  ۶میلیــارد تومان بــه اهداف
مســئولیت اجتماعــی اختصــاص
مییابــد ،تصریــح کــرد :ایــن بــدان
معناســت کــه  ۲۴۰میلیــون دالر (۲
هــزار میلیارد تومان) برای مســئولیت
اجتماعی اختصاص مییابد که تحول
بزرگی است و سبب ایجاد روابط خوب
بین نفت و بقیه میشود.

اصالح کنید تا ما همانطور عرضه کنیم.
او در پاســخ به سؤال دیگری در مورد طرح مجلس برای
سهمیه بندی بنزین گفت :این طرح را تاکنون ندیدهام و
جای بحث دارد .زنگنه درباره پیشنهاد تهاتر نفت خام با
بدهیهای بخش خصوصــی در بورس انرژی نیز گفت:
هــر کس میخواهــد میتوانــد نفــت را از بــورس انرژی
خریداریکند.

زنگنه از نوسازی تأسیسات صنعت
نفــت بــا اولویــت مناطــق نفتخیــز
جنوب ب ه عنوان طرح دیگری که مورد
پیگیری است نام برد و گفت :بسیاری
از تأسیسات نفتی ما مانند موزههاست
که در حال کار هستند ،برای این منظور
مشــاوران انتخاب شــدند که هماکنون
کارشان به پایان رسید.
وزیــر نفــت عقیــده دارد :هنــر این
نیســت که از دولت پول دریافت کنیم
و آن را بــه پول نقــد تبدیل کنیم ،بلکه
هنر این است که از ثروت و امکاناتی که
در اختیار داریم بــدون آنکه به بودجه
عمومــی فشــار بیایــد ،پــول و ثــروت
خلــق کنیــم و ایــن همــان موضوعــی

اســت کــه در طرح نگهداشــت و تولید
انجام خواهد شد.
ëëاصالحروشاجرایطرحها
«طرحمهندسیمخزنمیدانهای
مهم مناطق نفتخیــز جنوب و دیگر
مناطــق نیــز در حــال اجراســت» وزیر
نفت دربــاره آن میگویــد :جمعآوری
اطالعات در مرحله نخست و استفاده
از مهندســان مشــاور قرار اســت با این
طرح انجام شود.
او بــا بیان اینکه یکــی از مزیتهای
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت
این است که منابع مالی آن از دولت یا
منابع داخلی شــرکت ملی نفت ایران
تأمین نمیشــود ،تصریــح کرد :منابع

مالی این طرحها قرار اســت از بخشی
از افزایش تولید میدان بر اساس ماده
 ۱۲قانون رفع موانع تولید تأمین شود.
انتشــار اوراق منفعــت بــرای تأمیــن
منابــع مالــی ایــن طرحهــا در مرحله
نخست در نظر گرفته شده است و پس
از آن (یک ســال) منابــع مالی از تولید
میدان تأمین میشود.
وزیــر نفــت یکــی دیگــر از اهــداف
اجــرای طــرح نگهداشــت و افزایــش
تولیــد نفــت را اصــاح روش اجــرای
طرحهــا دانســت و گفــت :بــه اعتقــاد
مــن روش اجــرای طرحهای مــا بویژه
در بخــش نگهداشــت و تولیــد امانــی
بــوده کــه در این کار برای نخســتین بار
بهطــور ســازمانیافته بــه  EPCو EPD
تبدیل شده است که بیشتر پیمانکاران
عمومــی (جیســی) میتواننــد آن را
انجــام دهند .او با بیان اینکه در اجرای
طرحها بایــد نظام اجرایــی بهگونهای
باشــد کــه باالرفتــن کیفیــت ،منطقی
شــدن هزینههــا و زمــان اجــرای پروژه
عملیاتی شود ،افزود :این هدف زمانی
محقق میشود که به یکپارچگی ،بهم
پیوستگی ،معنادار بودن و اقتصاد یک
پروژه توجه شود.
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز
جنــوب قــرارداد پروژههــای کبــود،
گچســاران خامــی ،اللــی آســماری و
نرگســی را بــه ترتیــب بــا شــرکتهای
شرکت حفاری و اکتشــاف انرژیگستر
پــارس ،شــرکت ملی حفــاری ایــران،
شــرکت پتروگوهــر فراســاحل کیش و
شــرکت حفاری دانا کیش امضا کرد و
قــرارداد دو پــروژه منصوری آســماری
و رامشــیر نیز بین شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب و شــرکت مهندسی و
ســاختمان صنایع نفت (اویک) امضا
شــد .شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی
ایــران نیــز قــرارداد پروژههــای دانــان،
ســعادتآباد و نفتشــهر را به ترتیب
با گروه مپنا ،شــرکت گلوبــال پتروتک
کیــش و شــرکت ملــی حفــاری ایــران
امضا کرد.

چرا پس از  100روز سکه گران شد

عوامل سه گانه رشد نرخ سکه
سیاوش رضایی
خبرنگار

قیمت ســکه پــس از  100روز دوباره به
کانال قیمتــی  4میلیون تومان صعود
کرد .پس از فرونشست التهابات ارزی
و آرام گرفتــن دالر در کانــال  10هــزار
تومان ،ســکه نیــز کــه در روزهــای اوج
خود از نیمه کانال  5میلیون تومان هم
گذشته بود برای مدت بیش از سه ماه
در کانال  3میلیونی باقی ماند.
آخریــن بــار در روز  22آبان ماه بود که
ســکه طعــم  4میلیونی را چشــید و تا
روز نخســت بهمــن ماه به ایــن کانال
صعــود نکرد .امــا در اولین روز بهمن
ســکه تمــام بهــارآزادی طــرح جدید
بــرای ســاعاتی بــه بــاالی  4میلیــون
تومان رســید .هر چند قیمــت پایانی
ایــن روز زیــر  3میلیــون تومان بســته
شــد ،ولی دیروز ســکه بهطور رســمی
وارد کانــال  4میلیون تومان شــد و در
آن باقی ماند.
حال باید دید که چرا پس از حدود سه
ماه و  10روز دوباره سکه یک کانال باال
رفته است.

ëëچراسکهگرانشد
دراین زمینه محمد کشــتی آرای عضو
توگــو با
اتحادیــه طــا و جواهــر در گف 
«ایران» مهمترین دالیل رشــد قیمت
طال و ســکه را برشــمرد .به گفته وی در
حالی کــه از ابتدای هفته اونس جهانی
طال نوســان بسیار کمی در حد یک دالر
داشــته و در برخــی روزهــا افت داشــته
اســت ولی رشــد نــرخ ارز باعث شــد تا
قیمتهــا در بــازار طال و ســکه افزایش
یابــد .وی ادامه داد :تأثیر رشــد نرخ ارز
بر قیمت سکه و طال باعث ایجاد یک
جو هیجانی در بازار شد و برخی با این
هــدف کــه قیمتهــا در آینــده دوباره
افزایشــی خواهد شــد اقدام بــه خرید
ســکه کردند که همین تقاضای جدید
بازهــم بــه رشــد بیشــتر قیمت ســکه
کمک کرد.
کشتی آرای همچنین اظهارکرد :عامل
دیگــری کــه باعث رشــد قیمتهــا در
بــازار طال و ســکه شــد تغییر محاســبه
نرخهای ســود بانکی بود .از اول بهمن
ماه براســاس بخشــنامه بانک مرکری
نرخهای سود ســپردههای کوتاه مدت
از روز شــمار به ماه شــمار تغییــر کرد و

عکس :ایسنا

رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با تالشهای انجام شده برای
توسعه صنعت فوالد طی دولت تدبیر و امید ،اکنون 62درصد از فوالد خاورمیانه
در ایران تولید میشــود .وی افزود :بر اســاس آمار انجمن جهانی فوالد در ســال
 ،2017به میزان یکهزار و 680میلیون تن فوالد در دنیا تولید شده و امروز با تمامی
تحریمها توانستیم به اذعان جهان  22میلیون تن فوالد خام در کشور تولید کنیم
که نسبت به سال قبل 22درصد رشد داشته است .وی ادامه داد :متوسط این رشد
در دنیا حدود 6درصد بوده و ایران باالترین رشد را بین تولیدکنندگان داشته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :طی هشت ماه امسال  16هزار و  600میلیون
تن فوالد خام در کشــور تولید شــد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 18
درصدی داشــته است .وی اظهار داشت :در  6سال گذشته کشورهای مطرح دنیا
را در میزان تولید فوالد پشــت ســر گذاشتیم و به مقام دهم تولید فوالد خام دنیا
رسیدیم در حالی که در ابتدای دولت یازدهم رتبه  15دنیا را داشتیم/.ایرنا
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تن
مرغ زنده در بار گچ کشف شد
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استقرار نظارت در ایران خودرو و سایپا
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حذف دو صفر!

اعــام بانک مرکزی دایر بر حــذف  4صفر از پول ملی پس از
انجام اصالحات بانکی و پولی ،سرو صدای زیادی در رسانهها
یادداشت
ایجاد کرد و نظریات مخالف زیادی نسبت به آن ابراز شد که
مهمترین محور مخالفت ها بر بیاثر بودن آن ،ایجاد تورم و
هزینه انجام آن بود.
حقیقت آنســت کــه حذف  4صفر در رســانهها درســت ارائه
نشــد .در بیانیههــای بانــک مرکــزی عنوان شــد کــه با حذف
لطفعلی بخشی
اقتصاددان 4صفر ،تومان جایگزین ریال میشود و هر واحد تومان شامل
 100ریال است که این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت.
بنابرایــن در عمــل دو صفــر از پول ملی حذف میشــود و نه
4صفــر! چون با در نظر گرفتن اجزای  100ریالی برای تومان عمال دوصفر دیگر در
چرخــه مبادالت باقی می ماند .به خوبــی میدانیم که ریال فعلــی ( 100دینار!) و
تومان فعلی ( 10ریال) با ارزش اسمی شان مدتهاست از محاسبات روزمره اقتصاد
عمالً حذف شدهاند و وجود خارجی ندارند .شاید در  10سال گذشته هیچکدام از ما
یک ریالی یا دو ریالی (برای تلفن همگانی) یا اســکناس  100ریالی ( 10تومانی!) را
ندیدهایم .یعنی ریال و تومان رسمی مدتهاست که از سیستم پرداخت کشور عمالً
حذف شده و در بین سکههای رایج فعلی ،سکه کمتر از 1000ریالی یافت نمیشود.
به این ترتیب عمالً ریال و تومان از سیستم پرداخت های کشور حذف شده و جز در
صورتحساب ها اثری از آن نمیتوان یافت!
با پیشنهاد جدید بانک مرکزی موضوع حذف ریال و تومان از پرداخت های کشور
رســمیت مییابد و دو صفر از پول ملی که عمالً حذف شــده بود واقعیت مییابد
و تومــان جدیــد معــادل  10000ریال قدیــم و ریال جدیــد معــادل  100ریال قدیم
جایگزین واحد پول قبلی میشود .با توجه به تقسیم بندی هر تومان جدید به 100
ریــال جدیــد آنچه عمالً اتفاق میافتد حذف دوصفر اســت و حذف  4صفر اتفاق
نیفتاده اســت .در چنین صورتی موضوع ُرند شــدن قیمتها بطرف باال و افزایش
سطح عمومی قیمت ها و تورم ناشی از حذف 2صفر بسیار کمتر خواهد بود.
اگــر بانــک مرکزی موضوع حذف  2صفر را به جای حذف  4صفر مطرح میکرد با
مخالفتهایکمتریروبهرومیشد.
به عبارت دیگر حذف دوصفر رسمیت بخشیدن به واقعیت حذف ریال و تومان با
ارزش فعلی از چرخه مبادالت است که در  10سال گذشته عمالً حذف شده بودند.
بدیهی اســت که بحث پیش نیازهای حذف دو صفر و اصالح نظام پولی و بانکی
کشوروهزینههایایناقدامهمچنانپابرجاست.
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ایــن موضــوع باعث شــد تا بخشــی از
نقدینگی از بانکها به سمت بازار طال
و سکه سرازیر شود
بــه گفتــه وی برهمیــن اســاس در یک
هفته گذشــته قیمت ســکه تمام 250
هــزار تومــان رشــد کــرده اســت .صبح
دیروز نیز قیمت این کاال به  4میلیون و
 150هزار تومان هم رســید که در ادامه
 70هزار تومان افت کرد.
وی با اشــاره بــه این که رشــد تقاضا در
بازار ســکه و طال باعث رشد حباب شد
گفــت :اول هفته جــاری حباب قیمتی

ســکه تمــام بهــار آزادی  380هــزار
تومان بود که این حباب روز گذشــته به
 470هزار تومان رســید که رشد  90هزار
تومانی را نشان میدهد.
ایــن عضــو اتحادیه طــا ادامــه داد :در
بــازار طال نیزهــر گرم طــای  18عیار از
 340هــزار تومــان ابتدای هفتــه جاری
به  373هزار تومان رســید که در پایان
فعالیتبازاربه 363هزارتومانرسید.
وی توضیح داد :در هفتههای گذشــته
میان عرضه و تقاضا در بازار طال و سکه
تعادل برقرار بود ولی ورود نقدینگی و

کشــور عضــو ایــن ســازمان را ممکــن
میکنــد .وی افــزود :بــزودی ،رؤســای
بانکهــای مرکــزی کشــورهای عضــو
گــرد هم خواهنــد آمد تــا کارها تکمیل
شــود .ســازمان همــکاری اقتصــادی ۸
اقتصاد اســامی موســوم بــه دی  ،۸در

حــال کار روی سیســتمی بــرای تطبیق
کارت پرداخــت در تراکنشهــای بیــن
اعضا است .با اســتفاده از این کارتها،
شهروندانکشورهایعضوامکانخرید
و دیــدن از اماکن توریســتی کشــورهای
یکدیگر را نیز خواهند داشت .این کارت

راهاندازی کارت پرداخت واحد بین ایران و  ۷کشور دیگر

داتو کو جعفر کو شــعری ،دبیر سازمان
«دی  »۸گفــت :کارت پرداخــت واحد،
تجارت بین اعضا با اســتفاده از ارزهای
ملی را ممکــن خواهد کــرد .وی افزود:
پــس از آنکــه رجب طیــب اردوغــان از
کشورهای عضو خواســت تا با استفاده

از ارزهــای ملی با یکدیگر تجارت کنند،
کار بــر روی ایــن موضوع آغاز شــد .وی
گفــت :یــک شــرکت مالزیایــی کارت
پرداختــی با نام «دی  ۸پی» را توســعه
داده اســت که امکان استفاده از ارزهای
ملــی در مبــادالت تجاری بین هشــت

تقاضای جدیــد باعث برهــم خوردن
این تعادل شده است.
کشــتی آرای در پایــان در پاســخ به این
ســؤال که وضعیت بازار طال و ســکه را
در آستانه عید نوروز چگونه پیشبینی
میکنید افــزود :با توجه به تحوالتی که
در ســرعت انتقــال اطالعــات و اخبــار
ایجاد شده است دیگر زمان پیش بینی
بازار طال گذشته است چرا که انتشار هر
خبــر اقتصادی یا سیاســی به ســرعت
میتواندرویقیمتهاتأثیربگذارد.
ëëقیمتهادربازاردیروز
روزگذشته در بازار طال و سکه ،هر قطعه
سکه تمام طرح جدید  4میلیون و 34
هزار تومان و ســکه تمام طرح قدیم 3
میلیون و 907هزار تومان قیمت خورد.
نیم ســکه و ربع ســکه هم بــه ترتیب 2
میلیون و  84هزار تومان و یک میلیون
و 256هزار تومان قیمتگذاری شد .در
بــازار طال هم هر گرم طالی  18به 371
هزار و  690تومان رسید.
در بــازار ارز نیــز دالر  11هــزار و 625
تومان و یورو  13هزار و  280تومان شد.
همچنین پوند  15هــزار تومان و درهم
به  3هزار و  166تومان رسید.

پرداخــت بــه گفته دبیــر کل ســازمان،
مشابه کارتهای پرداخت بینالمللی
مســترکارت و ویــزا کارت خواهــد بــود.
شعریهمچنینافزود:زیرساختهای
پرداختــی این کارت با قوانین اســامی
تطبیق داده خواهد شد/ .ایسنا

بهمحصوالت
قاچاقرحمنکنید

محمدعلی طهماســبی ،معاون وزیر
جهــاد کشــاورزی گفــت :محصــوالت
قاچــاق در هــر جــای کشــور کــه ضبط
شــود ،غیــر قابــل توزیع اســت و هیچ
رحمی در این زمینه نباید انجام گیرد.
وی اضافه کرد :در کشور مالزی مدتی
قبل یک محموله قاچاق ماشینهای
گرانقیمــت را کشــف و ضبــط کردند و
در جهت حمایــت از تولیدات داخل،
آن را به آتش کشیدند .بنابراین ما نیز
باید نسبت به واردات قاچاق حساس
باشــیم و بیشــتر بــه این مســأله توجه
کنیــم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه باید به
مســائل و آفات گلخانههــا توجه ویژه
شــود تا بعدها گرفتار نشــویم خطاب
به مســئوالن مؤسســه تحقیقــات گیاه
پزشکی و ســازمان حفظ نباتات کشور
گفــت :از شــما تقاضــا داریــم در ایــن
زمینه زیاد کار کنید/ .مهر

صادرات برق به  3کشور
همسایه

محمــود رضــا حقــی فــام ،معــاون
هماهنگــی توزیع توانیــر گفت :میزان
صــادرات کنونــی بــرق مــا بــه عــراق
 ۷۰۰مــگاوات اســت و بــه درآمــد
صادراتــی آن دسترســی داریــم؛ نــوع
ارز دریافتــی حاصــل از آن نیز تفاوتی
نــدارد حتی اگــر ارز محلی باشــد .وی
افزود :عمــده صادرات بــرق ایران به
عراق اســت ولی انتظــار داریم که این
صــادرات را بــه کشــورهای همســایه
نظیــر ترکیــه ،افغانســتان و پاکســتان
نیز گســترش دهیــم .در همین راســتا
مذاکــرات فشــردهای در حــال انجــام
اســت و راههــای جدیــدی نیــز بــرای
گسترش آن مدنظر داریم /.مهر

تدابیر بانک مرکزی برای
بازار ارز درست است

وحید شــقاقی اســتاد اقتصاد دانشگاه
خوارزمــی اظهــار داشــت :بخــش
عمــدهای از صادرکننــدگان غیرنفتی
ماننــد پتروشــیمیها و فوالدیهــا بــه
گونــهای بــه دولــت متصــل هســتند
و دولــت بایــد تمرکــز خــود را بیشــتر
روی ایــن گروههــا معطــوف کند چون
تــا وقتــی کــه با آنهــا بــه توافق نرســد
نمیتوانــد انتظار بازگشــت ارز بخش
خصوصی را داشته باشد .وی در مورد
دالیــل افزایــش نــرخ ارز در روزهــای
اخیر گفــت :بانک مرکزی در ســه ماه
اخیــر اقدامات مناســبی را انجام داده
و تقریباً تمام تالش خود را در راستای
بهبــود وضعیت بــازار ارز صرف کرده
اســت بنابرایــن تدابیر بانــک مرکزی
کامالً درســت است اما نباید فراموش
کــرد کــه بانــک مرکــزی یکــی از ارکان
تیم اقتصادی دولت است و عملکرد
وزارتخانههــای صمــت ،جهــاد
کشــاورزی ،اقتصاد و سازمان برنامه و
بودجه مهمتر از بانک مرکزی است.

صادرات گوجه آزاد شد

گمرک ایران در بخشــنامهای جدید از
صــادرات گوجه فرنگــی و محصوالت
آن رفــع ممنوعیــت کرد.همچنیــن
صــادرات اقالمی ماننــد کاغذ و کارتن
بســته بندی ،فیلم  ،BOPPفیلم پلی
اســتر شــفاف ،تخــم مــرغ خوراکــی و
غیرخوراکــی ،جوجــه یــک روزه ،پیلــه
کرم ابریشــم ،ابریشم خام ،ضایعات
ابریشــم و نخ ابریشم ،پشم خام و نخ
و الیــاف پشــمی تأیید شــده را ممنوع
اعالم کرده است /.گمرک
ëëنرخ جدید سوخت هوایی اعالم شد
براســاس اطالعیه مدیریــت بازرگانی
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایــران ،نــرخ هر گالــن بنزیــن هواپیما
 ۱۸۴دالر و برپایــه یورو بــرای هر گالن
 ۱۷۰یــورو تعیین شــده اســت .قیمت
ریالی این ســوخت نیز به ازای هر لیتر
 ۴۲۶۰تومان اعالم شده است /.ایلنا

