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اقتصادی

اعالم کرد :یک پاالیش��گاه ب��زرگ چینی خرید
نفت از آمریکا را قطع ک��رد و گمانهزنیها برای
خرید نفت با ایران وجود دارد.
در ای��ن می��ان گمانهزنیه��ا ب��ر ای��ن اس��ت
پاالیش��گاههایی که خرید خود را از آمریکا قطع
میکنند به س��مت ایران برمیگردن��د و از ایران
خری��داری خواهند کرد .این در حالی اس��ت که
فش��ار آمریکا روی متحدانش برای قطع خرید
نفت از ایران همچنان پابرجا اس��تCNBC .
میگوید اگر پاالیش��گاههای چی��ن خرید نفت
از آمری��کا را قطع کنند چی��ن گزینه خوبی برای
ایران برای فروش نفت خواهد بود .در این میان
س��رمایهگذاران بهش��دت وضعیت قیمتی نفت
برنت و وستتگزاس آمریکا را با اتفاقات موجود
رصد میکنند.

چهره ها

تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار
بانک مرکزی

قائممقام بانک مرک��زی از احتمال
بازنگری نرخ سود سپردهها خبر داد
و گف��ت :با مطالعاتی ک��ه در جریان
اس��ت نرخه��ای س��ود بانک��ی
موردبازنگری قرار خواهد گرفت.
اکبر کمیجان��ی درباره احتمال تغییر
نرخ س��ود بانکی ،افزود :با مطالعاتی
که در جریان اس��ت نرخهای س��ود بانک��ی موردبازنگری ق��رار خواهد
گرف��ت .قائممقام بانک مرک��زی تصریح کرد :البته بررس��ی متغیرهای
پولی و بهخصوص نرخهای س��ود هم��واره از اولویته��ای مطالعاتی و
سیاستگذاری بانک مرکزی است و بنا به شرایط دراینباره تصمیمگیری
خواهد ش��د .وی درباره حمایت بانک مرکزی و سیس��تم بانکی از بخش
تولید و اشتغال کشور ،اظهار داشت :بخشی از منابع پیشبینیشده برای
تسهیالت دهی بانکها طی سالهای  95و  ،96به بحث حمایت از تولید
و اشتغال بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یافت .کمیجانی افزود:
خوشبختانه با توجه به بررسیهای صورت گرفته موارد اثربخش بوده و با
توجه بهتمامی این اقدامات و بررسیهای صورت گرفته ،جمعبندی الزم
انجامش��ده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاست بانک مرکزی در این
زمینه اعالم خواهد شد .قائممقام بانک مرکزی گفت :تخصیص بخشی
از توان تس��هیالت دهی پرداختی بانکها به صنایع کوچک و متوس��ط
( )SMEو همچنین اشتغالزایی به دنبال سیاستهای اجرایی در سال
 95و  ،96ازجمله برنامهها و اولویتهای بانک مرکزی است.

افزایش مشکالت با اصالحیه
قانون کارتهای بازرگانی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اش��اره به طرح پیشنهادی اصالح
قان��ون کارته��ای بازرگانی که به
امضای وزیر صنعت رسیده گفت :در
اصالحیه اخیر بهجای حل مشکل به
مشکالت اضافهشده است.
محمدرض��ا پورابراهیمی گفت :به
نظر میرسد اس��تفاده از کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته نیازمند
به بازنگری اساسی بود ازاینجهت که هم وزارت صنعت و معدن بهعنوان
متولی و مجری قانون و همچنین اتاقها بهعنوان نمایندگان پارلمانهای
بخش خصوصی بهعنوان رویکردی نهایی کار را قانونی کنند.
وی افزود :اخیراً نامهای به امضای وزیر صنعت و معدن رس��یده مبنی بر
اصالح قانون کارتهای بازرگانی که برای جهانگیری ارسالشده است.
این کار جدای از سیاستهای ارزی غلط دولت درباره نرخ ثابت  4200که
شرایط خاص را برای کشور ایجاد کرد و عم ً
ال هرکس عالقهمند به واردات
شد و این کار موجب واردات  30میلیارد دالری به کشور کرد.
پورابراهیمی افزود :در اصالحیه اخیر بهجای حل مش��کل به مش��کالت
اضافهشده اس��ت .دربندهایی از این اصالحیه بند سوءپیشینه حذفشده
که خالف مقررات است .هویت افراد باید مشخص باشد تا فعال اقتصادی
رصد شود که در این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است .همچنین
عدم چکهای برگشتی نیز در بخشهای جدید حذفشده است .در حوزه
ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است.

کمترین مشکل برای بخش کشاورزی
در شرایط تحریم

وزیر جهاد کش��اورزی گفت :بخش
کشاورزی در شرایط تحریم ،کمترین
مشکالت را خواهد داشت.
محمود حجتی بابیان اینکه آمریکا
همه توان خود را برای همسو کردن
سایر کش��ورها در اعمال تحریمها
علیه ایران به کار بس��ته اس��ت ،این
اقدام آمریکا را نشاندهنده قدرت جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود:
ظرفیته��ا و توانمندیهای فراوانی در داخل بهویژه بخش کش��اورزی
بهعنوان خصوصیترین بخش اقتصادی کش��ور وجود دارد و با توجه به
اینکه تولید و تأمین نیازهای غذایی مردم بر عهده این بخش است ،ارزان
و آسانترین ارز در اختیار بخش کش��اورزی قرار میگیرد و در این زمینه
هیچ محدودیتی نداریم.
وی با اش��اره به اینکه باتدبیر ،اتحاد و هماهنگی همه مردم و دستگاهها
میتوانیم در مدت کوتاهی در این جنگ اقتصادی بر تحریمها پیروز شویم،
گفت :بخش کشاورزی با اتکا به توانمندیهای داخلی ،در شرایط تحریم،
کمترین مشکالت را خواهد داشت.
حجتی بر ضرورت ساماندهی نظام تولید و عرضه محصوالت کشاورزی
تاکید و خاطرنش��ان کرد :تعاونیها و تش��کلهای تولی��دی با حمایت و
مش��ارکت صندوقهای س��رمایهگذاری بخش کش��اورزی باید فرآیند
تولید از مرحله تأمین نهادهها تا بازاررس��انی و دسترسی مردم به تولیدات
کشاورزی را بر عهده بگیرند.

سوءاستفاده از کارتهای
یکبارمصرف بازرگانی

رییس کل گمرک ایران با اش��اره به
اس��تفاده حداکثری از ظرفیتهای
گم��رک ب��رای حمای��ت از تولید و
صادرات در شرایط تحریم از احتمال
سوءاس��تفاده از کارتهای بازرگانی
یکبارمصرف در صادرات خبر داد.
فرود عسگری اس��تفاده حداکثری
از ظرفیتهای گمرک برای رفع مش��کالت واحدهای تولیدی و تسهیل
صادرات در ش��رایط تحریم را مهمترین اولوی��ت گمرکات خواند و تاکید
کرد :در شرایط فعلی احتمال سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای
در صادرات نیز وجود دارد بااینکه تاکنون از این کارتها در واردات استفاده
میشد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد.
وی اظهار داش��ت :با توجه به اینکه ه��دف از تحریمهای اقتصادی علیه
ایران ،تولید و اش��تغال است باید گمرکات اجرایی بیشترین تالش خود را
برای کمک به رفع مش��کالت ناش��ی از تحریم از طریق تسهیل فرایند
گمرکی ،ترخیص سریع و آسان کاالهای واحدهای تولیدی به کار بگیرند.
وی توضیح داد :نباید ترخیص کااله��ای واحدهای تولیدی در پیچوخم
فرآینده��ای اداری گیر کند .همه از گمرک انتظار کمک دارند و ما با تمام
قوا و حتی خارج از نوبت آماده کمک هستیم.

طال و ارز

گروه
اقتصادی

با روی کار آمدن دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا ،جهان ش�اهد تحوالت�ی در عرصههای مختلف ازجمله
عرصه اقتصادی بود .بدعهدیهای این کش�ور در قبال معاهدات خود معادالت اقتصادی و سیاس�ی جهان را
برهم زد .در این میان تهدیدات این کشور و وضع تحریمها و تعرفههای مختلف باعث شد تا از جنگ اقتصادی
میان ابرقدرتهای اقتصادی نام برده شود.

س��ال گذش��ته بود ک��ه نش��ریه «بلومبرگ» و
«فایننش��التایمز» حرکت آرام چین بهس��وی
رهبری اقتصاد جهان را پیشبینی کرد .همچنین
استیو بنن ،مشاور س��ابق و معمار اصلی پیروزی
ترامپ در انتخابات در این زمینه عنوان کرده بود
«یکی از این دو کش��ور – آمریکا و چین – قرار
است در  30سال آینده رهبر بالمنازع جهان شود.
در این زمینه اگر آمریکا مسیر درستی را انتخاب
نکند ،قافیه را به چین خواهد باخت ».حال امریکا
نبرد سختی را برای به دست گرفتن اقتصاد جهان
آغاز کرده است.
در ای��ن می��ان آمری��کا نگ��ران پروژهه��ای
همگرایی روسیه و چین در آسیای مرکزی نیز
هست بهطوریکه برای رصد این تحوالت در
فضای پساش��وروی ازجمله اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،وزارت امور خارجه آمریکا انستیتوهای
تحلیل��ی و س��ازمانهای غیردولت��ی جدی��د
تأس��یس کرده اس��ت.
همگرایی اقتصادی چین و روسیه دقیق ًا برخالف
دیدگاههای اقتص��ادی بلندمدت ایاالتمتحده
است حال رقابت اقتصادی چین ،روسیه و آمریکا
در آس��یای مرکزی نش��انگر نقطه کانونی نبرد
میان مدله��ای گوناگون س��رمایهداری آینده
جهان است که پیروز این رقابتها تا حدود زیادی
مشخصکننده حیات اقتصادی جهان خواهد بود.
این جنگ اقتص��ادی بهقدری برای آمریکا مهم
است که حتی همپیمانان قدیمی خود یعنی اروپا
را قربانی این جنگ میکند .روز گذش��ته دونالد
ترام��پ رئیسجمهور آمریکا که برای ش��رکت
در اجالس ناتو به بروکس��ل سفرکرده بود آلمان
را «زندانی» روسیه توصیف کرد .وی همچنین

سران ناتو و آلمان را متهم کرد که «بازیچه دست
روسیه» هس��تند و از المان خواست هزینههای
دفاعی خود را فوراً افزایش دهد.
بزرگترین جنگ تجاری
تاریخ اقتصاد
واش��نگتن هفته گذش��ته  ۲۵درصد تعرفه روی
 ۳۴میلیارد دالر واردات از چین اعمال کرد و پکن
هم فوراً با تعرفههای مشابهی روی همان میزان
واردات از آمری��کا تالفی کرد .س��رمایهگذاران
نگراناند تش��دید جنگ تجاری میان دو اقتصاد
بزرگ دنیا به رشد جهانی لطمه بزند.
دونالد ترام��پ رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده
بود ک��ه اگر چین دس��ت بهتالف��ی جویی بزند
تعرفههای بیشتری در نظر خواهد گرفت.
ترامپ گفته اس��ت نهایت ًا ب��ر روی بیش از ۵۰۰
میلیارد دالر واردات کاال از چین تعرفههای جدید
اعمال خواهد کرد .لیس��ت جدیدی که سهشنبه
منتشر شد بسیاری از کاالهای مصرفی را هدف
قرار داد و این تهدید مستقیم مصرفکنندگان و
شرکتهای خردهفروشی است.
بسیاری از شرکتهای آمریکایی مخالف استفاده
دولت این کشور از تعرفه علیه چین هستند ،چون
میگویند که خطر آسیب رساندن به کسبوکارها
و اقتصاد آمریکا را به دنبال دارد و بعید است رفتار
چین را عوض کند.
وزارت بازرگانی چی��ن در بیانیه ای نیز در مقابل
رئیسجمهور آمری��کا را به آغاز بزرگترین جنگ
تجاری در تاری��خ اقتصادی جه��ان متهم کرد.
مقامات چینی اعالم کردند که تعرفههای متقابل
علیه محص��والت آمریکا ازجمله س��ویا ،غذای

گل به خودی ترامپ
محکومبه شکست است
اما یک نش��ریه آمریکایی در یادداش��تی ،از واژه
«گل به خودی ترامپ» در توصیف سیاستهای
اقتصادی دولت وی بهوی��ژه درنبرد اقتصادی و
تجاری با چین اس��تفاده کرده و این سیاس��ت را
محکومبه شکست خوانده است.
بهترین تعبیر برای سیاستهای اقتصادی دولت
«دونالد ترامپ» بهویژه زمانی که جنگ اقتصادی
با چین را آغاز کرد ،اس��تفاده از اصطالح «گل به
خودی» است که این روزها با توجه به برگزاری
جام جهانی فوتبال در روس��یه نیز بازار آن بسیار
داغ است.
«درک تامپس��ون» تحلیلگر اقتصادی ،بازار کار
و رس��انه در نش��ریه «آتالنتیک» در یادداشتی
با عن��وان «چرا جنگ تج��اری دونال��د ترامپ
محکومبه شکس��ت است» مینویس��د :باوجود
تضمینهای��ی که رئیسجمه��ور آمریکا مطرح
کرده ،جنگهای تجاری ذات ًا بد بود و پیروزی در
آنها غیرممکن است.
این یادداش��ت در ادامه تأکید میکند که درنبرد
اقتص��ادی ک��ه ترامپ علی��ه چین آغ��از کرده،
«رویکردش اگرچه قوی ،اما هدفش بیبصیرت
و کورکورانه و درنهایت بهگونهای خواهد بود که
عواقبش آسیبهایی را برای خود آمریکا به دنبال
خواهد داشت».
این یادداش��ت در پایان اینگون��ه نتیجهگیری
میکند که« ،سیاس��ت اقتصادی آمریکا موفق
نش��ده بس��تر امنی برای اجرای دموکراسی در
رویکرد جهانیسازی ایجاد کند .چنین سناریویی
همچون گل به خودی است که چندان هم اشتباه
ش��گفتآوری به نظر نمیرس��د .احتمال اینکه
مدافعان تیم توپ را به س��مت دروازه خودش��ان
بفرستند آنهم زمانی که هیچ راه دیگری وجود
ندارد ،بسیار زیاد است.

دریایی و نفت خام بالفاصله اعمال خواهد شد.
دولت پکن ،دونالد ترامپ ،را به استفاده از تعرفهها
برای «قلدری تجاری» متهم و در بیانیهای اعالم
کرد :چین مجبور اس��ت در برابر ای��ن اتفاقات از
منافع ملی کشور و مردمش حمایت کند.
جنگ تج�اری واش�نگتن-پکن باال
گرفت
آمریکا نیز روز گذشته با متهم کردن چین به عدم
مذاکره جدی درزمینه تجاری لیس��ت کاالهای
مش��مول تعرفه  ۱۰درصدی ب��ا مجموع ارزش
وارداتی  ۲۰۰میلیارد دالر را منتشر کرد.
قرار اس��ت برای واردات این میزان کاال از چین
تعرفه گمرکی  ۱۰درصدی اعمالشده و اعمال
این تعرفه طی  ۶۰روز آینده اجرایی خواهد شد.
آمریکا با انتشار این لیست  ۲۰۰صفحهای که از
سوی س��ازمان نمایندگی تجاری آمریکا منتشر
ش��د ،قصد دارد در این زمینه اطالعرسانی کرده
و بازخوردهای آن را دریافت کند.
چین تالفی میکند
وزارت بازرگانی چین نیز با انتقاد ش��دید از برنامه
آمریکا بر اعمال تعرف��ه وارداتی بر  200میلیارد
دالر کاال از چین ،گفت :این مسئله غیرقابلقبول
است و اگر آمریکا این اقدام را اجرایی کند ما هم
مشابه آن اقدام خواهیم کرد.
در بیانیه وزارتخانه چین آمده اس��ت چین از این
اقدام آمریکا شوکه شده و برای حفاظت از منافع
ملی خود و منافع اساس��ی مردم این کشور اقدام
متقابل خواهد کرد.
همچنین ش��بکه تلویزیون��ی  CNBCآمریکا

تعویق ثبتنام در سامانه روابط کار

کارگران فع ً
ال به دفاتر پیشخوان نروند!
ثبتنام در س�امانه جامع کار ک�ه قرار بود از روز گذش�ته بر
اس�اس وعدهای که وزارت کار داده بود آغاز شود ،به تعویق
افتاد؛ علت تعویق مشخص نبودن تعرفه ثبتنام عنوانشده
اما ربیعی پیشازاین رقم تعرفه را اعالم کرده بود.

قرار بود س��امانه جامع روابط کار در گام اول بهمنظور ثبت قراردادهای
کار و دادخواستها از روز گذشته در تهران و چهار استان البرز ،اردبیل،
قزوین و سمنان راهاندازی شود اما اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اع�لام کرده که این امر به هفتههای آینده
موکول شده و از کارگران و کارفرمایان خواسته تا فع ً
ال به دفاتر پیشخوان
مراجعه نکنند .علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شنبهش��ب
در بخش خبری  ۲۱شبکه یک سیما از راهاندازی سامانه شناسنامه کار
خبر داده بود .آنچنانکه وزیر کار اعالم کرده بود هزینه ثبتنام در این
سامانه برای اولین بار حدود  ۲۱۰۰تومان و برای دفعات بعدی رایگان
است .بعدازاین اظهارات وزیر کار ،بسیاری به سایت www.prkar.
 irمراجعه کردند اما این س��امانه در دس��ترس نبود .بعدازآن اسماعیل

ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در گفتوگو با فارس اعالم کرد که ثبتنام در این سامانه از روز
چهارشنبه (دیروز) در دفاتر پیشخوان دولت در تهران انجام خواهد شد
و کارگران میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و دریافت کد کاربری
وارد سامانه ش��وند .دیروز درحالیکه بنا بر اعالم مسئوالن وزارت کار
کارگران و کارفرمایان میتوانس��تند برای ثبتنام به دفاتر پیشخوان
دولت مراجعه کنند اما مس��ئوالن این وزارتخانه بار دیگر اعالم کردند
که کارگران و کارفرمایان فع ً
ال برای ثبت به دفاتر پیش��خوان مراجعه
نکنند .پیشازاین مش��یریان معاون روابط کار وزیر تعاون گفته بود که
تعیین تعرفه از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در
هفته جاری انجام میشود اما حاال اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط
عمومی این وزارتخانه میگوید با توجه به وعده مس��ئوالن س��ازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اعالم تعرفه ثبتنام کارگران
و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت
برنامهریزیهای الزم برای آغاز ثبتنام صورت گرفته بود اما به دلیل
عدم تعیین تعرفه تا پایان روز سهشنبه ثبتنام در سامانه به هفته آینده

پول و بانک

وضعیت قیمت ارز پس از آغاز به کار بازار ثانویه

بازار ثانویه ارز درحالیکه از روز سهشنبه آغاز به کار کرد که معامالت نخست نشان داد قیمت توافقی در این
بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.
در ساعات اولیه روز سهشنبه در برخی از گزارشها اعالم شد که نرخ دالر توافقی در سامانه نیما  8000تومان
بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی است.
ولی باگذش��ت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی در این بازار تفاوت
چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.
بعدازاینکه معامالت در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک ش��د فعاالن بازار این پیام را دستبهدست کردند
ک��ه «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ  7523تومان ب��رای دالر امریکا ،عم ً
ال اعتبار حکم «قاچاق» برای
دالرهای غیر از  4200تومان ،خاتمه یافت».
س��یگنالهای رس��یده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه ،بیانگر موفقیت نسبی این بازار در
برقراری آرامش در حوزه ارزی اس��ت .قیمتهایی که از بازار غیررس��می ارز و سکه بیرون میآید ،گواه آن
است که دالر و سکه سیر نزولی را پیشگرفتهاند و دالر در کانال قیمتی  7000تومان جا خوش کرده است.
فعاالن بازار علت اصلی کاهش قیمت دالر در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی میدانند و معتقدند
این بازار میتواند حباب قیمتی را مدیریت کند .اما معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با
اشاره به تأثیر فعالیت بازار ثانویه در افت قیمت ارز در روزهای اخیر ،گفت :باید کاالهایی که ضرورت کمتری
برای پرداخت ارز یارانهای دارد ،بهتدریج به س��مت بازار ثانویه هدایت ش��ود .حمید زمان زاده در گفتوگو
با فارس ،در خصوص ایجاد بازار ثانویه ارز ،اظهار داش��ت :با توجه به تمهیداتی که برای س��امانه نیما و بازار
رسمی ارز در نظر گرفته شد و قرار شد همه تقاضا با ارز  4200تومان تأمین شود ،ریسک در بازار غیررسمی
افزایش یافت و در آن شرایط ،عرضه ارز کاهش یافت اما یک سری تقاضاها وجود داشت که در آن سیستم
قابل پاسخگویی نبود .وی افزود :سیستم رسمی هم با یک موج ثبت سفارش مواجه شد و با توجه به شکاف
در نرخ رس��می و غیررسمی خیلی بهینه نیست که حتی اگر پشتوانه ارزی کافی هم داریم به همه آن پاسخ
دهیم .عم ً
ال با این کار یارانه بزرگ ارزی روی کاالهایی که ضروری نیست پرداخت میشود.
به گفته وی اطمینان از اینکه ارز همه صادرکنندگان وارد سیستم میشود باعث کاهش فشار تقاضا در بازار
غیررسمی شد و به همین دلیل در چند روز اخیر بازار ارز با شیب نزولی مواجه شد.
زمانزاده تصریح کرد :یارانه ارزی بهتدریج باید فقط به کاالهایی اساس��ی و موردنیاز پرداخت شود و دیگر
کاالها و خدمات بهتدریج به سمت بازار ثانویه ارز هدایت شود.

موکول میش��ود .به گفته این مقام مسئول در وزارت کار ،طبق آخرین
وعده مسئوالن سازمان تنظیم مقررات قرار است طی هفته آینده تعرفه
ثبتنام در سامانه جامع روابط کار در دفاتر پیشخوان نهایی شود که در
صورت اعالم نرخ ،ثبتنام نیز از هفته آینده آغاز میش��ود .بسیاری از
کارشناسان و فعاالن حوزه کار براین باورند که راهاندازی سامانه جامع
روابط کار موجب تجمیع و یکپارچهس��ازی آمار و اطالعات مربوط به
حوزه کار و حل مشکالت میان کارگر و کارفرما و شفافسازی میشود.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور میگوید :با توجه
به س��اختار وزارت کار و زیرمجموعههای متعددی که دارد ،لزوم ایجاد
چنین سامانهای احساس میشد و باید سالها قبل این اتفاق میافتاد تا از
بروز سوءاستفادهها ،اختالفات و شکایات جلوگیری شود .فتح الهی ،نبود
بانک اطالعاتی قوی در دستگاهها را یکی از نقاط ضعف موجود دانسته
و میافزاید :این مس��ئله بسیاری از برنامهریزیها و تصمیمگیریها را
تحت تأثیر قرار میدهد ،چراکه اگر آمار و اطالعات درست و مشخصی
در اختیار داش��ته باش��یم ،میتوانیم در زمانهای مختلف تصمیمات
مناسبی اتخاذ کنیم.

بورس

کاهش قیمت سهام فلزات اساسی و خودروییها
در معامالت بورس تهران روز گذش��ته اکثریت سهمها با کاهش قیمت همراه شدند ازجمله آن میتوان
به کاهش گروه فلزات اساسی ،کانههای فلزی و خودروییها اشاره کرد.
دی��روز نیز روند کاهش قیمتها در بورس تهران ادامه یافت و ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ۱۳۴۳
واح��د افت کرد و از تراز  ۱۱۰هزار واحدی پایینتر آمد .ای��ن موضوع در حالی اتفاق افتاد که بعد از مدتی
بورس تهران شاهد یک عرضه اولیه بود و حتی این عرضه اولیه نیز نتوانست شرایط غیرقابلپیشبینی
این روزهای بورس تهران را نسبت بهروز گذشته مساعدتر کند.
امروز  ۳۰میلیون سهم معادل پنج درصد از سهام شرکت پتروشیمی پارس بهعنوان پانصدوبیستودومین
شرکت پذیرفتهشده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس قرار گرفت.
حداکثر سهمیه هر کد حقیقی و حقوقی  ۴۰۰۰سهم بود .با توجه به روش عرضه ثبت سفارش قیمت کف
این سهم  ۲۲۸۰تومان و قیمت سقف آن  ۲۴۰۰تومان اعالم شد.
باوجوداین عرضه اولیه در گروه محصوالت ش��یمیایی ش��اهد عمدت ًا روند کاهش قیمتها بودیم و این
کاهش عمدت ًا کمتر از یک درصد بود.
در کنار کاهش شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس ،شاخص کل هموزن نیز  ۱۹۵واحد افت کرد و تا
رقم  ۱۸هزار و  ۳۳۲واحدی پایین آمد .ش��اخص آزاد شناور نیز با افت  ۲۰۰۱واحدی مواجه شد و شاخص
بازار اول و دوم هر یک  ۱۲۹۷و  ۱۰۹۲واحد افت کردند.
ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع پتروش��یمی خلیجفارس و فوالد خوزستان چهار
نمادی بودند که بیشترین تأثیر را روی نوسانات دماسنج بازار داشتند .این شرکتها به ترتیب ۱۶۱ ،۵۷۸
و  ۸۱واحد تأثیر کاهنده روی شاخصها داشتند.
گروه فلزات اساسی نیز امروز بهجز در دو نماد با کاهش قیمتها مواجه شدهاند .در این گروه  ۱۰۸میلیون
سهم به ارزش بیش از  ۴۰میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت .اما در گروه فرآوردههای نفتی ،کک و
سوخت هستهای هرچند که نیمی از سهمها با افت قیمت مواجه شدند اما نیم دیگر توانستند بیش از یک
درصد رشد قیمت را تجربه کنند .اما در گروه کانههای فلزی نیز قیمتهای نهایی یکدست با افت مواجه
شد همچنین خودروییها همروند کاهش قیمت را تجربه کردند .ارزش معامالت بورس تهران به رقم
 ۱۹۲میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دستبهدست شدن  ۸۳۰میلیون سهم و اوراق مالی بود.

بازار

هرگر م طالی 18عیار
هر مثقال طال
اونس جهانی
سک ه تما م طر ح جدید
سک ه تما م طر ح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
یک گرمی
دالر آمریکا
یورو
پوند انگلیس
درهم امارات

 226هزار تومان
 981هزار تومان
 1250دالر
دومیلیون و  665هزار تومان
دومیلیون و  564هزار تومان
یک میلیون و  318هزار تومان
 682هزار تومان
 396هزار تومان
 4200تومان
 8964تومان
 1012تومان
 2077تومان

اخبار کوتاه

مردم از کارتهای سوخت
استفاده کنند

مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فرآوردههای نفت��ی بابیان اینکه
کارتهای س��وخت جای��گاه داران همچنان فعال اس��ت از مردم
خواست از کارتهای سوخت خودشان استفاده کنند.
محمدرضا موس��وی خ��واه افزود :ب��رای همه خودروه��ا ازجمله
خودروه��ای واردات��ی و خودروهای باالی هزار و  800سی.س��ی
از س��ال  86تاکنون کارت س��وخت صادرشده اس��ت اما در زمان
س��همیهبندی بنزین به خودروهای باالی هزار و  800سی.س��ی
سهمیه سوخت تعلق نمیگرفت .وی گفت :از سال گذشته تالش
کردیم کارتخوانهای جایگاههای س��وخت بهروز شوند و اکنون
این طرح به بهرهبرداری رسید .موسوی خواه افزود 60 :سال بود که
نظام کارمزدی در جایگاههای س��وخت اعمال میشد اما این نظام
را به حقالعملکاری تغییر دادی��م و جایگاه داران زمانی که از نازل
جایگاه سوخت را تحویل مشتری میدهند کارمزد خود را بهصورت
نقدی دریافت میکنند .وی بابیان اینکه اجرای این طرح بههیچوجه
در پرداختی مردم تغیی��ری ایجاد نمیکند گف��ت :بهعنوان نمونه
فرآوردهای را که پیشازاین هزار تومان به جایگاه دار میفروختیم
پس از یک ماه کارمزد آن را به وی پرداخت میکردیم اما اکنون این
فرآورده را باقیم��ت  960تومان به جایگاه دار میدهیم و  40تومان
الباقی را جایگاه دار بهصورت نقدی از مش��تری میگیرد .موسوی
خواه افزود :این موضوع موجب افزایش چشمگیر نقدینگی جایگاه
داران میش��ود و مش��کالتی که برای دولت در تأمین یکصد و 40
میلیارد تومان کارمزد آخر ماه جایگاه داران ایجاد میشد رفع میکند.

بازار به نفع طالی سفید چرخید

رییس صندوق پنبه ای��ران از افزایش قیمت پنبه وارداتی خبر داد و
گفت :پنبه ایرانی کیلویی  ۲۰۰۰تومان از پنبه وارداتی ارزانتر است.
محمدحسین کاویانی اظهار کرد :پارسال حدود  ۱۷۰هزار تن پنبه
وش برداش��ت و حدود  ۵۵هزار تن پنبه تصفیهشده تولیدشده و در
اختیار صنایع نساجی قرارگرفته است.
وی بابیان اینکه صنعت نس��اجی ساالنه به  ۱۲۰هزار تن پنبه نیاز
دارد ،افزود :در شرایط فعلی حدود  ۵۰درصد از نیاز صنایع نساجی از
تولید داخل و  ۵۰درصد نیز از طریق واردات تأمین میشود.
کاویانی واردات پنبه از فروردین تا اسفند پارسال را  ۶۶هزار تن اعالم
کرد و گفت :طبق آمار گمرک تا پایان اردیبهشت امسال  ۱۳هزار و
 ۸۰۰تن پنبه واردشده است.
رییس صندوق پنبه قیمت واردات هر کیلوگرم پنبه تصفیهش��ده را
 ۱۱هزار و  ۲۰۰تومان اعالم کرد و گفت :این در حالی اس��ت که هر
کیلوگرم پنبه وش در داخل  ۳۲۰۰ت��ا  ۳۴۰۰تومان قیمت دارد که
پس از تصفیه کیلویی  ۹۰۰۰تومان است.
کاویانی همچنین اظهار کرد :امس��ال نیز با برنامههایی که وزارت
کشاورزی داشته تولید پنبه بین  ۵۰تا  ۵۵هزار تن خواهد بود که باید
حدود  ۶۰هزار تن از کشورهای دیگر وارد کنیم.

واردات ساالنه  5میلیون دالر
محصول تراریخته به کشور

رییس انجمن ایمنی زیس��تی ایران ،تولید محصوالت تراریخته را
در کش��ور ضروری دانست و گفت :ساالنه  5میلیون دالر محصول
تراریخته وارد کشور میشود.
بهزاد قرهیاضی اظهار داشت :ایران س��همی در تولید محصوالت
تراریخته ندارد این در حالی است که فروش بذر تراریخته در دنیا به
حدود  17میلیارد دالر رسیده است.
وی گفت :آمارها نشان میدهد که استفاده از محصوالت تراریخته
در جهان در حال افزایش اس��ت و کش��ورهای اروپایی ،آس��یایی،
آمریکای شمالی و جنوبی این محصوالت را کشت و از همه مهمتر
آنها مصرف میکنند.
وی ادامه داد :تنوع زیستی با محصوالت تراریخته افزایش و ارقام
متنوعی بدینوس��یله میت��وان تولید کرد ،این در حالی اس��ت که
کش��ت محصوالت تراریخته و غیر تراریخته را میتوان همزمان
باهم داشت.
رییس انجمن ایمنی زیستی ایران با اشاره به اینکه کاهش مصرف
سموم ازجمله مزایای محصوالت تراریخته است ،خاطرنشان کرد:
کم خ��اکورزی و بدون ش��خم و تأثیر مثبت ب��ر کاهش گازهای
گلخانهای از دیگر مزایای این محصوالت است.
وی بابیان اینکه نیاز است در خصوص محصوالت تراریخته تولید
داخلی داشته باشیم ،گفت :اکنون  80درصد پنبه و  77درصد سطح
زیر کشت سویای جهان به شکل تراریخته است.
قرهیاضی افزود :بر اساس آمارها  700میلیون تن دیاکسید کربن
در ایران تولید میکنیم و از سال  2020ایران ملزم به پرداخت جرائم
کالن در این زمینه خواهیم بود و نیاز است در این خصوص فکری
اساسی شود.

مدیرعامل شرکت آسمان استعفا کرد

حسین عالیی مدیرعامل شرکت آسمان با اعالم دالیلی از سمت
خود استعفا کرد.
وی رسیدن تراز مالی شرکت هواپیمایی آسمان به شرایط مناسب
و رفع بس��یاری از مشکالت اقتصادی این ش��رکت را از دالیل این
اس��تعفا عنوان کرده و گفته اس��ت چون مش��کالت مالی شرکت
هواپیمایی آسمان کاهشیافته است ،بنابراین وظیفه خود را در قبال
این ایرالین انجام دادهام.
با پایان یافتن مأموریت «حسین عالیی» در هواپیمایی آسمان طی
حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری «محمد
گرجی» بهعنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد.
بر اس��اس اعالم صندوق بازنشس��تگی کش��ور ،محمد گرجی از
نیروهای هواپیمایی آس��مان معرفیش��ده که نزدیک به سه دهه
سابقه فعالیت بهعنوان معاون برنامهریزی و توسعه ناوگان ،معاون
فنی و مهندس��ی ،مدی��رکل کنترل کیفیت و تضمی��ن مرغوبیت،
مدی��رکل تعمیر و نگه��داری و ...را در این ش��رکت هواپیمایی در
کارنامه خود دارد.

