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حمایت مجلس از اقدامات دولت
برای کاهش نرخ ارز

...

ارز وطال

گزارش

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

) 84( 48.609

6.115

) 33 ( 54.756

11/437

ظهردیروزتابلویبسیاریازصرافیهایپایتختعددصفر
را برای خرید انواع ارز حک کرده بودند ،به عبارت دیگر این
صرافی ها هیچ کدام خریــدار ارز نبودند با این حال همین
صرافی ها دالر و انــواع ارز را بــه قیمت هــای متنوعی می
فروختند ،البته رقم فروش نیز سیر نزولی داشت به طوری
که ارقام قیمت گیشــه صرافی ها ابتــدا از  13500تومان
برای هردالر آغاز شــد و تا آخرین لحظات تهیه این گزارش
به  12750تومان رسید و البته این روند نزولی همچنان تا
عصر دیروز ادامه داشت.نخریدن ارز از طرف صرافی ها تنها
منحصر به دالر نبود و بسیاری از ارزهای دیگر نیز خریداری
نداشــت ،به طوری که یک زن ســالخورده عراقی که برای
فروش مقداری دینار به یکی از صرافی های پایتخت مراجعه
کرده بود با پاسخ منفی مدیر صرافی مواجه شد که وی را به
صرافی دیگری راهنمایی می کرد .این درحالی اســت که
همین صرافی که دیروز فقط فروشنده ارز بود ،چند روز قبل
که گزارشگر ما برای تهیه گزارش به آن جا مراجعه کرده بود،
فقط خریدار ارز بود و به هیچ وجه فروشنده نبود.
▪حضور پرتعداد دالالن مهم ترین مانع برای کاهش
قیمت

اما ظهر دیروز حضور دالالن برای خریــد انواع ارز از مردم
کامال ملموس بود ،دالالنی که حضور پرتعدادشــان شاید
بزرگ ترین مانع برای تداوم ســیرنزولی در بازار ارز باشــد
و هر دالر آمریکا را به قیمت های متنــوع از 12تا  13هزار
تومان بسته به شرایط مشتری خریداری می کردند ،وقتی
گزارشــگر ما به عنوان یک مشــتری عادی به یکــی از این
دالالن اعــام کرد کــه  10هــزار دالر برای فــروش دارد،
ابتدا قیمت  12هــزار و  300تومان را اعالم کرد ،ســپس
یکی دیگر گفت کــه  12هزار و  500تومان خریدار اســت
و دیگری نیز با مقداری مکث رقم  13هــزار تومان را برای
خرید اعالم کرد .این در حالی است که اغلب صرافی های
معتبر خریدار ارز نبودنــد و حتی تعــدادی از آن ها کرکره
مغازه خود را پایین کشیده و تعطیل کرده بودند؛ با مراجعه
به حــدود  10صرافی تنهــا مدیــر صرافــی"ه" در نزدیکی
چهارراه اســتانبول اعالم کرد کــه حاضر اســت دالر را به
قیمت 13هزارتومان بخرد.
▪متصدی یک صرافی:مهم ترین عامل اخــال بازار
دالل ها هستند

به یکی از صرافی های واقع در خیابان جمهوری اســامی
وارد و دلیل این شرایط بازار ارز را جویا می شویم ،متصدی
مربوط با اشــاره به تعداد زیاد دالالنی که در پیاده روی این
خیابان حضور یافته اند ،به گزارشگر ما می گوید :شما را به
خدا بنویسید که عامل گرانی و نابه سامانی بازار ارز همین
دالالن هستند .بنویسید که وزارت اطالعات و پلیس امنیت
باید این ها را جمع کنند .این ها از سرخیابان منوچهری تا
این جا (خیابان جمهوری اســامی) پراکنده شــده اند و با
سوء استفاده از عناوین جعلی نیروی امنیتی یا انتظامی از
مردم ارز جمع آوری می کنند.

عکس و شرح
خریدهای ناتمام با کاهش قیمت دالر!

دیروز یکی از خبرنگاران تصویر فوق را که از داخل یکی
از شعب فروشگاه های اتکا در تهران گرفته شده است،
منتشــر کرد .بنا بر توضیحــات وی ،ایــن تصویر زمانی
گرفته شده اســت که در کمتر از نیم ساعت ،نرخ ارز در
تهران ســقوط کرد .در پی این خبر ،آن گونه که تصویر
نشان می دهد ،بخشی از خریداران ،چرخ و سبدهای
خرید خود را به امید ارزانی اجناس در ساعات و روزهای
بعد ،رها کردند و رفتند.

سکه طرح جدید

3/625/000
3.624/600

12.180/000

41.410.000

) 1/700/000( 44.000.000

21.470/000

اتاق تعاون ایران و عضو شــورای پول و اعتبار ،با اشــاره به
نشســت دیروز عصر این شــورا درباره وضعیت بازار ارز از
برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در دامنه  ۱۰تا  ۱۱هزار
تومان خبر داد.

تالش دالالن برای جلوگیری
از سقوط قیمت دالر

▪امتناع صرافی ها از خرید ارز

نیم سکه

▪سقوط قیمت ارز با مداخله هدفمند بانک مرکزی

لبخند قیمت ها به سکته دالر
پراید  25میلیونی و افت  20درصدی قیمت گوشی

ادامه ســقوط ارز و طال ،تداوم هجوم فروشــندگان خرد به
بازار را به همراه داشت .همزمان با سقوط دالروطالبرخی
بازارهای موازی همچون خودرو و موبایــل هم متاثر از این
مســئله با کاهش قیمت ها مواجه شــد و قیمت هــا به روی
خریداران لبخنــد زد .در این میــان  ،دیروز شــورای عالی
هماهنگی سه قوه به ریاســت رئیس جمهور هم  ،مصوبات
جدیدیرابرایافزایشاختیاراتبانکمرکزیدرمدیریت
بازار ارز تصویب کرد .بازار طــا و ارز ،دیروز هم طبق روال
جدیدی که پیدا کرده ،شلوغ بود .شلوغ از این منظر که آن
هایی که در هفته های اخیر طال و ارز را به امید فرارسیدن
نرخ های باالتــر ،خریــده بودند ،آمــده بودند تــا در جریان
فروکش کردن قیمت ها بفروشــند.اما از سوی دیگر دیروز
دالالن نیز با دو وضع متفاوت در بازار حضور داشــتند .یک
عده دالالنی بودند که قدرت مانور و ریسک پذیری بیشتری
داشتند .این افراد ،دالرها را از مردم ،با نرخ های پایین می
خریدند .اما عده دیگر ،دالالنی بودند که به دلیل ریســک
پذیری پایین ،معامله ای انجام نمی دادند.با این وضعیت،
دیروز نرخ ها در بازار ،باز هم کاهش پیــدا کرد .گزارش ها
از تهران حاکی از این اســت که دیروز ،نــرخ خرید و فروش
دالر توســط دالالن در بازه حدودی  10تا  13هزار و 500
تومانمتغیربود.دردیگرشهرهانیزکماکاناینبازهقیمتی
حاکم بود با این تفاوت که کف آن در برخی شهرها تا 9هزار
تومان نیز پایین آمد .در مشــهد ،گزارش میدانی خراسان
تا بعد ازظهر ،حاکی از این بود کــه بازه خرید و فروش دالر،



به حدود  11تا  12هزار تومان رسیده است .این قیمت در
صرافی های مشهد ،مقداری بیشتر و بین  12هزار و 500
تا 13هزارتومانبود.همزمانباافتقیمتارز،نرخطالنیز
افت خود را ادامه داد .دیروز هر قطعه سکه امامی در حالی
با 145هزار تومان کاهش به 4میلیون و 442هزار و500
تومان رسید که کارشناســان معتقدند هنوز سکه با قیمت
اصلی خود فاصله دارد و قیمت آن دارای حباب است.
▪خرید ارز توسط بانک ها مجاز شد

دیروز و در حالی که بســیاری از دالالن و حتی صرافی ها،
معامله ای انجــام نمی دادنــد و ارز از مردم نمــی خریدند،
بانک مرکــزی با صدور اطالعیــه ای ،اقدام بانــک ها برای
خرید ارز از مردم را خواســتار شــد .به گــزارش مهر ،بانک
مرکزی در این اطالعیه ،با اشــاره به تمایل مردم به فروش
ارزهای خود و امتناع دالالن ارز و برخی از صرافی ها برای
خریدارز ،از مردم خواســت با مراجعه به شــعب ارزی بانک
های دارای مجوز عملیات ارزی ،برای فروش ارزهای خود
به قیمت اعالمی اقدام کنند .در این زمینه مهر ،گزارش داد
که بانک ها هــر دالر را از مردم 10هــزار و  ۵۰۰تومان می
خرند و بابت مصارف خدماتی مطابق با دستورالعملهای
پیشین۱۱ ،هزار و  200تومان میفروشند.
▪برنامه دولت تثبیت قیمت روی  10تا  11هزار تومان

در همین حال بــه گزارش مهر ،بهمــن عبداللهی ،رئیس

...



نفت

در ادامه صعود طالی سیاه

ربع سکه

12/500/000 19/000/000 ) 3/800/000(41.000.000 36/000/000

گزارش میدانی خراسان از تداوم ریزش
قیمت ارزدرتهران و هجوم فروشندگان

حســین بردبار -بازار ارز پایتخت دیروز شــاهد پدیده کم
سابقه هجوم همزمان دالالن و مردم به مراکز خرید و فروش
ارز به دلیل جو روانی ناشــی از ســیر نزولی و ریزش قیمت
ها بود ،ایــن بار پدیــده حضــور پرتعــداد دالالن در جایگاه
هایی که پاتوق آن ها نیســت کم ســابقه بود ،جمع کثیری
از دالالن ارز دیــروز به خیابــان های جمهوری اســامی و
فردوسی تهران هجوم آورده بودند تا بتوانند مقدار بیشتری
از ارز فروشــندگان و مردم را جذب کنند .اگر ظهر دیروز به
پیادهروی خیابان جمهوری اسالمی حدفاصل خیابان سی
تیر تا چهارراه استانبول رفته باشید ،حتما با پدیده عجیب
حضور پرتعداد دالالن در سراسر این پیاده روی حدود300
متری مواجه شــده اید ،درحالی که پاتــوق دالالن بازار ارز
معموال در این منطقه نیســت؛ اما ریزش قیمت ارز و سکه و
هجوم مردم به بازار رسمی ارز پایتخت از یک سو و نخریدن
ارز توسط بســیاری از صرافی ها از سوی دیگر موجب شده
بود تعداد زیادی از دالالن برای خرید به قیمت های پایین
تر به این بازار هجوم ببرند.

ش نرخ ارز خبر داد و ضمن گالیه از ورود دیرهنگام بانک مرکزی برای
یک نماینده مجلس از نگارش نامه وکالی ملت به رئیس جمهور در حمایت از کاه 
سامان دهی بازار ارز ،خواستار ادامه یافتن اقدامات برای کاهش نرخ ارز شد .حجتاالسالم آزادیخواه نماینده مالیر در مجلس در گفت و گو با فارس
افزود :نمایندگان مجلس ضمن حمایت از سیاستهای بانک مرکزی به منظور سامان دهی بازار ارز تأکید دارند که باید این سامان دهی ادامه یابد.

در این حال ،خبرگزاری فارس ،به نقل از یکی از مسئوالن
ارشد اقتصادی دولت ،به تشریح دالیل کاهش قیمت در
بازار پرداخت .در ایــن باره این مســئول اقتصادی دولت
اظهار کرد :در مصوبه جلســه ســران قوا بــه بانک مرکزی
اجازه داده شــد بــرای مدیریت و کنتــرل نــرخ ارز در بازار
فعاالنه وارد شــود و با توجه به تقویت ذخایر بانک مرکزی
ایــن امــکان فراهــم بــود .وی افــزود :بانک مرکــزی طی
روزهای اخیر وارد بازار شــده و اقدام به فروش و خرید ارز
کرده اســت هر چند حجم عرضه ارز توسط بانک مرکزی
رقم زیادی نبوده اســت .به گفته وی ورود مــردم به بازار و
اقدام به فروش ارز تاثیر زیادی بر شــدت گرفتن افت نرخ
ارز داشت .این مســئول اقتصادی تصریح کرد :به تدریج
و در صورت نیاز ،بانک مرکزی حضــوری جدیتر خواهد
داشــت و حجم معامالت را افزایش خواهــد داد و با ادامه
این روند نرخ در بازار در ســطح طبیعی خود که در تطابق
با مولفههای تعیین کننده نرخ ارز است ،قرار میگیرد.

اونس جهانی

بورس ایران

شاخص کل

(دالر)

مقدار

188.259

)+14( 1/203

تغییر

-7220

▪مجوز اقامت  ۵ساله به سرمایه گذاری خارجی

دیروز جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور
سران قوای ســه گانه برگزار شــد .به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســتجمهوری،
این شورا در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی
جمهــوری اســامی ایــران درخصــوص بــازار ارز و پول،
مصوباتجدیدیداشت.برایناساس،مصوبشدتابانک
مرکزی مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی باشد.
طبق این مصوبه ،بانک مرکزی موظف اســت تمهیدات و
تســهیالت الزم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از
صادرات پتروشــیمی و فوالد و دیگر محصوالت صادراتی
که توســط صادر کنندگان عرضه می شود ،در بازار ثانویه
ارز فراهــم کند.این شــورا همچنین تصویب کــرد :بانک
مرکزی مجــاز به عملیات بازار باز اســت و مــی تواند برای
اعمال سیاســت پولی ،بــرای خرید و فــروش اوراق مالی
اسالمی منتشر شده توسط دولت اقدام کند .مصوبه دیگر
این شورا نیز به تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی
اختصاص داشت .بر این اساس مقرر شــد ،شورای عالی
هماهنگی اقتصادی به اتباع دولــت های خارجی ،طبق
ضوابط اعالمی دولت ،امتیاز مجوز اقامت پنج ساله را ارائه
دهد .مشروط به این که این افراد حداقل  250هزار دالر
برای سرمایه گذاری در ایران به کشور وارد کنند.

خبر مرتبط

حاجیان  -به دنبال کاهش نرخ دالر در بازار ،قیمت برخی محصوالت از جمله خودرو و گوشی های تلفن همراه هم با
کاهش رو به رو شد.مهدی محبی ،رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و تلفن همراه در گفت وگو با خراسان با اشاره
بهکاهش 20درصدیقیمتگوشیتلفنهمراهطیچندروزگذشتهدربازارگفت:بررسیهانشانمیدهدتاچندروز
آینده آثار کاهش نرخ ارز بر بازار تلفن همراه بیشتر خواهد شد و شاهد ادامه افول قیمت ها در این بازار خواهیم بود .وی
گفت :باتوجهبهاینکهقیمتارزهمچناندچارنوساناستاما باروندکاهشیکهدرپیشگرفتهاستمیتوانامیدوار
بود که بازار ارز و به تبع آن بازار موبایل هم به زودی به ثبات برسد.همچنین رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و
فروشگاهخودرویتهرانگفت:بهدنبالکاهشقیمتدالرخودروهایداخلیاز 1.5تا 12میلیونتومانوخودروهای
خارجیاز 40تا 50میلیونتومانکاهشیافت.سعیدمؤتمنیدرگفتوگوبافارس،بابیاناینکه شوکبربازارخودرو
حاکماست،گفت:فروشندهدراینبازارزیاداست،ولیخریدارینیستوخریدارهاقیمتراتعیینمیکنند.ویبابیان
اینکهباادامهاینروندقیمتخودروبازهمکاهشمییابد،افزود:درکنارکاهشقیمتخودرو،اگرخودروسازانعرضه
را بیشتر کنند ،باز هم کاهش قیمت خواهیم داشت .عالوه بر این آگهی فروش خودرو در برخی سایت ها از جمله دیوار،
نشان می دهد که قیمت های 26و حتی 25میلیون تومان نیز برای فروش پراید صفر مطرح شده است.

...

ارز و طال

فرمانده انتظامی پایتخت خبر داد:

...
بورس

کاهش  4درصدی شاخص کل

نفت اوپک باالی  81دالر تثبیت شد

احضار گردانندگان  15سایت قیمت گذاری سکه و ارز

موج سقوط دالر به بورس رسید

در حالی که در معامالت دیروز قیمت نفت برنت تا  85دالر هم باال رفت،
اوپک اعالم کرد که سبد نفتی این سازمان با قیمت  81.5دالر معامله
می شــود .نفت اوپک از یک هفته قبل  80دالری شد و تا روز دوشنبه به
 81دالر و  49سنت رسید .به گزارش خراسان ،نزدیک شدن به تحریم
نفتی ایران در کنار افت تولید ونزوئال و ناتوانی دیگر تولیدکنندگان در
جبران کاهش عرضه مهم ترین علل رشــد قیمت برشمرده شده است.
همچنین حصــول توافق بین کشــورهای آمریکا و کانــادا درباره پیمان
تجاری نفتا در آمریکای شمالی ،چشم انداز کاهشی تقاضا در اثر بحران
احتمالی را تضعیف و به رشــد قیمت ها کمک کرد .بــه گزارش فارس،
خبرگزاری رویترز نیز درباره علل رشد قیمت به "آماده شدن بازار برای
عرضهکمتردراثراجرایتحریمهایآمریکاعلیهنفتایران"اشارهوالبته
تصریح کرد که توافق نفتا احساسی افزایشی بر بازار حاکم کرده است .بر
هم خوردن این توافق در کنار جنگ تجاری می توانست رشد اقتصادی
جهان و به تبع آن تقاضای نفت را کاهش دهد.

فرمانده انتظامی پایتخت از شناسایی و احضار گردانندگان بیش از 15
سایت قیمت گذاری سکه و ارز خبر داد .به گزارش ایسنا ،سردار رحیمی
درباره سایتهای قیمتگذاری سکه اظهار کرد :بیش از  ۱۵سایت که
اقدام به قیمتگذاری ســکه و ارز کرده و از این طریق ســبب اخالل در
وضعیت اقتصادی شــده بودند ،شناسایی شــده و گردانندگان آن ها با
هماهنگی بانک مرکزی و دستگاه قضایی یا به پلیس احضار شده اند یا
احضارخواهندشدیادستگیرشدهاند.رحیمیگفت:متاسفانهاقدامات
این ســایتها و کانالها روی حباب دروغین قیمت سکه تاثیر بسیاری
داشــت .وی همچنین از همــکاری با پلیــس اینترپل برای دســتگیری
متهم سکه ثامن خبر داد و اعالم کرد :این فرد بعد از کالهبرداری ۳۰۰
میلیارد تومانی از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) از کشــور
خارج شد .بعد از شــکایت ،پلیس فتا وارد پرونده شــد و با هماهنگی با
پلیس اینترپل رد وی را در یکی از کشورها زدهایم و  ۱۰۰میلیارد تومان
از اموال این متهم توقیف شده است.

بورس و فرابورس ایران که روز دوشــنبه با وجود اعــام خبر افزایش نرخ
خوراک پتروشــیمی هــا ،در مجموع مثبت مانــده بود ،دیروز ،واکنشــی
شدید به کاهش نرخ ارز در بازار نشان داد و با افت  7هزار و  220واحدی
به کانال  188هزار واحدی بازگشــت .به گزارش خراسان ،در معامالت
دیروز بازار ســرمایه ،عمده نمادها و گروه ها با صف فــروش پایدار مواجه
بودند .همــان گونه که طی روزهای گذشــته ،بازار بــدون توجه به میزان
ارزندگی نماد و توان سودسازی شرکت رشد می کرد دیروز هم ترو خشک
به پای غلبه هیجان بر بازار سوخت .چنان چه حتی نمادهایی که با توجه
به رشــد نرخ ارز به  7هــزار تومان (نرخ نیما) ســودی دوبرابــری خواهند
داشت ،با صف فروش مواجه بودند اما کمتر کسی خریدار بود .دیروز تنها
گروه های بانکی ،واسطه مالی و کاشی و سرامیک مثبت بودند و بقیه بازار
به صورت یک دست منفی شد و شاخص کل در مجموع  3.7درصد افت
کرد .برخی سهم ها در اثر موج ورود پول جدید حبابی شده اند اما برخی
از سهم ها هم ،با لحاظ دالر  7هزار تومانی همچنان ارزنده اند.

طرح صادرات گاز ایران به پاکستان و هند احیا می شود

توافق  4جانبه برای خط لوله صلح ،این بار از مسیر دریا

درحالیکهموضوعخطلولهصلحبرایانتقالگازایرانبه
پاکستانوهندازمسیرخشکی،مدتهاستمتوقفمانده
و حتی موضوع صادرات به پاکستان (خط لوله آی پی) هم
پیشرفتی ندارد ،معاون وزیر نفت از توافق چهارجانبه برای
صادرات گاز ایران به هند و پاکستان از مسیر دریافت خبر
داد .منوچهری ،معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران،

در گفتوگو بــا ایلنا ،گفت :طــرح مفهومی صــادرات گاز
ایران به هند و پاکستان از مسیر دریا تهیه شده ولی هنوز به
چارچوب اجرایی نرسیده است .وی ،درباره توافق مسکو-
اسالم آباد برای صادرات گاز ایران به پاکستان اظهار کرد:
در این خصــوص یک توافــق چهارجانبه بین چهار کشــور
ایران ،روسیه ،پاکســتان و هند صورت گرفته و مذاکراتی

دادستانترکیه ازکشف مسیرخروج ارز ازایران به آمریکا خبرداد

بازداشت 417نفربه اتهام انتقال
نیم میلیارد دالرارز ازایران بهآمریکا
دادستانی ترکیه از بازداشــت  ۴۱۷نفر به اتهام انتقال
 2.5میلیارد لیر به حسابهای خارجی که اعالم شده
اغلب آن ها به ایرانیهای مقیــم آمریکا تعلق دارد ،خبر
داد.به گزارش مهر به نقل از سی ان ان ترک ،دادستانی
ترکیه دســتور بازداشــت  ۴۱۷مظنون به پول شویی را
صادر کرد .این اقــدام در ادامــه تحقیق دربــاره انتقال
 2.5میلیــارد لیر ترکیه (معــادل  ۴۱۹میلیون دالر) به
حســابهای بانکی خارجی انجام شــد .بر اســاس این
خبر ،حجم کالنــی از این مبلغ به حســاب شــهروندان
ایرانــی مقیــم آمریــکا انتقال یافته اســت .دادســتانی،
پلیــس و دیگر مقامــات هنوز اطالعــات کاملــی در این
خصوص ارائه ندادهاند اما به گفته ریاســت دادســتانی
شهر اســتانبول ،این تحقیقات برای شناسایی کسانی
انجام می شــود که امنیــت مالــی و اقتصــادی ترکیه را
هــدف قــرار دادهانــد.در بیانیه دادســتانی اســتانبول
میخوانیم«مظنونیــن متهــم به پول شــویی و تشــکیل
گروهی با هدف ارتکاب جرم و قانونشکنی در راستای
ممانعت از ســرمایهگذاری در حوزه توریســم هســتند و
این مبلغ را به حدود  ۲۸هزار و  ۸۸حســاب در خارج از
ترکیه منتقل کردهاند».شبکه «هابرترک» ساعاتی پس

در جریان است .گفتنی است ،وزارت انرژی روسیه روز یک
شنبهدربیانیهایاعالمکردهسندهمکاریدراجرایپروژه
خط لوله دریایی گاز از ایران به پاکستان و هند میان روسیه
و پاکستان به امضا رسیده است.معاون توسعه و مهندسی
شــرکت ملی نفت ایران درباره صادرات گاز بــه عمان نیز
گفت :کار مطالعاتی این پروژه در حال انجام است و پس از

عذرخواهی جهانگیری از مردم به دلیل
برخی کمبودها و مشکالت
معاوناولرئیسجمهوربهدلیلبرخیکمبودهاومشکالت
ازملتعذرخواهیکرد.بهگزارشایسنا،اسحاقجهانگیری
در مراسم افتتاح ۱۷۰۰مدرسه در سراسر کشور با اشاره به
اینکهمیدانیمشرایطکشوردشواراستومردمباسختیو
اند،اظهارکرد:بخشیازاینسختیهانتیجه
مشکالتمواجه 
تحریمهاوفشارهایآمریکاست،اماآنچهکهاهمیتدارداین
استکهظرفیتوقابلیتزیادیوجوددارد.

...

بازار خبر
احتمال جریمه  1.5میلیاردی بانک
انگلیسی توسط آمریکا

شوک سقوط دالر به خودرو و موبایل



...
خبر

آن به صورت EPCبه مناقصه گذاشته خواهد شد .بر اساس
این گزارش ،پیشــتر مهران امیرمعینی مدیر شرکت ملی
صادرات گاز ایران در گفتوگویی با ایلنا از توافق با عمان
برای صادرات از طریق خط  42میلیون متر مکعبی در روز
خبر داده و گفته بود :همچنین توافق شــده که بخشی نیز
تبدیل به ال.ان.جی شود.

ایسنا  -بانک استاندارد چارترد اعالم کرد با پرداخت 1.5
میلیارد دالر جریمه به وزارت دادگســتری آمریکا موافقت
کرده اســت .به گزارش بلومبرگ ،ممکن اســت این بانک
تا پیش از پایان امســال با جریمه مواجه شود ،اما مذاکرات
نهایی بیــن بانــک انگلیســی و وزارت دادگســتری آمریکا
هنوز آغاز نشده است .این تحقیقات مربوط به پرونده نقض
تحریمهای ایران است.

ترفند نفتکشهای ایران برای دور زدن تحریم
ایسنا-صنعتنفتجهانیبسیارکنجکاوشدهاستتاببیند
ایران چگونه در برابر تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفتش
عملخواهدکرد؟تحلیلگرانغربیمیگویندایرانباکمک
نفتکشهای خود بازی مــوش و گربه به راه انداخته اســت.
نفتکشهای ایران فرســتندههای خود را خاموش کردهاند
تا از رصد سیســتم های ردیابــی ماهــوارهای جهانی پنهان
بمانند.ایرانهمچنینهمزمانباافزایشقابلتوجهفعالیت
پاالیشگاههایداخلی،نگهدارینفتدرنفتکشهایخودرا
به عنوان یک خط دفاعی دیگر افزایش داده است.

توزیع بنزین سوپر آغاز شد
ایرنا  -از عصــر روز دوشــنبه ،توزیع بنزین ســوپر در تهران
آغاز شــده و طبق اعالم مســئوالن امر ،طی روزهای آینده
این توزیع در دیگر کالن شهرهای کشور نیز آغاز می شود.
پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز ایجاد اختالل در تولید
و عرضه بنزین ســوپر ،عرضه مجدد بنزین ســوپر با اولویت
کالن شهر تهران در جایگاه های عرضه سوخت از عصر روز
دوشنبه آغاز شــد .زیبا اسماعیلی ســخنگوی شرکت ملی
پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران درباره توزیع بنزین
سوپر در تهران گفت :با برنامه ریزی های انجام شده تولید
بنزین سوپر در پاالیشــگاه امام خمینی(ره) شازند آغاز و به
دنبال تامین این نوع بنزین ،توزیع آن در تهران شروع شد.

انبار احتکار  110هزار الستیک در کهریزک
کشف شد
ایرنا -رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری اعالم
کرد :افزون بر  110هزار حلقه الستیک خودروی سبک و
سنگین احتکاری از یک انبار در شــور آباد کهریزک کشف
شد .مهدی کمال نیا اظهار کرد :این انبار در طرح مشترک
تعزیرات حکومتی ،اداره صنعت ،معدن و تجارت ،نماینده
دادســتان و نیروی انتظامی کشــف شــد .وی خاطرنشان
کرد :بیش از  91هزارحلقه الستیک کشف شده مربوط به
خودروی سبک و بقیه خودروی سنگین است.

شبیخون اردوغان به انبار گران فروشان
ایلنا  -به گزارش رویترز ،اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در
دیدار با اعضای حزب «عدالت و توسعه» از مردم خواست تا
افزایش غیرمعمول قیمت اجناس در بازار را گزارش دهند
و اعالم کرد کــه دولت در صورت نیــاز به انبار ایــن مغازهها
شــبیخون خواهد زد .وی افزود« :هر زمان که در بازار تغییر
جدیایجادمیشود،وظیفهماستکهبهانبارگرانفروشان
شبیخون بزنیم و آن چه را ضروری است انجام دهیم».

از انتشار این خبر ،اعالم کرد که این افراد با جمعآوری
دالر از بازار ارز ایــران و بردن آن ها بــه ترکیه ،درنهایت
این نیم میلیــارد دالر را به  ۲۸,۰۸۸حســاب متعلق به
یهودیان ایرانی در ایــاالت متحده انتقال دادهاند.گفته
میشــود که روند پول شــویی از اول ماه میالدی ژانویه
آغاز شد و انتقال پول نیز با مبلغ پایه  ۵هزار لیر یا بیشتر
از شعب و دستگاههای خودپرداز مختلف انجام میشد.
▪جمع آوری ارز برای خرابکاری در ایران و ترکیه

همچنین خبرگزاری «آناتولی» نیــز گزارش داد که در
پی عملیات گسترده تیمهای مسلح نیروهای امنیتی
در  40استان ،تاکنون  280نفر از مظنونین بازداشت
شــدهاند .البته پلیس ،دادســتانی و دســتگاه قضایی
ترکیه اجازه اظهار نظر دربــاره جزئیات این عملیات را
ندارند.برخــی منابع هم مدعیاند که مقــداری از این
مبالغ برای گروههای تروریســتی از جمله پ.ک.ک و
ســازمان گولن برای اجرای عملیاتهای خرابکارانه
در ایران و ترکیه جمعآوری و منتقل شده بود .طی چند
روز قبل نیز شاهد برخی تالشها برای ایجاد ناآرامی و
ناامنی در ایران و ترکیه بودیم.
CMYK

