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داخلی سازی خودروهای چینی
فقط  ۲۰درصد

شاخص

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 2.500(147.500

) 3.000( 166.500

) 323(185.747

22.359

شاخصکلبورس

) 532( 224.057

هرگرمزعفراننگین

137.118

نرخ ارز

مهر-معاونوزیرصمتبااشارهبهالزامخودروسازانچینیمبنیبرافزایشسطحداخلیسازیخودروهایتولیدیدرایران،گفت:داخلیسازی
خودروهای خارجی تولیدی در ایران از جمله چینیها ،حداقل باید ۲۰درصد باشد .وی با اشاره به این که نرخ  20درصدی برای داخلی سازی
بسیار کم است ،افزود :اکنون داخلی سازی  ۲۰درصدی برای خودروسازان چینی بسیار پایین است.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

39.920

هرگرمزعفرانپوشال 107/961

مشهد

4.600.000

49.000.000

تهران

4.559.280

48.000.000

) 600/000(50.250.000

18.000.000 28.000.000

...

بازار خبر
قیمت مرغ کاهش یافت اما اقالم
آن هنوز نه
ایسنا -مــرغ در آستانه مــاه مبارک رمضان
به نرخ مصوب  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان عرضه
میشود اما اقالم مختلف آن همچون سینه و
فیلههمچنانباقیمتهایقبلیعرضهشدهو
نرخآنهاهمخوانیباقیمتمصوبمرغندارد.

افزایش  17.3درصدی مقرری
بگیران بیمه بیکاری در سال ۹۷

تسنیم -تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری
در سال گذشته  17.3درصد افزایش داشته
است.بررسیتعدادمقرریبگیرانجدیدبیمه
بیکاری بر حسب جنس نشان می دهد که در
سال  97مردان 77درصد از مقرری بگیران
جدید را به خود اختصاص داده اند .همچنین
ازبینتماممقرریبگیرانجدیدبیمهبیکاری
97حدود84درصدمتاهلیامتکفلهستند.

...
بنزین

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
سهمیه بندی بنزین فعال
متوقف است
محمد اکبری  -سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس با اعالم بررسی وضعیت سوخت در
جلسه غیرعلنی مجلس اظهارکرد :موضوع
سهمیه بندی بنزین فعال متوقف است؛ قرار
استدولتومجلسبهصورتمشترکدراین
بارهبحثوبررسیکنندوراهکاریبیندیشند.
به گزارش خراسان ،بهروز نعمتی در حاشیه
جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران
پارلمانی اظهارکرد :قرار است برخی وزرای
دولتدرجلسهغیرعلنی امروزمجلسحضور
یابند تا درب ــاره وضعیت اقتصادی کشور،
اصــاح ساختار بودجه و همچنین سامان
دهی سوخت مباحثی را داشته باشیم .در
همین حــال ،روز گذشته پس از برگزاری
جلسه غیر علنی مجلس موضوع شایعه اعالم
سهمیه بندی بنزین همچنان بحث ادامه دار
صحن مجلس بود که در حاشیه دستورات
جلسه علنی مجلس دیــده شد .نمایندگان
مجلس در تذکرات خود ،خطاب به دولت و
مسئوالنکشور،سهمیهبندیوگرانیبنزین
را در شرایط کنونی به زیان کشور و زمینه ساز
افزایش گرانی و تورم در جامعه دانستند .در
جلساتفراکسیونیمجلسنیزموضوعگرانی
بنزینموردتوجهقرارداشت.

تبگرانی در بازار

وعده توزیع هزاران تن کاالهای اساسی برای مقابله با گرانی
وضعیتبازارکاالهایاساسیامسالتا
حدی متفاوت از سال گذشته است چرا
که موج گرانی ،منجر به کمیابی دوره
ای و گرانی آن ها می شود .نمونه این
را می توان در بازار کاالهای تن ماهی و
ماکارونیدید.دربرخیدیگرمانندشکر
هم کاهش تولید به دلیل شرایط جوی
عامل افت عرضه و افزایش قیمت شده
اســت.در تازه ترین رویدادهای بازار،
دیروز تسنیم گزارش داد که تن ماهی

در فروشگاه های بــزرگ زنجیره ای و
نیز اینترنتی نایاب شده و قیمت برخی
برندها به بیش از  60درصــد افزایش
یافته است .بر اساس این گزارش ،یکی
از برندهای معروف تن ماهی که تا پیش
از این به قیمت  9200تومان عرضه
می شــد ،هم اینک قیمت  15هــزار و
 500تومان روی آن درج شده و به گفته
برخی فروشندگان ،برندهای دیگر هم
توزیع تن ماهی را در بــازار کم کــرده و

توزیع کنندگان این شرکت ها نیز وعده
افزایش قیمت را داده اند.از سوی دیگر
ایسنا ،از بــازار محصوالت ماکارونی
خبر داده است که به رغم تجدید نظر
سازمان حمایت در روزهــای اخیر در
قیمت ماکارونی ،برخی از فروشگاه ها
باز این کاال را تا دو برابر قیمت پارسال
و حتی گـــران تــر از نــرخ هــای جدید
اعالمی به فــروش می رسانند .بنا بر
اظهارات آثاریان ،رئیس هیئت مدیره

درخواست رشوه آمریکا از عراق برای معافیت
تحریمی تجارت با ایران

معاون وزیر نفت :همه ظرفیت ها برای فروش نفت
در "بازار خاکستری" بسیج شده است
در حالی که برخی منابع خبری از عقب نشینی
مجدد آمریکا از تحریم صادرات انرژی ایران و
اعطای معافیت به عراق خبر داده اند ،معاون
وزیر نفت در امور بازرگانی هم از بسیج ظرفیت
ها برای فروش نفت در "بازار خاکستری" خبر
دادوتصریحکردکهاگرمابهاندازهکافیتخفیف
دهیممیتوانیمبهخودترامپهمنفتبفروشیم!
به گزارش ایسنا ،حمید بعیدینژاد در صفحه
توئیترخودبهبازنشربرخیاخبارپرداختکهاز
قول منابع عراقی منتشر شده است .وی گفت:
بر اساس برخی منابع سیاسی عراقی ،آمریکا
به دولت عراق اطالع داده است در صورتی که
تا نیمه ماه آینده میالدی با شرکت آمریکایی
اکسون موبیل قرارداد انرژی امضا کند ،دولت
آمریکا بــرای ادامــه همکاریهای اقتصادی
دولت عراق با ایران معافیت صادر خواهد کرد.
تیلرسون ،نخستین وزیر خارجه دولت ترامپ
یکی از مدیران اصلی شرکت اکسون موبیل
است.
در همین حــال ،معاون وزیــر نفت در امــور بین
الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید بر این که
امکان مقاومت مقابل تحریم های ناعادالنه،

نامشروع و غیرقانونی آمریکا را داریــم ،گفت:
همه ظرفیت کشور را برای فروش نفت در بازار
خاکستریبسیجکردیم.
به گزارش ایرنا« ،امیر حسین زمانی نیا» روز یک
شنبه در نشست «تحریم نفتی ایــران از سوی
آمریکا و تبعات بین المللی آن» که در دانشگاه
آزاداسالمیواحدعلوموتحقیقاتتهرانبرگزار
شد ،با اشاره به فروش نفت به پنج کشو ِر چین،
هند،ترکیه،ژاپنوکرهجنوبیگفت:عالوهبراین
کشورها،مابهدالیلیهمهظرفیتکشوررابسیج
کردیمودربازارخاکستری،نفتمیفروشیم.
ویافزود:مننمیتوانمبگویمروزانهچندبشکه
نفت می فروشیم .این به شما کمکی نمیکند
اما به پمپئو خط می دهد و کمک می کند .نمی
توانمدربارهبازارخاکستریتوضیحدهم.زمانی
نیاخاطرنشانکرد:اگرمابهاندازهکافیتخفیف
دهیممیتوانیمبهخودترامپهمنفتبفروشیم.
وی یادآور شد :در شرایط کنونی که دالل های
بسیاری برای خرید نفت ایران اعالم آمادگی
کردندریسکباالمیرودومابایدسعیکنیمدر
اینشرایطغیرشفافمیزانریسکوتعدادبابک
زنجانیهاراکاهشدهیم.

سکه طرح جدید

) 100/000( 50.900.000

ایران دهمین پاالیشگر نفت
ایــران در حالی دهمین کشور دارای
بیشترین ظرفیت پاالیش نفت در دنیا
لقبگرفتهاستکهبهعقیدهکارشناسان
تاکنون به این بخش توجه کافی صورت
نگرفتهوصنعتپاالیشباتوجهبهشرایط
تحریمی و همچنین توان داخلی ،امکان
توسعه بسیار بیشتری را دارد .طبق
آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا ،این
کشور به همراه چین در صدر کشورهای
پاالیشگر نفت دنیا در سال  2018قرار
داشته است ( .آمار :خبرگزاری مهر)

نیم سکه

ربع سکه

18.000.000 28.000.000

انجمنصنفیکارفرمایانکارخانجات
ماکارونی ایــران ،سازمان حمایت ،به
تازگی قیمت هر بسته ماکارونی را تا
پنج هــزار و  450تومان افزایش داد.
شکر نیز از دیگر محصوالتی است که
بازار آن در روزهای اخیر خبرساز شده
است .خبرگزاری فارس ،گزارش داده
است که به رغم اعالم اخیر دبیر ستاد
تنظیم بازار مبنی بر توزیع  20هزار تن
شکر تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم
سه هــزار و  400تومان در نمایشگاه
های طرح ضیافت ،اکنون شکر در بازار
و حتی فروشگاه هــای یادشده نیز به
سختی یافت می شــود .این در حالی
است که ظاهر ًا این کاال در برخی مغازه
های محلی ،به قیمت کیلویی  9تا 10
هــزار تومان فروخته می شــود .در این
شرایط البته خبرگزاری مهر به نقل از
دبیرانجمنصنفیقندوشکرنقلکرده
که برای واردات  1/4میلیون تن شکر
برنامه ریزی شده که هم اکنون بخشی
از آن وارد شده است .برداشت چغندر
پاییزه نیز در روزهــای اخیر آغاز شده و
طی یک ماه آینده قیمت این محصول
کاهش خواهد یافت .دانــایــی بارش
های سال گذشته و امسال را دلیلی بر
کاهش برداشت نیشکر و عرضه شکر
اعالمکردهاست.

▪آخرینخبرازقیمتکاالهایاساسی

در این حال ،خبرگزاری فارس گزارش
داد که براساس آخرین مصوبه ستاد
تنظیم بازار همه کاالهای اساسی از
جمله برنج ،روغن ،شکر ،مرغ ،گوشت
قرمز و دیگر کاالها همچون خرما،
زولبیا و بامیه تأمین شده و قیمت و
چگونگی توزیع آن نیز به همه استانها
ابــاغ شــده اســت .مسعود بصیری،
مدیرکل دفتر برنامهریزی ،تأمین،
توزیع ،تنظیم بازار و ذخایر راهبردی
وزارت جهاد کشاورزی توضیح داد :در
ردیف کاالهای اساسی  ۳۰هزار تن
برنج ۱۱۲۳هندیبرایتوزیعاستانی
مصوب شده که قیمت مصرفکننده
آن کیلویی  ۷,۴۰۰تومان بوده و در
بستهبندیهای  ۱۰کیلوگرمی توزیع
خواهد شد .همچنین  140هزار تن
شکر به قیمت کیلویی  ۳,۴۰۰تومان
و 30هزار تن روغن نباتی برای صنوف
و صنایع در حلب  ۱۶کیلوگرمی به
نرخ  ۱۰۵هــزار تومان 15 ،هــزار تن
گوشت مرغ به صورت گرم و به قیمت
کیلویی ۱۱هزارو ۵۰۰تومان 5،هزار
تن گوشت مرغ منجمد به قیمت ۱۰
هزار و  ۵۰۰تومان و  5هزار تن گوشت
مخلوط منجمد به قیمت  ۳۱هــزار و
 ۵۰۰تومان توزیع می شود.

پیگیری استرداد متهم فراری پرونده پتروشیمی

قاضی مسعودی مقام از پیگیری دستگاه قضا
برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده
پتروشیمی بــه کشور خبر داد« .محمدحسین
شیرعلی»یکیازمتهماناینپروندهدربابمعاونت
در اخالل در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق
نامشروع به مبلغ  8میلیون دالر است .به گزارش
فارس ،وی گفت :اقداماتی برای احضار این متهم

انجامشدهووثایقیکهسپردهبودبهمبلغ ۱۳میلیارد
توماندراختیارماست.گفتنیاستدرنهمینجلسه
دادگاه ،وکیل شیرعلی علت حاضرنشدن متهم در
دادگاهرابیماریدانستهوگفتهبود:بنابهاطالعات
دریافتی،نامبردهبهبیماریخونیحادمبتالست.به
گفته وی متهم اظهارکرده که بعد از درمان به کشور
مراجعتخواهدکرد.

...
انرژی

مدیرعاملمپنابااشارهبهساخت
توربین گازی MGT40خبر داد:

خودکفایی کامل در احداث
انواع نیروگاه ها
حسین بردبار -مدیرعامل مپنا با اشاره به
ساخت توربین گازی  MGT40توسط این
گروه صنعتی از خودکفایی کامل کشور در
احداثصفرتاصدیکنیروگاهدرتماممقیاس
هایکوچک،متوسطوبزرگخبرداد.
به گزارش خراسان ،عباس علی آبادی دیروز
درنشستخبریبابیاناینکهتوربینگازی
 MGT40تمام مراحل آزمایش خود را طی
کرده و محصولی کامال ایرانی است که از
تجمیع شش هزار قطعه درست شده است،
افزود :ما درصدد هستیم از این توربین عالوه
بر تولید برق و صادرات آن به سایر کشورها
در زمینه جمع آوری گازهای فلر در مجتمع
های نفتی نیز استفاده کنیم و دراین زمینه
مذاکراتی با وزارت نفت خواهیم داشت.
علی آبــادی در پاسخ به پرسش خراسان
مبنی براین که آیا درشرایط سخت تر شدن
تحریم هــای ظالمانه ،افــزایــش صــادرات
خدمات فنی ومهندسی در دستور کار مپنا
قرار دارد ،گفت :مپنا دراین زمینه اقدامات
فراوانی در دستور کار دارد که بعضا منجر به
قراردادهای با ارزش2تا 3میلیارد دالر شده
است.مدیرعامل مپنا در پاسخ به این سوال
که گفته میشود هنوز باوجود خودکفایی
ایران در ساخت تجهیزات نیروگاهی ،برخی
از تجهیزات نیروگاهی مشابه وارد ایران
میشود ،اضافه کرد :برخی منافع و سودها
باعث شــده اســت که بهرغــم تولید برخی
تجهیزات نیروگاهی نمونه مشابه آن وارد
کشور شود ،از این رو امیدواریم از این پس
تجهیزات نیروگاهی مثل MGT40که امروز
از آن رونمایی شد وارد کشور نشود.

