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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00048,200,000پراید 1111

37,381,00043,800,000پراید 2131

40,313,00044,000,000پراید 3151

155,000,000175,000,000چانگان4

43,443,00051,300,000تیبا صندوق دار5

55,943,00057,200,000ساینا دنده ای6

63,158,00074,300,000پژو 7405

8SLX 67,880,00084,700,000پژو

65,578,00076,500,000پژو 405 دوگانه سوز9

78,338,00096,000,000پژو پارس10

--پژو پارس TU5 کالس 1113

67,283,00082,600,000پژو 206 تیپ 122

83,690,00097,700,000پژو 206 تیپ 135

80,754,00097,500,000پژو V8 206 صندوقدار14

15)LX( 66,770,00077,300,000سمند ال ایکس

16EF7 69,773,00089,000,000سمند

90,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716

110,000,000-دنا18

132,000,000-تندر پالس دنده19

96,730,000121,000,000پژو 207 دنده ای20

273,000,000384,000,000مزدا213

22H30  75,000,000128,500,000

-103,100,000استپ وی23

162,000,000-  207 اتوماتیک24

114,994,000315,000,000پژو252008

67,203,00078,000,000رانا

قیمت )به تومان(نوع سکه

4,216,000سکه تمام طرح جدید

4,120,000سکه تمام طرح قدیم

2,252,000نیم سکه

1,452,000ربع سکه

981,000گرمی

419,700هرگرم طالی 18 عیار

نوع ارز

11,693دالر

13,194یورو

14,180پوند

2,099لیر ترکیه

3,200درهم امارات

*به گزارش خبرگزاری فارس مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با اعالم اینکه از دیروز سوخت گیری در 
جایگاه ها با کارت سوخت انجام می گیرد، گفت: 24 میلیون خودرو 
و موتورسیکلت در کشور در حال تردد هستند که تا کنون برای آنها 
کارت سوخت صادر شده است. امیر وکیل زاده افزود: سوخت گیری 
در جایگاه های سوخت صرفاً با کارت شخصی انجام می شود. البته 
برخی منابع خبری اعالم کرده اند، که هنوز امکان استفاده از کارت 

سوخت فراهم نشده است.
*نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با رادیو اقتصاد 
گفت: اعمال سیاست ارز 4200 تومانی از سوی دولت همانند زلزله ای بود 
که اقتصاد کشور را نابود کرد. حمیدرضا صالحی افزود: این تصمیم که بدون 
مشــورت با بخش خصوصی و حتی کارشناسان صورت گرفته بود شوکی 
عظیــم به اقتصاد مملکت و فعاالن اقتصادی وارد کرد. وی ضمن تاکید بر 
اصالح زیرساخت های تولید در کشور ادامه داد: تولید اساس هر اقتصادی 
اســت و دولت باید بصورت جدی به این عرصه ورود پیدا کند. متاســفانه 
تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی امروز با مشکالت عدیده ای مواجه هستند 
از این رو می طلبد دولتمردان دســت فعاالن اقتصادی را به گرمی بفشارند 

و از آنان حمایت کنند.
*به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: یکی از نکاتی که بارها واحدهای صنعتی در رابطه با مشکل 
تامین مواد اولیه پتروشیمی به آن اشاره کردم قیمت های مختلف 
و بســیار گران در فضای بورس کشور بود.  فرشاد مقیمی افزود: 
در بازدید سرزده ای که از انبارهای شورآباد تهران صورت گرفت 
متوجه شدیم که کاالها در پاکت های متفاوت بسته بندی و حتی از 
مرز خارج می شود. وی افزود: در کل سال 96 تولید ما 6.7 میلیون 
تن در حوزه مواد پتروشیمی بوده است که 3.6 میلیون تن صادرات 

داشته ایم. در سال 97 هم تولید به 6.6 میلیون تن رسید.
*معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس از وجود 8.5 تا 9 میلیون کارگر بیمه شده در کشور خبر داد و گفت: 
با تغییر ماهیت اشــتغال، در آینده بسیاری از مشاغل کنونی حذف خواهد 
شد. حاتم شاکرمی با بیان اینکه الزم است برای ارائه خدمات به کارگران و 
کارفرمایان سامانه های الکترونیک به صورت غیرحضوری فعال شود، افزود:  
این امر یک شرطی دارد که از همه رسانه ها می خواهیم به جامعه کارگری 
و کارفرمایی بگویند، حداقل یکبار به پیشخوان الکترونیک مرتبط به کارگر 
و کارفرمایی مراجعه و احراز هویت کنند و کد دریافت کنند.  به گفته وی 
در حال حاضر سامانه الکترونیک کارگری در تهران و اردبیل با 32 زیرسامانه 

به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. 
*به گزارش خبرگزاری فارس، علیرغم اینکه بارها از سوی مدیران 
ارشد وزارت راه و شهرســازی و شرکت عمران شهرهای جدید 
مبنی بر احتیاط متقاضیان مسکن مهر در خرید و فروش واحدهای 
مسکونی باز هم رشــد بنگاه های مسکن فعال در خرید و فروش 
مســکن مهر در بیابان های شهر جدید پردیس نشان می دهد که 
هنوز هم استقبال از سوی خریداران و فروشندگان مسکن مهر وجود 
دارد که بنگاه های مسکن ایجاد می شود. در فاز 11)کوزو( مسکن 
مهر شهر جدید پردیس که اتفاقا هنوز تعداد زیادی از واحدهای 
آن واگذار نشــده به تازگی و بعد از تونل سالم بنگاه مسکن فعال 

در خرید و فروش مسکن مهر ایجاد شده است.

کوتاه اقتصادی

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که ساخت وسازهایی که هدف 
مشخصی ندارد یک تله مالی برای منابع کشور است، گفت: حدود 
2/2میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوارها در کشور وجود دارد. 
محمد اســالمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آمار خانه های 
خالی در کشور، اظهار کرد: آمار خانه های خالی یک بحثی است. مرکز آمار 
ایران اعالم کرده تعداد خانه های شناسایی شــده بر اساس سرشماری سال 

1395 بالغ بر 24 میلیون و 200 هزار واحد است.
وی ادامه داد: تعداد خانوارها نیز حدود 22 میلیون است، یعنی حدود 

2/2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوارها وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: موضوع مهم این است که ببینیم خانه های 
خالی از چه جنســی است؛ این را باید احصا و شناسایی کنیم. در این راستا 
برنامه ای را در قالب سامانه جامع امالک و اسکان کشور پیگیری می کنیم که 
به اخذ مالیات بر خانه های خالی مالیات منتج می شود، در این صورت مالک 
خانه به تحرک واداشته می شود و تکلیف خانه خالی را روشن خواهد کرد.

اســالمی افزود: تا این اتفــاق نیفتد نمی توان آمــار واقعی خانه های 
 خالــی را اعــالم کــرد، چراکه خیلــی از مــردم در شــهرهای مختلف 
واحد مسکونی دارند، بخشی از مردم نیز برای حفظ ارزش پول واحدهایی 

را خریداری کرده اند.
وی با تأکید به این که "واقعاً نمی دانیم اینها چه ماهیتی دارند"، در پاسخ به 
این مطلب که برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند باید برای ایجاد 
تعادل بین عرضه و تقاضا بخشی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه باشد، 
تصریح کرد: این یک فرض است؛ ما در مال دیگران نمی توانیم برنامه ریزی 
کنیم. معتقدم سرمایه گذاری و ساخت وسازهایی که هدف مشخصی در بازار 
ندارد و برای آن این قدر خواب اتفاق می افتد یک تله مالی برای منابع کشور 

است که باید از آن پرهیز کنیم.

 وزیر راه و شهرسازی:
 ۲/۲میلیون مسکن بیشتر از خانوارها داریم 

مجری سابق برنامه پایش گفت: تمامی مدیران 
اقتصادی که االن در راس هستند، در سال های 90 و 
91 منتقد وضع موجود بودند. اما وقتی خودشان به 

مدیریت رسیدند، همان تصمیمات را گرفتند. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی حیدری با بیان 
اینکه بازار خورو در ســال 91 هم با افزایش شدید قیمت 
مواجه شــد، خاطرنشان کرد: در آن ســال ها بازار خودرو 
همانند امروز، پرسودترین بازار بود. خیلی از تصمیماتی که 
در حال حاضر گرفته می شود، در سال ها و در دولت های قبل 

به خصوص در سال های 90 و 91 نیز وجود داشته است.
وی درباره دالیل این شــباهت ها گفت: یک دلیل آن 
بحث های ساختاری و فرایندی است. در ساختار حکمرانی 

ما مشــکالت عدیده ای وجود دارد. به عنوان مثال تمامی 
مدیران اقتصادی که االن در راس هستند، در آن سال های 
90 و 91 که بیرون دولت بودند، منتقد وضع موجود بودند. 
اما وقتی خودشــان به مدیریت رسیدند، همان تصمیمات 

سال های 90 و 91 را گرفتند.
مجری سابق برنامه پایش ادامه اداد: گرفتن تصمیمات 
مشابه دو معنی دارد. یکی آنکه تصمیمات در جاهایی دیگر 
گرفته می شــود و وزرا و مقامــات بانک مرکزی همه هیچ 
کاره هســتند یا این معنی را می دهــد که این حرف های 
ســابق منتقدین در شرایط کارشناســی زده شده و وقتی 
منتقدان مدیر می شوند به علت وجود شرایطی از تصمیمات 

کارشناسی استفاده نمی کنند.

حیدری درباره تجربه ای دیگر اضافه کرد: در سال 93 
ما با مراجعه به سایت بانک مرکزی لیست موسسات مالی 
و اعتباری مجاز را درآوردیم و اعالم کردیم. همچنین اسم 
چند موسســه نیز آورده شــد و گفتیم به علت اینکه اینها 
در لیست مجازها نیســتند پس غیرمجاز می باشند. اما با 
کمال تعجب از سوی مسئوالن وقت بانکی مرکزی با برنامه 
تماس گرفتند که چرا نام برخی موسسات را غیرمجاز اعالم 
کردید؟ بعد از آن بود که بحران موسسات مالی و اعتباری 

در کشور پیش آمد.
همچنین کیاداوود اســفندیاری، دیگر مجری برنامه 
پایش، با اشــاره به تالطم نرخ ارز در ســال های 91 و 92 
خاطرنشــان کرد: در آن سال بازار ارز آشفته شده بود و ما 

در برنامه تحت فشــار بودیم. به ما گفته بودند تحت هیچ 
شرایطی نباید اسم کلمه دالر و ارز را آورد. به همین دلیل 
در تحلیل ها ما از اصطالح »اسمشو نبر« استفاده می کردیم. 
در آن سال ها تجربه این موضوع وجود نداشت، ولی در آشفته 
بازار اخیر با وجود تجربه گذشته، بازهم ناکارآمد عمل شد.
وی با اشاره به تصمیمات مشابهی که در طی 70 سال 
اخیر اتخاذ و اجرا شــده، افزود: ما از شش سال پیش تمام 
پیش بینی هایمان درباره شــرایط اقتصادی محقق شــده 
اســت. به عنوان مثال درباره سود باالی بانکی در سال 93 
پیش بینی کردیم که باعث تورم باالی اقتصادی می شود. یا 
درباره روند افزایش قیمت خودرو، همین روند در سال های 

آینده نیز می تواند پیش بیاید.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی علت افزایش 
قیمت مرغ را از سوی مرغداران دانست و گفت: قیمت 
مصوب هر کیلو مرغ 12 هزار و 900 تومان اســت اما در 

بازار به قیمت 1۵ هزار تومان عرضه می شود.
مهدی یوسف خانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت 
مرغ تا کنون روند کاهشــی به خود نگرفته و تنها از چند روز 

گذشته، قیمت ها ثبات پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب، در میدان 
بهمن کیلویی 12 هزار تومان به واحدهای توزیعی عرضه می شود 
و واحدهای فروش سطح شهر هر کیلو از این مرغ را به قیمت 

12 هزار و 900 تومان عرضه می کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی افزود: متأسفانه 
در حال حاضر بســیاری از مرغداران، مرغ را به قیمت مصوب 
کیلویی هشــت هزار و 500 تومــان عرضه نمی کنند و قیمت 
عرضه آنها در حدود کیلویی 10 هزار و 500 تومان اســت که 
 این محصول در نهایت در بازار به قیمت کیلویی 15 هزار تومان 

به فروش می رسد.
یوسف خانی با بیان اینکه گرانی مرغ از سوی مرغداران است، 
اظهار کرد: مرغداران مرغ زنده را با قیمتی بیش از قیمت مصوب 
عرضه می کنند. واحدهایی که مرغ را به قیمت گران خریداری 
و عرضه می کنند، از سوی بازرسان اصناف و تعزیرات با جریمه 

مواجه می شوند.
وی توضیح داد: برخالف رویه همیشگی اصناف که فاکتور 
خرید مالک گران فروشــی است؛ در زمینه قیمت مرغ، مالک 

قیمت مصوب است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی خاطرنشان کرد: 
تأمین مرغ با قیمت مصوب از سوی شرکت پشتیبانی امور دام 
انجام می شود و واحدهایی که مرغ را به قیمت مصوب دریافت 

می کنند، باید به قیمت مصوب آن را عرضه کنند.
بر اساس این گزارش، از اواخر ماه گذشته قیمت مصوب مرغ 
به کیلویی 12 هزار و 900 هزار تومان افزایش یافت با این حال 
برخی از واحدهای خرده فروشی سطح شهر از قیمت های مصوب 
پیروی نمی کنند به گونه ای که این محصول را به طور میانگین 
کیلویــی 15 هزار تومان عرضه نموده و مرتکب گران فروشــی 

می شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی:

مرغداران مسئول گرانی مرغ هستند

با وجود اینکه حامیان اجرایFATF مدعی رعایت 
الزامات این نهاد در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما 
اعتراف مقامات آمریکایی نشان می دهد استانداردهای

FATF در خود آمریکا رعایت نمی شود!
به گــزارش خبرگزاری فارس، یکی از اســتدالل های 
 FATF حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی
 ،CFT و بخصوص پیوســتن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و
اجرای کامل استانداردهای FATF در سراسر جهان است. در 
این زمینه می توان به اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی؛ حسین قریبی، دســتیار وزیر امور خارجه و 
مسئول پرونده FATF در این وزارتخانه و همچنین مصطفی 
کواکبیان عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اشــاره کرد. با این وجود، مقامات آمریکایی به عدم 

رعایت استانداردهای FATF در این کشور اذعان دارند.
در جلسه  سنای آمریکا با موضوع تامین مالی غیرقانونی و 
شرکت های پوششی که در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 98 برگزار 
شد، دونتائونو مدیر بخش جرایم مالی FBI گفت: »گروه ویژه 
اقدام مالی FATF اخیرا عدم وجود قانون شفافیت مالکیت را 
به عنوان نقطه ضعف عمده در اقدامات ایاالت متحده علیه 
تامین مالی غیرقانونی قلمداد کرده است. همکاران خارجی 
ما گام هایی را برای رسیدگی به این مسئله در قلمروی خود 
برداشته اند، در حالی که عدم شفافیت در آمریکا جنایتکاران 

را جذب می کند که از نظام مالی ما سواستفاده کنند.« 
همچنین، ســناتور مارک وارنر در این جلســه با اشاره 
به وجود پولشــویی های گسترده در آمریکا گفت: »من فکر 
می کنم همــه  ما می دانیم که آقــای دونتائونو در اظهارت 

مکتوب خود به این حقیقت  اشــاره کرده بود که گروه ویژه 
اقدام مالی FATF در رابطه با پولشویی در سال 2006 گزارشی 
منتشر نمود و در آن گفت که آمریکا خیلی عقب است. بعد 
از آن ما یک گزارش دیگری در ســال 2016 منتشر کردیم 
که در آن گزارش گفته شــده بود بیشتر اتحادیه اروپا واقعا 
پیشــرفت کرده اند، اما ما هنوز عقب هســتیم. من امیدوار 
 بودم که این عرصه ای باشــد که کمیته ســنا بتواند از  آن 

باری بردارد.« 
در حالیکه  نظام بانکی داخلی آمریکا فاقد استانداردهای 
اولیه مبارزه با پولشــویی اســت، آمریکایی ها به شدت به 
دنبال شفاف ســازی نظام بانکداری دیگر کشورها هستند، 
تا با سوءاســتفاده از شفافیت داده های اقتصادی کشورهای 
مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها 

با ابزار تحریم و... وارد کنند.
بر اســاس آمارهای موجود، حدود 500 میلیارد تا 1.8 
تریلیون دالر )بین دو تا پنج درصد درآمد ناخالص ملی دنیا( 
حجم کل پول های کثیف )پولشــویی( در دنیا است که 47 
درصد آن مربوط به آمریکاست. از سوی دیگر آمریکایی ها از 
مناطقی مانند پاناما به عنوان بهشت پولشویی برای پوشش 

درآمدهای حاصل از مواد مخدر استفاده می کند.
با وجود آنکه کارویژه اصلی FATF مبارزه با پولشــویی 
است، اما این نهاد نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، 
هدایتگر اصلی سیاستگذاری ها در FATF است و نقشی کلیدی 
را در این نهاد بازی می کند. این رفتار FATF نشان می دهد 
که این نهاد بین الدولی نهادی سیاسی و غیرکارشناسی است 

و به دنبال مبارزه واقعی با پولشویی نیست.

اعتراف مقامات آمریکایی: 

استانداردهای FATF در آمریکا هم رعایت نمی شود!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر روی 
شاخص های کالن اقتصادی گفت: این اقدام بیشتر 

آثار روانی و حسابداری دارد. 
علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار 
داشت: تصمیم حذف چهار صفر از پول ملی هم هیچ ربطی 
به اصالح ساختار بودجه و اصالح ساختار اقتصادی کشور 
ندارد و امری کامال شــکلی است. حذف صفر از پول ملی 
تاثیری در ماهیت شــاخص های کالن اقتصادی و عملکرد 
کالن کشــور ندارد و بیشــتر آثار روانی و حسابداری در 

بخش های دولت و مردم دارد. 
وی با بیان اینکه این کار قطعا تاثیر جدی در پارامترهای 
مهم اقتصاد کشور نخواهد داشت، افزود: حذف صفر از پول 
ملی دستاورد ملموسی هم برای اقتصاد کشور ندارد و اجرای 
این موضوع می تواند هزینه های باالیی بر اقتصاد کشــور 
تحمیــل  کند زیرا ما نیازمند چاپ پول، تغییر نرم افزارها و 

اقدامات دیگر خواهیم بود.

در همیــن زمینــه، عبدالمجید رافع حق نــژاد، دبیر 
کارگروه مالی ســندیکای بیمه گران ایران در گفت وگو با 
خبرگزاری ایســنا، با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول 
ملی باعث تســهیل مبادالت مالی خواهد شد اضافه کرد: 
انجام این عملیات ممکن اســت در حوزه سهام مشکالتی 
را به وجود بیاورد. برای مثال ارزش یک سهم ممکن است 
700 تومان باشــد که زمانی که مبنا 1000 تومان شــود 
ممکن است مشکالتی برای حسابرسی آن به وجود بیاید 

که البته قابل حل است.
وی بــا بیان اینکه حذف صفرهــا از پول ملی طرحی 
تجربه شده در دنیا است، درباره تاثیرات آن بر صنعت بیمه 
نیز اظهار کرد: در بازارهای سرمایه گذاری مانند بازار بورس 
ممکن است برخی تضادها ایجاد شود، اما در مجموع این 

طرح تاثیری بر صنعت بیمه نخواهد داشت. 
همچنین، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به همین 
موضوع بیان کــرد: به نظر اتاق بازرگانی تهران، این اقدام 

می تواند اثرات مثبتی داشته باشد، زیرا محاسبات با توجه 
به صفرهای زیادی ناشی از تورم دچار مشکل شده است. 
وی افزود: البته این اقدام باید همزمان با تغییر ساختار 
اقتصادی انجام شــود، زیرا اگر این تغییر ساختار صورت 
نگیرد، اما هر ســاله شاهد تورم باالی 30 درصد باشیم باز 
هم شاهد افزایش صفرها خواهیم بود و چند سال بعد هم 

باید دوباره اقدام به حذف صفر کنیم. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران به اســتمرار تخصیص ارز 
4200 تومانی برای واردات برخی کاالها اشاره کرد و گفت: 
تقریبا تمامی روسای کمیســیون ها با این روند مخالفند، 
زیــرا با توجه به اینکه افــراد خاصی موفق به دریافت این 
ارز می شــوند این موضوع باعث رانت و فســاد در اقتصاد 

کشور می شود. 
خوانساری با بیان اینکه پرداخت ارز دولتی باعث خروج 
سرمایه می شود ادامه داد: همچنین از آنجا که سیستم توزیع 
درستی در کشور وجود ندارد اقالمی که با ارز 4200 تومانی 
وارد کشور می شود با همان قیمت به دست مصرف کننده 

نمی رسد. ارز 4200 تومانی به تولید لطمه می زند و باعث 
قاچاق و خروج سرمایه از کشور می شود. 

وی اضافه کرد: ما خواستار قطع سریع ارز 4200 تومانی 
هستیم و اگر قرار باشد که دولت به اقشار اسیب پذیر کمک 
کند تنها راه پرداخت یارانه نقدی است. در بحث ارز 4200 
تومانی هم می بینیم که تعدادی واردکننده و صادرکننده 

به دادگاه رفتند.
وی در مورد ممنوعیت های واردات که طی هفته های 
اخیر توســط وزارت خانه ها و دستگاه های مختلف اعمال 
شده است، گفت: این در حالی است بر اساس قانون مقررات 
صادرات و واردات، تنها واردات مشروبات الکلی، مواد مخدر 
و اســلحه ممنوع است و واردات سایر کاال ها باید بر اساس 

تعرفه مدیریت شود. 
خوانســاری ادامــه داد: بــا توجه به اینکــه این نوع 
ممنوعیت ها به تولید لطمه می زند، اگر هم قرار است در این 
موارد تصمیمی اتخاذ شود، در سطوح باالتر از وزارتخانه ها 

مثل سران قوا در رابطه با آن تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف صفر از پول ملی اثر روانی دارد

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد 
امیدواریم در آینده بسیار نزدیک نفتکش »گریس1« 
با پرچم ایران به فعالیت خود در آب های بین المللی 

ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جلیل اسالمی در نشست 
خبری خود درباره نفتکش توقیف شده »گریس1« در آب های 
انگلیس که به صورت مغرضانه از سوی این کشور توقیف شد، 
اظهار داشت: توقیف این کشتی با پرچم ایران با دالیلی غلط 
و ناشی از غرض ورزی از سوی کشور انگلستان رخ داد، اما به 
سرعت تالش ها از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران برای 

رفع توقیف این کشتی انجام شد.
وی افــزود: انگلیس عالقمندی خــود را برای رفع این 

مشــکل و راه حل بعد از اقتدار ما نشان داد، اسناد رسمی و 
غیررسمی برای حل این موضوع مبادله شد و امیدواریم در 
آینده ای بسیار نزدیک این مشکل رفع شود و این نفتکش با 

پرچم ایران به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره نفتکش 
متخلف انگلیسی توقیف شده در خلیج فارس هم گفت: پس 
از توقیف این نفتکش، کشورهای آمریکا و انگلستان تالش 

کردند فضای سیاسی و امنیتی را در منطقه ایجاد کنند. 
اســالمی ادامه داد: در این راستا فراخوان مشارکت در 
ترتیبات امنیتی و اسکورت کشتی ها در خلیج فارس را مطرح 
کردند و از چند کشــور در این باره دعوت کردند اما غیر از 
انگلستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی کشور خاصی به این 

فراخوان نپیوست و این طرح عمال شکست خورد.
وی با اشــاره بــه حضــور مقتدرانه نیروهــای نظامی 
جمهوری اســالمی ایران در راســتای ارتقــای امنیت در 
خلیج فــارس بیان کرد: امروز و آینده امنیت در خلیج فارس 
و دریای عمان به دست توانمند این عزیزان انجام می شود. 
ادامه وضعیت نفتکش انگلیــس در خلیج فارس منوط به 
تصمیمــات قضایی و طبق سیاســت های کالن جمهوری 
اســالمی ایران است.گفتنی است طی روزهای اخیر، پس از 
آنکه وبســایت »مرجع جهانی حرکت نفتکش ها« خبر داد، 
نفتکش »گریس1« که حامل نفت ایران است احتماال آزاد 
شده است شبکه العالم اعالم کرد حرکت این کشتی جزیی 

و عادی بوده است. 

 در همین زمینه، موسسه رهگیری خطوط کشتیرانی 
تنکرتراکرز ادعا کرد ســیگنال تغییر مقصد نفتکش توقیف 
شده ایرانی به سمت مراکش ارسال شده است. این موسسه 
اعالم کرده که نفتکش گریس1 که حدود پنج هفته اســت 
توسط نیروی دریایی انگلیس در آب های جبل الطارق توقیف 
شده است، سیگنال تغییر مقصد به سمت مراکش ارسال کرده 
است. الزم به ذکر است، علت اصلی کوتاه آمدن انگلیسی ها از 
توقیف نفتکش ایرانی اقتدار طرف ایرانی در برخورد با اقدام 
ظالمانه انگلستان بود، چنانچه پیش از این هم، تهدید ایران 
به واکنش متقابل موجب شــده بود کشتی های انگلیسی تا 
مدت ها برای عبور از تنگه هرمز معطل شوند و ریسک عبور 

از تنگه را به جان نخرند.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد

بازگشت قریب الوقوع نفتکش توقیف شده ایران به خطوط دریایی

مدیرکل دفتر برنامه ریــزی، تامین و توزیع و 
تنظیم بازار وزارت صنعت اعالم کرد: تاکنون حدود 
1۵ میلیــون دفترچه دانش آموزی با ارز چهار هزار 
و 200 تومانی تولید و آماده عرضه در شــبکه های 

منتخب است.
محمدرضا کالمی در گفت وگــو با خبرگزاری فارس 
در مورد نحوه توزیع دفاتر دانش آموزی تولیدی توســط 
کارخانجاتــی کــه ارز دولتی چهار هــزار و 200 تومانی 
دریافت کرده اند، اظهار کرد: طبق مصوبه کارگروه تنظیم 
بازار، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و ســازمان های صنعت و معدن اســتان ها و اتحادیه های 
مربوطه مکلف شده اند فهرست ترخیص کاغذ با ارز چهار 
هزار و 200 تومانی که برای تولید دفاتر دانش آموزی توسط 

کارخانجات و سایر تولید کنندگان استفاده شده را احصا 
کننــد و ضمن رجوع به این کارخانجات و تولیدکنندگان 
نسبت به کنترل ایفای تعهدات عرضه دفاتر با نرخ مصوب 

اقدام نمایند.
وی افزود: همچنین سازمان حمایت مکلف شده نرخ 
دفاتر دانش آموزی با ارز چهار هزار و 200 تومانی را احصا 
کند و ضمن اطالع رسانی عمومی، به کارگروه تنظیم بازار 
ارسال نموده و واحدهای تولیدی را مکلف به درج قیمت 

مصوب مصرف کننده بر روی دفاتر کند.
این مسئول اضافه کرد: اتحادیه و کارخانجات مربوطه 
مکلف شده اند، فهرست موجودی دفاتر دانش آموزی تولیدی 
با ارز چهار هزار و 200 را اعالم کنند تا با مدیریت تنظیم 
بازار در شــبکه های منتخب و نمایشــگاه  های بازگشایی 

مدارس توزیع شود.
کالمــی گفت: البته ممکن اســت بــرای توزیع این 
دفترچه هــا با ارز چهار هــزار و 200 تومانــی از طریق 
آموزش و پرورش هم اقدام شــود که متعاقبا در مورد آن 

اطالع رسانی می شود.
وی ادامــه داد: تاکنون حــدود 15 میلیون دفترچه 
دانش آموزی با ارز چهار هزار و 200 تومانی تولید و آماده 

عرضه در شبکه های منتخب است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین و توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صنعت بیان کرد: تمام کســانی که ارز چهار هزار و 
200 تومانــی گرفته اند، بایــد تاییدیه قیمت و عرضه در 
شبکه منتخب را به ترتیب از سازمان حمایت و سازمان های 
صنعت و معدن اســتان ها دریافت کنند، ضمن اینکه رفع 

تعهد ارزی ایشان از سوی بانک مرکزی با ابالغ به بانک های 
عامل منوط به ارائه تاییدیه های مذکور شده است.

کالمی افزود: بدیهی است دفترچه های موجود در بازار 
در صورتی که با ارز نیما وارد شده باشد نیز باید در چارچوب 
ضوابط قیمت گذاری کاالی وارداتی و تولید داخل مصوب 
هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، قیمت گذاری و عرضه شود.

وی تأکید کرد: هر تولید کننده ای که نسبت به رعایت 
ضوابط فوق اقدام نکند، از سوی دستگاه های نظارتی اعمال 

قانون خواهد شد.
بنا بر اظهارات این مسئول، در راستای سیاستگذاری 
عرضه دفاتر دانش آموزی در جلسه تنظیم بازار پیشنهاداتی 
ارائه شــده که در حال بررسی است و نتایج آن به زودی 

اعالم می شود.

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت:

15 میلیون دفترچه دانش آموزی با نرخ دولتی آماده توزیع است

رئیس انجمن بالک چین ایران گفت: مصوبه دولت 
باعث شده است تا اســتخراج کنندگان رمزارزها به 
کشورهای روسیه، ارمنستان و گرجستان مهاجرت 

کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، سپهر محمدی در نشست 
خبــری در واکنش به مصوبه اخیر دولــت مبنی بر اعمال 
تعرفه های برق صادراتی برای ماینرها و استخراج کنندگان 
رمزارزها، تصریح کرد: این مصوبه یک نوع خودزنی است و 
باعث کوچ ســرمایه گذاران رمزارزها از ایران به کشورهای 
همسایه به خصوص روسیه، گرجستان و ارمنستان شده است. 
وی افزود: فناوری بالک چین یک فرصت جدیدی برای 
کشور فراهم کرده تا در دوره ای که نقل و انتقاالت مالی به 

کشور به دلیل تحریم ها با مشکالتی مواجه است، این مشکل 
را تــا حدودی جبران کنند. با مصوبــه اخیر دولت، پس از 
کشــمکش های فراوان، صنعت استخراج رمزارزها در کشور 
از فضای خاکســتری خارج و رسمیت پیدا کرد، اما فارغ از 
لزوم ورود دولت با این حجم و فضاســازی و آثار مخرب یا 
سازنده آن، چندین نکته حقوقی در این مصوبه متصور است. 
رئیس انجمــن بالک چین ایران افــزود: در ابتدای این 
مصوبه، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام بانکی 
را از ارائه هرگونه خدمات حمایتی به فعاالن این حوزه منع 
کــرده که با توجه به پذیرش این فعالیت به عنوان صنعت، 
تبعا وظایفی برعهده دولت و سایر سازمان های تابعه در قبال 
فعــاالن این صنعت خواهند بود که نفی دولت، نافی حقوق 

فعاالن این صنعت نیست. 
محمدی ادامه داد: یکی دیگر از ایراداتی که می توان به 
مصوبه دولت گرفت، دریافت انشعاب برق از وزارت نیرو است. 
حال سؤال این است که انشعاب برق دایر نادیده انگاشته شده 
و بهره گیری از سرمایه ای که در شهرک های صنعتی هم بر 
بخش خصوصی و هم بر بیت المال تحمیل شــده و در حال 

حاضر بالاستفاده مانده امکان پذیر نیست؟
وی افــزود: نکته دیگری که جلــب توجه می کند واژه 
»قیمت متوســط ریالی برق صادراتی« است، چرا که کلمه 
متوســط چنین می رســاند که مردم کشور ایران برای یک 
فعالیت صنعتی باید هزینه بیشتری بابت برق مصرفی نسبت 
به برق کشورهای واردکننده برق از ایران پرداخت کنند، که 

اگر چنین باشــد قابل نقد اســت. محمدی ادامه داد:  کلمه 
صادراتی نیز جای بحث دارد و تعبیر جدیدی از واژه صادرات 
در ذهن متبادر می سازد، چرا که صادرات در گذشته کلمه ای 
بود که تا پیش از این جهت داد و ستد با اتباع بیگانه کاربرد 
داشت. جالب این است که نه تنها تخفیفی برای شهروندان 
کشور نسبت به حداقل نرخ صادراتی لحاظ نشده، بلکه مبلغی 
باالتر از نرخ صادراتی، میانگین نرخ صادراتی مدنظر است. 

وی ادامه داد: تعرفه برق استخراج  کنندگان رمز ارزها در 
قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و گرجستان دو سنت است، 
اما در ایران اعالم می شود که نرخ برق صادراتی برای ماینرها 
محاسبه خواهد شد. از اول تابستان، ماینرها دستگاه های خود 

را خاموش کرده اند.  

یک فعال رمز ارز:

مصوبه دولت موجب خروج استخراج کنندگان»رمزارز« از ایران شد

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های صنعت 
پاالیش نفت از تولید روزانه 100 میلیون لیتر بنزین در 
کشور خبر داد و اظهار کرد: برنامه های متعددی را برای 
صادرات مازاد مصرف بنزین به کشورهای همسایه داریم.
به گزارش یسنا،  ناصر عاشوری دیروز در یک نشست خبری 
گفت: با توجه به تکالیفی که تاکنون داشته ایم پاالیشگاه ها به 
لحاظ کیفی و کمی رشــد قابل توجهی داشــتند تا جایی که 
به لحاظ تولید بنزین از آذر ماه ســال 1397 به بعد یک لیتر 
سوخت نیز واردات نداشته ایم و توانسته ایم به تولیدات خودمان 

متکی شویم.
وی افزود: به لحاظ کمیت نیز وضعیت بســیار نرمال است 
به گونه ای که تنها پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه بیش از 
45 میلیون لیتر بنزین تولید می کند که به اصطالح همکاران 
صنعت نفت این یک ابرپاالیشــگاه اســت و ظرفیت تولید ما 
یا تولید واقعی روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین اســت 
 کــه بین 85 تــا 90 میلیون لیتر در کشــور به طــور روزانه 

مصرف می شود.
دبیــرکل انجمن صنفــی کارفرمایی شــرکت های صنعت 
پاالیش نفت با تأکید بر این موضوع که برنامه های متعددی را 
برای صادرات مازاد مصرف بنزین به کشورهای همسایه داریم، 
ادامه داد: علیرغم مباحث تحریم دشمنان نتوانستند در حوزه 
تولید بنزین مشــکلی ایجاد کنند چرا که ظرفیت تولید بنزین 

در کشور باال است.
عاشــوری با اشــاره به کیفیت بنزین در کشور تصریح کرد: 
بــا توجه به تالش های صورت گرفته توانســتیم بنزین یورو4 
و یــورو5 را تولیــد کنیم که همین مســئله موجب شــد در 
ســال 1398 و نیمه دوم ســال 1397 آثاری از آالیندگی هوا 
در تهران،  مشــهد، تبریز، اصفهان و کالن شــهرها به چشــم 
 نخورد تا جایی که به ســمت ســوخت پاک و عاری از گوگرد 

پیش رفتیم.
وی با تأکید بر این مسئله که این موضوع مشکالتی را برای 
پاالیشگاه ها بوجود آورد، گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که دیگر نیازی به تولید سوخت سوپر در کشور نیست چرا که 
کیفیت بنزین یورو4 و یورو 5 از حد استانداردهای بین المللی 

نیز باالتر است.
دبیرکل انجمن صنفی پاالیشــی ها با اشــاره به طرح های 
توسعه ای در پاالیشگاه اصفهان، ستاره خلیج فارس و تبریز اظهار 
کرد: هفته گذشته آخرین پروژه این بخش توسط رئیس جمهوری 
احداث شد. عالوه بر این طرحی در همین راستا توسط نمایندگان 
مجلس تحت عنوان طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه های گازی 

و نفت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.
عاشوری با بیان اینکه کلیات این طرح تصویب شده است،  
افزود: شورای نگهبان نیز این طرح را تأیید کرده و امیدواریم با 
کمک دولت بتوانیم نظرات کارشناسی پاالیشگاه ها را ارائه دهیم 
و آیین نامه اجرایی آنکه دولت مکلف است ظرف دو ماه تنظیم 

و ارائه کند را داشته باشیم.
وی با اشــاره به مزایای اجرای این طــرح گفت: این طرح 
می تواند فضای مناســبی را برای مــردم ایجاد کند تا به جای 
اینکه پول های ســرگردان را به ســمت طال و مسکن ببرند به 
طرف ســرمایه گذاری در حوزه نفت بیاورند تا از این طریق با 
احداث پاالیشــگاه، مینی پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه بتوانیم به 
جای خام فروشی، فراورده های نفتی را مصرف و برای صادرات 

برنامه ریزی کنیم.

دبیرکل انجمن صنفی پاالیشی ها اعالم کرد
 عبور کشور از مرز خودکفایی 

با تولید روزانه 100 میلیون لیتر بنزین

آگهی تغییرات شرکت بهسازان استوار بنا راه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱7۰۸ 

و شناسه ملی ۱4۰۰4۳۳6۱6۸
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد:  آقای عباس کریمی گنزق به شماره ملی 1466203404 به 
ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام نبی لو به شماره ملی 
1466590181 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کریمی 
گنزق به شــماره ملی 1467496881 به ســمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند و کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا 
منفــرد عباس کریمی گنزق یا به اتفاق عباس کریمی گنزق، بهنام نبی لو 
و بابــک کریمی گنزق مجتمعًا با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و ســایر 
نامه های اداری با امضا عباس کریمی گنزق و مهر شرکت معتبر می باشد.

پســت بانک ایران در نظر دارد تعــداد 12 رقبه 
امــالک تملیکی خود را از طریــق مزایده عمومی به 

فروش برساند.
برایــن اســاس متقاضیــان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر به وب ســایت این بانک به نشانی 
www.setadiran. و   www.postbank.ir
 ir منــوی آگهــی مزایــده و مناقصه هــای عمومی 

مراجعه نمایند. 
www.postbank.ir 

ت اول
نوب آگهی فراخوان مزایده

عمومی امالک مازاد )مدیریت 
شعب استان خوزستان(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شــرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(
 به شماره ثبت 77۸۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳4۳۹7۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی 
عام( دعوت می شود تا درجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
این شــرکت که راس ساعت 9 صبح  روز یک شنبه مورخ 98/6/17 در 
محل شرکت واقع در تهران- اول جاده قدیم کرج - شادآباد - خیابان 

17شهریور - کارخانه جنرال برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند.
برگ ورود به جلســه از 24 ساعت قبل در وقت اداری در محل شرکت 

تحویل می گردد.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی جنرال
)سهامی عام(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل شناسه آگهی: 564667
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

مجری سابق برنامه پایش:

مسئوالن دولتی برای اقتصاد تصمیماتی گرفتند که قبال منتقد آن بودند 

تلفن بانک 021-84284


