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المیرا اکرمی- شهروند| دالر زیر 4 هزار تومان 
منجمد شده است و دوباره فعالیت در میدان فردوسی 
عادی به نظر می رســد و خبری از اجتماع چند نفره 
دالل ها نیست. چند روزی است خرید و فروش ارز آزاد 
در بانک ها شروع شده اســت و از این به بعد صرافی ها 
تنها می توانند تا ســقف 5 هزار دالر در روز با اشخاص 
حقیقی معامله کنند. حاال دیگــر دیوار تحریم ها فرو 
ریخته و معامالت چمدانــی دالر با صرافی ها به خط 
پایان رســیده اســت. صرافی ها که در دوران تحریم 
جایگزین بانک ها شده و با جابه جایی مقادیر کالن دالر 
و تعیین قیمت در بازار سود کالنی به جیب زده بودند، با 
اجرای برجام و عادی سازی روند معامالت بانکی میدان 
را به بانک ها واگذار کرده و از این پس دیگر نمی توانند 
معامالت کالن ارزی انجام دهند. بانک مرکزی که در 
مرداد ماه امســال خرید و فروش ارز آزاد در بانک ها را 
تصویب کرده بود، سرانجام در چند روز گذشته با اعالم 
این که زیرساخت های خرید و فروش ارز آزاد در شبکه 
بانکی فراهم شده است، این بخشنامه را به بانک ها ابالغ 
کرد و حاال دو- سه روزی می شود که بانک ها به صورت 

رسمی در حال خرید و فروش ارز هستند. 
هادی حق شــناس، اقتصــاددان به »شــهروند« 
می گوید که این حرکت بانک مرکزی نخســتین گام 
تک نرخی کردن ارز است و نقش مهمی در ساماندهی 
بازار ارز و بسته شــدن پرونده رانت ارزی دارد. او ادامه 
می دهد: سودهای کالنی که دالل های بازار ارز از نوسان 
قیمت دالر به جیب زده اند، بیشــتر از بودجه عمرانی 
کشــور اســت و گاهی تا 80 درصد بودجه آموزش و 

پرورش می رسد. 
با این حال برخی دیگر از کارشناسان و فعاالن بازار 
ارز به سابقه داللی دالر توسط بانک ها و برخی نهادهای 
دولتی و شبه دولتی اشاره می کنند و می گویند: قوانین 
مربوط به معامالت ارزی در بازار ایران ضعف اساســی 
دارد و تا زمانی که این ضعف ها پوشش داده نشود، وضع 

بازار ارز تغییر قابل توجهی نمی کند. 
خرید و فروش ارز شفاف می شود

در نشستی که چند روز پیش اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری بــا مدیران بانک مرکزی 
برگزار کــرده بــود، معــاون اول رئیس جمهوری به 
خرید و فــروش ارز آزاد در بانک ها تأکید کرد و گفت 
که این بخشنامه مهم بانکی نقش قابل توجهی برای 
جلوگیری از پولشویی و فساد در بازار ارز دارد. براساس 
این بخشنامه صرافی ها تا سقف مشخصی حق خرید 
و فــروش ارز دارند و عالوه بر ایــن باید میزان خرید و 
فروش افراد را به همراه اسناد هویتی شان ثبت کنند. 
جهانگیری اعالم کرد که این اقدام به آن علت است که 
اگر کسی بخواهد باالتر از میزان اعالم  شده خرید کند، 
باید هم منشأ ریالی آن معلوم باشد و هم باید مشخص 
باشد که این مقدار ارز را در چه راهی قرار است، استفاده 

کند.
این موضوع در شرایطی رخ می دهد که بانک مرکزی 
لیست 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز را 
به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است تا در صورت 
این که محرز شــود صادرکننده یا وارد کننده قانونی 
نیستند و در فعالیت های سوداگرانه دست دارند، از آنها 

مالیات دریافت شود. 
ما داللی نکنیم بانک ها داللی می کنند!

با این حال صرافی ها از این اقدام بانک مرکزی چندان 
دل خوشــی ندارند و می گویند کــه بانک مرکزی تا 
پیش از این هم ارز را به صورت کنترل شده در اختیار 
بازار قرار می داد.  هوشــنگ کیانی از صرافان بازار به 
»شــهروند« می گوید: در حال حاضــر بانک مرکزی 
ارز را به صرافی های مجاز که تعــداد آنها 15 صرافی 
اســت، می دهد و اینها به هر صرافی روزانه 100 هزار 
دالر می فروشــند، بنابراین بانــک مرکزی به صورت 
دقیق می داند ارز به کجا تزریق می شــود و نیازی به 

سختگیری های بیشتر نبود. او تأکید می کند: معموال 
چنین محدودیت هایی موجب افزایش قیمت می شود 
و حتی همان زمانی که بانک ها تحریم نبوده و صراف ها 
مجاز به خرید و فروش ارز نبودند، باز هم حجم باالی ارز 
در بازار خرید و فروش می شد و حتی برخی ارگان های 
دولتی و بانک ها وارد داللی دالر شده بودند.  این صراف 
تأکید می کند: تا زمانی که بانک ها و برخی ارگان های 
دولتی و شبه دولتی فعالیت های سوداگرانه می کنند 
این قانون ها و بخشنامه ها نمی تواند حرکت موثری در 

بازار ایجاد کند. 
قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارد

امــا در حالی که دولت اعالم می کنــد که به دنبال 
ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف 
قوانین موجود در این رابطه اشــاره کرده و معتقدند با 
بخشنامه و صرفا دســتورهای کاغذی نمی توان بازار 
ارز را ســاماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، 
کارشناس بازار ارز به »شهروند« می گوید: در بازارهای 
غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت هایی ایجاد 
می کند، ضمانــت اجرایی ندارد و فقــط این قوانین 
محدود کننــده ســیگنال های منفی را به بــازار ارز 
می فرستد. او در ادامه می افزاید: بسیاری از معامالت 
بازار ارز، خارج از صرافی ها انجام می شود و اصال بانک 
مرکــزی از این معامالت خبر نــدارد و بنابراین وضع 
قوانین محدود کننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی 
ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می افتد، این است 

که فعالیت های زیرزمینی بیشتر می شود.
 سیگنالی که دالل ها 

از قوانین محدودکننده می گیرند...
به گفته این کارشناس بازار ارز، قوانین محدود کننده 
این سیگنال را به بازار مخابره می کند که مقدار ذخایر 
ارزی دولت مطلوب نیست و احتمال این که در بازار ارز، 
تنش های جدی به وجود بیایــد، وجود دارد، بنابراین 
باید در این بازار با احتیاط صحبت کرد.  رادپور معتقد 
است این اشــتباه اســت که دولتمردان تصور کنند 
می توانند بازار ارز را کنترل کنند و اگر بازیگران بازار به 
این نتیجه برسند که بهتر است خرید و فروش ارز را از 
طریق صرافی ها یا بانک ها انجام دهند، حتما این کار 
را می کنند و آنچه برای آنها تعیین کننده است، صرفه 

اقتصادی است، نه صحبت های مسئوالن. 
اما موضوع دیگری که امکان پذیر بودن ارایه خدمات 
به مشتریان را از طریق صرافی بانک ها با تردید و اما و 

اگر مواجه می کند این موضوع اســت که با وجود لغو 
تحریم ها و باز شدن سوییفت، هنوز تعداد قابل توجهی 
از بانک های خارجی و اروپایی با بانک های ایرانی کار 
نمی کنند، بنابراین استدالل کارشناسان این است که با 
توجه به این موضوع، اجرای قوانین محدود کننده به این 
معناست که مشتریان را به سمت بانک هایی می بریم 

که نمی توانند به آنها خدمات ارایه کنند.
پنجره های شکسته در بازار ارز

آلبرت بغزیان، کارشناس امور بانکی هم در گفت وگو 
با »شهروند« با اشــاره به این که پنجره های شکسته 
بســیاری در بازار ارز داریم، می گوید: میزان ارزی که 
بانک مرکزی به صرافی ها می دهد، مشــخص است 
و صرافی ها موظف هســتند در قبــال رویت کارت 
ملی خریداران، ارز مورد درخواســت مشتریان را به 
آنها بفروشــند و آماری از میزان فروش ارز به صورت 
روزانه داشــته باشــند، اما از آن جا که تاکنون چنین 
روندی وجود نداشته، هیچ وقت نمی توانیم به صورت 
دقیق بگوییم صرافی ها چقدر ارز جابه جا می کنند و 
همین موجب می شود که بازار ارز تحت تأثیر تصمیم 
صرافی ها قرار بگیرد و صرافی ها با سودی که می برند، 

بسیار فربه شوند.
به عقیده بغزیان، در این شرایط باید این الزام برای 
صرافی ها وجود داشته باشد که هرگونه خرید و فروش 
از یک دالر تا چند هزار دالر را ثبت کنند، اما صرافی ها 
درحال حاضر این کار را انجام نمی دهند و برای دولت 
هم این امکان وجــود ندارد که روی این قضیه کنترل 
و نظارت داشته باشد، زیرا بحث اخالقی مطرح است 

و باید این الزام اخالقی برای صرافی ها به وجود بیاید. 
او در ادامــه تأکید می کند: یــک راه دیگر هم این 
اســت که بانک مرکزی از طریق کنترل نامحسوس 
بتواند چنین نظارتی را داشته باشد و ترسی را در میان 
صرافی ها ایجاد کند و آنها که غیر از این عمل می کنند 
را به مراجع قضائی معرفی کند و زمانی که جرم تأیید 
شد، جریمه هایی را برای صرافی های متخلف در نظر 
بگیرد، اما مسأله این اســت که هیچ کدام از این موارد 
نتیجه و سرانجامی ندارد.  بغزیان معتقد است که چنین 
قانونی خوب است، اما ضمانت اجرایی ندارد و همچنین 
ضمانت اجرایی اخالقی ندارد، زیرا موضوعی نیســت 
که بتوان آن را کنترل کرد مگر این که بانک مرکزی از 
طریق کنترل نامحسوس بتواند صرافی های متخلف را 

مجازات کند.

 دولت می خواهد نوسان نرخ ارز را 
به گردن بازار بیندازد

شــاید بتوان این گونه اســتدالل کرد که دولت به 
این نتیجه رسیده که صرافی ها نرخ ارز را دچار نوسان 
می کننــد و از همین رو به دنبال آن اســت که قوانین 
محدودکننده ای را وضع و اجرا کنــد. بغزیان با صحه 
گذاشــتن بر این موضوع می گوید:   به نظر می رســد 
دولت می خواهد نشــان دهد که خواستار ثبات ارزی 
است و این صرافی ها هستند که ارز را متالطم می کنند 
و درواقع دولت می خواهــد به نوعی بی ثباتی های ارز را 
گردن صرافی ها بیندازد. البته تمام اینها درحالی است 
که عمده عرضه کننده ارز بانک مرکزی اســت و زمانی 
که به صرافی ها ارز می فروشد، نرخ را مشخص می کند 
و بنابراین با مطرح کردن این مسائل به نوعی می خواهد 
از سر خود باز کند و صرافی ها را مجرم نشان دهد. البته 
این کارشناس بانکی یک روی مثبت هم برای این قضیه 
قایل است و آن این که صرافی ها سود باالیی می برند و 
باید از آنها مالیات گرفته شود اما از آن جا که معامالت 
در جایی ثبت نمی شود و قابل کنترل نیست، عمال این 

امکان وجود ندارد.  
دولت دخالت نکند

اما در مورد این موضوع که دولت بخواهد عقبگردی 
به دهه 60 داشــته باشــد و سیاســت پیمان سپاری 
ارزی را دوبــاره اجرا کند هم تردیدهــا و نگرانی هایی 
وجود دارد و این ســوال مطرح است که دولت چگونه 
می تواند صادرکنندگان را مجبور کند که ارز خود را در 
اختیار دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند؟ رادپور، 
کارشناس بازار ارز معتقد است که تمایل دولت به این 
کار این معنی را می دهد که دولت نگران قیمت ارز است 
و راه چاره رفع این نگرانی هم آن است که نرخ ارز هر سال 
متناسب با نرخ تورم تعدیل شــود و اگر درحال حاضر 
قیمت دالر 5500 تومان بود، اصال نیازی وجود نداشت 
که چنین مسائلی مطرح شود. او با بیان این که بهترین 
کار این است که دولت هیچ کاری در بازار ارز انجام ندهد 
و مداخله نکند، می گوید: البته قسمت عمده عرضه ارز 
در دســت دولت اســت و از آن جا که اقتصاد ما دولتی 
اســت، اصال بازار آزاد به معنای واقعی نداریم و بنابراین 
خودبه خود مداخالتی از طرف دولت انجام می شود، اما 
وادار کردن صادرکنندگان به این که ارز خود را در اختیار 
دولت قرار دهند یا به کشور بازگردانند، مداخله نیست 

بلکه تهدید است و نتیجه معکوس خواهد داشت.

ساماندهی معامالت ارزی کلید خورد

بازار تسلیم   ناپذیر ارز
  خرید و فروش عمده ارز از صرافی ها به بانک ها منتقل شد

  فعاالن بازار: داللی کنترل نمی شود؛ زیرا بانک ها و برخی دولتی ها سابقه داللی دارند                    کارشناسان: قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارد

سایر بازارها

خبر
تســنیم|  یکی از ایرالین های داخلی با شــیر غیرقابل فروش مدارس از 
مسافرانش میزبانی می کند! این موضوع درشــرایطی رخ می دهد که کمبود 
بودجه حدود 4ماه توزیع شــیر مدارس را متوقف کرده و حاال به تازگی دوباره 
توزیع شیر مدارس از سر گرفته شــده است.  براســاس این گزارش، یکی از 
شرکت های هواپیمایی داخلی درپذیرایی از مسافران خود از شیر ویژه مدارس 
که »غیرقابل فروش« روی آن درج شده، استفاده می کند. این نوع شیر معموال از 
ابتدای شروع  سال تحصیلی به صورت رایگان دراختیار دانش آموزان پایه ابتدایی 
قرار می گیرد. با این حال مشخص نیست چگونه این ایرالین به سهمیه شیر 
دانش آموزان دست پیدا کرده است. شاید شیر ویژه مدارس به صورت رایگان 
دراختیار این ایرالین قرار گرفته است، درصورتی که شرکت های هواپیمایی 
بابت ارایه هرگونه سرویس درپروازها هزینه های مربوطه را از مسافران دریافت 
کرده اند. گفتنی اســت؛ اکثر شــرکت های هواپیمایی داخلی برای پذیرایی 
از مســافران با شــرکت های کترینگ قراردادهایی را امضا می کنند و شرکت 
احتمالی طرف قرارداد این ایرالین داخلی باید نسبت به توزیع شیر ویژه مدارس 
در پروازها پاسخگو باشد. این درحالی است که چندی پیش مدیر کل برنامه و 
بودجه وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 100 میلیارد تومان برای خرید شیر 
مدارس خبر داده و گفته بود: براساس اعتبار مصوب دولت، توزیع شیر رایگان در 

استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی آغاز شده است.

منصور مجاوری با بیان این که توزیع شیر رایگان درمدارس 15 استان کشور 
نیز در دست اقدام است، تأکید کرده بود که باید از ابتدای  سال تحصیلی تا پایان 
آن شیر درمدارس توزیع شود. او درعین حال گفته بود: با توجه به این که تابع 
ضوابط بودجه دولت هستیم، بنابراین تا تأمین اعتبار مربوط به شیر مدارس 
صبر کردیم؛ با اعتبار مصوب کنونی، بدهی و مطالبات مربوط به شیر مدارس که 
از سال گذشته باقیمانده بود را پرداخت کردیم و بخشی هم به تأمین اعتبار برای 

توزیع شیر درمدارس اختصاص یافت. مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به اعتباراتی که برای توزیع شــیر رایگان درمدارس درنظر 
گرفته شده است، عنوان کرده بود که اکنون 650 میلیارد تومان اعتبار از محل 
هدفمندسازی یارانه ها و ردیف بودجه عمومی دولت برای تأمین شیر رایگان 
مدارس اختصاص داده شده و به هرمیزان که از این اعتبار دراختیار آموزش و 
پرورش قرار بگیرد، شیر توزیع می شود. او گفته بود: به استان های کشور اعالم 
کردیم که مطابق  سال گذشــته، 800 میلیون پاکت شیر برای امسال درنظر 
بگیرند؛ درحال حاضر به میزان 100 میلیارد تومان امکان توزیع شیر درمدارس 
داریم و به محض تخصیص اعتبارات بیشتر، دفعات توزیع شیر نیز افزایش پیدا 
می کند.مجاوری یادآور شده بود که با اعتبارات تخصیص یافته کنونی به طورکلی 
یک ماه  ونیــم تار دوماه می توانیم شــیر درمدارس توزیع کنیــم و برای تهیه 
800 میلیون پاکت شیر به 450 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این درحالی است 
که روز گذشته نایب زاده مدیر عامل شرکت پخش کننده کاال به این شرکت 
هواپیمایی در نامه ای به شماره 9810 مقصر این موضوع را کارگر بارگیری اعالم   
و  عنوان کرد که از مجموع بار ارسالی تعداد 1 پالت معادل 3240 عدد از کاالی 
تحویلی به دلیل سهل انگاری کارگر بارگیری اشتباها محصول تولید شده برای 
توزیع در مدارس بارگیری و ارسال شده است که بنا به اظهار بخش کترینگ آن 

شرکت، تعداد 900 عدد از آن توزیع شده است.

توزیع شیر مدرسه در هوایپما!

رشد ناچیز شاخص کل بورس 

شــهروند|  شــاخص بــورس درجریان 
دادوستدهای دیروز بازار سرمایه به رشد اندک 
12واحدی بسنده کرد. درجریان معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه تعداد 783 میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 119 میلیارد تومان در 52 هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با رشد 12واحدی در ارتفاع 78 هزارو622 واحد 
قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم 
روز متعادلی را پشت  سر گذاشتند، به طوری که 
شاخص قیمت )وزنی- ارزشــی( 4واحد رشد، 
کل )هموزن( 12واحد افــت، قیمت )هموزن( 
10واحد افت و شاخص های آزاد شناور 39واحد 
و شــاخص بازار اول به ترتیب 63واحد رشــد 
کردند. دربازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
2 میلیون و88 ورقه به ارزش 101 میلیارد تومان 
در 34 هزار نوبت، آیفکس 3واحد افزایش یافت و 

در ارتفاع 830واحد قرار گرفت.

بازار سرمایه

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

۷۸۶۲۲

۳۲۱۸.۱

۸۶۲۲۷

۵۵۹۴۵.۸

۱۶۶۵۴۰.۳

۶۶۱۶۱.۱

۱۲.۵

۱.۴

۴۰

۶۳.۱

)۲۷۹.۷(

۲۶.۴

۰.۰۲

۰.۰۴
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درصدتغييرمقدار

 تخم مرغ های غیربهداشتی 
معرفی شدند

ایلنا| انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار، طی 
اطالعیه ای از عرضه تخم مرغ غیربهداشتی درسطح 
شــهر تهران و برخی شهرهای شــمالی خبر داد. 
دراین اطالعیه آمده است: به تازگی، فرد یا افرادی 
به  صورت غیرمجاز اقدام بــه عرضه تخم مرغ های 
بسته بندی غیربهداشتی و بعضا ناسالم درسطح شهر 
تهران و شهرهای شمالی کشور کرده اند که به مردم 
توصیه می شــود از خریداری آنها خودداری کنند. 
مهم ترین عالمت این تخم مرغ های غیرمجاز عدم 
دارابودن کد پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی 
کشور اســت؛ ضمن این که اســامی برخی از این 
بسته بندی های غیرمجاز عبارتند از: تخم مرغ سبز 
یا ارگانیک به نام لبخند طالیی، تخم مرغ قهوه ای 
یا محلی یا رســمی به نام نیرومند، شایان، نگین 
طالیی، رشتی، گلپا، مانیکان، سالمت، یاقوت، قائم 

و کندمیز. 

نرخ مرغ 6900 تومان است

ایلنا| رئیس اتحادیــه پرنده و ماهــی درباره 
جدیدترین قیمت مرغ گفت: هر کیلوگرم ران مرغ 
با کمر 5 هــزارو900 تومــان و ران مرغ بدون کمر 
برابر با قیمت مرغ 6 هزارو900 تومان است. مهدی 
یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ مرغ 
زنده را 4 هزارو500 تومان اعالم کرد. گفتنی است، 
نرخ مرغ آماده  طبخ در عمده فروشی درکشتارگاه 
6 هزارو100 تومان و توزیــع در واحدهای صنفی 

6 هزارو250 تومان است.

میوه شب عید تأمین شده است

مهر| مشــکلی برای تأمین پرتقال شــب عید 
نداریم. محمدعلی طهماســبی معاون وزیرجهاد 
با بیان این مطلب، گفت: دولــت برای حدود 100 
هزارتن مرکباتی که درشمال کشــور بر اثر سرما 
دچار یخ زدگی شــدند و پای درختــان ریختند، 
درقالب حوادث غیرمترقبه، خسارت پرداخت کرده 
اســت. معاون امورباغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: امسال تولید مرکبات شمال کشور بین 30 
تا 40 درصد افزایش داشــت و دولت 100 میلیارد 
تومان مشــوق صادراتی برای صــادرات مازاد این 
محصوالت اختصاص داد. گفتنی است، سرمازدگی 
تنها به همان 30 درصد مازاد تولید؛ خســارت زده 
و به باقی تولید مرکبات آســیبی نرســیده است. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: عده ای از وضع 
پیش آمده سوءاســتفاده و با واردکردن بخشی از 
پرتقال های یخ زده به بازار، طوری وانمود کردند که 
تمام محصول این منطقه آسیب دیده و قابل استفاده 

نیست. 

ویترین خانواده

نوبرانه

لپ تاپی که با کیبورد شارژ می شود

فارس|  شــرکت دل لپ تاپی تــازه عرضه کرده 
است. این تازه نفس دل هم به تبلت تبدیل می شود 
و هم شــارژ بی سیم آن با اســتفاده از صفحه کلید 
ممکــن اســت.  Latitude 7285 بــرای 
نخســتین بار از یک صفحه شــارژ خاص برخوردار 
اســت که با قرارگرفتن در زیر صفحه کلید برق آن 
را تأمین می کند. کل سخت افزار این لپ تاپ در زیر 
نمایشگر آن قرار گرفته تا استفاده مستقل از آن بدون 
صفحه کلید هم برای کاربران ممکن شود. صفحه 
شارژ یادشده پس از تکمیل شارژ می تواند فعالیت 
لپ تاپ را به مدت 4ساعت ممکن کند. قرار است این 
لپ تاپ درماه می  روانه بازار شود، اما هنوز ویژگی های 
سخت افزاری یا قیمت آن اعالم نشده است. دل قصد 
دارد برای دیگر تولیدات خود در آینده هم شارژرهای 

بی سیم طراحی و عرضه کند.

| eghtesad@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه اقتصاد | www.shahrvand-newspaper.ir  

قیمت انواع خودروهای تولید داخل
قيمت بازار)تومان( خودروهای توليد داخل 

۲۷,۹۰۰,۰۰۰    SE سمند

۳۱,۷۰۰,۰۰۰  LX سمند

۳۱,۶۰۰,۰۰۰  EF7 سمند

۳۸,۴۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX سال 

۳۹,۴۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX توربو 

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ EF۷ دنا با موتور

۳۰,۰۰۰,۰۰۰  405 GLX پژو

۳۱,۵۰۰,۰۰۰ پژو GLX 405 دوگانه سوز 

۳۲,۶۰۰,۰۰۰  405 SLX پژو

۳۶,۸۰۰,۰۰۰ پژو پارس سال 

۳۸,۸۰۰,۰۰۰ پژو پارس سال. دوگانه سوز 

۴۰,۵۰۰,۰۰۰  LX پژو پارس

۴۵,۵۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ جدید

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو 206 . تيپ 2 

۳۷,۸۰۰,۰۰۰ پژو 206 . تيپ 5 

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نيم سکه

ربع سکه

سکه یك گرمي

هر گرم طالي ۱۸ عيار

۱,۱۵۵,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰

۶۱۰,۰۰۰

۳۲۲,۰۰۰

۲۰۷,۰۰۰

۱۱۵,۲۶۰

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

۱,۱۸۹,۵۷

۱۶,۸۲

۵۲,۸۵

۵۴,۱۱

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمریکا

یورو

پوند انگليس

درهم امارات

۳,۹۶۰

۴,۳۰۴

۴,۸۹۱

۱,۱۱۳

۳۲,۳۶۹

۳۴,۱۴۰

۳۹,۳۷۵

۸,۸۱۳

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

۱.۰۵۲۱

۱.۲۱۴۳

۳.۶۷۲۲

بازار طال و ارز

-

-

-

برگزاری نشست هماهنگ کنندگان حراست ادارات گاز گلستان 
محمدعلی شربتدار-گلستان| رئیس حراست گاز گلستان به همراه هماهنگ کنندگان حراست ادارات گازاستان با هدف 
آمادگی هر چه بیشتر برای مساعدت و همکاری در زمان افت احتمالی فشار گاز و گذر از فصل سرما جلسه ای را به همین 
منظور برگزار کردندبه گزارش روابط عمومی  ، سید عماد بابا زاده در این خصوص گفت:در این جلسه پیرامون نحوه کمک 
 به سایر همکاران برای مقابله با افت احتمالی فشار گاز ، رصد مصارف اماکن  و کلیه دستگاههای اجرایی استان وجایگاه های

 ســی ان جی ها در زمان لزوم  مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و هماهنگی هــای الزم در این زمینه صورت پذیرفت 
رئیس حراست گاز گلستان اظهارداشت :انشــاء ا... با انجام بازدیدهای میدانی  که در طول فصل سرما  از اماکن و ادارات 

به عمل خواهیم آورد توصیه های الزم را انجام خواهیم داد تا بتوانیم در مصرف گاز حد اکثر صرفه جو یی را به عمل آوریم

برگزاری جشنواره شهرستانی نظام مشارکت 
محمدعلی شربتدار-گلســتان| به گزارش روابط عمومی  گاز گلســتان ،  مهندس بهرام خلیلی تبــار با بیان  خبر 
 فوق  از برگزاری دومین  جشــنواره شهرســتانی نظام مشــارکت ســال 95 در محل اداره گاز شهرســتان گرگان  خبر داد. 
وی افزود:  اولین جشنواره  شهرستانی نظام مشارکت در محل اداره گاز گنبد تشکیل شد که  در این جشنواره مباحث مهمی حول 
محور  مدیریت مشارکتی ارائه گردید.  خلیلی تبار تصریح کرد : در همین رابطه  دبیر خانه نظام مشارکت  در ادامه روند برگزاری   
جشنواره شهرستانی خود در راستای باال بردن ضریب نفوذ پیشنهاد دهندگان و  استفاده از تفکرجمعی همکاران در مدیریت 
مشارکتی با برپایی دوره های آموزشی و تشکیل جلسات و همایشها  در سطح شهرستانها با حضور اعضای شورای مشارکت و 

مسئولین گاز شهرستان و فعالین حوزه نظام مشارکت نسبت به این امر اهتمام ورزیده است .
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