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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم کرد

صدور روزانه  ۳۵هزار کارت سوخت جدید

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
با اشــاره به اینکه در چهار ماه گذشته بیش از سه میلیون
و  ۹۰۰هزار کارت ســوخت جدید صادر شده است،گفت:
روزانه میتوانیم تا  ۳۵هزار کارت جدید صادر کنیم.
«امیر وکیلزاده» در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه در حال
حاضر به تمام خودروهایی که به نام یک فرد باشد ،سهمیه
بنزیــن تعلق میگیرد ،افزود :این موضوع در حال بررســی
است تا در نهایت تنها به یک خودروی هر فرد سهمیه بنزین
اختصاص پیدا کند .وی با اشــاره به پیشبینی کاهش  ۸تا
 ۱۰درصدی مصرف بنزین پس از سهمیهبندی ،ادامه داد :اما
اکنون زود است که بگوییم این کاهش مصرف تحقق یافته
زیرا تا چند هفته اول نمیتوان آمار را مبنای مصرف دانست
و آن را به همه زمانها تعمیم داد بلکه باید اجازه دهیم زمان
بگذرد و شــرایط عادی شود .وکیلزاده با رد طوالنی شدن
چند ماهه صدور کارت سوخت برخی افراد ،تاکید کرد :این
موضوع غیر ممکن اســت .به صراحت میگویم هر شخصی
که دریافت کارتش طوالنی شده حتما در باجه پست است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،در چهار ماه گذشــته ،سه میلیون و  ۹۰۰هزار کارت
جدید سوخت صادر شده است .وی با اشاره به اینکه در دو
روز اول بعد از سهمیهبندی ۱۲۰ ،هزار نفر برای درخواست
کارت المثنی سوخت ثبت نام کردهاند ،ادامه داد :بنابراین در
صدور کارت سوخت عقب نیستیم .وکیلزاده افزود:اکنون
نیز روند ثبت نام برای دریافت کارت ســوخت المثنی ادامه
دارد و بنابراین نمیتوان بازه زمانی برای پایان صدور کارتها
مشخص کرد .با این حال ،حداکثر زمانی برای دریافت کارت
سوخت ،بین  ۳هفته تا یک ماه است.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
تاکید کرد :روزانه  ۳۵هزار کارت سوخت صادر میشود.
الزم به ذکر است ،بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه  ۲۴آبان بنزین برای تمام
وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیهبندی شده است.
بر این اســاس قیمت بنزین معمولی سهمیهای هر لیتر
 ۱۵۰۰تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیهای به ازای
هر لیتر  ۳هزار تومــان خواهد بود ،همچنین قیمت بنزین
سوپر هر لیتر  ۳۵۰۰تومان تعیین شده است.
امیــر وکیــلزاده  -مدیرعامــل شــرکت ملی پخش
فرآوردههــای نفتــی ایران  -در پاســخ به ســوالی درباره
اختصاص سوخت به خودروهای فرسوده اظهار کرد :برخی
قوانین از جمله قانون هوای پــاک محدودیتهایی را برای

این خودروها ایجاد کرده است ،اما درصددیم کارت سوخت
برای این خودروها نیز صادر شود .وی تاکید کرد :هماکنون
حدود  ۵۰۰هزار خودروی فرســوده در کشور وجود داد که
اختصاص ســوخت به این خودروها در کارگروهی در حال
بررسی است .وکیلزاده همچنین درباره تعداد ثبتنامهای
انجامشــده برای دریافت کارت هوشــمند سوخت گفت :با
وجود اطالعرسانی شــرکت ملی پخش از مدتها قبل در
این باره ،ثبتنام در روزهای اخیر افزایش یافته اســت و اگر
ثبتنامهای قبلی را نیز به این تعداد اضافه کنیم ،هماکنون
 ۴میلیون و  ۱۵۰هزار ثبتنام کارت سوخت انجام شده که
از این تعداد ،برای  ۳میلیــون و  ۸۰۰هزار نفر کارت صادر
شده و صدور کارتهای باقیمانده نیز در دست اجراست.
بنا بر اعالم وزارت نفت ،مدیرعامل شــرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی تاکید کرد :ســهمیه افــرادی که کارت
ســوخت ندارند برای  ۶ماه قابل ذخیره اســت و این افراد
به محض دریافت کارت ســوخت ،میتوانند از سهمیه خود
استفاده کنند.

سهمیه بنزین
قابل انتقال به ماههای بعد است

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت:

برای خودروهای شخصی ســواری ،سهمیه بنزین به شرط
عبور نکردن از  ۳۶۰لیتر در کارت ذخیره میشــود و قابل
انتقال به ماههای بعد است.
فاطمــه کاهی در گفتوگو با ایســنا ،با تاکید بر اینکه
ســهمیه  ۶۰لیتــری ماهانه بنزین افــراد در صورت عدم
اســتفاده به صورت خودکار به ماه بعد منتقل میشــود،
اظهار کرد :البته باید توجه داشــت که پس از شــش ماه،
مــازاد  ۳۶۰لیتر از کارت ســوخت شــخصی افراد حذف
میشــود؛ بدین معنا که پــس از این زمان ،هرچه بیش از
 ۳۶۰لیتر در کارت سوخت افراد وجود داشته باشد ،حذف
خواهد شــد .به عبارت دیگر اگر فردی در طول این شش
ماه مثال  ۳۰لیتر از سهمیه خود استفاده کند ،در ماه هفتم
ســهمیه  ۶۰لیتر به او تعلق نخواهد گرفت ،بلکه این عدد
به  ۳۰لیتر میرسد.
وی افــزود :ممکن اســت فردی تا پایان مــاه هفتم از
ســهمیه ســوخت موجود در کارت سوخت شخصی خود
اســتفاده نکند که در این شرایط ذخیره کارت وی همان
 ۳۶۰لیتر باقی میمانــد و موجودی کارت او افزایش پیدا
نمیکند .سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با
تاکید به اینکه افراد میتوانند  ۶۰لیتر سهمیه آبان موجود

در کارت ســوخت خود را در ماه آذر یا ماههای بعد از آن
اســتفاده کنند ،گفت :جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد؛
چراکه ســوخت آبانماه به طور کامل ذخیره و به ماه بعد
منتقل میشــود .کاهی با تاکید بــر اینکه در حال حاضر
مشــکلی برای تامین سوخت نداریم گفت :در حال حاضر
سوخترســانی مانند روال ســابق انجام میشود و مردم
نباید در این باره نگرانی داشــته باشند .وی با بیان اینکه
سهمیه  ۶۰لیتر اعالمی مربوط به ماه آبان است و سهمیه
ماه آذر جداگانه به کارت ســوخت افراد واریز میشود ،در
مورد زمان شــارژ کارت ســوخت آذرماه اظهار بیاطالعی
کرد و گفت :هنوز در مورد اینکه زمان شــارژ ماهانه بنزین
کارتهای ســوخت ابتدای ماه باشد یا  ۲۴هر ماه دستوری
ابالغ نشده است .سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتــی ایران همچنین گفت :براســاس تصمیــم کارگروه
ساماندهی سهمیه سوخت در وزارت کشور در حال حاضر
سهمیه بنزین برای کسانی که چند ماشین دارند ،بهصورت
جداگانــه تعلق میگیرد ،بدین معنا که برای هر ماشــین
سهمیه جدا درنظر گرفته شده است.
فاطمه کاهی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه افرادی
که چند خودرو دارند ســهمیه بنزیــن جداگانه برای هر
خــودرو دریافت میکنند ،اظهار کرد :این موضوع در حال
بررسی است و بعدا در مورد آن تصمیمگیری میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه:
فقط  ۲۷درصد مصرف بنزین به قیمت آزاد خواهد بود

معاون ســازمان برنامه و بودجه اعــام کرد :فقط ۲۵
میلیــون لیتر بنزین (حدود  ۲۷درصد) از  ۹۵میلیون لیتر
مصرفی کشور به قیمت آزاد فروخته میشود.
به گزارش ایســنا ،حمیدرضا عدل بــا بیان اینکه فقط
 ۲۵میلیون لیتر بنزین از  ۹۵میلیون لیتر مصرفی کشــور
به قیمت آزاد فروخته میشــود ،گفــت :دولت حتی برای
خودروهای دولتی هم ســهمیهای در نظــر نگرفت تا در
نهایت به نفع مردم باشد .معاون سازمان برنامه و بودجه با
بیان اینکه در سال آینده روزانه شاهد کاهش شش تا ۱۰
میلیون لیتر بنزین خواهیم بود ،افزود :از ســال  ۱۳۹۶تا
 ۱۳۹۷با افزایش حدود  ۱۴درصدی مصرف بنزین مواجه
بودیم .طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه ،به گفته معاون
این ســازمان ،این افزایش مصرف بابت قاچاق سوخت به
کشورهای منطقه بود .عدل یادآور شد :تفاوت قیمت بنزین
در داخل کشــور با کشور همسایه دست کم لیتری ۵۰۰۰
تومان است.

راهکارهای جدید برای فروش نفتخام در بورس
در حالی که عرضه نفت خام در بورس انرژی بر اســاس
شــیوهنامه ابالغی وزیر نفت از اردیبهشت امسال آغاز شده
است اما عدم حضور خریدار باعث شد تا وزارت نفت به فکر
اصالح این شیوهنامه بیافتد و حاال به گفته نماینده شرکت
ملی نفت در بورس انرژی،شــیوهنامه جدید با اصالح در دو
بخش آماده اجرا است.
دوشنبه وزیر نفت شیوهنامه جدیدی را برای عرضه نفت
خــام و میعانات گازی در بورس انــرژی ابالغ کرد .در این
شیوهنامه نیز شرکت ملی نفت مکلف است بهصورت منظم
و مستمر ،ماهانه حداقل  ۲میلیون بشکه نفت خام سبک۲ ،
میلیون بشکه نفت خام سنگین و  ۲میلیون بشکه میعانات
گازی پارس جنوبی در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه
کند.
با این حال تغییراتی در شــیوهنامه ایجاد شده تا بخش
خصوصی برای حضور در معامالت نفت خام تمایل بیشتری
داشته باشد.
در این مورد «امیرحسین تبیانیان» نماینده شرکت ملی
نفت ایران در بورس انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا با اشــاره به اینکه شیوهنامه جدید در دو بخش اصالح
شــده ،گفت :با توجه به شــرایط بازار و به روزرسانی آن،

مواردی را جمعبندی کردیم تا اصالحاتی صورت گیرد و از
این به بعد عرضه نفت خام و میعانات گازی بر اســاس این
شیوهنامه انجام شود.
تبیانیان با بیان اینکه اولین مورد اصالح ،تغییر در شیوه
قیمتگذاری نفت برای عرضه در بورس انرژی اســت ،ادامه
داد :بر اساس شــیوهنامهای که وزیر نفت عصر دیروز ابالغ
کــرد ،قیمتی که به عنوان قیمت پایه اعالم میشــود کف
قیمتی توسط فروشــنده است و روی تابلو تخفیف دیگری
داده نخواهد شد بنابراین آخرین قیمتی که مد نظر است به
عنوان قیمت پایه ابالغ میشود.
به گفته نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی
قیمت کف معامالت ،نسبت به شاخصهای قیمتی برنت و
عمان – دبی تعیین میشود.
وی تغییر دیگر در شیوهنامه عرضه نفت خام در بورس را
مربوط به نحوه تسویه دانست و افزود :از این به بعد خریدار
پس از آنکه برای خرید اعــام آمادگی کرد ،جهت امضای
قرارداد به شــرکت ملی ارجاع داده میشــود و قرارداد به
صورت مســتقیم با شرکت ملی نفت بسته خواهد شد .این
در حالی اســت که پیش از این قراردادهای فروش از طریق
بورس انجام میشد.

تبیانیان تاکید کرد :پیش از این تمام موارد و مفاد قرارداد
و موارد عملیاتی در اطالعیه عرضه اعالم میشــد اما اکنون
که کشور با پیچیدگیهایی رو به رو است و امکان اعالم این
مــوارد در اطالعیه عرضه وجود نــدارد ،تصمیم گرفتیم تا
معامالت بر همان روال ســنتی قرارداد با شرکت ملی نفت
انجام شود.
وی با اشــاره به اینکه در  ۶ماه گذشــته بر اساس شیوه
جاری بورس برای انجــام معامالت اقدام میکردیم ،گفت:
تمام جزییات معامله در اطالعیه عرضه اعالم میشد بنابراین
ممکن بود طرف مقابل به عنوان خریدار تقاضاهای به حقی
داشته باشد که در آن قالب قابل انجام نبود.
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی به عرضه
حداقل  ۲میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین طی امروز
و فردا در بورس انرژی اشاره کرد و افزود :این عرضه ،آخرین
عرضه بر اساس شیوهنامه قبلی است و اولین عرضه شیوهنامه
جدید نیز در هفتههای آینده انجام خواهد شد.
به گفته تبیانیان ،شــرکت ملی نفــت تمام تالش خود
را میکنــد تا همه مالحظات برای رفــع موانع خرید نفت
در بورس انرژی را در نظر بگیرد تا خریداران با مشــکالت
کمتری در این عرصه وارد شوند.

وی تاکید کرد :البته خریدار نیز باید شــرایط خود را با
بازار وفق دهد و تنها با تغییر شرایط نمیتوانیم ورود خریدار
را تضمین کنیم.
الزم به ذکر است براساس متن ابالغی وزیر نفت ،حداقل
حجم بارگیری برای حمل دریایی  ۳۵هزار بشــکه و برای
حمل زمینی هزار بشکه است .خریداران میتوانند با تجمیع
قراردادهای خرید ،نسبت به برداشت محمولههای بزرگتر
اقدام کنند.
همچنین محل و شیوه تحویل محمولهها توسط شرکت
ملی نفت ایران تعیین میشود و فروش محمولهها بهصورت
مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.
بر اساس قانون ،خریداران نفت خام و میعانات در بورس،
میتوانند تا سه ماه پس از انجام معامله ،محموله را تحویل
بگیرند و تحویل محموله در دیگــر مناطق منوط به تایید
شرکت ملی نفت ایران امکانپذیر است.
عرضــه نفت خام در بــورس انرژی ایــران برای تحقق
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجــاد تنوع در
روشهــای فروش نفــت و اســتفاده از ظرفیتهای بخش
غیردولتــی بهمنظور صادرات نفتخام در دســتور کار قرار
گرفته است.

قیمت کاالهای اساسی در سامانه  ۱۲۴درج شد
قائــم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از
درج قیمت کاالهای اساسی در اپلیکیشن آپ
و ســامانه  ۱۲۴خبر داد و گفت :برای کنترل
بازار و جلوگیری از سواستفاده سودجویان در
اجرای طرح اصالح قیمت بنزین ،بازرســی و
نظارتهــا افزایــش یافته و  ۱۵هــزار بازرس
در طــرح مبازره با گرانفروشــی به نظارت و
بازرسی میپردازند.
به گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
حســین مدرس خیابانی با اشــاره به اینکه
سامانه  ۱۳۵ســازمان تعزیرات حکومتی نیز
برای دریافت گزارشهای مردمی فعال شــده
است و مردم میتوانند شکایات خود را به این
سامانه نیز اعالم کنند ،افزود :فهرست قیمت
کاالهای اساسی در اپلیکیشن آپ نیز به مردم
ارائه شده است.
وی با بیان اینکه سه میلیون واحد صنفی
داریم که نمیتوانیم بــرای هر کدام از آنها

یــک بــازرس بگذاریم ،از مردم خواســت از
فروشگاههایی خرید کنند که برچسب قیمت
کاال دارنــد و افزود :بــرای اطمینان مردم از
مبارزه تنظیم بازار با سوءاســتفاده کنندگان
شرایط کنونی ،تخلفات آنها در سامانه ۱۲۴
و اپلیکیشن آپ قرار میگیرد.
مــدرس خیابانی در ادامه افــزود :تمرکز
ســتاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت صد قلم
کاالی اساسی است ،اما این به معنای کنترل
نکردن بقیه قیمتها نیست.
قائــم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی
گفــت :هفت هزار و  ۵۰۰اتحادیه برای ســه
میلیــون واحــد صنفی وجــود دارد که اتاق
اصناف بــه نمایندگی از وزارت صمت با تمام
آنها جلســه گذاشته اســت و آنها در طرح
مبارزه با گران فروشــی قیمتها همراهند .او
افزود :ایــن اتحادیهها هر کدام بین دو تا ۱۰
بازرس دارند که اگر برای هر کدام دو بازرس

شاخص کل در بازار بورس دیروز (سه شنبه) یک هزار و
 ۹۶۱واحد رشد کرد که در نهایت این شاخص به رقم ۳۰۴
هزار و  ۶۸۸واحد رسید.
براســاس معامالت دیروز بیش از یــک میلیارد و ۹۶۴
میلیون ســهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۹هزار و
 ۲۰۲میلیارد ریال داد و ستد شد.
شــاخص کل (هم وزن) در معامالت دیروز یک هزار و
 ۵۷۹واحد ،شاخص قیمت (هم وزن) یک هزار و  ۵۵واحد،
شاخص آزاد شناور سه هزار و  ۴۳۱واحد ،شاخص بازار اول

در نظــر بگیریم  ۱۵هزار بــازرس اتحادیهها
نیز ســتاد تنظیم بازار را در کنترل قیمتها
کمک میکنند .وی با بیان اینکه با اســتفاده
از ســامانه رصد قیمــت کاال ،بهای صد قلم
کاال کنترل میشود گفت :بر اساس آمار روز
گذشته ،قیمت  ۵۱قلم کاالی اساسی کاهش
و  ۱۱قلم افزایش داشته و قیمت  ۳۸قلم کاال
نیز ثابت مانده است.
وی افــزود :افزایش قیمــت برخی کاالها
همچون برنج وارداتی به دلیل ممنوع شــدن
واردات و حمایت از برنج داخلی است.
مــدرس خیابانــی افزود :تاکنــون حدود
 ۲۰۰۰پرونده تعزیراتی برای تخلفات تشکیل
شــده اســت .این که گرانی قیمتهــا را به
افزایش قیمت بنزیــن مرتبط کنیم؛ جفا در
طرح افزایش قیمت بنزین اســت ،زیرا قیمت
برخی کاالها مقطعی و فصلی اســت و ربطی
به گرانی بنزین ندارد.

صعود شاخص بورس به کانال  ۳۰۴هزار واحدی
یک هزار و  ۱۴۱واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۲۸۲
واحد رشد کرد.
نمادهــای بانک صــادرات (وبصــادر) ،بانــک تجارت
(وتجارت) ،ایران خودرو (خودرو) ،کشتیرانی (حکشتی) و
فوالد سپید فراب کویر (کویر) در معامالت امروز بیشترین
تاثیــر مثبت را بر شــاخص داشــتند و نمادهای پاالیش

صادرات  ۱۶میلیون دالری ایران به اوراسیا
معاون وزیر جهاد کشــاورزی اعالم کــرد :از  ۵آبان
که ایران عضویت خــود در اتحادیه اقتصادی اوراســیا
را آغاز کرد ،صادرکنندگان کشــور توانستند در  ۲۳روز
 ۱۶میلیون دالر صادرات به اعضای این اتحادیه داشــته
باشــند .به گزارش ایســنا ،علیاکبر مهرفرد در جلسه
هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :براســاس
موافقتنامهای که میان ایران و  ۵کشــور عضو اتحادیه
اوراسیا نهایی شد ،دو طرف تعهد کردند که تخفیفهایی
را در حوزه صادرات کاال در تعرفههای وارداتی خود اعمال
کننــد که ایران از  ۵آبان ایــن تخفیفات را اجرای کرده
است .وی با اشاره به صحبتهای ضد و نقیضی که درباره

اعمال تعرفه تخفیفی از سوی کشورهای اوراسیا به تاجران
ایرانی ارائه شــده ،توضیح داد :براساس توافقات دو طرف
این تعرفهها باید به طور کامل اجرایی شــود .اگر گزارش
دقیقی از عملکرد کشورهای اوراسیا ارائه شود که نشان از
آن داشته باشد که به صادرکنندگان ایرانی تخفیف داده
نشده؛ ما نیز در مقابل تخفیفات خود را متوقف میکنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از اتاق بازرگانی خواست تا از
صادرکنندگان گزارشی تهیه کند و مشخص شود که آیا
تمام تعهدات موجود در موافقتنامه با اوراسیا نهایی شده
یا نه و پس از آن نهادهای دولتی پیگیریهای الزم را در
این زمینه انجام دهند.

نفت بندرعباس(شــبندر) و پاالیش نفت تبریز (شبریز) با
بیشترین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
گــروه فلزات اساســی در معامالت دیروز صدرنشــین
برترین گروههای صنعت شــد و در این گروه  ۹۵میلیون
برگه ســهم به ارزش یک هزار و  ۴۱میلیــارد ریال داد و
ستد شد.

شاخص فرابورس نیز بیش از  ۵۵واحد رشد داشت و بر
روی کانال سه هزار و  ۹۲۱واحد ثابت ماند.
همچنیــن در این بازار  ۶۵۳میلیــون و  ۳۵هزار برگه
ســهم به ارزش بیش از پنج هزار و  ۷۳۲میلیارد ریال داد
و ستد شد.
نمادهــای ذوب آهــن (ذوب) و پتروشــیمی زاگرس
(زاگــرس) در معامالت دیــروز بیشــترین تاثیر مثبت و
پترشــیمی مارون (مارون) و پتروشــیمی شــیراز (شراز)
باالترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

کاهش  ۳۰درصدی قیمت ماهی
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی،
اکنون قیمت ماهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
معادل  ۲۰تــا  ۳۰درصد کاهش یافته اســت .مهدی
یوسفخانی در گفتوگو با ایســنا ،درباره جدیدترین
وضعیت قیمت ماهی در مراکز عرضه سطح شهر ،اظهار
کرد :اکنون قیمت ماهی در مراکز عرضه ســطح شهر،
نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته با کاهش ۲۰
تا  ۳۰درصدی مواجه اســت .وی دلیل کاهش قیمت
این محصول را افزایش تولید و کاهش تقاضا از ســمت
مصرفکننده دانست و گفت :سود مراکز خردهفروشی
در این محصول معادل  ۱۵درصد اســت .اکنون قیمت
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ماهی سفید کیلویی  ۱۶۰هزار تومان برای مصرفکننده
است .رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان
اینکه قیمت انواع ماهی در مراکز عرضه ســطح شــهر
مختلف اســت اما در مجموع در این محصول کاهش
قیمت داشتهایم ،خاطرنشان کرد :کاهش قیمت در این
محصــول اتفاق افتاده و با این امر قیمت ماهی در بازار
ثبات پیدا میکند .وی تاکید کرد :بیشتر مصرف ماهی
در فصل سرد سال است و بعد از شب عید نوروز هم به
دلیل افزایش دما و کاهش مصرف ماهی ،مجددا نسبت
به حال حاضر با کاهش قیمت در این محصول مواجه
خواهیم شد.

راهکار مدیرعامل بورس
برای معامالت در زمان اختالل اینترنت

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت :در شرایط فعلی که اینترنت با
اختالل مواجه است ،مردم برای انجام معامالت بورسی به کارگزاری مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا ،علی صحرایی در نشست خبری که در حاشیه ششمین نمایشگاه
بانک ،بیمه و بورس در جزیره کیش برگزار شــد ،درباره وضعیت معاملهگران در
زمان اختالل این روزهای اینترنت اظهار کرد :مردم میتوانند برای انجام معامالت
خود به کارگزاریها مراجعه کنند و بر این اســاس ،راههای جایگزینی پیش روی
سهامداران قرار داده شده تا بتوانند از آن طریق به معامالت ادامه دهند .صحرایی
در ادامه با اشاره به وضعیت سود در بازار سرمایه با بیان اینکه در شش ماه ابتدایی
امسال سود خالص  ۸۲میلیارد تومان در بورس تهران بوده است ،گفت :این رقم
در سال گذشته معادل  ۸۹میلیارد تومان و در شش ماهه همان سال  ۲۸میلیارد
تومان بوده است .وی با بیان اینکه از محل سود انباشته ۳۳ ،درصد افزایش سرمایه
در بورس تهران صورت گرفته اســت ،تأکید کرد :ســود هر سهم در شش ماهه
منتهی به  ۳۱شهریور پارسال معادل هر سهم  ۱۴۲ریال بوده که در سال گذشته
به  ۴۴۶ریال و در شــش ماهه اول امسال به  ۴۱۰ریال رسیده است .مدیرعامل
شرکت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد :در شش ماه ابتدایی امسال ،سهامداران
حقیقــی به عنوان بازیگران اصلی بورس به میزان  ۷۹درصد در خرید بازار نقش
داشتهاند و در مقابل سهامداران حقوقی نیز سهم  ۳۹درصدی داشتهاند .صحرایی
در ادامه تصریح کرد :در بخش آمار فروش نیز ســهامداران حقیقی با  ۶۸درصد
و سهامداران حقوقی با  ۳۲درصد در فروش سهام مشارکت داشتهاند .مدیرعامل
بورس تهران همچنین محدودیتهای انتقال پول در ایران را بزرگترین مشــکل
جذب ســرمایهگذاری خارجی در بازار ســهام عنوان کرد .به گفته وی ،از ابتدای
امسال تاکنون شش عرضه اولیه به میزان  ۲۱۵۵میلیارد تومان در تاالر شیشهای
انجام شده است .همچنین تا امروز  ۷۶۰میلیارد تومان اوراق بدهی و  ۵۹۱میلیارد
تومان اوراق اختیار فروش تبعی در بورس معامله شــده است .صحرایی افزود :در
ن میدهد که ۶۷
حال حاضر آمار تعداد شــرکتهای پذیرفته شده در بورس نشا 
هزار میلیارد تومان سود بین سهامداران تقسیم شده که به طور میانگین  ۶۱تومان
سود نقدی بوده است.
وی اعالم کرد :ارزش بازار بورس به  ۱۱۲۰تریلیون تومان رســیده اســت که
 ۶۴درصد رشــد را شامل میشود .همچنین ارزش معامالت  ۱۱۸درصد رشد را
به ثبت رســانده است .به گفته او ،بورس تهران  ۴۸درصد سهم از کل بورسها را
در اختیار دارد.

حضور  ۳۹۴شرکت داخلی در نوزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت لوازم خانگی
انصاری از حضور  ۳۹۴شرکت داخلی در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
لوازم خانگی خبر داد .حبیباهلل انصاری رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
در افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی که در نمایشگاه بینالمللی
برگزار شــد ،گفت :نگاه ما و دنیا نسبت به نمایشگاه فراتر رفته است و امروزه در
دنیا نمایشگاهها به سمت صنعتی شدن حرکت میکنند .او ادامه داد :نمایشگاهها
در توسعه صادرات اثر بخشی مناسبی دارند امروزه نمایشگاهها از جمله مهمترین
عوامل توســعه اقتصادی در کشــورها محســوب میشــود .انصاری اضافه کرد:
خوشبختانه امروز صنعت در کشور ما به مرحله نوینی رسیده است و ما باید این
توانمندیها را بهتر از گذشته در نمایشگاهها نمایان کنیم .رئیس انجمن صنایع
لوازم خانگی ایران افزود :نمایشگاه امسال در فضایی بیش از  ۳۷هزار متر مربع و
در  ۱۵ســالن برگزار میشود که طبق برآورد انجام شده حدود  ۴۵۰شرکت نیز
در این نمایشگاه شرکت میکنند .او تصریح کرد :در دوره نوزدهم نمایشگاه لوازم
خانگی  ۳۹۴شرکت داخلی حضور دارند و یکی از توجهات آنها در این نمایشگاه
رونق تولید در راستای توسعه صادرات است.

گشایش سومین نمایشگاه بینالمللی و تخصصی
صنعت پروتئینی حالل
همزمان با گشایش سومین نمایشگاه تخصصی و بینالمللی صنعت پروتئینی
حالل و صنایع وابســته ،دهها شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسالمی ایران
و برخی کشورهای دیگر ،جدیدترین تولیدات ،صنایع و تجهیزات ،ماشین آالت و
خدمات خود را در ارائــه و در معرض دید مخاطبان قرار دادند .به گزارش روابط
عمومی و اطالع رسانی سومین نمایشگاه بینالمللی محصوالت پروتئینی حالل و
صنایع وابسته ،مراسم افتتاح این نمایشگاه با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت صمت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد .علیرضا
رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی
و بینالمللی صنعت پروتئین حالل و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
برگزاری این نمایشگاه در حوزه تأمین مواد اولیه و صنایع وابسته که توسط واردات
و تولید داخل تأمین میشود به ما کمک میکند .رئیس سازمان دامپزشکی کشور
با اشاره به اینکه  ۱۰درصد گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود،
افزود :مجموع گوشت کشور به صورت مستقیم یا در صنایع وابسته پس از فرآوری
مورد استفاده قرار میگیرد .او ادامه داد :در شرایط تحریم موفق شدهایم توانمندی
خود را در حوزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به نمایش بگذاریم که این امر
بدان معناست که سرمایهگذاران پس از ورود تکنولوژی به کشور توانستهاند نسبت
به بومیسازی دانش اقدام کنند که همین امر موجب شده به رتبه باالیی در تولید
محصوالت و امنیت غذایی فرآوردههای خام دامی کشور دست یابیم .رفیعی پور
با اشــاره به اینکه طی  ۴۰ســال اخیر به رتبههای مناسبی در تولید محصوالت
پروتئینی و فرآوردههای خام دامی دست یافتیم بیان کرد :طی  ۴۰سال اخیر به
لطف ســرمایهگذاران در حوزه تولید عسل رتبه  ۴جهانی ،گوشت مرغ  ۸جهانی،
تخم مرغ  ۹جهانی ،شــیر و لبنیات  ۱۱جهانی ،شترمرغ و فرآرو دههای حاصل از
آن رتبه  ۲جهانی و قزل آال رتبه نخست در جهان دست یافتیم که امیدواریم در
دهه دوم انقالب به خوداتکایی  ۱۰۰درصدی در تولید محصوالت رتبهدار دســت
یابیم .رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای حاد
پرندگان گفت :در ســال  ۹۸تا این لحظه بیش از  ۹۹درصد آنفلوآنزای فوق حاد
پرندگان نسبت به سالهای  ۹۶و  ۹۷کنترل شده و تنها مواردی از کانون روستایی
بومی امسال گزارش و خوشبختانه کنترل شد .او در پایان با اشاره به اینکه سویهی
 N۸ ،H۵کنترل شــده اســت ،تصریح کرد :در چند ماه اخیر سازمان بهداشت
جهانی گزارشــی از کانون آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشــته اســت .این گزارش
میافزاید :سومین نمایشگاه بینالمللی محصوالت پروتئینی حالل از امروز تا یکم
آذر در نمایشــگاه بینالمللی به فعالیت خود ادامه میدهد و  ۶۵شــرکت در این
نمایشگاه شرکت کردهاند .مهبد رئیس ستاد برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی
محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسته نیز در حاشیه این مراسم گفت :این
نمایشگاه محل تالقی صنعت و محصوالت شــامل انواع ماشینآالت ،تجهیزات،
تکنولوژی ،اتوماســیون و تمام محصوالت پروتئینی خام فرآوری شده با تاکید بر
حالل بودن آنهاست .وی افزود :این نمایشگاه تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت
پروتئینی در دنیاســت و همچنین تنها نمایشــگاه صنعت گوشت خاورمیانه به
حساب میآید که فرصت مناسب به تولیدکنندگان و عرضهکنندگان این محصول
میدهد .مهبد ادامه داد :برگزاری چنین نمایشــگاههایی میتواند موجب ترغیب
ســرمایهگذاران خارجی در صنایع پروتئینی کشور که از دانش و فناوری فنی و
ماشینآالت بروز دنیا در صنایع داخلی باشد .این مقام مسئول در پایان با اشاره به
اینکه تجارت صنعت حالل در دنیا به  ۳۷۰۰میلیارد دالر میرســد ،تصریح کرد:
 ۲میلیارد نفر مسلمان در دنیا وجود دارد؛ بیش از  ۸۰درصد محصوالت حالل در
کشورهای غیرمسلمان تولید میشود و ایران سهم کمی از این بازار دارد.

دو میلیارد یورو فاینانس
برای چهار طرح نیروگاهی و ریلی
معــاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه مربوط به تخصیص مبلغ دو میلیارد
یورو فاینانس به چهار طرح بزرگ نیروگاهی و ریلی را برای اجرا به دســتگاههای
اجرایی ذیربط ابالغ کرد .به گزارش روز ســه شــنبه پایگاه اطالع رسانی دفتر
هیات دولت ،هیات وزیران در جلســه  ۲۶آبان  ۱۳۹۸به پیشنهاد سازمان برنامه
و بودجه کشــور و در اجرای قانون بودجه ســال  ۱۳۹۸کل کشــور با تخصیص
 ۳۵۳میلیون یورو برای طرح بازتوانی و نوسازی (مدرنیزاسیون) نیروگاه حرارتی
رامین اهواز ۲۸۰ ،میلیون یورو برای طرح افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند
(توسعه گتوند) ۷۰۰ ،میلیون یورو برای احداث راه آهن زاهدان-بیرجند و اتصال
آن به راه آهن بافق-مشهد و  ۶۶۷میلیون یورو برای تأمین واگن قطارهای شهری
کالنشــهرها در قالب طرح تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه
موافقت کرد .براســاس این مصوبه ،حداقل دوره تأمین مالی تســهیالت یادشده
 ۱۰ســاله بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از دولت
ب نامه را
جمهوری اسالمی ایران ،قراردادهای اعطای تسهیالت موضوع این تصوی 
امضا کند.

