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چهارمحصولجديدايرانولبهزودیعرضهمیشود
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول از رونمايي و عرضه چهار 
محصول جديد ايرانول )س��ه محصول با س��طح كیفی باال( در 

س��ه ماهه اول سال آينده و همکاری با شركت پتروناس برای 
عرضه محصوالت مشترک به بازار خبر داد. 

عیسی اسحاقي گفت: با خرد جمعی، تالش و خودباوری طی 
چهار سال گذشته توانستیم گام های بلندی در توسعه، سهم بازار و 

شکستن ركورد سود، تولید، فروش و صادرات و به خصوص صادرات 
محصول نهايی در ايرانول برداريم و رضايت سهامداران و كاركنان 
را جلب كنیم. وی تصريح كرد: با كاهش ۳۰ درصدی خام فروشی 
در سال گذشته و بیشترين فروش محصول نهايی بیشترين رشد 

سود در صنعت روانکاران را با ۳۹ درصد به خود اختصاص داديم و 
در نه ماهه اول امس��ال با ادامه اين سیاست و كاهش ۳۰ درصدی 
خام فروشی علی رغم ثابت بودن قیمت محصوالت نهايی و افزايش 

قیمت خوراک سود شركت با رشد ۳۶ درصدی مواجه شد.

اخبار

قدردانیمديرعاملنیروگاهخورشیدی
10مگاواتینورازبانکصنعتومعدن

سید احمد امام جمعه زاده مديرعامل و عضو 
هیات مديره نیروگاه خورشیدی 1۰ مگاواتی 
نور واقع در اس��تان ي��زد از بانك صنعت و 

معدن قدرداني كرد.
در نام��ه مديرعام��ل اين نی��روگاه خط��اب به علی 
اشرف افخمی مديرعامل بانك صنعت و معدن آمده است: 
نیروگاه خورش��یدی 1۰ مگاواتی نور در دهه مبارک فجر 
توسط معاون اول رئیس جمهور و وزير نیرو به طور رسمی 
افتتاح شد. از آنجايی كه در ساخت اين نیروگاه، مجموعه 
كاركنان بانك صنعت و معدن مهمترين نقش را ايفا كردند، 
بر خود الزم می دانم از همه كاركنان بانك صنعت و معدن 
و به خصوص جنابعالی كه همیشه با حمايت های خود اين 

طرح ملی را پیش برده ايد، نهايت سپاسگزاری را بنمايم.

اقبالمشتريانبهخدماتبانکداریالکترونیک
بانکملیايران

استقبال مردم از خدمات بانکداری الکترونیك 
بانك ملی ايران رو به افزايش است.

سامانه »بام« كه اين روزها در اوج است 
و به خوبی قابلیت هايش را به مشتريان نشان 
داده، اكنون به بیش از دو میلیون و 27۰ هزار نفر خدمات 
ارائه می دهد. از سوی ديگر تعريف كردن خدمات تازه و 
جديد بر روی دستگاه های خودپرداز و كیوسك های نوين 
بانك ملی ايران، میزان مراجعه مش��تريان برای دريافت 

خدمات مبتنی بر اين سامانه ها را افزايش داده است.
تازه تري��ن اطالعات موجود نش��ان می ده��د تعداد 
كارت های برداش��ت صادره توس��ط واحدهای بانك ملی 
ايران طی 1۰ ماه نخست سال جاری از 1۰ میلیون و 5۶5 
هزار فقره فراتر رفته كه از تعداد كل كارت های برداش��ت 

صادر شده در سال گذشته هم بیشتر است.

امضایقراردادبزرگترين
مجتمعگلخانهایکشوردربانککشاورزی
قرارداد فاز اول بزرگترين مجتمع گلخانه ای 
كش��ور توس��ط بانك كش��اورزی به امضا 

رسید.
اين پروژه با رويکرد توس��عه پايدار و با 
ه��دف ارتقای بهره وری از مناب��ع آب و خاک و افزايش 
ص��ادرات غیرنفتی طراح��ی و به اج��را در می آيد. فاز 
اول اي��ن پروژه با اس��تفاده از آخري��ن تکنولوژی تولید 
محصوالت گلخانه ای در سطح 25۰ هکتار و با اعتباری 
بال��غ ب��ر 1۶5 میلیون دالر از مح��ل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی و با عاملیت بانك كشاورزی انجام می شود.

در اين مجتمع گلخانه ای كه در استان كرمان اجرا 
می شود، انواع گل و محصوالت صیفی با هدف صدور به 

بازارهای هدف صادراتی تولید خواهد شد.

به گزارش خبرنگار روزنامه سیاس��ت روز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری 
البرز در تاریخ 1396/10/14 روز ش��نبه س��اعت 10 با حضور بیش از 77/48 درصد صاحبان سهام 
در محل تهران، خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، بازار چارسو طبقه 7 سالن شماره 1، برگزار گردید. در این 
جلسه که به ریاست آقای حمیدرضا جمشیدی برگزار گردید، آقایان جالل بهارستان و محمدرضا حاصلی 
به عنوان ناظرین و آقای علیرضا خسروانی به عنوان دبیر مجمع حضور داشتند. در جلسه مجمع پس از 
استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط آقای دکتر محمد علی میرزا کوچک شیرازی مدیرعامل 
شرکت و گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3/100/100 میلیون ریال به مبلغ 
3/700/100 میلی��ون ریال به مبلغ 600/000 میلیون ریال معادل 19/35 درصد از محل مطالبات 
حال ش��ده و آورده نقدی س��هامداران جهت تامین مالی برای حفظ موقعیت در 9 شرکت سرمایه پذیر 
از طریق مش��ارکت در افزایش س��رمایه آنها به تصویب اکثریت س��هامداران رس��ید. همچنین تطابق 

اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس از دیگر مصوبات این مجمع بود.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش��رکت گروه سرمایه گذاری البرز )س��هامی عام( از طریق سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های البرزدارو )سهامی عام(، سبحان دارو )سهامی عام(، ایران دارو 
)سهامی عام(، داروسازی تولید دارو )سهامی عام(، پخش البرز )سهامی عام(، اعتالء البرز )سهامی عام(، 
البرز فارمد)س��هامی خاص(، البرز زاگرس )سهامی خاص(، گروه دارویی سبحان )سهامی عام( و جبران 
مخارج بابت افزایش سمرایه گذاری در سهام شرکت البراتورهای دارویی رازک )سهامی عام( می باشد.

مشارکت در شرکت های سرمایه پذیر
ش��رکت گروه سرمایه گذاری )س��هامی عام( در نظر دارد در افزایش سرمایه شرکت های سرماه 

پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید.
تشریح جزییات طرح

جزییات طرح افزایش سمرایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد.
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( در نظر دارد در افزاش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر 
خود )البرز دارو، ایران دارو، سبحان دارو، داروسازی تلوید دارو، پخش البرز، اعتالء البرز، فارمد، البرز زاگرس، 

گروه دارویی سبحان( مشارکت نموده و نیز منابع مصرف شده برای خرید سهام رازک را جبران نماید.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز دارو )سهامی عام(

1� هدف از انجام افزایش سرمایه: هدف شرکت البرز دارو از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد.
هدف ش��رکت البرز دارو)س��هامی عام( از افزایش س��رمایه موضوع این گزارش »تامین مالی 
مرب��وط به خرید و جایگزینی ماش��ین آالت تجهیزات تولیدی و آزمایش��گاهی به منظ��ور اخذ تاییدیه 

GMP معاونت غذا و دارو« می باشد.
2� طبق مجوز مورخ 1396/02/02 س��ازمان بورس اوراق به��ادار و همچنین تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/02/16 افزایش س��رمایه شرکت البرز دارو از مبلغ 680 میلیارد 
ریال به 930 میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به تصویب رسید. 

این افزایش سرمایه در تاریخ 1396/06/20 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت ایران دارو )سهامی عام(

1� هدف از انجام افزایش سرمایه: هدف شرکت ایران دارو )سهامی عام( از افزایش سرمایه، 
 GMP تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام پروژه نوس��ازی و بازسازی خطوط تولیدی مطابق اصول
ب��ه منظور اخذ تاییدیه وزارت بهداش��ت جهت ص��دور پروانه محصوالت جدی��د، افزایش ظرفیت و 

تمدید پروانه محصوالت فعلی می باشد.
2� طبق مجوز مورخ 96/03/23 سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1396/04/12 افزایش سرمایه شرکت ایران دارو از مبلغ 240 میلیارد ریال به 300 میلیارد ریال 
از محل مطاالبت حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید و در تاریخ 1396/08/01 در اداره 

ثبت شرکتها به ثبت رسید. مبلغ 80 میلیارد ریال افزایش سرمایه نیز در اختیار هیات مدیره می باشد.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو )سهامی عام(

1� ه��دف از انج��ام افزایش س��رمایه: ه��دف از انج��ام افزایش س��رمایه اخی��ر، افزایش در 
ظرفیت های تولیدی در بخش نیمه جامدات و اصالح ساختار در بخش ساختمانهای بسته بندی وتوزین 

در راستای اخذ استانداردهای GMP خطوط تولید جامدات می باشد.
3� طبق مجوز مورخ 96/06/28 س��ازمان بورس اوراق به��ادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1396/05/16 افزایش س��رمایه ش��رکت س��بحان دارو از مبلغ 430 میلیارد ریال به 
580 میلی��ارد ری��ال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به تصویب رس��ید. این 

افزایش سرمایه در مرحله پذیره نویسی می باشد.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولید دارو )سهامی عام(

1� هدف از انجام افزایش س��رمایه: هدف ش��رکت داروس��ازی تولید دارو از افزایش سرمایه 
به شرح زیر می باشد.

هدف ش��رکت داروس��ازی تولید دارو از افزایش سرمایه، اجرای طرح بهسازی و نوسازی خطوط 
تولید ورعایت الزامات GMP می باشد.

2� طبق مجوز مورخ 1396/04/10 س��ازمان بورس اوراق به��ادار و همچنین تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1396/04/25 افزایش س��رمایه ش��رکت داروس��ازی تلوید دارو از مبلغ 
300 میلیارد ریال به 370 میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی که 
مهلت پذیره نویس��ی آن به اتمام رس��یده، به تصویب رس��ید. مبلغ 70 میلیارد ریال آن به صورت 

قطعی تصویب شده و 80 میلیارد ریال نیز در اختیار هیات مدیره می باشد.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت پخش البرز )سهامی عام(

1� ه��دف از انج��ام افزای��ش س��رمایه: هدف ش��رکت پخش البرز )س��هامی ع��ام( از افزایش 
س��رمایه، تامی��ن منابع مالی مورد نی��از جهت احداث مرکز توزیع جدید در ش��یراز ب��ا فضای کافی و 
طبق اس��تانداردهای مراجع ذیربط و نیز انتقال مرکز توزیع غیراستاندارد و نامتناسب به محل جدید 

االحداث )واقع در شهرک صنعتی شیراز( می باشد.

2� گ��زارش توجیهی افزایش س��رمایه از مبل��غ 520/000 میلیون ریال ب��ه مبلغ 670/000 
میلیون ریال به تایید حس��ابرس و بازرس قانونی رسیده و در حال اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی 

فوق العاده از سازمان بورس می باشد.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت اعتالء البرز )سهامی عام(

1� هدف از انجام افزایش سرمایه:
با توجه به سرمایه گذاری عمده این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران که بسیار سودآور و مطلوب 
و نیز مطابق با مصالح س��هامداران بوده اس��ت، شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز به منظور حفظ نقدینگی 
ش��رکت و عدم خروج نقدینگی مذکور و همچنین ارتقاء بیشتر س��ودآوری در نظر دارد افزایش سرمایه 
مص��وب مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 1395/05/13 را به )به مبلغ 180/000 میلیون ریال( س��بد 

سرمایه گذاری خود تزریق نماید تا بتواند از پتانسیل های موجود در بازار به نحو مطلوبتر برخوردار گردد.
3� طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/05/13 افزایش سرمایه شرکت اعتالء 
البرز از مبلغ 420 میلیارد ریال به 600 میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده 
نقدی طی دو مرحله به تصویب رسید. مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 420 میلیارد ریال به 500 
میلیارد ریال در تاریخ 1395/11/23 در مرجع ثبت ش��رکتها به ثبت رس��ید. افزایش سرمایه مرحله 
دوم از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 600 میلیارد ریال که پذیره نویسی آن به پایان رسیده است.

خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز فارمد )سهامی خاص(
1� هدف از انجام افزایش سرمایه: هدف شرکت البرز فارمد از افزایش سرمایه اصالح ساختار 
مال��ی، جلوگیری از خروج وجه نقد از ش��رکت و جلوگیری از تحمیل هزین��ه مالی اضافی و به تبلغ آن 

ایجاد سود مناسب در سنوات آتی می باشد.
2� طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/07 افزایش س��رمایه ش��رکت البرز 
فارمد از مبلغ 80 میلیارد ریال به 130 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به تصویب رسید. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 1396/06/08 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت البرز زاگرس )سهامی خاص(

1� ه��دف از انجام افزایش س��رمایه: هدف ش��رکت البرز زاگرس از افزایش س��رمایه اصالح 
س��اختار مالی از طریق لحاظ نمودن مطالبات حال ش��ده س��هامداران و رعایت الزامات قانونی در جهت 

اصالح نسبت های مالکانه جهت اخذ تسهیالت ارزی از بانک پارسیان.
2� طب��ق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/09/20 افزایش س��رمایه ش��رکت 
البرز زاگرس از مبلغ 10 میلیارد ریال به 130 میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده سهامداران 
و آورده نقدی به تصویب رسیده است. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 1395/11/18 در اداره 

ثبت شرکتها به ثبت رسید.
خالصه طرح افزایش سرمایه شرکت گروه دارویی سبحان )سهامی عام(

1� ه��دف از انجام افزایش س��رمایه: هدف ش��رکت گروه دارویی س��بحان از افزایش س��رمایه 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر البرز دارو، ایران دارو و سبحان دارو می باشد.

2� طبق مجوز مورخ 96/07/30 س��ازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1396/07/30 افزایش سرمایه گروه دارویی سبحان از مبلغ 1/375 میلیارد ریال به 
1/670 میلیارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی به تصویب رسید. این 

افزایش سرمایه در مرحله پذیره نویسی می باشد.
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور افزایش سرمایه به مبلغ 600 میلیارد ریال و منابع 
تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری البرز 
از مبلغ 3/100 میلیارد ریال به مبلغ 3/700 میلیارد ریال به تصویب رسید

قیم��ت دالر درحال��ی صبح 
دي��روز از ۴۹۳۰ توم��ان هم جنب استانبول

گذشت كه احتماالً اگر همین 
اآلن از رئیس جمهور درباره قیمت ارز س��ؤال شود 

می گويد نه، نرخ اين نیست.
بازار ارز درحالی ديروز فعالیت رسمی خود را آغاز 
كرده كه صف های مقابل صرافی های توزيع كننده دالر 
بانکی شلوغ تر از قبل شده است. بانك ساعت 12:1۰ 
دقیقه دالر تزريقی ب��ه صرافی ها را با قیمت ۴٨۹2 

تومان برای فروش به مردم ارزش گذاری كرد.
روز دوشنبه بازار ارز به مانند روزهای قبل روز 
ش��لوغ و ملتهبی را س��پری كرد و تا جايی به كار 
خ��ود پايان داد كه قیمت دالر از ۴٨۶۰ تومان هم 
عب��ور كرده بود. افزايش قیم��ت دالر كه صراف ها 
و فعاالن ب��ازار عامل اصل��ی آن را بانك می دانند 
درحالی كماكان ادام��ه دارد كه قیمت دالر صبح 

ديروز از ۴۹۳۰ تومان هم عبور كرد.
به گزارش تس��نیم، اين رك��ورد درحالی برای 
نرخ دالر ثبت ش��ده كه ديروز سخنگوی دولت به 
مردم توصیه ك��رده بود برای خريد ارز هول نزنند. 
در هیاهوی گرانی دالر دو بار از رئیس جمهور سؤال 
شد كه می داند قیمت هم اكنون چقدر است كه وی 

در هر بار تأكید كرد قیمت اين رقم نیست!
يکبار در مصاحبه تلويزيونی از روحانی س��ؤال 
ش��د كه "می دانید قیمت دالر ۴75۰ تومان شده 
اس��ت؟" كه وی پاس��خ داد: نه، قیمت دالر آن قدر 
نیست و ش��ما )مجری( نرخ تعیین نکنید. وی در 
همان گفت وگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان 

داد كه خیالشان بابت دالر راحت باشد.
يکبار ديگر يعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، 
روحانی در پاسخ به اين سؤال كه "آيا می دانید قیمت 
دالر ۴ هزار و ٨۰۰ تومان شده است؟" گفته بود "نه، 
قیمت اين نیست" و به فعاالن بازار ارز اطمینان داده 

بود كه "ذخاير كافی ب��رای ارز داريم" البته روحانی 
قبل تر هم به مردم اطمینان داده بود كه خیالش��ان 
راجع به دالر راحت باش��د ولی از زمانی كه روحانی 
خیال مردم را برای دالر راحت كرد تا امروز دالر بیش 

از ۳۰۰ تومان گران شده است.
به نظر می رسد رئیس جمهور برای اينکه در جريان 
تغییرات قیمت دالر در بازار ارز باشد از مشاوران خود 
و يا رئیس كل بانك مركزی بخواهد كه گزارش روزانه 

از خیابان فردوسی را به وی ارائه دهند.

آشفتگی بازار ارز تداوم نخواهد داشت
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهور ب��ا تأكید بر 
اينکه نوس��انات قیمت ارز كوتاه مدت بوده و قابل 
قبول نیست، گفت: مردم می توانند در حساب های 

ارزی، دالر سپرده گذاری و برداشت كنند.
محم��د نهاوندي��ان در حاش��یه جلس��ه هیأت 
نمايندگان اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ به س��ؤال 
مهر مبنی بر شرايط انتش��ار اوراق مشاركت ارزی از 
س��وی دولت گفت: بانك مركزی به زودی ش��رايط 

اوراق مشاركت ارزی خود را اعالم خواهد كرد كه در 
اين راستا مردم بتوانند بخشی از تقاضاهای خود برای 
حفظ ارزش پول را روانه خريد اوراق مشاركت كنند.

مع��اون اقتصادی رئیس جمه��ور افزود: به هر 
حال تدابیر متنوعی برای بازار ارز از س��وی دولت 
انديشیده شده و تصمیم گیری های صورت گرفته، 

يکی  پس از ديگری اعمال خواهد شد.
نهاونديان در پرسش��ی درباره آيا ب��ازار ارز از 
آش��فتگی كنونی نجات پیدا خواهد كرد؟ گفت: به 
طور قطع اي��ن اتفاق رخ خواهد داد، چراكه قیمت 
كنون��ی ارز در بازار كوتاه مدت ب��وده و قابل قبول 
نیست و حتماً بايد به ثبات و آرامشی كه طی چهار 
سال گذش��ته در اين بازار تجربه كرده ايم، برسیم. 
وی تصريح كرد: بايد پیش بینی پذيری اقتصاد ايران 
را باال برد و همان شرايط گذشته كه ثبات و آرامش 

بازار ارز را ديکته می كرد، برگرديم.
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهور در پاس��خ به 
پرس��ش ديگر خبرنگار مبنی بر اقدام برخی بانك ها 
برای گشايش سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ 

دالر مبادله ای و تسويه با ريال افزود: اين اقدام بانك ها 
شايس��ته نیست و بانك ها همه اجازه دارند و تشويق 
می شوند كه حساب ارزی برای مردم باز كنند؛ بنابراين 
بايد س��پرده ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به 
اين معنا كه همچنان كه س��پرده گذاری ارزی است، 
برداش��ت هم ارزی خواهد بود و همه بانك ها بايد در 

اجرا اين مسیر را دنبال نمايند.
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر تأثیر 
كاهش نرخ س��ود س��پرده بر افزايش ن��رخ ارز در 
بازار خاطرنشان كرد: ارز يك وسیله مبادله تجاری 
برای يك اقتصاد با خارج از آن اقتصاد است و اگر 
تقاض��ا به جای اينکه به س��مت تقاضای مبادالتی 
برای تولید، سرمايه گذاری و تجارت برود، به ساير 
بخش ها پاس��خ دهد، اش��کاالتی ايجاد خواهد شد 
كه بر اين اس��اس حتماً بايد به طرق مختلفی كه 
در سیاست های بازار سرمايه و پول در نظر گرفته 
می ش��ود، بازار را مديريت كرد كه اوراق مشاركت 

ارزی هم از همین منظر منتشر خواهد شد.
نهاونديان ادامه داد: تقاضاهای سفته بازانه بازار 

ارز می بايس��ت حتماً خارج ش��ود و عوامل روانی و 
سیاسی تأثیرگذار در اين بازار مديريت شوند، چراكه 
اكنون تراز تجاری، پرداخت ها و وضعیت ذخاير ارزی 
نسبت به بدهی های اقتصاد ايران در مقايسه با تولید 
ناخالص ملی، وضعیت بس��یار باثبات و روشنی دارد 
كه در مقايسه با برخی كشورها، اوضاع بسیار مطلوب 
است؛ بنابراين نوسان هايی كه در بازار ديده می شود، 

به طور مقطعی بوده و دلیل اقتصادی ندارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: دلیل اين 
نوس��انات غیراقتصادی بايد شناس��ايی و مديريت 
ش��ود كه در اين رابطه تدابیر خوبی از سوی بانك 

مركزی انديشیده شده است.
وی در خص��وص اخذ مالی��ات از خريداران و 
فروش��ندگان ارز گفت: فعاالن ب��ازار ارز هم مثل 
هر ب��ازار ديگری و همه جای ديگ��ری كه حیات 
اقتص��ادی در آن جريان دارد، بايد ش��فاف ش��ده 
و رقابت افزاي��ی در اقتصاد و عدال��ت در توزيع در 
بازارها بايد وجود داشته باشد؛ به نحوی كه عرضه 
و تقاضا كاماًل مش��خص باش��د و مشخص شود كه 

ارز از كجا آمده و به كجا می رود.
نهاونديان اظهار داش��ت: هم��ه بايد مطمئن 
باش��ند ارزی كه ب��ا زحمت زياد به دس��ت آمده، 
مصرف س��رمايه گذاری و تولید ش��ود؛ نه اينکه به 
مصرف قاچاق برسد؛ بنابراين مقابله با قاچاق بايد 
در هم��ه مراحل چه در مرز و چ��ه در ارز صورت 
گیرد؛ در نهايت مجموعه اين تدابیر است كه بازار 

را به ثبات می رساند.
مع��اون اقتصادی رئیس جمه��ور در خصوص 
برخ��ی تحركات درهم ام��ارات و تأثیر آن در بازار 
ارز اف��زود: به هر حال عوام��ل اقتصادی كه از آنها 
نام برده می ش��ود، ش��امل اين تغییرات در برخی 
مس��یرهای مبادالت ارزی ايران هم اس��ت ولی به 

هر حال هر مشکلی، راه حلی دارد.

رکورد جدید قیمت دالر 

"روحانی" می داند 
 در بازار ارز
چه  خبر است؟

شاخصبهارتفاع98هزارواحدیصعودکرد
ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران در پايان 

حافظ معامالت ديروز بیست و چهارمین روز خیابان 
بهمن ماه با 17٨ واحد رشد به پله ۹٨ 

هزار و 1۰2 واحدی رسید.
 ب��ه گزارش میزان، در معام��الت ديروز تعداد ۳ هزار ۶۶۳ 
سهم اوراق بهادار به ارزش ۶ میلیارد و ٨7۹ میلیون و ۳5۰ هزار 
ريال در بیش از 7۶ هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد. براين 
اس��اس شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 57 واحد، شاخص آزاد 
شناور 125 واحد، شاخص بازار اول با 1۹7 واحد و شاخص بازار 
دوم با ٨ واحد رشد شاخص قیمت )هم وزن( 1٨ واحد، شاخص 

كل )هم وزن( 2۴ واحد كاهش همراه بودند.
نماد های پربیننده معامالت ديروز ايران خودرو، پارس خودرو، 
سايپا، بانك ملت با روند منفی و نمادهای كالسیمین، مديريت 
صنعت ش��وينده ت.ص.بهشهر، فوالد مباركه اصفهان و با اُفت 

به كار خود پايان دادند.

آمادگیفرودگاهامام)ره(برایبارشبرف
معاون ام��ور فرودگاه��ی و عضو هیئت 

مراقبت مديره ش��ركت ش��هر فرودگاه��ی امام ب�رج 
خمینی)ره( از آمادگی كلیه واحدها برای 

خدمت رسانی در زمان بارش برف خبر داد.
علی رس��تمی اظهار داش��ت: براس��اس پیش بینی های 
هواشناسی در روزهای آينده موج جديدی از بارش ها مناطقی 
از كش��ور را دربر خواهد گرف��ت و از همین رو تمهیدات الزم 
برای خدمت رس��انی به مسافران در زمان بارش برف در شهر 

فرودگاهی امام خمینی)ره( انديشیده شده است.
وی گف��ت: كلی��ه واحد ه��ای برف روبی ف��رودگاه با تمام 
تجهی��زات و ماش��ین آالت در ح��ال آماده باش هس��تند تا به 
محض آغاز بارش برف، عملیات پاكس��ازی س��طوح پروازی و 
معابر دسترسی به فرودگاه را آغاز كنند. شركت های ارائه دهنده 
خدمات فرودگاهی نیز برای انجام عملیات زمستانی و يخ زدايی 

هواپیماها )De-Ice( در آماده باش كامل هستند.

تخم مرغ باز هم گران شد
رئیس هیات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 

اس��تان ته��ران گف��ت: اكنون ه��ر كیلو ب����ازار روز
تخم مرغ درب مرغ��داری به دلیل كمبود 

تولید 7 هزار و 5۰۰ و شانه ای 1۳ هزار و 7۰۰ تومان است.
ناص��ر نبی پور در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از 
افزاي��ش قیمت تخم مرغ در بازار خب��ر داد و گفت: اكنون هر 
كیلو تخم مرغ درب مرغ��داری به دلیل كمبود تولید ۶ هزار و 
5۰۰ تا 7 هزار و 5۰۰ و شانه ای 1۳ هزار و 7۰۰ تومان است.

وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها، افزود: 
با توجه به كمبود نظارت، خرده فروشان به نرخ های دلخواه اقدام 

به عرضه محصول می كنند.
نبی پ��ور از توزيع تخم مرغ با نرخ مص��وب 12 هزار و ۶۰۰ 
توم��ان در میادي��ن میوه و تره ب��ار خبر داد و گفت: براس��اس 
سهمیه ای كه دولت برای مرغداران مکلف كرده، آنها موظف به 
توزيع تخم مرغ با نرخ مصوب به میادين هستند. وی با اشاره به 

اينکه ٨۳ درصد مرغ تخم گذار معدوم شده است، گفت: با توجه 
به روند بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان، 25 میلیون قطعه مرغ 

معدوم شدند و نیز 2۰ میلیون تخم مرغ از بین رفت.
اين مقام مس��ئول با اش��اره به اينکه استان های اصلی تولید 
كماكان درگیر بیم��اری آنفلوانزا حاد پرندگان اس��ت، بیان كرد: 
هم اكنون اكثر كشورهای دنیا درگیر اين بیماری هستند و از طرفی 
س��ازمان دامپزش��کی، پول و حمايت الزم برای جلوگیری از اين 

بیماری را ندارد و دست خالی نمی تواند كاری را از پیش ببرد.
وی درباه آخرين وضعیت خس��ارت به واحدهای مرغداری، 
افزود: براساس اعالم صندوق بیمه، تاكنون بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان خسارت به واحدهای مرغداری وارد شد كه 1۳۰ میلیارد 
تومان غرامت مرغداران تا ش��هريور به طور كامل تسويه حساب 
ش��ده و ۳۰ میلیارد ديگر از غرامت واحدها كه از مهرماه گرفتار 

بیماری شدند در حال پرداخت است.
رئیس هیأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار، تصريح كرد: با توجه 
به كاهش قابل توجه تولید، نوسان نرخ ارز و عدم صرفه اقتصادی 

واردات، نرخ تخم مرغ در روزهای آتی غیرقابل پیش بینی است.


