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هانیه عسگری

خبر اقتصادی

به دستور وزارت صمت؛
 عرضه خودرو در بورس کاال 

تعلیق شد
خبرانالین- در حالی 
که قرار بود ۴۳۰ دستگاه 
فیدلیتــی و دیگنیتی از 
امروز در بورس کاال معامله 
شــود، وزارت صنعــت، 

معدن و تجارت طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد.
ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه 
در بورس کاال آغاز شــده و قرار بود ایــن دو خودرو 
هجدهم خردادماه در تاالر خودروی بورس کاال عرضه 
شوند.اما وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به 
مدیرعامل بورس کاال و شــرکت های کارگزاری این 
عرضه را ملغی و دلیل آن را محرمانه اعالم کرده است.

    
رئیس و معاون ریالی شعبه دانشگاه 

بانک ملی برکنار شدند
قرن نو- به حکم مدیر 
عامــل بانــک، رئیس و 
معاون ریالی این شعبه از 
سمت خود برکنار شدند 
و مراتب برخــورد قانونی 

الزم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران در پی بروز 
حادثه سرقت از صندوق های اجاره ای شعبه دانشگاه و 
خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم مدیر عامل 
بانک، رئیس و معاون ریالی این شــعبه از سمت خود 
برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی الزم با آنها و سایر 

مقصرین در حال انجام است.
    

 افزایش میانگین قیمت مسکن 
در پایتخت

خبرانالیــن-  گزارش 
تحــوالت بــازار معامالت 
مســکن شــهر تهــران 
در اردیبهشــت امســال 
نشــان می دهــد تعــداد 

آپارتمان های مسکونی معامله شده در این ماه، به حدود 
۱۰.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۲۰۶ 

درصد و ماه مشابه سال قبل ۱۶۶ درصدی افزایش دارد.
براســاس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران ۳۶۳.۵ میلیون ریــال بود که حاکی از افزایش 
۶.۱ درصدی نســبت به ماه قبل است. همچنین این 
رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۲۶.۲ درصد 
افزایش داشته که در مقایســه با رشد نقطه به نقطه 
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که حدود ۷۰ درصد بوده، به 
مراتب کمتر است و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه 

به نقطه قیمت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۱ است.
    

 برخی شوینده ها 
مجوز افزایش قیمت گرفتند

معاون صنایع عمومی 
وزارت صمت از افزایش ۲۵ 
درصدی قیمــت برخی از 
محصوالت شوینده با مجوز 

سازمان حمایت خبر داد.
محمدمهدی برادران با اشــاره بــه افزایش مواد 
اولیه واردتی برای واحدهای تولیدی گفت: براساس 
تعامالت صورت گرفته قرار شــده برای آن دسته از 
کاالهایی که بــا افزایش مواد اولیــه وارداتی روبه رو 
هستند متوسط افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی اعمال شود. 
البته دیگر کاالها با همان قیمت ثابت در حال عرضه 
است.وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار مواد شوینده 
رقابتی شده است، افزود: اگر واحدها افزایش قیمت 
نامتعارفی را اعمال کردند حتما از طریق سامانه ۱۲۴ 

اطالعات الزم به مراجع مربوطه داده شود.
    

تداوم روند افزایشی قیمت نفت
قیمت هــای جهانی 
نفت خام در پی انتظارها 
دربــاره کاهش ســطح 
ذخیره ســازی های نفت 
خام آمریکا افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت 
دیروز )چهارشــنبه، ۱۸ خردادماه( در پی انتظارها 
درباره کاهش سطح ذخیره سازی های نفت خام آمریکا 
افزایش یافت، در همین حال برآوردها درباره افزایش 
تقاضا برای ســوخت در فصل رانندگی نیز به عنوان 
عاملی دیگر سبب تقویت روند افزایشی قیمت های 
جهانی ایــن کاالی راهبردی شــد.قیمت نفت خام 
شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه اوت 
پس از رسیدن به باالترین سطح از ۳۱ مه در معامالت 
نهایی روز سه شنبه )۱۷ خردادماه(، امروز در ساعت ۴ 
و ۱۳ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۱ سنت یا ۰.۲ درصد 
افزایش به ۱۲۰ دالر و ۷۹ سنت برای هر بشکه رسید.

استاد دانشگاه امام صادق مطرح کرد: 

خطر ارزپاشی برای مهار قیمت ارز در بازار 

عضو فدراســیون صنعت آب گفت: نصف 
حقابه ارس متعلق به ایران است و ما نمی توانیم 
از آن استفاده کنیم، به دلیل اینکه زیرساخت ها 
را درســت نکردیم. اکنون باید با دیپلماســی 
منطقه ای و آبی به این حوزه ورود کنیم، یعنی 
همانند اوپک نفتی موافقتنامه های منطقه ای 

برای آب های مرزی داشته باشیم.
ابراهیم رئیســی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
اوضاع خشکسالی و عوامل تشدید آن در کشور 
اظهار داشت: خشکسالی در کشور هم به مباحث 
تغییرات اقلیم و هم به اقدامات نوع بشر مربوط 
است، آنچه از خشکسالی مدنظر است کاهش 
میزان آب از یک مقداری است که شاخصه فنی 
دارد، هر زمان که با کمبود آب مواجهیم گفته ایم 
دچار خشکسالی شده ایم، اما واقعیت داستان 
این نیســت. حالت کلی اینکه هر زمان میزان 
خروجی از ورودی بیشتر باشد کمبود را احساس 
می کنیم، میزان ورودی آب مشخص و بخشی از 
آب سطحی است که جاری، بخشی آز آن به زمین 
نفوذ می کند و بخشی نیز تبخیر می شود. وقتی 
عرضه ثابت باشد و مصرف روند صعودی داشته 
باشــد، رفته رفته کاهش را احساس می کنیم، 
بعبارت دیگر افزایش تقاضا و آنچه انسان باعث 

می شود، عاملی مهم در روند رو به رشد تبعات 
خشکسالی است.

بحران آب یعنی عرضه، ادامه حفر چاه 
و احداث سد 

وی تصریح کرد: عوامل بحران آب دو دسته اند، 
یکی تغییر اقلیم و مسئله مهم دیگر عدم توجه به 
آمایش ســرزمین یعنی توسعه شهر، صنعت و 
کشاورزی متناسب با شرایط اقلیم است یعنی در 
جاهایی که کمبود منابع آب داریم محصوالت 
پرمصــرف بکاریم و به دمــا و توپوگرافی توجه 
نکنیم، یعنــی به همه چارچوب های توســعه 
توجه نکنیم، نگاه ســازه ای داشــته و عرضه و 
حفر و احداث ســد را ادامه دهیم و به جای نگاه 
غیرسازه ای و مدیریت تقاضا همچنان به دنبال 

مدیریت عرضه باشیم.

تراژدی بحران آب منابع مشترک در 
حال رخ دادن است

وی بیان داشــت: مســئله اساســی دیگر 
فعالیت های آب بر در مناطق خشک است، چاه 
غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه مجاز هر دو 
موجب پایین رفتن ســطح آب های زیرزمینی 

می شود، آب زیرزمینی یک منبع مشترک است 
و به این دلیل که هر کس برای بیشتر کردن منافع 
خود بیشتر برداشت می کند و در درازمدت این 
اتفاق می افتد که ما اکنــون ۱۳۰ میلیارد متر 
مکعب کمبود آب زیرزمینــی داریم و تراژدی 
بحران آب منابع مشــترک در حــال رخ دادن 
است، موضوع دیگر الگوی کشت نامناسب است 
که با توجه به شرایط قیمت گذاری و ارزانی آب و 
انرژی باعث مصرف زیاد آب می شود، مثال گفته 
شده اگر کشاورزان در ساعت پیک موتورهای 
آب را خاموش کنند بقیه ســاعات می توانند از 
برق رایگان اســتفاده کنند نتیجه این می شود 
که در ساعت رایگان هرچه می تواند آب مصرف 
می کنند، یعنی با یک راهکار بهینه کردن مصرف 
برق؛ وضعیت مصرف آب را خراب می کنند، یعنی 
کشاورز اندک هزینه ای که بابت برق پرداخت 
می کرد را هم نمی پردازد و به صورت رایگان به هر 

میزان آب بخواهد برداشت می کند.

برای آب ارزش اقتصادی قائل نیستیم
رئیســی ادامه داد: موضوع دیگــر ارزش 
اقتصادی آب بعنوان یکــی از معیارهای مهم 
تخصیص آن است که در کشور ما اصال رعایت 

نمی شود، ارزش اقتصادی آب سبب کارا بودن 
تخصیص منابع آب می شود، در حالی که در نظام 
تخصیص ایران ارزش اقتصادی آب وارد نشده 
است. وی در ادامه به موضوع صادرات آب مجازی 
اشــاره و اظهار کرد: هرچند ما بیش از صادرات 
واردکننده آب مجازی هستیم اما محصوالت 
صادراتی مثل پسته مقادر زیادی آب را از کشور 
خارج می کنند. برخالف آنچه در مورد هندوانه 
در زمینه صادرات آب مجازی گفته می شــود، 
با صادرات پسته آب بیشــتری صادر می شود، 
یعنی ۵۰ درصد صادرات آب مجازی ما از طریق 
پسته است. جدا از این قضایا بهره وری پایین در 
بخش های مختلف صنعت و کشاورزی است، 
یعنی ما با مصرف باالیی محصول تولید می کنیم، 
در حالی که همه جای جهان با مقدار آب کمتر 
محصول بیشتر تولید می کنند، اگر قرار باشد 

خودکفا شویم بدون بهره وری ممکن نیست.

لزوم تشکیل اوپک آبی
وی دربــاره اینکــه تخصیص درســت 
حقابه های مرزی تا چه میزان مشــکالت آبی 
استان های مرزی را حل می کند، توضیح داد: 
چالش آب های مشترک همیشه وجود داشته 
چه بین دو کشــور، چه بین دو استان و یا بین 
دو روستا. مسئله تعامل در مورد این آب های 
مشترک و عمومی اســت، در اینکه آب های 
مشترک باید مدیریت شده و پروتکل ها درست 
رعایت شوند بحثی نیست، اما نظارت و استفاده 
درســت از آن هم مطرح اســت، نصف حقابه 
ارس متعلق به ایران اســت و ما نمی توانیم از 
آن استفاده کنیم، به دلیل اینکه زیرساخت ها 
را درســت نکردیم. اکنون باید با دیپلماسی 
منطقه ای و آبی به این حوزه ورود کنیم، یعنی 
همانند اوپک نفتی موافقتنامه های منطقه ای 

برای آب های مرزی داشته باشیم.

گفت وگو

عضو فدراسیون صنعت آب:

۵۰ درصد خروج آب مجازی از صادرات پسته است

عمان اعالم کرده است در 
ارتباط با چگونگی توسعه 

مشترک میدان نفتی و 
توزیع سهم هر کشور، از 

مدت ها پیش، رایزنی ها و 
گفت وگوهایی در جریان 

بوده، اما هنوز به توافق 
منجر نشده است  هنوز صدای کف زدن های مکرر 

حامیــان دولت ســیزدهم از توافق 
نفتی ایــران و عمــان نخوابیده بود 
که دولت پادشــاهی عمان توافق بر 
ســر هنگام را تکذیب کــرد. به نظر 
می رســد دولت ســیزدهم یکی از 
عجیب ترین دیپلماسی ها در حوزه 

نفت را برگزیده است. 
وزارت نفــت حاال به ســیبل مهم 
منتقدان و کارشناســان تبدیل شده 
است. ادعاهای وزارت نفت در آستانه 
یک سالگی دولت ســیزدهم حاال از 
شمار بیرون رفته اســت. وزارت نفت 
اوایل فرودین ماه بود کــه اعالم کرد 

تولید نفت ایران افزایش یافته است. 
در اولیــن روزهــای فروردیــن 
وزارت نفت اعالم کرد ظرفیت تولید 
گاز طبیعی کشــور نزدیــک به یک 
میلیارد مترمکعــب و ظرفیت تولید 
نفت ایــران نزدیک بــه ۳ میلیون و 
۸۰۰ تا ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشــکه 
اســت و همه آن از سوی متخصصان، 
کارکنــان و شــرکت های توانمنــد 
داخلی انجــام می شــود.در این بین 
چشــم انداز ظرفیت تولیــد روزانه ۴ 
میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۴۰۱ 
در دســتور کار قرار گرفته و آن طور 
که محسن خجسته مهر، مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرده یکی 
از اولویت های جمــع آوری گازهای 
مشــعل میدان های غــرب کارون، 
آزادگان شــمالی و جنوبی، یادآوران 
و بخشــی از میدان دارخوین تا پایان 
نیمه نخست امسال اســت. از سوی 
دیگر گفته می شود درآمدهای نفتی 
ایران افزایشــی قابل توجــه را تجربه 
کرده و مشــکلی بــرای وارد کردن 
درآمدهای نفتی به کشــور نیز وجود 
ندارد. بســیاری از کارشناسان نیز در 

این میان می پرســند اگر درآمدهای 
نفتی افزایش چشمگیر یافته و ایران 
بدون مشــکل می توانــد درآمدهای 
نفتی را وارد کشور کند، چرا نمود این 
گشــایش در بازار ارز و اقتصاد کشور 

روشن نیست؟ 

داستان هنگام چه بود؟
میدان نفتی هنــگام، تنها میدان 
مشــترک میان ایران و عمان است. 
عمان، شــریکی اســتراتژیک برای 
ایران محســوب می شــود. عمان در 
طول چهل ســال گذشــته بجز سه 
ســال ابتدایی انقالب ایران در ۱۳۵۷ 
شمسی، همواره روابط خوبی با ایران 
داشته و در وقایع و بحران های مختلف 
بین ایران و کشورهای غربی به عنوان 
میانجی ســاکت عمل کرده  اســت. 
ســلطان قابوس پس از انقالب ایران 
برای اولین بار بعد از انتخابات ســال 
۱۳۸۸ به عنوان رئیس دولت به ایران 
آمد تا بتواند از بســته شدن سفارت 

انگلیس جلوگیری کنــد. همچنین 
عمان در ادامه مذاکره هسته ای ایران 
با کشــورهای اروپایی و آمریکا نقش 

مؤثری داشت.
اوایل خــرداد ماه ســید ابراهیم 
رئیســی ســفری یک روزه به عمان 
داشــت. طبق خبر رســمی در سفر 
رئیس جمهــور به عمان، ۱۲ ســند 
همکاری با حضور مقامات ارشــد دو 

کشور ایران و عمان امضا شد.
این اسناد که در حوزه های انرژی، 
سیاســی، حمل و نقل، همکاری های 
دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، 
علمی، محیط زیســت و ورزشی بود 
توســط وزرای امور خارجه، صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی 
و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 

و همتایان عمانی آنها به امضا رسید.
خبر رسمی منتشــر شده از سوی 
وزیر نفت نیز نشــان داد که وی توافق 
ایران و عمان بر ســر هنگام را قطعی 
دانسته اســت. اوجی در این خصوص 

گفته است: در طی جلسات مذاکرات 
با عمان به توافق رســیدیم که میدان 
مشــترک هنگام در قالب یک کمیته 

فنی مشترک توسعه پیدا کند.

موضع وزیر نفت
وزیــر نفــت در گفتگو بــا صدا 
و ســیما درباره دســتاورد های سفر 
رئیس جمهور به عمان عنوان کرد: یکی 
از محور های توافق بــا عمان در حوزه 
انرژی مربوط بــه صدور خدمات فنی 
و مهندسی در باالدست و پایین دست 
صنعت نفــت بود.وی گفــت: ایران و 
عمان یک میدان مشترک نفتی و گازی 
به نام میدان هنگام دارند که این میدان 

تنها میدان مشترک دو کشور است.
اوجی افــزود: در طول جلســات 
مذاکــرات به توافق رســیدیم که این 
میدان در قالب یک کمیته فنی مشترک 
توسعه پیدا کند. هنگام اولین میدانی 
اســت که ایران با کشــور همسایه به 
صورت مشــترک اقــدام به توســعه 

می کند.وزیــر نفت گفــت: امیدوارم 
باب این موضوع باز شــود که توســعه 
سایر میادین مشترک نیز با همکاری 
کشور های همسایه صورت پذیرد.وی 
گفت: در حوزه احداث پتروپاالیشگاه ها 
و تاسیســات گازی نیز توافقات خوبی 
انجام شد. »محمد بن حمد الرمحی«، 
وزیر انرژی و معدن این کشور نیز درباره 

این توافق سخنانی گفته بود. 

واکنش عمان چه بود؟
وزارت انــرژی و معــدن عمــان 
در بیانیــه ای گفت کــه رایزنی ها و 
گفت وگوها درباره میدان نفتی-گازی 
»هنگام / بُخا« هنوز به توافق بر ســر 
جزئیات از جمله سهم طرفین، منجر 
نشــده اســت.وزارت انرژی و معدن 
عمان بــا صدور بیانیــه ای در صفحه 
رسمی خود در توئیتر سخن »محمد 
بن حمد الرمحی« وزیر انرژی و معدن 
این کشــور را تکذیب کرد و گفت که 
هیچ توافقی با ایران در خصوص تقسیم 
سهم دو طرف از میدان گازی مشترک 
»هنگام« که در عمان با نام »غرب بخا« 
شناخته می شود، صورت نگرفته است.

در این بیانیه آمده اســت که این 
میدان نفتی در بستر دریا میان عمان 
و جمهوری اســالمی ایران واقع شده 
و از جانب عمان مشــرف به اســتان 
»مسندم« اســت. بخش ایرانی این 
میدان نفتی »هنگام« و بخش عمانی 
آن »غرب بخا« اســت و عمان از سال 
۱۹۸۵ اقدام به برداشت از این میدان 

نفتی می کند.
وزارت انــرژی و معــدن عمــان 
افزود: در ارتباط با چگونگی توســعه 
مشــترک میدان نفتی و توزیع سهم 
هر کشور، از مدت ها پیش، رایزنی ها و 
گفت وگوهایی در جریان بوده، اما هنوز 
به توافق منجر نشده است.در این بیانیه 

تأکید شــده که وزارت انرژی و معدن 
عمان اخیرا در هیچ نشســت فنی یا 
مذاکرات تجاری در رابطه با این میدان 
نفتی حضور نیافته و از این رو هرگونه 
توافقی برای توزیع ســهم میان شرکا 

تکذیب می شود.
این وزارتخانه همچنین نوشــت 
که بــرای بهره برداری بیشــتر از این 
میــدان گازی، بایــد در خصــوص 
توســعه مشــترک آن توافق صورت 
گیرد.»محمد بن حمــد الرمحی«، 
وزیر انرژی و مواد معدنی عمان شنبه 
گذشــته به خبرگزاری رســمی این 
کشور گفته بود که مسقط و تهران به 
دنبال توسعه میدان نفتی هنگام در مرز 
دریایی بین دو کشور هستند و ایران و 
عمان بر توسعه این میدان به گونه ای 
که با اســتخراج بیشــتر آن، منافع و 
کاهش خســارات به نفع هر دو طرف 

باشد، توافق کرده اند.

وزارت نفت زیر عالمت سوال 
 به نظر می رسد سواالت متعددی 
از وزارت نفت وجود دارد اینکه افزایش 
درآمدهای نفتــی چرا نمــودی در 
اقتصاد ندارد و از سوی دیگر مشتریان 
جدید نفتی ایران چه کسی هستند؟ در 
حالی که وزارت نفت حتی قررادادهای 
توســعه ای نفت را محرمانــه اعالم 
کرده و به اســتناد همان محرمانگی 
از اعالم میزان صــادرات نفت و حجم 
درآمدهای نفتی خودداری می کند، 
چطور در مورد کشــوری دوست که 
روابط دیپلماتیک قــوی با ایران دارد 
چنین خبری را منتشر کرده است تا 
تکذیب این خبر عزت ایران را به نوعی 

زیر عالمت سوال بزرگی قرار دهد؟!

استاد دانشگاه امام صادق معتقد است خطر 
ارزپاشی برای مهار قیمت ارز در بازار از سوی دولت 

سیزدهم وجود دارد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
با قرن نو درباره دالیل رشــد بهای ارز در کشــور 
طی روزهای اخیر تأکید کرد: هرچند در ادبیات 
عمومی از این وضعیت به وضعیتی که در آن بهای 
ارز افزایش یافته یاد می شود اما در حقیقت باید 
گفت این شرایط محصول کاهش ارزش پول ملی 

در کشور است.
با عبور بهای دالر از کانال ســی هزار تومان، 
رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کــرده »از همه 

ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری آرامش 
در بازار ارز« استفاده می شــود اما ندری معتقد 
است ارزپاشــی یکی از سیاست های خطرناکی 
می باشد که ممکن است در دستورکار قرار گیرد.  
وی با تأکید بر اینکه سه عامل مهم زمینه را برای 
رشد بهای ارز مهیا کرده است، ادامه داد: ازیک سو 
بسترهای موجود در خدمت تضعیف پول ملی 
است. ازسوی دیگر تورم ریالی اقتصاد باالست و 
درعین حال اخبار منفی پرشمار در حوزه اقتصاد 
دست به دســت هم داده اند تا رکوردهای جدید 
قیمتی در بازار ارز به ثبت برسد.ندری در جواب این 
پرسش که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، این 

رشد قیمت قابل مهار است یا خیر؟ گفت: شاید 
در کوتاه مدت تزریق ارز به بــازار بتواند در مهار 
قیمت مؤثر باشد اما اگر توجهی به عوامل بنیادین 
میان مدت و بلندمدت صورت نگیرد، روند افزیشی 
دوباره از سر گرفته خواهد شد.وی در توضیح این 
مطلب ادامه داد: بازار ارز نیازمند سیاســت های 

کوتاه مدت و بلندمدت است؛ اما دولت ها همواره 
توجه خود را به سیاست کوتاه مدت نظیر تزریق 
ارز به بازار معطوف می کنند.وی گفت: وقتی دیگر 
عوامل مّدنظر قرار نگیرند و بهبودی حاصل نشود، 
حتی مهار قیمت دالر و سایر ارزها در کوتاه مدت 
به ضد خود تبدیل می شــوند و در عمل به دلیل 
فشردگی بهای ارز و باال ماندن تورم ریالی شاهد 
خروج سرمایه از کشور هستیم؛ اتفاقی که بارها 
و بارها در ایران افتاده است.وی مهار تورم را یکی 
از مهم ترین اولویت های دولت سیزدهم دانست 
و تأکید کرد: رشد بهای ارز نتیجه عدم مهار تورم 
اســت و این دو به عنوان عوامل محرک یکدیگر 
عمل می کنند؛ این بدان معناست که با باال رفتن 
قیمت ارز، دور جدیدی از رشــد تورم در اقتصاد 
ایران آغاز می شــود.ندری گفت: هرچند دولت 

از افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ســخن 
می گوید اما روشن نیست چه میزان ارز در اختیار 
دارد و تا چه زمانی می تواند برای مهار قیمت دست 
به تزریق ارز بزند.وی در پاســخ به این سؤال که 
ممنوعیت معامالت فردایی و آتی می تواند زمینه 
را برای مهار قیمت مهیا کند یا خیر؟ گفت: در سایر 
کشورها این نوع معامالت به نام »معامالت آتی« 
در سررسیدهای مختلف می تواند انجام شود. در 
بازار سرمایه هم چنین معامالتی انجام می شود اما 
باید توجه داشت به جای ممانعت از انجام آن باید 
این گونه معامالت را ساماندهی کرد.ندری گفت: 
باالخره در برخی شرایط خاص و اضطراری ممکن 
اســت بازاری را تعطیل کنند که اقدامی کاماًل 
طبیعی است اما بی تردید با بگیر و ببند نمی توانند 

مانع رشد قیمت ارز شوند.

 شگفتی های تبلیغات نفتی دولت سیزدهم ادامه دارد!

 تکذیب توافق »هنگام« از سوی شریک استراتژیک 


