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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

انجام شده  اقدامات  با اشاره به  رفاه اجتماعی  کار و  وزیر تعاون، 
تأمین  مستمری بگیران  به  شستا  سهام  از  2 درصد  واگذاری  برای 
اجتماعی گفت: »این موضوع به تصویب هیأت امنا رسیده و مراحل 

قانونی اش را در بورس پیگیری می کنیم.«
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در گفت وگوی اینستاگرامی 
این  پوشش  تحت  که  بازنشستگی  و  کارگری  جامعه  تکریم  ضمن 
تأمین  سازمان  بیمه شده  »۱۴ میلیون  گفت:  هستند،  وزارتخانه 
اجتماعی از قشر شریف کارگری هستند و با احتساب افراد تحت تکفل 

بیش از ۴۰ میلیون نفر از این سازمان خدمات دریافت می کنند.«
وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه 
گفت:    شرکت ها  هیأت مدیره  اسامی  انتشار  مانند  شفافیت زایی 
به  باید  پوشش  تحت  صندوق  چهار  در  هیأت مدیره  کرسی   ۱۳۴«
اطالع مردم شفاف می رسید که چه کسانی هستند. این اقدام را انجام 
دادیم و امروز کتابچه ای در این زمینه آماده و نقشه راه فعالیت های 

شفاف ساز را تهیه کردیم و کمیته ای این مسیر را با برنامه جلو می برد.«
شریعتمداری با اشاره به دیگر فعالیت ها در زمینه شفاف سازی 
کرونا  وام  دریافت کنندگان  اسامی  می کنند  تصور  »برخی  گفت: 
محرمانه است در حالی  که این تسهیالت به یارانه متصل است و چیز 
پنهانی نیست.« او گفت: »تسهیالت اشتغال روستایی و کسب وکار 
دارد.  ادامه  شفافیت  مسیر  است.  همین طور  هم  کرونا  از  ناشی 

ج می شود.« شفاف سازی از هر دری وارد شود، فساد از در دیگر خار
راه حل  یک  اقتصادی  فعالیت های  »بورسی شدن  داد:  ادامه  او 
۸۰ درصد  بر  بالغ  گرفت.  قرار  کار  دستور  در  که  بود  شفاف ساز 
فعالیت های اقتصادی وزارت رفاه بورسی شده است و ۱۴ درصد بازار 
بورس ایران در اختیار شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه است که 
آن مربوط به شستاست. بورسی شدن شستا به این معنا  ۱۰ درصد 
مشخص بورس  تابلو  روی  شستا  قیمت خورده  دارایی های  که   بود 

 شده است.«
واگذاری  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  شریعتمداری 
گفت:  اجتماعی  تأمین  مستمری بگیران  به  شستا  سهام  از  2 درصد 
»این موضوع به تصویب هیأت امنا رسیده و مراحل قانونی اش را در 
بورس پیگیری می کنیم، به ما وعده داده اند که زمینه های اجرایی آن 
فراهم است تا بازنشستگان تأمین اجتماعی خودشان هم سهامدار 
شستا باشند.« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در 
موضوع بازنشستگان تمام تالش خود را برای بهبود وضع شان به کار 
می گیریم، گفت: »۶۵۰۰ میلیارد در بودجه برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده بود، با دکتر نوبخت صحبت 
کردیم که حقوق بازنشستگان کشوری را به ۹۰ درصد حقوق شاغالن 

برسانیم که ایشان نیز این وعده را داد و امیدواریم محقق شود.«
نیز  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  به  او 
اشاره کرد و گفت: »مذاکراتی در قالب ۵۷ جلسه با بخش های مختلف 
تأمین  مطالبات  از  بخشی  تسویه  و  الزم  منابع  تأمین  برای  دولت 
تومان  ۳2 هزار میلیارد  درنهایت  و  گرفت  صورت  دولت  از  اجتماعی 
منابع در اختیار قرار گرفت و براساس آن افراد ۳۰  سال سابقه خدمت 

دیگر زیر دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرند.«

»رابطه رگوالتوری و اپراتور 
بلندمدت است و در آینده 
به اخطارهایی که در پروانه 
به ثبت رسیده است، 
توجه خواهد شد. به طور 
مثال اپراتور ایرانسل 
هشت ماه دیگر باید 
پروانه خود را تمدید کند، 
یقینا فرآیندهای جریمه ای 
پروانه ها را در تمدید به 
 مراتب سختگیرانه تر 
خواهیم کرد.«

گزیده اخبار

بورس

اقتصاد دیجیتال

مـــــــرور

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته با 
موافقت  خالی  خانه های  بر  مالیات  طرح  کلیات 

کردند.
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مدیرعامل   
بین المللی ایران گفت: »تمام نمایشگاه ها به ویژه 
الکامپ، اگرفود، نفت و گاز، ایران هلث و صنعت 
شده پیش بینی  تقویم  براساس   ساختمان 
بهداشتی دستورالعمل های  کامل  رعایت  با   و 

 برگزار  می شوند.«
 بورس کاال اعالم کرد: »با ورود گیاهان دارویی به 
و  تولیدکنندگان  کشاورزان،  همه  کاال  بورس 
مصرف کنندگان می توانند به راحتی یکدیگر را پیدا 
کرده و بدون حضور واسطه ها محصول مورد نظر 

خود را به قیمتی شفاف و رقابتی معامله کنند.«

بورس قرمزپوش شد
بازار سرمایه روز چهارشنبه را پر نوسان پشت 
تا بورس  شاخص  تا  درحالی  و  گذاشت   سر 
  یک میلیون و ۸۴۵ هزار واحد صعود کرده بود،

 در نهایت تا محدوده یک میلیون و ۸۴۳ هزار واحد 
روز  معامالت  ایسنا،  گزارش  یافت.به  کاهش 
گذشته درحالی به پایان رسید که شاخص کل این 
بازار با ۱۳۱۷ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۸۴۳ 
هزار واحد را ثبت کرد. این درحالی است که شاخص 
کل با معیار هم وزن با ۴۰۸ واحد رشد، به رقم ۴۸۱ 

هزار و 2۶۹واحد رسید. 

 ارزش یورو در برابر دالر
 به باالترین میزان در 4 ماه اخیر رسید

با افزایش احتمال توافق رهبران اتحادیه اروپا بر 
سر محرک اقتصادی و تعمیق همکاری های مالی 
برای محافظت از اقتصاد این قاره دربرابر بحران مالی 
به  دالر  مقابل  در  یورو  ارزش  چهارشنبه  کرونا، 
این  رسید.بر  اخیر  ماه  چهار  در  سطح  باالترین 
اساس نرخ یورو به باالترین سطح خود از تاریخ ۱۰ 

مارس رسید و به ۱.۱۴2۳ دالر افزایش یافت .

وزیر اقتصاد:
 یک ریال هم از بانک مرکزی

 استقراض نشد
دژپسند با بیان اینکه استقراض از بانک مرکزی 
در بر دارنده پیام تورم باال و به هم ریختن نظام های 
پولی کشور تحت تأثیر سیاست های مالی دولت 
تا  یازدهم  دولت  ابتدای  »از  کرد:  تأکید  است، 
 کنون حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض 

نشده است.«
به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد، فرهاد 
دژپسند طی سخنانی در کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: »در سال 
جاری بودجه ای را تجربه می کنیم که سهم نفت در آن 
کاهش یافته است و بر اساس پیشنهادات وزارت 
از  بخشی  اجرایی  دستگاه های  دیگر  و  اقتصاد 
هزینه های دولت از محل کاهش هزینه های جاری 
دولت قابل جبران است. تالش ما بر این است که 
رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری از طریق 
درآمدهای  دولت،  دارایی های  و  اموال  واگذاری 
در  به ویژه  کسب وکارها  شرایط  رعایت  با  مالیاتی 
شرایط شیوع کرونا و آسیب های ناشی از آن و فروش 
انواع اوراق تأمین شود. او محل تأمین مابقی رقم 
اعالم شده را واگذاری های دولت، فروش انواع اوراق 
و افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: »هر 
چند فروش اوراق از سوی برخی صاحب نظران در 
شرایط حاضر ایراداتی نیز دارد ولی این امر به مراتب 
بهتر از استقراض از بانک مرکزی است که عده ای از 

سر شیطنت، دولت را به آن متهم می کنند.« 

 انتشار اوراق ودیعه دو ساله 
با هدف کنترل تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی از پیشنهاد این 
بانک برای انتشار اوراق ودیعه با سررسید دو ساله 
به منظور مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم خبر 
داد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی بانک 
بانک  اقتصادی  معاون  قربانی،  پیمان  مرکزی، 
مرکزی، اعالم کرد: »این پیشنهاد در شورای پول و 
اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه الزم طرح خواهد 
شد و هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، 
رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 2.۸ واحد 
درصد کاهش خواهد داد.« او همچنین توضیح 
در  قبال  یادشده  اوراق  انتشار  فقهی  »ابعاد  داد: 
شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در 
مهر سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی الزم از شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی اخذ شده بود.«

آگهی ثبتی
نوآور  کبیر  کاران  آمیتیس  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
درتاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به شماره ثبت ۵۶۰۹22 به شناسه ملی ۱۴۰۰۹2۶۵۶۳۴ 
ح زیر جهت  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شر
اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه کارهای عمرانی 
ج سازی و سازه های اسکلت بتنی  اعم از ساختمان های فلزی و بتنی و بر
و انبوه سازی از ابتدا تا اتمام عملیات پی، اسکلت و محوطه سازی و اجرای 
عملیات خاکی و خاکبرداری و راه سازی و اجرای سدهای خاکی و بتنی و 
کلیه کارهای مربوط به ابنیه چوبی، آجری، سنگی و بتنی و فلزی و عملیات 
ساختمانی سیویل، انجام امور نقشه برداری و معماری و انجام کلیه کارهای 
مربوط به تولید و توزیع و نصب انواع پنجره های دو جداره و انواع پروفیل 
دو جداره و انواع ساختمان و انواع نمای کامپوزیت و دکوراسیون داخلی 
و خارجی ساختمان و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل : آب، برق، 
، تلفن و فاضالب. بهره برداری از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و  گاز
سنگین و موتور سیکلت و تعمیر و نگهداری آن ها، بهره برداری از مراکز 
و جایگاه سی ان جی و ال پی جی و بنزین و تعمیر و نگهداری آن ها، ایمن 
سازی معابر عمومی اعم از شهری و بین شهری، نصب و نگهداری تجهیزات 
ترافیکی شامل گاردریل، تابلوهای اعالم خطر و خط کشی معابر برون و 
درون شهری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات اماکن خصوصی و 
، تولید انواع  دولتی و نگهداری پل عابر پیاده، تولید بتن، خریدو فروش قیر
ورق کامپوزیت، تولید انواع پروفیل یو پی وی سی، تولید انواع شیشه های 
تک، دو و سه جداره، تولید انواع گالوانیزه و ریز دانه های شبانه و تولید 

تیرهای برق، استوار سازی خاک، اجرای عملیات خاکی و سدسازی از صفر 
تا صد کارکه شامل کلیه سدهای مخزنی، خاکی و بتنی و هر نوع فعالیت 
خاکی و سدها، ساخت و اجرای انواع پیش ساخته های بتنی مثل بلوک و 
تیرچه، تولید انواع میلگرد، صنایع فوالد مانند تولید تیرچه آهنی و میلگرد 
که سایزهای مختلف میلگرد و گندله آهن و شمش فوالدی شامل هر نوع 
شمش، ذوب فوالد و کلیه ضایعات فوالدی و ضایعات آلومینیومی شامل 
هر نوعی می باشد و موضوع صادرات و واردات هرنوع محصولی مربوط به 
فعالیت شرکت باشد و تولید بتنی و کارخانه تولیدی بتن و تولید و فروش 
بچینگ و تولیدو فروش کلیه محصوالت مربوط به ساختمان و فعالیت 
با  ساختمانی  مصالح  و  ملک  تواتر  انجام  .همچنین  باشد  می  آن  های 
 . ج کشور محصوالت تولیدی شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خار
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و صادرات و واردات کلیه 
محصوالت تولیدی شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان تهران - منطقه ۱۹ ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، 
محله دریا ، خیابان سعادت آباد ، خیابان بیست و هشتم غربی ، پالک -2 
عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه  کدپستی ۱۹۹۷۹۵۸۱۵۷  سوم  طبقه   ،
است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد 
۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی 
خ ۱۳۹۹/۰۳/2۶نزد بانک بانک سپه شعبه شیراز  بانکی شماره ۱۰۵۶2۸ مور
 ونک با کد ۱۰۵۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام

 می باشد اعضا هیئت مدیره آقای کورش نوری به شماره ملی ۰۵۳۰۷۷۱۴۸۹ 
و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای هومن نوری به شماره ملی ۰۵۳2۳2۸۵۸2 و به سمت 
ملی  شماره  به  سوارانی  رضا  آقای  سال   2 مدت  به  مدیره  هیئت  عضو 
۰۵۳۴2۰۹۱۱۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
علیرضا سوارانی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۱۰۴۷۵ و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا« همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم زهرا تقی زاده فراهانی به شماره ملی ۰۵۳2۳۹۳۴۰۶ 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مریم پیام به شماره 
ملی ۱۹۴۰۴۱۶۹۳۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه 
ج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت  کثیر االنتشار شهروند جهت در
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان 

غیرتجاری تهران )۹۱۷۱۹۰(

شماره  به  خاص  سهامی  فارمد  آرتازیست  شرکت  تغییرات  آگهی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۷۰۰۷۸۳۰ ملی  شناسه  و   ۵2۸۷2۶ ثبت 
خ ۱۳۹۹/۰2/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ  عمومی عادی بطور فوق العاده مور

آقای محسن میرحیدری لنگرودی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۵۹۹۳۹ به  شد : 
آقای مجید توسطی خیری به شماره ملی   ، سمت رئیس هیئت مدیره 
۰۰۵2۶2۶۹2۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امین قبادی 
به شماره ملی۰۰۸2۸۰2۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ،آقای محمد بختیار 
از  ج  خار  ( مدیرعامل  سمت  به   ۰۰۶۹۷۷۱۹۰۱ ملی  شماره  به  شهمیرزادی 
اعضاء هیئت مدیره( به مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و 
عقود اسالمی با امضاء مشترک مدیرعامل ویک نفر ازاعضاء هیئت مدیره و 
کلیه اسناد عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره 
به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک 

کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۹۰2۱۴۱(

آگهی تغییرات شرکت نوین سازان آمود سبز با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت ۵۵۶2۸2 و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۶۳۰۵۵ به استناد صورتجلسه 
خ ۱۳۹۹/۰2/۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت  هیئت مدیره مور
شهرستان  ،  ۱۴ منطقه   - تهران  استان  آدرس  به  تهران  ثبتی  واحد   در 
 تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله مرزداران ، مرزداران ، کوچه الوند 
ج الوند ، طبقه دوم ،  ۱۳ ، خیابان شهید بیژن ابراهیمی )الوند( ، پالک ۰ ، بر
واحد ۱۴.۳ کدپستی ۱۴۶۳۷۳۹۵۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان  گردید.  اصالح  فوق  ح  بشر

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )۹۰۸۰۶۹(

ده روز قبل اولین اخطار از سوی رگوالتوری برای برخورد با گران فروشی و تخلف 
به اپراتورها ارسال شد که فایده ای نداشت؛ با پایان مهلت قانونی برای به حالت 
اولیه برگشتن تخلفات، معاون وزیر ارتباطات به ایرنا می گوید: »روند قانونی 

برخورد با اپراتورها از شنبه پیگیری خواهد شد.«
گران فروشی و حذف بسته های پرمخاطب اینترنت همراه حدود ۱۰ روز کاری 
قبل کلید زده شد و با وجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و 
سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن های فروش بسته های اینترنتی 
دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد.»حسین فالح جوشقانی« دیروز در گفت وگو با 
ایرنا به تشریح روال قانونی برخورد با نادیده گرفتن اخطار پرداخت و افزود: »مهلت 
قانونی که برای به حالت اولیه برگشتن بسته های اینترنت به اپراتورها ابالغ شده 
بود تا آخر وقت اداری امروز به پایان می رسد و آن طور که از شواهد مشخص است، 
قصد اصالح قیمت ها و بسته ها را ندارند، اما درهرحال ما مهلت هایی که در قانون 
در نظر گرفته شده است، محترم می شماریم و تا آخر وقت اداری امروز صبر 
خواهیم کرد.«معاون وزیر ارتباطات افزود: »پس  از این مهلت که چند ساعت 
دیگر به اتمام می رسد، وارد فازهای برخوردهایی که در پروانه آنها لحاظ شده است، 
خواهیم شد. جریمه نقدی که در پروانه اپراتوری در نظر گرفته شده، از اولین 
گام هایی است که برای برخورد با این تخلف در نظر گرفته خواهد شد. اگر پس از 
جریمه نقدی همچنان تخلف ادامه داشته باشد، براساس ماده ۱۹ پروانه ها 
مسائلی مانند کاهش زمان اعتبار در نظر گرفته خواهد شد.او در پاسخ به اینکه 
جریمه 2میلیاردی خیلی با سودی که اپراتورها در این مدت داشته اند، تناسب 
ندارد و شاید به همین دلیل اقدامی انجام نمی شود، افزود: »بحث صرفا مالی 

نیست. 2 میلیارد مبلغ زیادی نیست، اما هیچ اپراتوری دلش نمی خواهد از سوی 
رگوالتوری جریمه شود. ضمن اینکه با ادامه دارشدن این تخلف می توانیم جریمه 
را به سازمان هایی مانند بورس و شورای رقابت منعکس کنیم.«رئیس رگوالتوری 
ادامه داد: »رابطه رگوالتوری و اپراتور بلندمدت است و در آینده به اخطارهایی که در 
پروانه به ثبت رسیده است، توجه خواهد شد. به طور مثال اپراتور ایرانسل 
هشت ماه دیگر باید پروانه خود را تمدید کند، یقینا فرآیندهای جریمه ای پروانه ها 
را در تمدید به  مراتب سختگیرانه تر خواهیم کرد.« فالح جوشقانی تشریح کرد: 
»تعامل ما با اپراتورها که جزو خانواده ICT هستند، همیشه تعاملی بوده است، اما 
با تخلفات این حوزه به شدت برخورد خواهد شد و کاهش اعتبار پروانه و جریمه ها 
به جریان خواهد افتاد.«به گزارش ایرنا، اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف 
در  آنجا  که  از  گرفته اند.  نادیده  را  کمیسیون  مصوبه  پرکاربرد،  بسته های 
خدمات  ارایه  طرف  تعهدات  نقض  اپراتورها،  موافقت نامه  پیوست های 
از زمان اخطار سازمان تنظیم مقررات، دارنده پروانه  پیش بینی شده است؛ 
حداکثر ۱۰ روز کاری فرصت دارد که به ارایه توضیحات خود اقدام کند، اگر این کار 
انجام نشود، عالوه بر استرداد مبالغ به مشترکان، مشمول جریمه خواهد شد.در 
ماده ۵ مصوبه های 2۵2 و 2۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات، رویه های برخورد با اپراتور 
جذب  و  نامبرینگ  در  محدودیت  است.  پیش بینی شده  تخلف  صورت  در 
مشترک جدید، جلوگیری از ارایه خدمات خرده فروشی، اختصاص نیافتن منابع 
فرکانس رادیویی جدید، اطالع رسانی به عموم، جریمه نقدی و جبران نقدی 
خسارت ها پیش بینی شده است. ضمن اینکه جرایمی نیز در موافقت نامه 

پروانه ها ذکرشده است که می تواند اعمال شود.

 ۲ درصد از سهام شستا 
به بازنشستگان تامین اجتماعی واگذار شد

معاون وزیر ارتباطات:  

میشــود شــنبهآغاز برخوردقانونیباگرانفروشــیاینترنتاز

جــــهــانـــــی بــازار

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1814.40

19.38

43.38

43.3

طال بــازار

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

10860000

10200000

5450000

3230000

1750000

1018800

تـابـلوی قـیـمـت

ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان( بــازار

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

23952

26852

30254

6562

خبرگزاری آنا


