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وزیر کار :از زندگی دهک های
پایین محافظت می کنیم

...

ارز وطال

اخبار

یک مقام آبفای کشور:

سهم استفاده صنعت از پساب نیم درصد
و بخش کشاورزی  48درصد است
حسین بردبار -مدیرکل دفتر نظارت بر بهره بــرداری
فاضالب شرکت آبفای کشور با اشــاره به استفاده های
مختلفی که از پساب های تصفیه خانه ها در کشورهای
مختلف مــی شــود ،سهم استفاده بخش کــشــاورزی در
کشورمان از پساب تصفیه خانه های فاضالب را  48درصد
و سهم تخلیه به آب های سطحی و زیرزمینی را  45درصد
اما سهم استفاده صنعت را نیم درصد اعالم کرد.به گزارش
خراسان ،بهنام وکیلی ،در جریان بازدید خبرنگاران از
تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران و همچنین آزمایشگاه
کنترل کیفی آب تهران با بیان این که در فرایند تصفیه
فاضالب دو محصول لجن و پساب به دست می آید ،افزود:
هر دو محصول در دنیا قابلیت استفاده دارد ،به طوری که
پساب ها معموال در بخش صنعت ،کشاورزی و تغذیه آب
های زیرزمینی و  ...استفاده می شوند اما سهم استفاده
بخش صنعت از پساب فاضالب در کشور ما نیم درصد
است.به گفته وی جمعیت زیر پوشش خدمات فاضالب از
 2.4میلیوننفردرسال 68به 30میلیوننفررسیدهاست.

خروج شرکت معروف آمریکایی از این کشور
از ترس تقابل تعرفه ای اروپا

بومرنگ جنگ تجاری ترامپ
تصمیم شــرکــت تولیدکننده موتورسیکلت هارلی
دیویدسون آمریکا بــرای افزایش تولید در خــارج از این
کشور و فرار از تعرفههای وارداتــی اروپــا خشم ترامپ را
برانگیخت .به گزارش فارس به نقل از راشاتودی ،دونالد
ترامپ رئیسجمهور آمریکا در توئیتی از سیاست شرکت
بزرگ تولیدکننده موتورسیکلت هارلی دیویدسون این
کشور به شدت انتقاد کرد .به تازگی گزارش رسانههای
مختلف آمریکایی نشان میدهد ،هارلی دیویدسون برای
مصون ماندن از تعرفههای صــادرات به اروپــا قصد دارد
تولید خود را در کارخانههای خارج از آمریکا افزایش دهد.
موتورهای هارلی از جمله کاالهای آمریکایی بودند که در
فهرست اتحادیه اروپا که در اوایل ماه جاری منتشر شد،
مشمول اعمال تعرفه واردات شدند .اعمال تعرفههای
گمرکی باعث میشود قیمت هر موتورسیکلت هارلی در
بازار اروپا به طور متوسط دو هزار و  ۲۰۰دالر افزایش یابد.
به نظر می رسد این اتفاق نشان دهنده مقاومت بخشی از
اقتصاد آمریکا در برابر اقدامات تجاری تهاجمی ترامپ
باشد .چرا که مقابله به مثل دیگر کشورها در برابر جنگ
تعرفه ای ترامپ ،هزینه صادرات محصوالت از آمریکا به
کشورهای دیگر را افزایش می دهد.

مدیر عامل کارگزاری بانک ملی تشریح کرد:

سازوکار خرید و فروش اوراق سکه در بورس
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی جزئیات تفاهم نامه
سه جانبه بانک مرکزی ،بورس کاال و کارگزاری بانک ملی
را برای انتشار عرضه اوراق سلف استاندارد (پیش فروش)
سکههای پیش فروش شده در بستر بورس کاال تشریح
کرد.محمدحسن ابراهیمی سرو علیا در گفتوگو با ایسنا،
درباره جزئیات تفاهم نامه سه جانبه بانک مرکزی ،بورس
کاال و کارگزاری بانک ملی برای انتشار عرضه اوراق سلف
استاندارد (پیش فروش) سکههای پیش فروش شده در
بستر بورس کاال اظهار کرد :این طرح در حالی به کمک
بانک مرکزی و با استفاده از ظرفیتهای بورس کاال به
اجرا در می آید که سکه های پیش فروش شده توسط بانک
مرکزی به صورت اوراق سلف استاندارد در بازار بورس
قابلیت معامله پیدا کــرده و براساس عرضه و تقاضا می
تواند خرید و فروش شود .وی افزود :در این طرح ،خریدار
سکههای پیش فروش شده در زمان سررسید میتواند با
مراجعهبهشعببانکملیسکهخودراتحویلبگیردیاپیش
از موعد تحویل ،اوراق سلف استاندارد آن را در بازار بورس
کاال معامله کند.وی قابلیت معامله ثانویه این اوراق را یک
مزیت مهم اجرای این طرح دانست و گفت :به کمک بستر
معامالتی بورس کاال میتوان این اوراق را پیش از سررسید
معامله کرد و افرادی که از بانک مرکزی سکه پیش خرید
کرده بودند می توانند قبل از فرارسیدن موعد تحویل ،سکه
خود را در قالب این اوراق به فروش برسانند و دارایی خود
را نقد کنند.مدیرعامل این شرکت کارگزاری با اشاره به
نگرانیهایایجادشدهدربارهتحویلسکههایپیشفروش
شده ،گفت :مردم از بابت تحویل سکههای خریداری شده
خود نگران نباشند و هر شخصی که دارنده گواهی سکه
باشد می تواند با ارائه آن ،سکه خود را در سررسید از بانک
دریافت کند .به طوری که میتوان این اطمینان خاطر را به
مردم داد که حق آن ها برای تحویل سکه های پیش فروش
شده کامال محفوظ است و می توانند به این طرح اعتماد
کنند.ابراهیمی سرو علیا افــزود :به عنوان مثال فردی
که سکه پیش فروش شده برای سررسید پایان تیرماه را
خریداری کرده ،در زمان سررسید هم می تواند سکه خود را
تحویل بگیرد و هم می تواند با نگهداری اوراق منتشر شده،
سکه خود را تا زمانی که بخواهد در بانک نگهداری کند.
دومیندورعرضهسکههایپیشفروششدهبانکمرکزی،
 ۲۶تیرماه امسال آغاز می شود .در این باره ،شنیده های
خبرنگار همشهری حاکی از آن است که احتماال معامالت
اوراق سکه از امروز در بورسکاال آغاز خواهد شد.

نوبخت :ایرانیان خارج از کشور ارزشان را
به داخل بیاورند
سخنگوی دولت گفت :ایرانیهایی که در خارج از کشور
هستند ،ارزشان را به داخل بیاورند و مردم هم ارز و طالی
خود را به بازار بیاورند .به گزارش فارس ،محمدباقر نوبخت
در نشست خبری هفتگی با بیان ایــن که قــدرت خرید
ایرانیان به پول ملی بسته است و روزهای خوبی برای پول
ملی نمیگذرد ،افزود :فرزندان ایران از سال  92برای
ارزش پول ملی مذاکره کردند ،تا سال گذشته توانستیم
پول ملی را از نوسانات خارجی دور کنیم .نوبخت تصریح
کرد :ما باید چه کار کنیم؟ وجدان عمومی را به قضاوت
میطلبم که آیــا دولــت در ایــن وضعیت قصوری داشته
است؟ دولت عامل بیثباتی نیست ،این شرایط ناشی از
زیادهخواهی آمریکاست.

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 20(42.540

) 301( 49.845

) 153( 56.524

6.490

11.584

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/377/000

26.000.000

) 1/500/000( 28.500.000

14.200.000

7.300/000

(دالر)

مقدار

113.527

2.317/900

26.940.000

) 240.000( 28.200.000

14.220.000

7.820.000

)-5( 1.261

تغییر

-1.647

جزئیات نرخ گذاری جدید ارز با سازوکار بورسی
روز گذشته وزیر اقتصاد جزئیات جدید نرخ گذاری
ارز گــروه ســوم کاالها بر مبنای نــرخ توافقی را
اعــام کرد و توضیح داد که با عرضه اظهارنامه
صادراتی بخشی از صادرکنندگان در بورس،
نرخ ارز این کاالها در بورس تعیین می شود.به
گزارش فارس ،کرباسیان در نشست خبری ضمن
تشریح سیاست ارزی جدید کشور و دسته بندی
کاالهابرای تخصیص ارز درباره کاالهای دسته
سوم گفت :در این زمینه تصمیم جدیدی گرفتهایم
و صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانکها
بفروشند .آن ها اظهارنامه صادراتی خود را در
بورس تهران عرضه میکنند و وارد کننده نیز پس
از ثبت سفارش آن اظهارنامه را خریداری میکند.
با این کار صادرکننده مورد حمایت قرار می گیرد،
چون مابه التفاوت درآمدی از طریق اظهار نامه
مالیاتی به دست می آید و از سویی ارز ،کنترل
شده به بازار می آید با این کار کاالهای اساسی
مردم به قیمت مناسب تامین و از تولید داخلی و
صادر کننده حمایت میشود و مقدمات این کار
فراهم شده است.وزیر اقتصاد با تاکید بر تامین
نیازهای ضروری کشور در هر شرایطی ،تصریح
کرد :صادرکنندگان می توانند ارز خود را در بورس
با قیمت توافقی ارائه کنند که کار آن از شنبه آغاز
خواهد شد.کرباسیان اعالم کرد :قرار است روزانه
میزان واردات کاال در سامانه ای اعالم شود تا مردم



بدانند چه کسانی کاالها را با چه قیمتی وارد می
کنند.وی تاکید کرد :ما اطالعات واردات کاال با
دالر ۴۲۰۰تومانی را به تدریج روی سایتمان قرار
میدهیم وفعالنمیخواهیمنامیازواردکنندگان

بیاوریم ولی اگر الزم باشد این اسامی را هم اعالم
میکنیم تا مــردم در جریان قــرار گیرند مانند
موضوعی که روزهای اخیر درباره واردکنندگان
موبایل رخ داد.

فرا خبر

چرایی تفاوت اظهارات کرباسیان و روحانی درباره
اعالم اسامی دریافت کنندگان ارز
به گزارش خراسان ،این اظهارات وزیر اقتصاد تا حدی با اظهارات روحانی در همایش سراسری قوه
قضاییه که دیروز برگزار شد ،از نظر «اعالم اسامی واردکنندگان» مغایرت دارد .چرا که روحانی در این
همایش اظهار کرد« :دستور دادم ،اسامی همه کسانی را که دالر دولتی دریافت کردند منتشر کنند.
مردم باید بدانند چه کسی ،برای چه کاری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است» .البته در این
زمینه می توان برخی مالحظات ضد تحریمی را موثر دانست .چرا که در شرایط کنونی کانال های
واردات و ورود و خروج ارز در کشور به شدت از سوی آمریکایی ها رصد می شود.حتی برخی کارشناسان
درباره شفاف سازی اظهارنامه های صادراتی در بورس نیز با این مالحظات هشدار می دهند .به گفته
دکتر شاکری کارشناس مسائل تحریم ،در شرایط کنونی تنها متغیرخرید و فروش ارز قیمت آن نیست
بلکه به دلیل اهمیت حفظ حسابهای صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حمالت تحریمی،
صادر کننده مالحظات غیر قیمتی بسیاری را برای حساب مقصد انتقال در فرایند فروش ارز در نظر می
گیرد .به بیان دیگر در وضع فعلی هر رشته معامله شامل آن که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی در
کجا فروخته شود ،یک کاالی مستقل و غیر همگن است و اساسا بورس پذیر نیست .در هر حال دالیل
اظهارات متفاوت روحانی و کرباسیان ،صرف ًا برخی گمانه ها و مالحظات است و باید دید راهکار دولت،
هر چه که هست چگونه به تقویت نظارت وکنترل سوداگری خواهد انجامید.

...



ارز

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اطمینان داد که ثبات در شــرایط اقتصادی برقرار خواهد شد و گفت :همچنین کنترل تورم و ایجاد یک میلیون
شغل تداوم پیدا خواهد کرد .به گزارش فارس ،ربیعی در حاشیه افتتاحیه مراسم آکادمی اشتغال سبز اطمینان داد که دولت از زندگی دهکهای
پایین محافظت میکند و اجازه نخواهد داد سبد هزینههای خانوار به ویژه اقشار ضعیف مانند کارگران و بازنشستگان دچار مشکل جدی شود.

...
بورس

شاخص کل

شاخص

با وجود تک رقمی ماندن شاخص عمومی قیمت ها
در خردادماه

تورم شتاب گرفت

طبق گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم مصرف کننده ،شاخص کل قیمت سبد
مصرفی خانوار در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت  4.3درصد رشد کرده
است که یک رقم قابل توجه برای تورم ماهانه محسوب می شود و نشان دهنده
شتاب رشد قیمت ها در این ماه است .بر این اساس بیشترین رشد ماهانه قیمت
هم مربوط به گروه خوراکی ها بوده است که با  8.8درصد رشد در یک ماه ،به
اندازه تورم ساالنه کشور (حدود  9درصد) رسیده است .تورم نقطه به نقطه
(خرداد  97نسبت به خرداد  )96هم به  13.7درصد رسیده است .همه این ها
در حالی است که تورم ساالنه ( 12ماهه منتهی به خرداد  97نسبت به  12ماهه
منتهی به خرداد )96همچنان تک رقمی و 9.4درصد محاسبه شده است .بانک
مرکزی تورم ساالنه را در پایان اردیبهشت امسال  9.1و در پایان فروردین 9.2
درصد گزارش کرده بود.به گزارش خراسان و بر اساس گزارش بانک مرکزی از
شاخص قیمت ها در مناطق شهری ،بیشترین تورم نقطه به نقطه هم مربوط به
گروه های دخانیات ،امور فرهنگی ،حمل و نقل و خوراکی ها بوده است .رشد
قابلتوجهتورمماهانهونقطهبهنقطهنشانمیدهدقیمتهادرخردادماهجهش
کرده است که با مشاهدات میدانی نیز تایید می شود .البته تک رقمی ماندن
تورم ساالنه موضوع عجیبی نیست چرا که شاخص ساالنه نسبت به تغییرات
ماهانه حساسیت کمتری دارد و به مرور در صورت تداوم رشد قیمت ها در ماه
هــای بعدی ،ایــن شاخص
نیز رشد می کند.گفتنی
است مرکز آمــار ایــران نیز
در گزارش اخیر خود ،تورم
کــل را  8.2درص ــد ،تــورم
نقطه به نقطه را  10.2و
تورم ماهانه را  1.9درصد
گزارش کرده بود.



...

حمل و نقل

افت اندک قیمت ها در بازار ارز و طال

بورس بعد از  2هفته صعود مداوم ،استراحت کرد

عالقه خودروسازان فرانسوی برای ماندن در ایران

در پی اعالم سیاست های جدید ارزی کشور و احتمال شکل گیری بازار
رسمی بخشی از حواله ارزهای صادراتی ،قیمت طال و سکه دیروز در
بازار تا حدی رو به نزول بود .بنا بر داده های شبکه اطالع رسانی طال،
سکه و ارز تهران ،دیروز بعد از ظهر هر قطعه سکه امامی ،با شش هزار
تومان کاهش به دو میلیون و  810هزار تومان رسید .هر گرم طالی 18
عیار نیز  233هزار و  640تومان معامله شد .بازار ارز نیز همین روند را
طی کرد .به طوری که هر یورو در بازار آزاد ،با  303تومان کاهش به 9
هزار و  170تومان رسید .دالر غیررسمی نیز با  300تومان کاهش به
هشت هزار تومان رسید.

شاخص کل بورس که از سه شنبه دو هفته قبل وارد یک روند صعودی
جهشی شده بود و طی این دو هفته حدود 20هزار واحد معادل بیش
از  20درصد رشد کرده بود ،دیروز شاهد غلبه فروش در اکثر سهم ها و
عقبگرد هم شاخص ها بود .شاخص کل بورس با عقبگرد 1646واحدی
به کانال  113هزار واحدی برگشت ،شاخص کل هموزن با کاهش 214
واحد مواجه شد و دوباره در محدوده  18هزار واحد قرار گرفت .فرابورس
نیز با عقبگرد 20واحدی رکورد 1300واحدی را از دست داد .نمادهای
فلزات و برخی پتروشیمی ها که در روزهای گذشته بیشترین سهم را در
باالبردن شاخص داشتند ،طی معامالت دیروز عمدتا منفی شدند.

مهر -معاون وزیر صنعت از برگزاری جلسات مکرر با خودروسازان
خارجی شریک ایران ،بعد از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت :ظرف
هفتههای گذشته یک جلسه با مقامات رنو و یک جلسه با پژوی فرانسه
برگزارشدهکهدراینجلسات،خواستهآنهاایجادشرایطیبرایماندن
در ایران و حفظ قرارداد جوینتونچر است .بنا بر اظهارات صالحی نیا
ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص میشود .وی با بیان این که
پکیجهایهمکاریمشترکخودروسازانفرانسویباایراندرراهاست،
اظهار کرد :برای محدودیت های ایجاد شده در زمینه صنعت خودرو سه
ماه پس از خروج آمریکا از برجام ،تدابیر الزم را اتخاذ کرده ایم.

تورم در سال 97؛ تکرار  96یا مسیر جدید
سال گذشته ،در چنین روزهایی ،نرخ تورم دوباره مسیر
صعودی را در پیش گرفت و تورم ساالنه دورقمی شد.
بسیاری از تحلیل گران با استناد به این روندها و به ویژه
تورم نقطه به نقطه ،می گفتند که تجربه تورم تک رقمی
در سال  ،95در سال  96قابل تکرار نخواهد بود .اما
فشار عرضه در بسیاری از بازارها ،مثل پوشاک و کفش،
خدمات حمل و نقل و هتل و به ویژه مسکن ،مانع از
آن شد که افزایش قیمت در برخی بخش ها ،تورم را
افزایش دهد و بنابراین سال گذشته نیز تورم تک رقمی
( 9.6درصد) ماند .امسال نیز تورم اوج گرفته البته
با شرایطی متفاوت با سال گذشته ،دوبــاره احتمال
خداحافظی با تورم تک رقمی وجود دارد .اما برای
مالحظه روندهای واقعی باید صبر کرد .عالوه بر نرخ
ارز ،تحوالت بازار مسکن (به ویژه اجاره و نه قیمت خرید
و فروش) در شهریورماه – فصل نقل و انتقال و انعقاد
عمده قراردادهای اجاره -تعیین کننده خواهد بود.

...
بازارخبر

واردات  3میلیون دالر سس گوجه و نمک
فارس  -طبق آمار و جزئیات منتشر شده از سوی مسئوالن
تجارت خارجی سال  ۹۶حدود چهار میلیارد دالر کاالی
دارای مشابه داخلی به کشور وارد شده که بخشی از آن
سهم سه میلیون دالری سس گوجه و نمک است .براساس
این آمــار ،حدود دو میلیون و  698هزار دالر فقط سس
کچاپ به کشور وارد شده است

 ۹۷درصد برنج وارداتی ،هندی و پاکستانی
ایسنا  -بیش از  ۹۷درصد برنجهای وارداتــی به ایران،
پاکستانی و هندی است .بر اساس تازهترین آمار گمرک
از تجارت خارجی دو ماهه ایران ،در این مدت  ۱۷۷هزار
تن برنج نیمه سفید و سفیدشده به ایران وارد شده است که
ارزش آن به بیش از  ۱۸۳میلیون دالر میرسد.

موافقت وزارت راه ،سازمان امور مالیاتی ،برخی نمایندگان و مرکز
پژوهش های مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه

اجماع برای مقابله مالیاتی با سوداگران
در حالی که فعالیت های سوداگرانه در بازارهای ارز و
طال و مسکن ،مخاطرات جدی برای اقتصاد کالن کشور
و قدرت اقتصادی خانوار ایجاد کرده است ،کارشناسان،
دستگاههایدولتیونمایندگانیازمجلسدریکاجماع
کم سابقه می گویند که برای مقابله با این رفتار باید از
عایدی فعالیت های سوداگرانه مالیات دریافت شود.
گفتنی است مالیات بر عایدی سرمایه در اکثر کشورها
وجود دارد و ایران از معدود کشورهایی است که در آن
فعالیت های سوداگرانه آزاد و معاف از مالیات است!
گفتنی است وضع مالیات بر عایدی سرمایه (حاصل از
خرید و فروش مسکن) در قانون جدید مالیاتی لحاظ
شده بود اما وزارت اقتصاد دولت یازدهم با این توضیح
که باید زیرساخت های الزم فراهم شود با آن مخالفت
کــرد .مهرماه  93بود که طیب نیا ،وزیــر وقت اقتصاد
ضمن تاکید بر این که باید این پایه جدید مالیاتی ایجاد
شود ،وعده داد" :در برنامه ریزی وزارت اقتصاد قصد
داریم ابتدا زیرساخت های الزم را فراهم کنیم که همین
االن نیز طرح جامع مالیاتی که بخش عمده ای از آن در
حال اجراست ،زیرساخت های الزم برای اجرای این
قانون را فراهم خواهد کرد".اما اکنون ،اراده ها درباره
وضع این مالیات جدید جدی است .در این باره ،احمد
زمانی معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی ضمن اعالم
موافقت سازمان امور مالیاتی با مالیات بر عایدی سرمایه
به نقش و هدف کلی مالیات ها در سیستم اقتصادی

کشور پرداخت و گفت :مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر
به دنبال تنظیم گــری اســت .به گــزارش فــارس ،علی
قائدی معاون دفتر امــور اقتصادی وزارت راه هم در
نشستکمیتهاقتصادمقاومتیمجلسدربارهموضع این
وزارتخانهپیرامونمالیاتبرعایدیسرمایهگفت:نهآقای
آخوندی و نه وزارت راه و شهرسازی مخالف مالیات بر
عایدی سرمایه نیستند.رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد
مقاومتی مجلس نیز معتقد است :نوسانات قیمتی اخیر
نرخ ارز و طال و افزایش قیمت مسکن و خــودرو کمیته
اقتصاد مقاومتی مجلس را بر آن داشته است که با تصویب
قانون مالیات بر عایدی سرمایه و همکاری دولت مانع از
سوداگری و ادامه روند کنونی شود .ابوالفضل ابوترابی
دیگر نماینده مجلس هم گفت :باید بر مالیات بر عایدی
سرمایه به عنوان یک راهکار اصلی بیشتر تمرکز کرد.
توتونچی ملکی مدیر کل دفتر پژوهش و برنامهریزی
سازمان امور مالیاتی نیز با اشاره به برخی الزامات اجرای
این مالیات گفت :البته به دست آوردن بستر اطالعاتی
با توجه به تجربه کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا کار
سختی نیست.ترابی فر نماینده مرکز پژوهش ها در
جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی نیز گفت :بر اساس تجارب
کشورهای جهان ،مهم ترین عاملی که مانع سوداگری در
بخش مسکن می شود ،مالیات بر عایدی سرمایه است.
بنابراین باید مسائل و نگرانی های اجرایی مالیات بر
عایدی سرمایه هر چه زودتر برطرف شود.

واکنش مجلس به آشفتگی بازار ارز و طال

از نامه نمایندگان به رئیس جمهور تا طرح استیضاح وزیر اقتصاد

روز گذشته مجلس صریح تر از روزهای قبل به وضعیت
پرتنش بازارها واکنش نشان داد .تعدادی از نمایندگان
در نامه ای به رئیس جمهور خواستار ترمیم تیم اقتصادی
دولت شدند و 50نماینده نیز طرح استیضاح وزیر اقتصاد
را تدوین کردند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه
نمایندگانبهرئیسجمهورخبردادوگفت:تیماقتصادی
دولت نتوانسته مشکالت کشور را حل کند و در اجرا و
پیشگیری ها ضعیف عمل کرده است.بهروز نعمتی،
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با مهر از
نامه نمایندگان به رئیس جمهور خبر داد و اظهار کرد:
نمایندگان با امضای نامه ای خواستار ترمیم کابینه دولت
شدند .وی تأکید کرد :تیم اقتصادی دولت نتوانسته
مشکالت کشور را حل کند.سخنگوی هیئت رئیسه

مجلس با بیان این که دولت باید تیم اقتصادی خود را
ترمیم کند ،اظهار کرد :حداقل پنج ماه است که دلسوزان
نظام و نمایندگان از تیم اقتصادی دولت گله مند هستند
و از راه های مختلف به رئیس جمهور پیام داده اند که باید
تیم اقتصادی دولت ترمیم شود ولی متأسفانه گوش
شنوایی برای ترمیم دولت وجود ندارد.در همین حال
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از تقدیم
طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیئت رئیسه با  ۵۰امضا
خبر داد.علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد ۵۰ :نماینده مجلس طرح استیضاح آقای کرباسیان
وزیر اقتصاد را در  ۱۶محور به هیئت رئیسه تقدیم کردند
که بر این اساس این استیضاح به کمیسیون اقتصادی
مجلس ارجاع خواهد شد.
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