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تایید احتمال کم فروشی بنزین
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ارز وطال

اخبار

پاسخ یک مسئول درباره جلوگیری
از فاجعه های مشابه پالسکو:

مبحث 22مقررات ملی ساختمان ،ضمانت
اجرایی کافی ندارد
حسین بردبار-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشــور از اعــام آمادگــی ایــن ســازمان بــرای شناســایی
ساختمان های قدیمی در کالن شــهرها و شهرهای کشور
بــرای جلوگیری از تکــرار فاجعه ای شــبیه حادثه پالســکو
خبرداد و درپاســخ به خراســان گفــت :بــرای جلوگیری از
تکرار این فاجعه بایــد مبحث  22مقررات ملی ســاختمان
درکشور از طریق وزارت راه با کمک شهرداری ها ،سازمان
نظام مهندسی و مجلس اجرایی شود ولی متاسفانه برخی
از قسمت های این مبحث ضمانت اجرایی کافی را ندارد.به
گزارش خراســان ،فرج ا ...رجبی ،دیروز در نشست خبری
اجالس سراسری هیئت عمومی نظام مهندسی ساختمان
کشــور که امروزچهارشــنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی
برگزار می شــود ،در پاســخ به خراســان درباره ایــن که این
سازمان چه نقشی می تواند در جلوگیری از تکرار حوادثی
مشــابه فاجعه پالســکو با توجه به وجود چندین ساختمان
قدیمــی در پایتخت ایفــا کند ،گفت :متاســفانه مــا قانونی
برای ورود به اجرای این مبحــث در خیلی جاها نداریم.وی
با اشــاره به تهیه گزارش های میدانی از برخی ســاختمان
های قدیمی افزود :ما معتقدیم که راه حل عملی این است
که اجرای مبحث  22باید در دســتور کار دولت قرارگیرد و
سازمانهاینظاممهندسیمیتوانندبراینگهداریوبهره
برداری از ساختمان ها مهندس معرفی کنند اما ما نیازمند
یک نوع تقویت جنبه هــای حقوقی ماجرا هســتیم.درخور
یادآوری است بر اساس مبحث  22مقررات ملی ساختمان،
درشرایطیکهیکساختمانبرایسکونتناایمنتشخیص
داده شــود ،باید اخطاریه هایی برای مالکان و بهره برداران
ساختمان صادرشود.رجبی ادامه داد :در خصوص این که
اگر مالکان ساختمان رغبتی به ورود نظام مهندسی یا دیگر
نهادهای مربــوط در زمینه بهــره برداری و رفــع خطر برای
ساختمان نشــان ندادند چه کســی می تواند آن ها را ملزم
به ایــن کار کند ،باید گفت این ها مباحث حقوقی اســت که
باید به آن پرداخته شــود .وی افزود :قانون شهرداری ها که
ناظر به رفع خطر است برای اجرای این مقوله خیلی ضعیف
اســت .من معتقدم که وزارت راه و شهرســازی با همکاری
شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی و مجلس می توانند
این موضوع را عملیاتی کنند که ایــن به حفظ امنیت جانی
شــهروندان و ســاخت و ســازها کمک مــی کنــد.وی ادامه
داد :باید دراین زمینه وظیفه ای به ما ارجاع شود تا بتوانیم
کاری انجام دهیم و دراین باره اعــام آمادگی می کنیم که
مهندسانی را برای نظارت بر بهره برداری از ساختمان ها و
توجه به این که چه ساختمان هایی در معرض آسیب پذیری
جدی قرار دارنــد  ،اعزام کنیم و به مراجــع مربوط و مالکان
اطالع دهیم البته به شــرط آن که اجازه دهند مهندسان ما
به چنین ساختمان هایی ورود کنند.
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شاخص کل

کاهش قیمت ارز و سکه ادامه دارد

بــازار ثانویــه ارز ،در حالــی دیروز رســم ًا آغاز بــه کار کرد
که دبیر اســبق کانــون صرافان ایــران ،نرخ اولیــه ارز در
ایــن بــازار را  7520تومان اعــام کــرد .با این حــال ،تا
بعد از ظهر دیروز ،در سامانه سنای بانک مرکزی نرخ ارز
اعالم نشد .از ســوی دیگر گزارش های میدانی حاکی از
آن است که با شروع به کار بازار ثانویه ارز ،دالالن برای آب
کردن ارزهای دپو شــده خود به تکاپو افتــاده اند و همین
موضوع ،نرخ ها را در بازار غیر رسمی کاهش داده است.
بازار ثانویــه ارز که مســئوالن بانک مرکزی وعــده ایجاد
آن را در یکــی دو هفته اخیر داده بودند ،ســرانجام دیروز
آغاز به کار کرد .بدین ترتیــب صادرکنندگان  20درصد
از کاالهای غیر نفتی ،این امکان را مــی یابند که بتوانند
ارز حاصــل از صادرات خــود را طبق روش هــای اجرایی
تعریف شده ،به واردکنندگان کاالهای مصرفی بفروشند.
نرخ تعیین شــده در این بازار نیز آن طور کــه تاکنون بیان
شده است ،سقف و کفی نخواهد داشت.در این باره امیر
نجومی دبیر اســبق کانون صرافان ایــران در گفتوگو با
خبرنگار بورس خبرگــزاری فارس ،گفت :با آغــاز به کار
این بــازار نخســتین معاملــه صادرکننــدگان غیرنفتی و
غیرپتروشــیمی با ارز درهم به نرخ فروش  2050تومان
معادل هــر دالر  7523تومان در ســامانه نیما و از طریق
صرافی رویال انجام شد.محمد مهدی رئیس زاده مشاور
بانکی اتاق بازرگانی نیز در گفــت وگو با ایبنا ،راه اندازی
این بازار را موجب ارســال ســیگنال مثبت بــازار و حاکم
شــدن ثبات نســبی در بازار دانســت و گفت :هم اکنون،
بازار ثانویــه فقط بــرای صادرکننــدگان و وارکنندگان و
گروه کاالیی ردیف  ۳است و قرار شده که صادرکنندگان
با واردکنندگان بر سر این نرخ به توافق برسند ،بدون این
که دولت در نرخ گذاری دخالتی داشته باشد.رئیس زاده،
البته این که تامین ارز بخش خدمات هنوز وارد بازار ثانویه



نشده و دولت برای ارز مسافرتی فع ً
ال تمهیدات مناسبی
را نیندیشیده اســت ،نقیصه ای دانســت که همچنان در
بازار ارز وجود دارد.

تب قیمت ها در نیمه تیرماه

▪دو روش معامله ارز در بازار ثانویه

به گزارش مهر ،طبق اعالم بانک مرکزی با انجام معامالت
مربوط به  ۲۰درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن
به واردات کاالهای مصرفی در سامانه نیما ،به طور خودکار
اطالعات مربوط به نرخ توافقشــده مبادله ارز در ســامانه
اطالعــات بانک مرکزی موســوم به ســنا قابل دسترســی
خواهد بود؛ ضمن این که بر اســاس سیاســت اعالمی ،دو
طــرف میتواننــد از ســامانههای تجــارت وزارت صنعت،
معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال
و امتیــاز واردات صادرکننده مورد مبادلــه قرار میگیرد.
به گزارش خراسان ،در این خصوص ،تا دیروز بعد از ظهر،
ســامانه ســنا که باید نرخ توافق شــده مبادله ارز را نشــان
دهد ،نرخی را اعالم نکرد.اما بانک مرکزی راه دومی هم
برای عرضه ارز صادرکنندگان در نظر گرفته است .بر این
اساس ،این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش
از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در ســامانه مذکور ،به
نرخ رقابتی که به صــورت عرضه و تقاضا تعیین میشــود،
بفروشــند .البتــه در این میــان دولت نقشــی را هــم برای
صرافیها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافیها نیز
می توانند به عنوان واســطه بین واردکننده و صادرکننده
عمل کنند .بدیــن ترتیب می توان گفــت زمینه برای ورود
مجــدد صرافی هــا بــه بــازار ارز البته با شــکل و شــمایلی
متفاوت ،فراهم شده است.
▪لرزه در بازار داللی ارز

تا پیش از اقدام اخیر بانک مرکزی که به نوعی ســازوکار

...

...



تکذیب

بازار آزاد را در بخشی از بازار ارز به رسمیت می شناسد،
فرصت مناســبی بــه وجــود آمــده بود تــا برخــی دالالن
و واســطههای ســودجو بــرای خود دفتــر و دســتکی راه
بیندازند .اما اکنون و با راهاندازی بــازار ثانویه ارز برخی
خبرها حکایت از آن دارد که دالالن و دارندگان ارز که طی
ماه های گذشته اقدام به خرید دالر و یورو کردهاند در حال
فروش بخشی از ذخایر خود از بیم کاهش قیمت هستند؛
چرا که با تصمیم اخیر دولت ،فضا برای تامین بخشــی از
نیازها با نــرخ توافقی از محــل منابع حاصــل از صادرات
فراهم شده و همین موضوع سبب میشود که تقاضا برای
خرید ارز در بازار آزاد نســبت به روزهای گذشــته کاهش
یابد .به نظر می رســد این چشــم انداز کاهــش تقاضا ،بر
منابع موجود ارزی در دست دالالن سایه افکنده و نرخ را
در روندی قرار داده که تقریبا رو به کاهش است .طبق این
گزارش ،از هفته گذشته که دولت سیاست بازار ثانویه را
برای اجرا در دستور کار قرار داده است تاکنون ،نرخ دالر
در دو کانال هفت هزار تومان و هشت هزار تومان در بازار
غیررســمی ،در نوســان بود؛ اما با اعالم زمان راهاندازی
این بــازار ،قیمت ها هم اینک کامــ ً
ا در کانال هفت هزار
تومانی قرار گرفته اســت و دالالن با آگهــی فروش دالر و



خبر

یورو با نرخهایــی به مراتــب کمتر از هفتههای گذشــته،
تالش می کنند تا بخشی از ذخایر انباری خود را در بازار
عرضه کنند.یکی از صرافان با اشاره به این موضوع افزوده
است :هم اینک دالالنی هم که به صورت تلفنی اقدام به
خرید و فروش کرده و شــبکههایی را برای اطالعرسانی
نرخهای خود تشــکیل دادهاند ،قیمــت را کاهش داده و
آن را زیر هشــت هزار تومان ارائه میکنند؛ اما به هر حال
هنوز هم بخشی از منابع خود را عرضه نمیکنند؛ در غیر
این صورت بازار باید به طور طبیعی ،کاهش بیشــتری را
تجربه میکرد.گفتنی اســت دیروز نرخ رسمی ارز طبق
اعالم بانک مرکزی ،وارد کانال چهار هزار و  300تومان
شد و این بانک ،نرخ یادشده را  4301تومان تعیین کرد.
دیروز نرخ ها در بازار سکه نیز روند نزولی یافت به طوری
که سکه طرح جدید با حدود  88هزار تومان کاهش ،وارد
کانال دو میلیون و  700هزار تومان شــد و تــا بعد از ظهر
دیروز به دو میلیون و  762هزار تومان کاهش یافت .این
تحوالت در بازار آتی ســکه نیز خود را نشان داد به طوری
که به گــزارش بورس نیــوز ،حجم معامالت ســکه تحویل
یک روزه در بورس کاال در دو روز گذشته به شدت کاهش
را نشان می دهد.

...

اقتصاد بین الملل

شایعه تعطیلی کارخانه «بیک» تکذیب شد

دستور وزیر کشور برای پیگیری  ٣طرح اقتصادی

شکایت سوئیس از آمریکا به سازمان تجارت جهانی

درحالی برخی کانالهای مجازی و کاربران فضای مجازی از تعطیلی
کارخانه بیک خبر دادند که مدیر این کارخانه ،شایعه تعطیلی «بیک» را
اساسا تکذیب کرد .از ابتدای هفته جاری برخی کانال های ضد انقالب،
شایعه تعطیلی کارخانه بیک را منتشر کردند اما مدیریت کارخانه بیک
در گفت وگو با ایلنا ،با تکذیب اخباری مبنی بر تعطیلی کارخانه گفت:
کارخانه فعال اســت و همه  130کارگر آن مشــغول به کار هستند .وی
افزود :بخشهایی از خطوط تولید ،مثل خطوط تولید خودکار با ظرفیت
کمترمشغولبهکارهستندولیکارگرانآنبهبخشهایدیگرکهکام ً
ال
فعالاند،منتقلشدهاند.اینمدیرکارخانه،بابیاناینکهنیازمندکمک
دولت هســتیم ،ادامه داد :برای دریافت ارز دولتی ثبت نــام کردهایم و
اگر دولت مساعدت کند ،همه قسمتهای کارخانه فعال خواهد شد.

ســخنگوی وزارت کشــور از دســتور وزیر کشــور بــه اســتانداران برای
پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های اســتاد شــاگردی ،اشتغال زایی
روســتایی و نوســازی بافتهای فرســوده خبر داد .به گــزارش فارس،
ســید ســلمان ســامانی افزود :با توجه به اهمیت اقدام هماهنگ کلیه
دســتگاههای اجرایی در جهت سیاســت های دولت و تاکیــد دولت در
بحث اشتغال زایی ،استانداران مکلف شدند با جدیت طرحهای مصوب
دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شــده در سراســر کشور را به
این وزارتخانه ارائه کنند.وی افزود :از وزارتخانههای مرتبط خواســته
شده است که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض
کنند .سامانی از ارسال  54گزارش وضعیت اقتصادی استان ها توسط
رحمانی فضلی به رئیس جمهوری در  ٩ماهه گذشته خبر داد.

تســنیم -دولــت ســوئیس کــه معمــوال از درگیــر شــدن در منازعــات
بینالمللی خــودداری می کند اعالم کــرد ،در اعتراض بــه تعرفه های
وضع شده از ســوی آمریکا بر واردات فوالد و آلومینیوم ،از این کشور به
سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است .وزارت اقتصاد سوئیس در
بیانیه ای اعالم کرد« :از نظر دولت سوئیس تعرفه های اضافه ،غیرموجه
است ».سوئیس هشتمین کشور عضو سازمان تجارت جهانی است که
تعرفه های دولت آمریکا را به چالش حقوقی می کشد .به موجب مقررات
ســازمان تجارت جهانی ،دولت آمریکا  60روز فرصــت دارد تا با دولت
سوئیس بر سر این شکایت مصالحه کند .پس از گذشت این مدت زمان،
سوئیس می تواند از سازمان تجارت جهانی بخواهد که هیئتی از قضات
را برای رسیدگی به این شکایت تشکیل دهد.

دولت برایتغییرتیم اقتصادی به سرعت اقدامکند
دیدهبانشفافیتوعدالتدربیانیهایدرخصوصعملکرد
بانک مرکزی در منتشــر نکردن فهرســت کامــل دریافت
کننــدگان ارز دولتی واکنش نشــان داد و از رئیس جمهور
خواســت تا در خصوص تغییــر تیم اقتصــادی و در راس آن
تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند.به گزارش فارس،
در ایــن بیانیه آمده اســت :در این اطالعیه ضمن اشــاره به
سوء استفاده برخی شرکت ها از ارز دولتی ،از اقدامات وزیر
ارتباطات در شفاف سازی ارز اختصاص یافته برای واردات
تلفن همراه و درخواست وزیر صنعت از بانک مرکزی برای
انتشــار اطالعات مربوط به ارز واردات کاالها تقدیر شــده
است.دراینبیانیهآمدهاست:درجهتشفافسازیسریع
و کامل ارزهای تخصیص یافته به هر شــخصیت حقوقی یا
افراد خاص برای واردات کاال و اقالم مورد نیاز کشور ،این
مؤسسه طی نامه ای در تاریخ ششم تیرماه جاری براساس
قانون انتشــار و دسترســی به اطالعات درخواست ارسال
اطالعات مرتبط با ارزهای تخصیص یافته را ارائه داد .ولی
باکمالتعجببانکمرکزیطینامهایباامضایمدیرکل
اموربین الملل (که معلوم نیســت جایگاه این مدیر کل چه
ربطیبادرخواستاینمؤسسهکهدارایشخصیتحقوقی
ایرانیاست،دارد)اجابتدرخواستاینمؤسسهرابهبهانه
مغایرت درخواست با مواد 6و 14قانون انتشار و دسترسی
آزادبهاطالعاتوماده 648قانونمجازات اسالمیامکان

پذیرندانست.حالسؤالایناستکه:حریمخصوصیچه
ربطی به ارز دریافتی از محل منابع عمومی کشور که ناشی
از فروش انفال عمومی یعنی اموال ملت ایران است ،دارد
و بعد  ،آیا بانــک مرکزی تمام ارزهای تخصیص داده شــده
برای واردات کاال را به اشخاص حقیقی داده است که نباید
افشا شود؟ مدیرکل بین الملل بانک مرکزی باید بداند که
حق ملت ایران است که بدانند اموالشان را به چه کسانی و
برای چه ،تخصیص داده اند و بانک مرکزی یا هرتشکیالت
دیگر حکومتی با این گونه منابع کشور چه کرده اند.ایشان
بایدبداندکهفقطاطالعاتامنیتیونظامیکشور(مثلهر
کشوردیگری)نبایدمنتشرشودوکسانیکهجایگاهیغیر
ازایندارندازایننظریعنیدریافتاموالملتهیچحریمی
ندارند و باید این گونه اطالعات حتی در زمان درخواست و
سپس تخصیص و پس از آن هزینه کرد آن و واردات و فروش
کاال به هرقیمتی به اطالع صاحبان این آب و خاک برســد
بنابراین تمســک به ماده  6قانون مذکور فرار ازمسئولیت
پاسخ گویی و شــفاف سازی اســت .درنهایت انتظار داریم
جناب آقای رئیس جمهور به افکار عمومی پاسخ دهند و با
تغییرتیم اقتصادیشان که قاعدت ًا الزم است با تغییر رئیس
بانکمرکزیآغازشود،گامبلندیدراعتمادسازیوتزریق
امید به جامعه بردارند و به همه تاکید کنند که دانستن امور
کشور جزو حقوق قانونی و شرعی مردم است .

افزایش نگرانی ها درخصوص آثار تحریم نفتی ایران بر اقتصاد جهانی

هشدار رویترزدرباره تکرار بحران نفتی1973
در حالــی کــه دیــروز ،در اثــر کاهش تولیــد نفــت لیبی و
همچنیــن اعتصاب کارگــران در نروژ قیمت نفــت باز هم
افزایش یافت و تــا نزدیکی  79دالر رســید ،نگرانی ها در
خصوص ایجــاد یک بحــران نفتی و اقتصــادی در صورت
تحریم نفتی ایران افزایش یافته است.
رویترز در گزارشی نوشته اســت که حتی در صورت توان
عربســتان و دیگر کشــورها برای پوشــش کاهــش تولید
ایران ،وضعیت بازارها بسیار حســاس خواهد بود که در
صورت وقــوع هرگونه بحــران کوچک یا بزرگ به شــدت
قیمت ها را افزایــش خواهد داد .رویترز نســبت به تکرار
بحران نفتی دهه  70که آثار بسیاری بر قیمت نفت ،بازار
انرژی و حتی روندهای اقتصاد کالن دنیا داشت ،هشدار
داد.به گزارش ایرنا ،خبرگزاری رویترز شــامگاه دوشنبه
در گزارشی به بررسی احتمال کاهش صادرات نفت ایران
و تاثیر آن بــر بازار جهانی پرداخت و نوشــت :این موضوع
بازار را در بزرگترین تنگنا از زمان شوک نفتی دهه 70
ت را به دنبال دارد.
(میالدی) قرار می دهد و افزایش قیم 
جان کمپ در ایــن مقاله با اشــاره به تــاش آمریکا برای
تحریم ایران نوشــته اســت که به فرض عملی شــدن این
تحریم ،بازار جهانی از ماه نوامبر (آبان) نیازمند جایگزینی
دستکم دو میلیون بشکه نفت در روز خواهد بود و پرسش
این جاســت که این نفــت از کجا تامین خواهد شــد؟ این

گزارش در ادامــه میافزاید :گرچه به طــور نظری ،توان
کافی برای افزایش تولید (از سوی دیگر تولیدکنندگان)
وجــود دارد ،امــا ایــن کار موجب کاهــش انعطــاف بازار
جهانی در قبــال دیگر پیشــامدهای غیرمترقبــه خواهد
شــد .به گزارش فارس ،رویترز در ادامه نوشت؛ این روند
ممکن است بازارهای جهانی را در تنگنای شدیدی قرار
دهد که از زمان بحران نفتی  1974-1973و -1979
 1980تا امروز سابقه نداشته است و نتیجه آن فشار زیاد
روی قیمت هاست.گفتنی اســت در جریان بحران نفتی
ســال  1973قیمت نفــت حدود چهــار برابــر و در اثر آن
اقتصاد غرب دچار یک رکورد تورمی کم ســابقه شــد که
آثار بســیاری بر روندها و سیاســت های اقتصــاد انرژی و
حتی مکاتب اقتصاد کالن گذاشت.این در حالی است که
ترامپ هم اکنون نیز بــه دلیل افزایش قیمت بنزین تحت
فشار اســت و تالش می کند با فشــار بر عربستان کمبود
عرضه نفــت را جبران کنــد .با این حال عــاوه بر کاهش
احتمالی تولید نفت ایران ،تولیــد لیبی نیز حدودا نصف
شده و ونزوئال نیز وضعیت مشــابهی دارد .در این شرایط
انتشــار اخباری مثــل اعتصاب کارگــران نفتــی در نروژ
قیمت نفت را افزایش می دهد .دیــروز قیمت نفت برنت
با  1.2درصد رشد تا  79دالر افزایش یافت که نزدیک به
رکورد  3.5سال گذشته است.

جزئیات اعزام  ۵هزار نیروی کار ماهر به آلمان
رئیس ســازمان آمــوزش فنی و حرفهای کشــور با اشــاره به
هدفگذاری برای اعزام سه تا پنج هزار نیروی کار به آلمان،
از نهایی شــدن این تفاهم نامه بین دو کشور در شهریورماه
خبرداد.سلیمانپاکسرشتدرگفتوگوبا مهر،بااشارهبه
فراهم شدن مقدمات اعزام نیروی کار ماهر ایرانی به آلمان
اظهار کرد :در سفر اخیر به کشور آلمان موضوع اعزام نیروی
کار ماهر یکی از مباحث مورد مذاکره بود .آلمان ســاختار و
استانداردهایی برای جذب نیروی کار خارجی دارد که در
قالب یک سیستم پیشرفته آموزش مهارتی تعریف و نظارت
میشود؛ به این ترتیب که بعضا نیروهای خارجی متقاضی
کار در آلمان باید پیــش از ورود به بازار کار مهارتهای الزم
را در قالب دورههایی در این کشــور طــی کنند.معاون وزیر
کار افــزود :در نتیجه مذاکــرات ،در مراحــل مقدماتی این
توافق حاصل شد که «تسلط بر زبان آلمانی» که باید توسط
سازمانسنجشتاییدمیشدو«داشتنگواهینامهمهارتی
شغل مورد نیاز» ،شــرایطی هســتند که نیروهای متقاضی
کار در آلمان ،باید داشته باشند تا در این صورت با همکاری
دانشگاه علوم کاربردی آلمان وارد این دوره آموزشی کوتاه
مدت شــوند.پاک سرشــت درباره زمان توافق نهایی اعزام
نیروی کار به آلمان نیز گفت :پایان مردادماه سفری به آلمان
خواهم داشــت که در این ســفر شــرایط و فرایندهای اعزام
نیروی کار طراحــی و تدوین خواهد شــد و در نهایت تفاهم
نامه اعزام نیروی کار به آلمان در شهریورماه نهایی میشود.

شاخص

آغازبهکاربازارثانویه ارزبا دالر7500

دیده بان شفافیت ضمن انتقاد از اعالم ناقص آمار ارز دولتی تخصیص یافته اعالم کرد:

از نســل جدیــد کارتخوانهای عرضه ســوخت کــه امکان
سوخت گیری و پرداخت هزینه سوخت به صورت همزمان و
به صورت آنی از طریق کارت یا تلفن همراه را دارند رونمایی
شد.قراراستتمامجایگاههایسوختکشوربهاینسیستم
مجهز شوند.به گزارش شانا ،نســل جدید کارتخوانهای
عرضــه ســوخت ،دیــروز (سهشــنبه ۱۹ ،تیرماه) بــا حضور
ســیدمحمدرضا موســویخواه ،مدیرعامــل شــرکت ملــی
پخــش فراوردههای نفتی ایــران در جایگاه ســوخت آزادی
رونمایی شــد .این کارتخوانهای جدید قابلیت پرداخت
آنی هزینه ســوخت از طریق کارتهای بانکی عضو شــبکه
شــتاب بــدون دخالت نیــروی انســانی را دارنــد ،همچنین
از طریــق تلفنهای همــراه نیز میتــوان در لحظــه اقدام به
پرداخت برخط (آنالین) هزینه سوخت کرد .با بهرهبرداری
از نسل جدید کارتخوانهای عرضه سوخت ،همه نازلها
در سراسر کشور به سامانه دریافت ســوخت و پرداخت وجه
به صورت همزمان مجهز میشــوند .به گزارش شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی ،با بهرهبرداری از نســل جدید این
کارت خوانها ،هزینههای تامین ،نگهداری و پشــتیبانی از
طریق شبکه بانکی کشــور و بخش خصوصی برعهده دولت
نخواهد بــود .دخالت نکردن نیــروی انســانی و کاربران در
میزان سوخت دریافتی و پرداخت هزینه سوخت و همچنین
کاهش قابل مالحظه زمــان ســوختگیری از دیگر مزایای
نهای جدید است.
تخوا 
کار 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درباره انتشار فیلم کم فروشی بنزین گفت :احتمال کم فروشی وجود دارد اما تجهیزات و تلمبه ها
به صورت پیوسته بررسی می شود تا تخلف کاهش یابد .به گزارش ایرنا ،موسوی خواه ادامه داد :متاسفانه در فیلم منتشر شده مشخص نیست این
اقدامدرکدامجایگاهصورتگرفتهاستتابهآنرسیدگیشود؛«تالشمیشودبرفعالیتجایگاههایعرضهسوختنظارتبیشتریصورتگیرد».

گزارش روزنامه سازندگی درباره رشوه درثبت سفارش غیرقانونی خودرو و واکنش یک نهاد مسئول

روز گذشــته ،روزنامه ســازندگی در گزارشی
مدعی رشــوه  64میلیارد تومانی در ماجرای
ثبت ســفارش غیرقانونی بیش از شــش هزار
خودرو شــد .در همین حال ســازمان توسعه
تجــارت در جوابیه ای بــه روزنامه خراســان،
درخصوص ادعای برخی اشــخاص در زمینه
تخلف برخی کارکنان این سازمان در ماجرای
ثبت سفارش غیرقانونی خودرو واکنش نشان
داد و آن را تکذیــب کــرد.در جوابیــه روابــط
عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران با تیتر
«تکذیــب حدســیات انجمــن واردکنندگان
خودرو» آمده است:هجمه اخیر ،ورای تخلف
صــورت گرفتــه در خصــوص ثبــت ســفارش
نامتعــارف تعــدادی خــودرو ،موجــب بهــره
برداری برخی منفعت طلبان شــده اســت که
با ابزارهای موجود سعی در دستکاری افکار
عمومی کرده و تالش دارند در جایگاه مدعی
بنشــینند در حالی که خــود با افــزون طلبی

ســرنخ اصلی این خطــای محرز هســتند)1.
همان گونه که از فحوای گفت وگو پیداســت:
«حدس می زنیــم» و «فکر می کنیــم» مبنای
استدالالت فرد مصاحبه شــونده است که در
بیان سفسطه گونه خود ترکیبی از اطالعات
غلط و نادرست را به خواننده ارائه می دهد)2.
مشارالیه مدعی شــده که از ارتشا در حداقل
دو هزار مورد مطلع بوده اســت که بر این مبنا
طی شــکوائیه ای از ایشــان در ایــن خصوص
توضیح خواســته می شــود )3.ادعــای ارائه
نکردن آمــار دقیــق از ســوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت کذب محض است کما این که
به صورت رسمی و غیررسمی _در قالب گفت
وگو با رســانه ها_ بارها این تخلف مورد بحث
واقع شده است .ضمن این که این سازمان از
همان ابتدا مبادرت به اعالم آمارها ی موجود و
رسمی واردات خودرو به مراجع رسمی آماری
و اطالعات این تخلف به مراجع رسمی قضایی

...
بازارخبر

بلومبرگ :متحدان آمریکا تشنه نفت ایران
هستند
عصر ایران -خبرگزاری بلومبرگ اعالم
کرد ،متحدان آمریکا ،حتی اکنون ،قبل
از پایان مهلت تعیین شده «دونالد ترامپ»
برای توقف خرید نفت از ایران ،تشنه نفت
این کشور هستند.

موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت 9250
تومانی مرغ
مهر -یک مقام مســئول از موافقت ستاد
تنظیــم بــازار با متوســط قیمــت 9250
تومان برای مرغ خبــر داد و گفت :تاخیر
بیشــتر در ابالغ نرخ جدید ،موجب زیان
بیشتر تولیدکنندگان خواهد شد.

کاهش واردات موز در بهار امسال
تســنیم -بــر اســاس آمارهــای تجــارت
خارجی در سه ماه نخست امسال 141
هــزار تــن مــوز بــه ارزش تقریبــی 138
میلیــون دالر وارد کشــور شــده اســت.
واردات مــوز در این مدت حــدود  4درصد نســبت به مدت
مشابه ســال قبل کاهش داشــته است .بر اســاس جداول
گمرک ،میزان واردات موز بعد از سیاست جدید ارزی دولت
یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان خرداد ماه نزدیک به
 93میلیون دالر بوده است.

رشد  60درصدی صادرات آمریکا به ایران
از ابتدای 2018
تسنیم -آمار منتشر شــده از سوی اداره
آمار آمریکا ،مبادالت تجاری این کشور با
ایران را در پنج ماه نخســت ســال جاری
میالدی با رشــد  20درصدی نســبت به
مدت مشابه سال قبل  78.8میلیون دالر نشان می دهد.
بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در پنج ماهه
 2018با رشــد  60درصدی نســبت به پنج ماهه 2017
مواجه شــده و به  50.2میلیون دالر رسیده است .واردات
آمریکا از ایران نیز در این مدت با افت  16درصدی به 28.6
میلیون دالر رسید.

کاهش  36درصدی میزان واردات بنزین
در بهار امسال
ایرنــا -میــزان واردات بنزین در ســه ماه
نخست امســال به طور میانگین روزانه 9
میلیونلیترپیشبینیشدهبودامابهگفته
مدیرعاملشرکتملیپخشفراوردههای
نفتی ایران ،این میزان  36درصد کاهش یافت.

برطرف شدن کمبود میوه به دلیل کاهش
شدید تقاضای مردم برای خرید

ادعای جدیددرباره ثبت سفارش غیرقانونی بیش از 6هزارخودرو
کرده اســت )4.در خصــوص «ممنوعیت یک
باره ثبت ســفارش واردات خــودرو» ،پیش از
این انجمن موصوف شکایتی در این خصوص
در دادگاه داشــته اســت که با رد شــکایت در
دادگاه ،دعــوای ایشــان مــردود اعالم شــده
اســت .ضمن ًا در این خصوص ســازمان تحت
عنــوان «شــکایت واهــی» حــق خــود را برای
شــکایت علیه ایشــان و انجمن محفــوظ می
داند .اگر این انجمن خواهــان دریافت رانت
اطالعاتــی بوده کــه پیــش از اقدام بــه توقف
ســامانه مطلع باشــد و منافــع خــود را تأمین
کند ره به خطا برده اســت )5.روابط عمومی
سازمان توســعه تجارت ایران بار دیگر از همه
مطلعان خواهشــمند اســت به دور از اغراض
سیاسی و مطامع اقتصادی اطالعات خود را
به مراجع مربوط ارسال و مبارزه با فساد را به
عنوان یک مطالبه عمومی دنبال کنند .معهذا
در این تقریر باید بیانات مقام معظم رهبری -

گزارش بانــک مرکزی از قیمــت خرده فروشــی اقالم
اساســی نشــان می دهد کــه تغییرات هفتگــی قیمت
بیشتر کاالهای اساسی افزایشــی بوده است .در هفته
منتهی به  15تیرماه در پایتخت ،تنها قیمت تخم مرغ و
میوه های تازه اندکی کاهش یافت که ظاهرا در واکنش
بهشروعفصلگرموکاهشمصرفتخممرغوهمچنین
افزایش عرضه میوه بوده است .با این حال قیمت تخم
مرغ در روزهای بعد (هفته جاری) نوسان داشت و بعضا
گزارش هایی از افزایش قیمت در روزهای گرم تیرماه،
برخالف روال هر ســال ،منتشــر شده اســت .متوسط
قیمت تخم مرغ به ازای هر شــانه حدود دو کیلویی 14
هزار و  500تومان در هفته گذشــته اعالم شده است.
دیگر اقالم اساسی ،مثل گوشت مرغ و گوسفند ،برنج،
قند و شکر و سبزی های تازه نیز در هفته دوم تیر نسبت
به هفته اول این ماه ،افزایش  0.5تا حدود  5درصدی
را نشــان می داد .متوســط قیمت گوشــت گوسفند به
ازای هر کیلو در تهران  56هزار و  300تومان و گوشت
گوساله  46هزار و  700تومان اعالم شده است.

به ویژه در خطبه نماز عید فطر امسال  -مورد
تمســک قرارگیرد ،آن جــا که فرمودنــد « :در
فضــای عمومــی و فضــای مجازی متاســفانه
توهیــن و اهانت بــه یکدیگر از ســوی جمعی
رایج شده است که این ها گناه کبیره است....
جنــگ روانــی دشــمن را برخــی مطبوعات و
روزنامــه هــا در داخــل تکــرار نکنند».بــا این
حال ســاعتی بعد ،مهدی دادفر دبیر انجمن
واردکنندگانخودرو گفت:درمصاحبهایکه
با روزنامه سازندگی داشته ام عددی به عنوان
مجموع رشوه واردات خودرو اعالم نکرده ام و
معتقدم تخلفی صورت گرفــت و هم اکنون از
سوی مسئوالن در حال پیگیری است.وی در

گفت وگو با خبرگزاری موج درباره رشوه 64
میلیارد تومانــی واردات خودرو که به نقل از
وی در روزنامه سازندگی منتشر شده است،
تصریــح کــرد :از زبان مــا خالف واقــع اعالم
شده ،مســئله این اســت که تخلفی رخ داده و
در هرجای دیگری نیز تخلف ممکن است رخ
دهد ،اما این که یک حادثــه را در جایی بیش
از حد بزرگ نمایی کنیم ،درست نیست.او با
بیان این که این تخلف در هر دو حالت از سوی
نیروی انسانی یا سیســتمی با نگاه ما مذموم
است ،افزود :مهم ترین دســتاورد این مسئله
این بود که مســئوالن آگاه شدند و تخلفات در
حال رسیدگی است.

فارس -رئیس اتحادیه بارفروشان گفت:
تقاضای بســیار پایین از سوی مردم برای
خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی
امســال درختان  ،در میادین کمبود میوه
نداشتهباشیم.صابریدربارهوضعیتقاچاقمیوهدرمیدان
اصلی هم گفــت :آنقدر قیمت دالر افزایــش یافته که ورود
میوه قاچاق هم مقرون بهصرفه نیست و میوههای استوایی
که همواره بــه صورت قاچاق دیده میشــد ،بــا توجه به این
وضعیت و این که فصل آن هم تمام شده در بازار وجود ندارد
و میتوان گفت که دیگر هیچ میوه قاچاقی در بازار نیست.

افزایش  9.4درصدی تولید انواع خودرو
در سه ماهه امسال
خبرگزاری صدا و سیما -آمار سه ماهه تولید انواع خودرو
تا پایان خرداد امسال 336 ،هزار و  699دستگاه بوده که
با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته ( 307هزار و 666
دستگاه) افزایش  9.4درصدی داشته است.
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