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نوبخت :بسته حمایتی اقشار
ضعیف نهایی شده است

...

ارز وطال

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی:

قیمت های بازار ثانویه برای واردکنندگان
قابل قبول نیست
هادی محمدی – عبدالناصر همتی
رئیس کل بانک مرکزی در حاشــیه
نشست هیئت دولت درباره وضعیت
اقتصادی فعلی با اشاره به بازار ثانویه
اظهار کرد:نهاد اصلی تعادل بخش
ارزی ،بــازار ثانویه بوده و این بازار بــه تدریج در حال عمیق
شــدن اســت .همان طور که آقای رئیسجمهــور امروز هم
اشاره کردند ،واردکنندگان و صادرکنندگان غیرنفتی نیز
وارد شدند و نرخهایی که شکل گرفته برای واردکنندگان
خیلی قابــل قبول نیســت بنابرایــن به ســمت کاهش نرخ
میرود.گفتنی است که آخرین نرخ اعالم شده برای دالر در
بازار ثانویه 8046 ،تومان است.وی افزود :صادرکنندگان
نیز باید متوجه شوند که با این قیمتها خریداری نمیشود
و باید نرخها را پایین آورند .از ابتدا گفتیم که در نرخ دخالت
نمیکنیم و بازار تثبیت خواهد شد.همتی یادآور شد :وزن
اصلی بــازار ما روی بــازار ثانویه اســت .حــدود  96درصد
معامــات در آن انجام میگیرد که انشــاءا ...تاثیر خود را
خواهد گذاشت.رئیسکل بانک مرکزی درباره تاثیر پیش
فروش ســکه بر افزایش قیمتها گفت :سکههایی که قبال
فروخته شده و به طور وسیع بوده را تحویل میدهیم که به
تدریج هم وارد بازار میشود

وزیر صنعت :ترخیص مواد اولیه تولید بدون
پرداخت مابه التفاوت ارزی مجاز شد
محمد شــریعتمداری وزیر صنعت،
معدن و تجارت در حاشــیه نشســت
هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در بسته ارزی ارائه شده
به جلسه هیئت وزیران که مصوبه آن
در گذشته ابالغ شد ماده  5وجود دارد که در آن گفته شده
کاالهایی که با ارز 4200تومانی قبال وارد می شــدند در
بسته جدید به بازار ثانویه احاله شده است  .این کاالها االن
به گمرکات رسیده اما ترخیص نشده اند و مکلف هستند با
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز کاال اقدام
به ترخیص کنند  .این موضوع برای برخی خطوط تولید و
تجهیزات خطوط تولید مشکالتی ایجاد کرده بود و ما امروز
پیشنهادی دادیم تا کلیه کسانی که وارداتشان به گمرکات
رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات و ماشین آالت تولید
اســت با اخذ مجــوز از وزارتخانــه ذی ربــط مــی توانند به
گمرکات مراجعه و به ترخیــص کاالها اقدام کنند و درباره
مواد اولیــه و ملزومات مورد نیاز خط تولیــد و کاالهایی که
محصول نهایی را با ارز 4200به بازار عرضه می کنند نیز
مجاز هســتند با اخذ مجوز ،کاالی خود را بدون دادن مابه
التفاوت ترخیص کنند.وی در خصوص برخورد با احتکار
اقالم اساســی مــردم نیز گفت  :همــان طور که مــی دانید
ســتادی را برای موضوع اختفــا و احتکار کاالهایــی که با
ارز4200تومانی به ویژه مایحتاج عمومی مردم وارد شده
تشکیل دادیم و حتما باید دقت نظر بیشتری داشته باشیم.
با بررســی کارشناســانه و بدون تضییع حق مــردم درباره
کاالهایی که باید به صورت منظم به بازار تزریق شــود اگر
احتــکاری را مردم گزارش یا بازرســان کشــف کنند حتما
رسیدگی و با حکم تعزیرات حکومتی و باقیمت مشخص در
شبکه توزیع می شود .

توضیحات حجتی درباره گرانی میوه
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
در حاشیه نشســت هیئت دولت در
جمع خبرنگاران درباره علت گرانی
قیمت میوه و اقدامات دولت در این
زمینه اظهار کرد :آن هایی که دولت
دنبــال میکنــد کاالهای اساســی
اســت .میوههای ســردرختی بخش عمدهای از آن متاثر از
سرمایی است که در اواخر فروردینماه داشتیم و خسارت
ســنگینی به باغداران زد که برآورد ما از این خســارت 11
میلیارد تومان است .در زمین ه میوههای سردرختی کمبود
داریم که بخشــی از مســئله افزایش قیمت بــه این موضوع
مربوط است ،اما آن چه که دولت پیگیری میکند مربوط به
کاالهای اساسی است که عمدتا در ســفرههای مردم باید
باشــد و قیمت آن هم توســط ســازمان بازرســی و حمایت
پیگیری شــود تا در بازار به قیمت منطقی عرضه شود.وزیر
جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم نیز تاکید کرد :درباره
گندم هم خوشبختانه خرید ما این روزها از مرز سال گذشته
عبور کرده اســت .پیشبینی میکنیم تا اواخر شهریورماه
این میزان به  10میلیــون تن برسد.خوشــبختانه با ردیف
منابعی که دولت اختصاص داد ،بانک بخشی از تسهیالتی
را که تعهد داده بودنــد  ،پرداخت کرد و با اوراق مشــارکت
توانســتیم  ۵۰درصــد اول پرداختــی بــه گنــدمکاران را
بپردازیم.وی افزود :در نرخ ذرت افزایش قیمت داشتیم و
در برخی از اقالم هم همین طور که نسبت به سال گذشته
خود با قیمت باالتر عرضه میشوند.
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افزایش  34درصدی قیمت مسکن در پایتخت
مرکــز آمــار ایران گــزارش خــود دربــاره قیمــت و تعداد
معامالت مسکن در تهران در بهار امسال را منتشر کرد.
گزارشــی که حکایــت از رشــد  34درصد قیمــت واحد
مسکونی و رشد  37درصدی قیمت زمین در بهار امسال
نســبت به بهار گذشــته دارد .نرخ اجاره نیــز در این بازه
زمانی  26.7درصد رشد کرده است.
▪قیمت یک مترمربع مسکن در تهران؛ از  667هزار
تا  38میلیون تومان!

به گزارش خراسان و بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران،
متوسط قیمت مسکن در تهران در بهار امسال به ازای هر
مترمربع واحد مسکونی شش میلیون و 247هزار تومان
بوده اســت .کمترین مقدار هــم  667هزار و بیشــترین
قیمت یک مترمربع واحد مســکونی  37میلیون و 982
هــزار تومان بوده اســت .جزئیات مشــابه دربــاره قیمت
زمین و نرخ اجاره در جدول زیر ارائه شده است .کمترین
میزان اجاره (به عالوه  3درصد ودیعه) در تهران به ازای
هر مترمربع  2500تومان بوده اســت .مقــدار حداکثر
 142هــزار و  700و مقــدار میانگین  29هــزارو 800
تومان بوده اســت .یعنی به طور میانگین نرخ اجاره یک
واحد  100متــری در تهران حدود ســه میلیــون تومان

مشکل اقتصاد با بگیر و ببند حل نمی شود

در ماه بوده اســت.چنان چه جدول فوق نشان می دهد
تغییرات فصلی قیمت (بهار نســبت به فصــل قبل یعنی
زمســتان  )96نیز قابل توجه اســت :زمین  6.4درصد،
واحد مسکونی  3.1و اجاره  5.8درصد رشد کرده است.
▪افت تعداد معامالت نسبت به زمستان 96

رشــد قابل توجه قیمت در بهار (هم نسبت به زمستان
گذشته و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل) در حالی
اســت که تعداد معامالت نســبت به بهار گذشــته رشد
داشــته است اما نســبت به زمســتان افت قابل توجهی
ثبت کــرده اســت .دربــاره زمیــن ( و ســاختمان های
کلنگی) تعداد معامالت در بهار امســال  27.8درصد
نسبت به زمســتان کمتر بوده اســت .اما نسبت به بهار
 96معادل  33.3درصد رشد نشــان می دهد .درباره
ساختمان های مسکونی نیز شرایط مشابه است .تعداد
معامالت نسبت به زمستان گذشته  20.5درصد افت و
نسبت به بهار  96معادل  9درصد رشد نشان می دهد.
اما تعداد قراردادهای اجاره روند متفاوتی داشته است
و در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته  3.1درصد
رشــد کرده اما نســبت به بهار ســال قبل  8درصد افت
نشان می دهد.

نرخ ها به هزار تومان
به ازای یک مترمربع
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اشتغال زایی

راهبرد ستاد اجرایی فرمان امام
واگذاری اقتصاد به مردم است

(ره)

رئیس ســتاد اجرایــی فرمــان حضرت امــام(ره)
در افتتاح طرحهــای اقتصادی در اســتان فارس
گفت :راهبرد اصلی ســتاد واگذاری امور به خود
مردم اســت .بــه گــزارش فــارس ،محمــد مخبر،
رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام(ره) در
مراســم بهــره بــرداری از دو طرح توانمندســازی
اقتصادی و اشتغالزایی در اســتان فارس گفت:
یکی از طرحهای اشتغالزایی ما عالوه بر حمایت
از کارآفرینان در طرحهای اقتصادی بنگاهمحور،
فعالیتهای اجتماعمحور است که هم اکنون در
بسیاری از استانهای کشــور اجرایی شده است
و تا پایان ســال  10هزار فرصت شــغلی مســتقیم
ایجاد خواهد شد .وی راهبرد اصلی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) را واگــذاری امور به خود
مردم بیان کرد و افزود :بنا بــر توصیه رهبر معظم
انقالب ،مردمی کردن اقتصاد در دستور کار ستاد
اجرایی است.

شاخص کل

شاخص

رئیس جمهور :قیمت ارز سامانه نیما کاهش خواهد یافت

براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال رخ داد:

نوبخت  :پیگیری های نظارتی بر فضای
کسب و کار اثر منفی دارد اما چاره ای نیست
نوبخترئیسسازمانبرنامهوبودجه
کشــور در حاشــیه نشســت هیئــت
دولــت در پاســخ بــه ســوالی درباره
روش های بهبود فضای کسب و کار
با بیــان این کــه در این مدت شــاهد
برخی رفتارهای غیر حرفه ای در فضای کسب و کار بودیم
 ،افــزود  :وقتی یــک تاجــری ارز 4200تومانــی دریافت و
واردات می کند انتظار داریم به همان مقدار و بر اساس ارز
4200تومانی قیمت گذاری کند اما در این شرایط عملکرد
برخی از افراد نشان داد نیاز به پیگیری بیشتر دستگاه های
نظارتی است  .این پیگیری می تواند بر فضای کسب و کار
اثر منفی بگذارد اما امیدواریم از ایــن فضا عبور کنیم  .وی
درباره پرداخت پــاداش فرهنگیــان نیز گفــت  :هفته قبل
1200میلیــارد تومان بــرای پاداش فرهنگیان واریز شــد
همچنین2500تومــان هــم از مطالبــات گنــدم کاران
پرداخت کردیم و روز پنج شنبه نیز چهار هزار میلیارد تومان
یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

یورو

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ت غذایی ،اقتصادی و مالی نهایی و آماده شده است و
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت :بســته حمایتی اقشــار ضعیف جامعه در حوزه حمای 
گزارش آن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه میشود .به گزارش مرکز اطالعرسانی ،روابطعمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه ،نوبخت
پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد ،به کمک بسته حمایتی ،بار نوسان بازار ارز تا حد مقدور کاهش یابد.

...
انرژی

رئیس جمهور گفت :مشــکل اقتصاد با بگیــر و ببند حل
نمی شــود ،هر چنــد ممکن اســت در جایی الزم باشــد.
روحانی با بیان این که ارز باید با قیمت متعادل در اختیار
تولیدکنندگان و واردکنندگان قــرار بگیرد ،پیش بینی
کرد :به اســتناد مولفه های اقتصــادی ،قیمت ارز حتم ًا
از قیمتی که امروز در سامانه نیما هست ،پایینتر خواهد
آمد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،رئیس جمهور در جلسه هیئت
دولت با بیان این که امروز نیازمند آرامش در بازار هستیم
افزود :دولــت باید به مردم کمک کند و مــردم هم باید به
دولت کمک کنند .در این شرایط ممکن است عدهای هم
سوء اســتفاده و تخلف کنند .باید با افرادی که متأسفانه
منافع ملی و آینده کشــور و همنوعان خودشان را در نظر
نمیگیرند ،برخورد کرد .با کسی که فساد میکند ،باید
برخورد کرد .خواهش اول من این است که اول برخورد
کنیــم ،عادالنه قضــاوت کنیم ،اگــر به نتیجه رســیدیم،
مجازات او را اعمال کنیم و بعد خبر آن را اعالم کنیم.
روحانی با طرح این سوال که چرا به عکس کار میکنیم؟
گفت :اول اعالم میکنیــم که مثال افــرادی را گرفتیم و
بستیم و چه کار کردیم و چه کسی را گرفتیم ،چه کسی را
میگیریم و چه کسی را خواهیم گرفت! با هر کس در این
کشور تخلف و فساد کرده باید برخورد شود .این وظیفه
ذاتی نیروهای انتظامــی و امنیتی و قضایی اســت که با
متخلفان برخورد کنند اما تبلیغات باید بعد از عمل باشد،
به خصوص آن جا که حیثیت و آبروی مردم در میان است.
رئیس جمهــور افزود :بایــد بدانیم امروز مشــکل اول در
کشــور ،مشــکل اقتصادی اســت .مشــکل اقتصادی با
بگیر و ببند حل نمیشــود .ممکن اســت بگیــر و ببند در
گوشهای الزم باشد اما اســاس آن است که باید فضا آرام

...



دولت

تغییر مسیر پول از شرکت های بزرگ
به کوچک در بورس

شود و مردم به آینده اعتماد پیدا کنند .باید مردم بدانند
آینده بــدی در انتظار آن ها نیســت .اگر چیــزی موجب
نگرانی آن هاســت ،آن نگرانی را برطــرف کنیم.رئیس
جمهور تصریح کرد :امروز هدف ارتقــا و افزایش تولید و
صادرات است .هدف امروز این است که مواد اولیه تولید
را تامین کنیــم .بانک مرکزی طبق دســتور دولت ،تمام
درآمد صــادرات غیرنفتی را برای عرضه به ســامانه نیما
اختصاص داده اســت ،تا همه تولیدکنندگان و آن هایی
که مواد الزم یا ضروریات زندگی مردم را وارد میکنند،
بتوانندازاینارزاستفادهکنند.روحانیخاطرنشانکرد:
این ارز باید با قیمت متعادل در اختیار تولیدکنندگان و
واردکنندگان قرار بگیرد .قیمــت ارز حتم ًا از قیمتی که
امروز در ســامانه نیما هســت ،پایینتر خواهد آمد .همه
عوامل و مولفههای اقتصادی این را میگوید .مردم باید
بدانند برای تمام ارز مورد نیاز واردات و تولید آن ها یک
قیمت تقریبی متعادل ،با نوســان قیمت در حد  ۱۰۰تا
 ۲۰۰تومان وجود دارد که بر آن مبنا بتوانند زندگی و کار
خود را تنظیم کنند.وی ادامه داد :اگر مردمی هستند که
در این قضیه تحت فشار قرار میگیرند ،حتم ًا باید به آن ها
کمک کنیم و کمک خواهیم کرد.



...
گمرک

هر گونه خرید و فروش کارت سوخت
غیرقانونی است

نوبخت با  ۳۸اقتصاددان امضاکننده نامه
به رئیس جمهور جلسه می گذارد

مقام قضایی ترخیص خودروهای ثبت
سفارشی را تا اطالع ثانوی ممنوع کرد

شــرکت پخش فراوردههای نفتــی در اطالعیهای
هشدار داد :هرگونه خرید و فروش کارت سوخت
خودروها غیرقانونی بــوده و با متخلفــان برخورد
قانونی خواهد شــد.به گزارش مهــر ،وزارت نفت
اعالم کرد« :در پی انتشــار برخی اخبار و شایعات
مبنیبرخریدوفروشکارتهایهوشمندسوخت
توســط برخی افراد ســودجو به اطالع هموطنان
عزیــز میرســاند هــر نــوع خریــد و فــروش کارت
سوخت،غیرقانونیاستودراینزمینهبامتخلفان
برخورد قانونی میشود.این اطالعیه می افزاید:
کارتهای هوشمند ســوخت ،فاقد تاریخ انقضا و
برای همیشه قابل استفاده اســت و ضمنا شرکت
ملی پخش فراوردههای نفتی هیچ برنامهای برای
تعویض و جایگزینی کارتهای هوشمند سوخت
نــدارد .در صورتــی که تعــداد غیرمتعــارف کارت
ســوخت توسط اشــخاص حمل شــود قابل پیگرد
قانونی از سوی سازمانهای ذیصالح است».

فــارس  -ســازمان برنامهوبودجــه کشــور از ۳۸
اقتصــاددان امضاکننــده نامــه بــه رئیسجمهور
دعــوت کــرده اســت تــا روز شــنبه برای بررســی
راهکارهــای ارائــه شــده در نامــه در جلســهای
شــرکت کنند ۱۵ .مرداد  ۳۸اقتصاددان کشــور
در نامهای به رئیسجمهور با اشاره به شکلگیری
چالشهای موجود در اقتصاد کشور ،راهکارهایی
را برای خــروج از این شــرایط ارائه کردنــد .مقام
معظم رهبری روز دوشــنبه در دیدار با قشــرهای
مختلف مردم با اشــاره به پیشــنهادها و نامههای
متعــدد برای حــل مشــکالت گفتنــد :بــه تازگی
هم عدهای کارشــناس اقتصادی کــه با دولت هم
مخالفتی ندارند و برخی هم صاحبنام هســتند،
نامهایدلسوزانهبهرئیسجمهورمحترمنوشتهاند
و ضمن برشمردن مشکالت ســاختاری و موجود
اقتصادی ،راهحلها را هم ارائــه کردهاند که این
راهحلها اکثر ًا صحیح بودند.

گمرک ایــران براســاس دســتور مقــام قضایی به
گمرکات اجرایــی اعالم کرد ،بر اســاس دســتور
مقام قضایی تا اطالع ثانوی از ترخیص خودروهای
موضوع ثبت ســفارشهای قبل خودداری شود.
به گزارش فارس گمرک ایران براســاس دســتور
مقام قضایی اعالم کرد :تا اطالع ثانوی از ترخیص
خودروهــای موضوع ثبت ســفارشهای مذکور و
با ابطال اظهارنامههــای مربوط و همچنین اعاده
آن ها به خارج از کشــور ،خودداری شــود .در این
بخشنامه آمده است :بر اساس دستور مقام محترم
قضایــی از ترخیــص خودروهــای موضــوع ثبــت
ســفارشهای مذکور و بــا ابطــال اظهارنامههای
مربوطه و همچنین اعاده آن ها به خارج از کشور،
خودداری و چنان چه از محل ثبت ســفارشهای
لیســت پیوســت ،خودرو یاخودروهایی ترخیص
شده باشــد ،مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ،
اقدام الزم را انجام دهد.

تشکیل  230پرونده ملی برای محتکران

پاسخ دادستان کل کشور به سوالی درباره احضار سیف

محتکران زیر ضرب تعزیرات

منتظری :لیست ارزی بانک مرکزی نواقصی داشت که رفع نشده است

در حالی که شــاخص کل بورس تهران امســال به مدد
رشــد شــرکت های بزرگ رانت محور رشــد حدود 40
درصدی را ثبت کرده است ،این روزها با وجود عقبگرد
سهم های بزرگ و شاخص کل ،نشانه هایی از رشد بی
ســر و صدای ســهام شــرکت های کوچک به چشم می
خورد .شــاخص کل هم وزن که بر خالف شــاخص کل
برای همه شرکت ها (اعم از غول های بزرگ یا شرکت
های کوچک) ضریب یکســانی در نظر مــی گیرد چند
روزی است که در مسیر صعودی قرار گرفته و در آستانه
شکستن رکورد تاریخی خود قرار دارد .این شاخص که
رکورد تاریخی خود را چهارم تیرماه امســال در ســطح
 19هــزار و  137واحد ثبت کرده بود ،دیــروز در ادامه
چند روز رشد آرام به سطح 19هزار و 136واحد رسید.
رشد این شــاخص به کمک نمادهای کوچک در حالی
است که شاخص کل و نمادهای بزرگ از نیمه مرداد به
بعد عمدتا منفی و نزولی بوده اند.

...
بازارخبر

صرافی یک بانک پلمب شد!
ایسنا -صرافی یکی از بانکها در خیابان
فردوســی که ســالها بــه عنــوان یکی از
کانالهای بانک مرکــزی نقش توزیع ارز
در بــازار را بر عهــده داشــت ،در روزهای
گذشته پلمب شده است!

آخرین آمار تحویل سکههای پیش فروش
باشــگاه خبرنــگاران -مدیرامــور حوزه
مدیریــت و روابــط عمومی بانــک ملی از
تحویل  ۲۵هزار ســکه پیش فروش شده
ودیعــهای از  ۱۷مردادمــاه تاکنــون خبر
داد .بنابر اعالم بانک مرکزی از  ۱۷مرداد تحویل این سکه
ها آغاز شده و تا پایان آبان ماه امسال ادامه خواهد داشت.

سقوط سهام آسیا به پایین ترین سطح
یک سال اخیر
مهر -رویترز گزارش داد :افت سهام چین
ل و هــوای ســرمایهگذارانی را کــه از
حــا 
بحــران مالی ترکیه آســیب دیــده بودند،
بدتر کرد و بازارهای آسیایی به پایینترین
ســطح یک ســاله خود رســیدند .بر اســاس این گــزارش،
نشــانههایی از کند شــدن رشــد اقتصادی دومین اقتصاد
بزرگ و تداوم تنشهای تجاری بین آمریکا و چین ،بر بازار
سهام چین سنگینی میکند.

تقویت دالر ،طال را پایین کشاند
مهر -قــدرت گرفتــن قیمــت دالر که به
باالتریــن ســطح  ۱۳ماهــه خود رســیده
اســت ،منجر شــد تا طــا بــه پایینترین
قیمت خود از ژانویه( ۲۰۱۷ابتدای سال
 )2017تا کنون سقوط کند.

تدبیر هندیها برای دریافت معافیت
از تحریمهای نفتی آمریکا
ایســنا -منابع آگاه اظهار کردند هند که
دومین مشتری نفتی بزرگ ایران است،
ممکن است وارداتش را به منظور دریافت
معافیــت آمریــکا و ادامــه خریــد نفــت از
تهران ۵۰ ،درصد کاهش دهد.

عالقه روسیه به حذف دالر در مبادالت
تجاری با ترکیه
دادستانکلکشوربااشارهبهاینکهمتناسبباپیشرفت
کار هر مسئولی الزم باشد حتی اگر وزیر باشد احضار می
شــود ،در پاســخ به ســوالی درباره چرایی احضار نشدن
رئیس کل بانک مرکزی گفت :از کجا می دانید ایشــان
احضار نشــده اســت؟به گزارش فارس ،حجت االسالم
والمســلمین منتظری در جمع خبرنگاران در پاســخ به
پرسشــی درباره این که چرا رئیس ســابق بانک مرکزی
و مدیران بزرگ احضار نشــده اند؟ بیان کرد :از کجا می
دانید احضار نشده اند؟! رسیدگی به پرونده ها پیچیده
است و به طی کردن مراحل و رسیدگی متقن نیاز دارد،

باید صبر و حوصله کرد ،کار ســنگین و گســترده اســت.
دادستان کل کشور ادامه داد :حقیقتا بازپرسها از صبح
زود تا پاسی از شب مشــغول محاسبه و بررسی هستند و
متناسب با پیشرفت کار هر مسئولی الزم باشد حتی اگر
وزیر باشد احضار می شــود.منتظری در پاسخ به سوالی
مبنیبراینکهپیشترشخصشمابهلیستبانکمرکزی
دربــاره ارز دولتــی انتقاد داشــتید آیا نواقص رفع شــده
است؟ گفت :جزئیاتی که باید در لیست باشد نیامده که
ما مجدد خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند
و هنوز نواقص را رفع نکردند.

تکذیب خرید عمده سکه از سوی یک مقام مسئول

برقعی :خریدار عمده سکه با من تشابه اسمی دارد
فهرســت  10نفره خریداران عمده ســکه پیــش فروش
شــده با واکنش ها و بازتاب های گوناگونــی همراه بود.
در این میان برخی از کاربران با انتشــار نــام امیرمنصور
برقعی مدعی شــدند ،قائم مقام کمیته امداد ۱۱ ،هزار
سکه خریداری کرده است که بررســی های خبرگزاری
فارس نشان می دهد که این موضوع صحت ندارد و یک
تشابه اسمی باعث به وجود آمدن این شایعه شده است.
تعدادی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که «امیر
منصور-ب» که تعداد  ۱۱هزار و  500قطعه سکه پیش
خرید کرده همــان امیرمنصوربرقعی قائــم مقام کمیته
امداد و معاون ســابق احمدینژاد اســت.اما بررسیها

نشــان میدهد که قائم مقام کمیته امداد ،متولد ســال
 ۱۳۳۶شمســی اســت درحالی که فــرد خریدار ســکه
متولدسال ۱۳۴۰است.همچنینامیرمنصور برقعی در
گفتوگویی ضمن تکذیب خبر مذکورگفت :منکر وجود
این اسم در فهرست خریداران سکه نمیشوم ،ولی این
فرد من نیستم و فقط با من تشابه اسمی دارد.قائم مقام
کمیته امداد با بیان این ک ه ای کاش در این گزارش دیگر
مشخصات شناســنامهای مانند نام پدر و شــماره کارت
ملی نیز درج شود تا موجب اشــتباه نشود ،تاکید کرد :با
شفافیت در اقتصاد کامال موافق هستم ،ولی من تا کنون
هیچ سکهای خریداری نکرده ام.

سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل ۲۳۰
پرونده مهم و ملی برای محتکران خبر داد و گفت :آهن
و میلگرد ،لوازم خانگی و برنج در صدر کاالهای احتکار
شــده قرار دارد .در این حال ،رئیس مجلس ،با بیان این
که برای تنظیم بازار کاالهای اساسی که مایحتاج مردم
هستند؛ باید ساز و کار جدیدی در نظر گرفت ،استفاده از
سامانه کارت های هوشمند را در صورت پاسخ گو نبودن
ســاز و کار فعلی تنظیــم بــازار کاالهای اساســی یادآور
شــد.به گزارش خبرگزاری تســنیم ،سیدیاسر رایگانی
ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتــی در گفتوگو با
خبرگــزاری تســنیم اظهار کــرد :در روزهــا و هفتههای
گذشــته که مبارزه بــا محتکران بــه صورت جــدی آغاز
شده 230 ،پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل شده

اســت.به گفته ایــن مقام مســئول در ســازمان تعزیرات
حکومتــی ،آهن و میلگرد ،لــوازم خانگــی ،برنج و اقالم
خوراکی و لوازم یدکی خودرو به ترتیب در صدر کاالهای
احتکار شده توسط محتکران قرار دارد.مدیرکل روابط
عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود :فقط در بحث
آهن تا حدود شــش هزار میلیــارد تومان و دربــاره لوازم
خانگی نیز حدود  150میلیارد تومان ،کاال از محتکران
کشف شده است.بر اســاس اعالم رایگانی استانهای
تهــران ،آذربایجان غربــی ،اصفهان،کرمانشــاه ،البرز،
فارس و خراسان رضوی بیشــترین پروندههای احتکار
را داشــتهاند.به گــزارش تســنیم ،چنــد روز پیــش نیــز
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
تهران از وصول  100گزارش احتکار کاال خبر داد.

خبر مرتبط

فارس-کاخ کرملین اعالم کرد ،مســکو
همچنان عالقهمند است ،تا در مبادالت
تجاری خود با آنکارا از روبل و لیر استفاده
و دالر را حذف کنــد .هر دوی ایــن ارزها
طی روزهای گذشــته روند کاهشــی ارزش در برابر دالر را
تجربه کردند.

دعوای گازی ایران و ترکمنستان به دیوان
داوری بینالمللی رفت
فارس -دعوای گازی ایران که از زمستان
ســال  95بــه دلیــل قطــع گاز از ســوی
کشورترکمنســتان شروع شــد ،پس از دو
ســال گفت و گو به تازگی به دیوان داوری
رفته است و تا دو سال آینده رای این دیوان صادر خواهد شد.

پیشنهاد رئیس مجلس برای استفاده از کارت هوشمند در توزیع کاالهای اساسی
در این حال خبرگزاری خانه ملت به نقــل از رئیس مجلس گفت :برای تنظیم بازار کاالهای اساســی که مایحتاج
مردم هستند؛ باید ساز و کار جدیدی در نظر گرفت تا با قیمت روشــن و مشخص به دست مردم برسند .وی در این
زمینه استفاده از سامانه کارت هوشمند را یاد آور شد و ادامه داد :مسئله کنترل قیمت ها در شرایط فعلی از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است ،باید کاالهای کشف شده در انبارها به منظور احتکار سریع ًا به چرخه توزیع وارد شوند،
همچنین باید در نظر گرفت که کاالهای احتکار شده ای که از انبارها کشف می شود ،چگونه در بازارها توزیع شوند.
به گفته وی ،زمانی که در تلویزیون نشان داده می شود که احتکار صورت گرفته این تصور شکل می گیرد که همه
در حال احتکار هستند ،در حالی که این گونه نیست.
CMYK

