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گالیه شدید قطعه سازان
از بانک چینی کونلون

...
اخبار

دادستان تهران خبر داد:

شناسایی حداقل  ۱۷ملک
از اموال سلطان سکه

دادســتــان عمومی و انــقــاب تــهــران از
شناسایی حــداقــل  ۱۷ملک و تعدادی
ماشین گــران قیمت از امــوال مظلومین
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شبکه خبر ،عباس جعفری دولت آبادی در
جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت
شناسایی امــوال وحید مظلومین افزود:
پلیس گـــزارش مبسوطی از شناسایی
امــوال مظلومین ارائــه کــرد که براساس
آن حداقل  17ملک و تــعــدادی ماشین
گران قیمت او شناسایی شد و یک بی ام
و  2018نیز در یکی از ساختمان های
برج های مسکونی مخفی کرده بودند که
شناسایی شد .همچنین امالکی در کیش
از او شناسایی شــده بود.جعفری دولت
آبــادی درب ــاره آخرین وضــع پروندههای
صرافان متخلف نیز با اشاره به صدور 10
کیفرخواست جدید اف ــزود :یکی از این
پروند هها مربوط به یکی از صرافیها بود
که ارزش آن حدود  1300میلیارد تومان
رد مال پرونده بوده است.دادستان تهران
گفت :به تازگی بانک مرکزی حدود 240
صرافی را معرفی کرده و خواسته است که
به وضع آنها رسیدگی شود.وی بیان کرد:
برخی صرافیها بدون مجوز کار میکنند
و گــزارش هایی که در پروند ههای فساد
اقتصادی به ویــژه در شعب ویــژه داشتیم
نشان میدهد که بخشی از فسا دها در
صرافیها شکل میگیرند که یا به گرانی
ارز دامن میزنند یا مجوز ندارند.

 ۲۶آذر ،آخرین مهلت کارخانه های
لبنی برای کاهش قیمت
دبیرانجمنصنایعلبنیگفت ۲۶:آذرآخرین
مهلت برای کارخانههای لبنی تعیین شده تا
قیمتهای جدید را روی محصوالت خود
حک کنند.رضا باکری در گفتو گو با فارس،
در پاسخ به این که چرا بسیاری از برندها
قیمتهای جدید را روی محصوالت خود
حک نکردند ،گفت :دوشنبه هفته گذشته به
همه کارخانههای لبنی مهلت یک هفتهای
دادیم تا قیمتهای جدیدی را که ستاد تنظیم
بازار ابالغ کرده است ،روی محصوالتشان
حک کنند.وی ادامــه داد :با توجه به حجم
لبنیاتی که در بــازار وجود داشت نیاز بود،
پس از اتمام آن ها در بــازار ،محصوالتی که
دوباره به بازار وارد میشوند ،با قیمتهای
جدید باشند .باکری گفت :کارخانههایی
که بهرغم ابالغیه ستاد تنظیم بازار بخواهند
گرانفروشی کنند ،مجازاتهای سنگینی
در انتظارشان خواهد بود که این بار با دفعات
گذشته قابل مقایسه نیست.

آتش بس سه ماهه در جنگ
تجاری آمریکا و چین

حــدود دو هفته قبل ،چین و آمریکا توافق
کردند که بر سر موضوعات تجاری ،مذاکره
کنند و از دمــیــدن در آتــش جنگ تجاری
بکاهند و حاال مقامات دو کشور تصمیمات
جدیدی را در خصوص وضــع تعرفه اعالم
کردند که بر اساس آن تا حدود سه ماه دیگر
( اسفند  )97تعرفه جدیدی وضع نخواهند
کرد.به گزارش خبرگزاری های فارس و مهر،
جمعهشب،دفترنمایندهتجاریآمریکارسما
تاریخ افزایش تعرفه بر  ۲۰۰میلیارد دالر
از کاالهای چین را به ساعت  ۱۲:۰۱نیمه
شب ،آغاز  ۲مارچ  11( ۲۰۱۹اسفند )97
تغییر داد .طبق برنامه اعالم شده قبلی ،قرار
بود آمریکا در تاریخ اول ژانویه( 11دی )97
تعرفه واردات کاالهای چینی به ارزش ۲۰۰
میلیارد دالر را از  ۱۰درصد به  ۲۵درصد
افزایش دهد .در این بیانیه ،نرخ ۲۵درصدی
تعرفه که هم اکنون بر  ۵۰میلیارد دالر از
کاالهای وارداتی بخش فناوری وضع شده،
تغییری نکرده است.همزمان سخنگوی
وزارت بازرگانی چین اعالم کرد :با توجه به
این که پکن و واشنگتن قصد دارند در قالب
مذاکره ،برخی اختالفات تجاری خود را
حل کنند ،افزایش تعرفه بر واردات خودرو و
لوازم یدکی از آمریکا به مدت سه ماه در چین
به تعویق افتاده است .وزارت اقتصادی چین
طی بیانیهای اعالم کرد :دولت چین قصد
داشت تعرفه واردات خودرو و لوازم یدکی از
آمریکا را  25درصد افزایش دهد و بر واردات
صدها کاالی آمریکایی دیگر ،تعرفه حدود 5
درصدی اعمال کند.

ارز وطال

یورو

دالر

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار

مشهد
تهران

) 7/289( 103.201

) 12/516( 119.833

شاخص کل بورس ایران

16.058

) 7/271(132.717

مقدار164/458 :

نایب رئیس انجمن قطعهسازان خودرو گفت :ظرف  ٤٥روز اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت قطعه جابه جا نشده است .به گزارش
تسنیم ،شاپور سامعی در نشست خبری اظهار کرد :ما تا٣١اکتبر به هر موردی که آن ها خواستند ،عمل کردیم و اکنون ٤٥روز است که حتی یک سنت
هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابه جا نشده است.

28.924

تغییر-866 :

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

3.090.000

34.000.000

) 100/000( 35.800.000

18.500.000

11.000.000

3.130.000

34.000.000

) 100/000 (35.600.000

18.500.000

10.700.000

نرخ زعفران در بورس کاال(گرم-ریال)

دستورتوزیع دومین بسته حمایتی

تذکر الریجانی به روحانی درباره ثبت حقوق مدیران دولتی



...

بــرای آغــاز نوبت دوم توزیع بستههای حمایتی
مربوط به سازمانهای امدادی ابالغ شده است.
شریعتمداری در خصوص جاماندگان دریافت
بستههای حمایتی گفت :تمام مراکز امدادی و
بهزیستی بعد از اتمام این دوره آماده ثبت نام از
جاماندگان هستند.گفتنی است ،دولت همواره
برای شناسایی افراد مشمول در بخش خصوصی
و کارگری مشکل داشته اســت و اکنون نیز به
نظر می رسد تاخیر در پرداخت بسته حمایتی به
کارگران غیر دولتی به همین دلیل است.



نظام بانکی

پوشال) 238( 83/148:

تفسیر به رای دولت در اجرای قانون افشای حقوق مدیران ،صدای الریجانی را درآورد

تکلیف بسته نخست کارگران بخشخصوصی چه میشود؟
در حالی وزیر کار از دستور رئیس جمهور برای
شروع دور دوم پرداخت بسته حمایتی خبر داده
است که بسیاری از کارگران بخش خصوصی
هنوز این بسته را در دور اول دریافت نکرده اند.
گفتنی است تاکنون اقشار تحت پوشش کمیته
امــداد و بهزیستی ،بازنشستگان و کارمندان
دولت (به شرط دریافتی زیر سه میلیون تومان)،
این بسته را دریافت کرده اند اما طبق شواهد و
اظهارات نمایندگان کارگری ،هنوز کارگران
بخش خصوصی از دور اول این بسته استفاده
نکرده اند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
محمد شریعتمداری ،دیــروز در خصوص توزیع
بستههای حمایتی ویژه کارگران گفت :توزیع
سبد کاالیی کارگران تمام شد و کارمندان آموزش
و پرورش هم بسته حمایتی دریافت کردند و در
ادامه گروه سوم افرادی مانند رانندگان و کارگران
ساختمانی هستند که باید بسته حمایتی بین
آنها توزیع شود .وی گفت :دستور رئیس جمهور

نگین) 113(117/506 :

با گذشت یک سال و  9ماه از ابالغ برنامه ششم
توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه ای برای اعالم
دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده  29این قانون)
نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار
با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می زند .در
آخرین مورد ،دولت در مصوبه خود دامنه شمول
قانون را به مدیران کل به باال محدود کرده که این
موضوع،باعثاعتراضکتبیالریجانی،شدهاست.
در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و
استخدامی ،بسیاری از سازمان ها و نهادهای زیر
مجموعه قوای دیگر نیزاز ارائه فهرست دریافتی
مدیران خود به منظور اعالم در این سامانه طفره
می روند .به گزارش خراسان،علی الریجانی در
نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره
به مصوبه  28مهرماه دولت درباره ثبت اطالعات
پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا،
متذکر شده بر اساس ماده  29قانون برنامه ششم
توسعه ،باید اطالعات کلیه اقــام پرداختی به

...

پولشویی



مقامات ،روسا و مدیران دستگاه های اجرایی ،در
سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت،
داللت بر ثبت اقالم پرداختی به«مدیران کل» به
باال در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه
شمول ،مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته
اصــاح شود.گفتنی است پیش از این نیز بارها
مقاماتدولتیتحریفاتیدراجرایاینقانونایجاد
کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند .از جمله آن
که بر خالف متن صریح ماده  ،29سازمان اداری و
استخدامینوشت«:درماده ۲۹قانونبرنامهششم
تصریحا وظیفهای در باب طراحی سامانه حقوق و
مزایای مقامات ،روسا و مدیران به سازمان اداری
و استخدامی کشور محول نشده است» .عالوه بر
تفسیر به رای در دامنه شمول و سازمان مجری،
برخالف متن صریح ماده  29که اعالم حقوق برای
مالحظه عمومی مــردم را خواستار شــده ،رئیس
سازمان اداری ،افشای عمومی را منوط به مجوزها
و طی مراحلی دانسته است.

...
دولت

نرخ سود سپرده بانک های خصوصی
به  ۲۰درصد کاهش یافت

همتی :پول شویی آشکار از طریق کارت های
بانکی و چک های تضمینی متوقف شد

شریعتمداری :همه مدیران  2شغله،شستا
و صندوق بازنشستگی استعفا کردند

بانکهای خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود تا ۲۳
درصد سپرده افتتاح میکردند ،با تاکید اخیر رئیس کل
بانک مرکزی ،نرخهای سود سپرده را به  ۲۰درصد کاهش
دادند .به گزارش فارس ،همان طور که پیشتر اعالم شد،
عبدالناصر همتی در آخرین جلسه خود با مدیران بانکها
تاکید کرد که با نرخ سود سپرده باالی  20درصد برخورد
خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی دالیل ایجاد محدودیت در سقف
تراکنش های کارتی و چک های تضمینی را پول شویی
آشکار از این طریق دانست و اعالم کرد که این روند اکنون
متوقف شده است .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
همتی افزود :پول شویی آشکار از طریق چک های تضمینی
و کارت های بانکی توسط سفته بــازان انجام می شد که
خوشبختانه این روند متوقف شده است.

وزیرکارازدریافتاستعفایتماممدیراندوشغلهشرکتهای
زیرمجموعه این وزارتخانه(شستا و صندوق بازنشستگی)
خبر داد .به گزارش ایسنا ،شریعتمداری اعالم کرد :در انجام
وعدهای که به مردم دادم ،استعفای همه مدیران دو شغله در
صندوقها و سازمانهای وزارت کار دریافت و با آن موافقت
شد .وی ضمن تشکر از همکاری این افــراد اعــام کرد که
اسامی آن ها را به زودی منتشر خواهد کرد.

هشدارمرکز پژوهش ها درباره بودجه خواری یارانه نقدی
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد پنج
ماهه قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که
درصد تحقق پرداخت ها برای یارانه نقدی142 ،
درصد بوده است .این امر ضمن حذف نشدن سه
دهک پردرآمد از فهرست یارنه بگیران ،به دلیل
بازگذاشته شدن دست دولت برای تامین منابع
این طرح ،غیر از موضوع اصلی تبصره ( 14قانون
هدفمندی) رخ داده است .این گزارش با اشاره به
برخی ابهامات و ایرادات آیین نامه اجرایی قانون
هدفمندی امسال ،تاکید کرده است که نهادهای
نظارتی باید بررسی کنند آیا شرکت های مرتبط
با موضوع هدفمندی یارانه ها ،تمام درآمدی را که
از این محل دریافت می کنند ،به حساب سازمان
واریز می کنند یا خیر؟به گزارش خراسان ،طبق
قانون ،منابع هدفمندی از طریق فروش فراورده
های نفتی و فروش گاز طبیعی ،فروش داخلی و
صادراتی برق و وجوه دریافتی از فروش آب تامین
می شــود .این منابع از یک سو بــرای مالیات بر
ارزش افزوده فراورده های نفتی ،هزینه کارمزد و
حمل و نقل فراورده های نفتی ،تولید و انتقال گاز
طبیعی و واردات برق پرداخت می شود و از سوی
دیگر ،مصارف قانون هدفمندی نیز هست که به
طور مشخص ،منابع فوق باید به یارانه نقدی و غیر
نقدی خانوارها ،کاهش فقر مطلق ،یارانه نان و
خرید تضمینی گندم و نظام سالمت اختصاص
یابد .در این بــاره ،گــزارش مرکز پژوهش های
مجلس نشان می دهد در پنج ماهه امسال ،جمع
کل دریافتی طرح هدفمندی ،حدود  37.8هزار
میلیارد تومان بوده که درصد تحقق  92درصدی
را نسبت به عملکرد مورد انتظار داشته است .با
این حال ،حدود  17هزار و  800میلیارد تومان به
پرداخت یارانه های نقدی اختصاص یافته است

که نشان می دهد چیزی حدود نیمی از این منابع
به هدفمندی یارانه ها اختصاص یافته است.
مقایسه این ارقام با ارقام مورد انتظار عملکرد این
طرح در پنج ماه امسال نشان می دهد که حدود
پنج هزار میلیارد تومان از منابع این طرح ،بیشتر
از مقدار مصوب پنج ماهه ،به یارانه های نقدی
اختصاص یافته است .به طوری که تا پایان پنج
ماه می بایست  12هزار و  500میلیارد تومان
یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت می شد که
دولت در عمل 17 ،هزار و  800میلیارد تومان
پرداخت کرده بنابراین درصد تحقق این بند،
 142درصــد بــوده اســت .این موضوع به دلیل
حذف نشدن یارانه بگیران سه دهک باال برخالف
قانون بودجه رخ داده است.با این حال ،تخصیص
این مبلغ را چندان نمی توان غیر قانونی خواند،
چرا که متاسفانه در کنار الزام قانونی برای حذف
سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه ها ،در دو بند
دیگر بودجه امکان دسترسی دولــت به منابع
برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم کرده بنابراین
دولت بدون توجه به الزام قانونی ،در پنج ماهه
امسال اقــدام خاصی برای حذف پردرآمدها از
فهرست یارانه بگیران را انجام نداده است.در این
گزارش ،یکی از نقاط قابل توجه ،درصد تحقق
منابع از طریق شرکت آب و فاضالب است که تنها
 7درصد اعالم شده است .مرکز پژوهش های
مجلس در این باره به یک ابهام مهم در خصوص
منابع سازمان هدفمندی یارانه ها اشاره و بیان
کرده است :الزم است نهادهای نظارتی به صورت
شفاف این موضوع را بررسی کنند که آیا شرکت
های مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها ،تمام
درآمدی را که از این محل دریافت می کنند ،به
حساب سازمان واریز می کنند یا خیر؟

عراق از پیدا کردن جایگزین برق صادراتی ایران مستأصل شد
در حالی که  ۱۰روز از مهلت  ۴۵روزه آمریکا
به عراق برای واردات برق از ایران باقی است،
عراقیها در پیدا کردن کشور ثالث برای جایگزین
کردن تامین برق این کشور مستأصل ماندهاند.
به گــزارش فــارس ،سفارت آمریکا در بغداد ۱۹
آبان ماه امسال پس از وضع مجدد تحریم ها علیه
بخش انرژی ایران از سوی آمریکا ،تصور میکرد
بتواند کشوری ثالث به جای واردات برق از ایران
انتخاب و جایگزین کند ،بنابراین اعالم کرده بود،
عراق به مدت  ۴۵روز میتواند به واردات انرژی از
ایران ادامه دهد و در این میان تا زمان مقرر تالش
خواهد کرد ،برای جایگزینی این موضوع چارهای

شاخص

بیندیشد و به سوی استقالل انرژی گام بردارد.اگر
چه  ۱۰روز دیگر به مهلت معافیت  ۴۵روزه آمریکا
به عــراق بــرای واردات برق از ایــران باقی مانده
است اما ظاهرا این کشور دوست ندارد یا نتوانسته
است در این زمینه اقدامی انجام دهد ،چرا که تنها
کشوری که می تواند به صورت پایدار به عراق برق
صادر کند ،عربستان است که آن هم بنا به دالیلی
قادر به این کار در این فرصت اندک نخواهد بود.
بنابراین گــزارش ،عراق که قصد دارد هیئتی را
به آمریکا اعزام و برای تحریمهای واشنگتن علیه
ایران معافیت بگیرد ،به خوبی میداند که واردات
برق از ایران از هر لحاظ به نفع این کشور است.

هر خانواده ایرانی چقدر
بنزین می سوزاند؟
مصرف بنزین در کشور به حدود 100
میلیون لیتر رسیده است که به معنی
 1.25لیتر در روز به ازای هر نفر است.
اما همه به یک انــدازه از این سوخت و
یارانه گزاف آن استفاده نمی کنند.

...

بازار خبر
نرخ مصوب شیرینی برای شب
یلدا اعالم شد
تسنیم -اتحادیه قنادان تهران ،نرخ عرضه
شیرینی برای شب یلدا را اعالم کرد .بر این
اساس ،قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه
«شیرینی تر» در واحدهای درجه 26،1هزار
تومان«،شیرینیدانمارکی» 21هزارتومان،
«شیرینی زبان و پاپیون»  21هزار و 500
تومان و «کیک یزدی» 15هزار تومان تا پایان
سال اعــام شده اســت .همچنین افزایش
قیمت شیرینی تا پایان سال ممنوع است.

افت  58درصدی تولید خودرو
مهر -آبان ماه امسال تولید انواع سواری با
کاهش 58.2درصدی همراه بوده و از۱۲۶
هزار و ۱۳۵دستگاه در آبان ماه سال گذشته
به  ۵۲هزار و  ۷۲۳دستگاه رسیده است.

