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وزیر انرژی روسیه :آمریکا دیگران را تحریم
می کند تا خود نفت بفروشد

اخبار
بازداشت  ۳۰نفر از اخالل گران
بازار مرغ

دادستانتهرانگفت ۳۰:نفرازاخاللگرانو
دالالن بازار مرغ صبح دیروز بازداشت شدند.
به گزارش مهر ،دادستان تهران از بازداشت
 ۳۰نفر از اخــال گــران و دالالن بــازار مرغ
خبر داد و گفت :مقرر شد مرغ تنظیم بازار با
قیمت مصوب  11هزار و  500تومان عرضه
شود که متأسفانه ۳۰ ،نفر از دالالن عمده ،با
گرانفروشیوعرضهنکردنمرغدربازارتالش
کردندوضعیتبازارمرغراآشفتهترکنند.

روحانی:ممکناستدرشیوه
تخصیصارز 4200تغییراتیبدهیم

هادی محمدی  -رئیسجمهور از احتمال
تغییر در شیوه تخصیص ارز  4200خبر
داد .به گــزارش خراسان ،حسن روحانی در
حاشیه نشست هیئت دولــت با اشــاره به این
که در بخشهای مختلف دولت از جمله بانک
مرکزیتاحدزیادیقیمتارزراکنترلکردیم،
گفت :همه توان ما در سال آینده برای افزایش
بیکاری،افزایشتولیدودردسترسقرارگرفتن
کاالهای اساسی در اختیار مردم است .برخی
به شیوه ما ایــراد می گیرند .ممکن است در
این شیوه تغییراتی بدهیم ولی در اصل این که
 ۱۵میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی
تخصیصمییابد،شکینیست.

وزیرصنعت:قیمتخودرودرچند
روزگذشته 10درصدکاهشیافت

رحمانیوزیرصنعت،درحاشیهنشستهیئت
دولت از افزایش تولید خودروسازان خبر داد و
درپاسخبهاینپرسشکهگفتهمیشودبیشاز
 ۶۰درصدخودروهادراختیارافرادخاصقرار
گرفته است ،گفت :وقتی ثبت نام از طریق کد
ملی و اینترنتی است ،چنین اتفاقی نمیافتد.
ثبت نام خودرو باعث شد تا قیمت خودرو در
چندروزگذشتهحداقل ۱۰درصدکاهشیابد.

وزیر انرژی روسیه با انتقاد از تحریمهای اعمالشده علیه ایران و ونزوئال گفت :کشوری که در حال تحریم دیگران است ،به
دنبال افزایش فروش نفت خود است .الکساندر نوواک از تحریمهای آمریکا علیه ایران و ونزوئال به دلیل اثر منفی که بر بازار
نفت داشته ،انتقاد کرد.
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ادعای پرداخت 250میلیاردی به 14فدراسیون و 2میلیارد به تاج

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10
متهم دیگر به اخالل در نظام اقتصادی ،صبح دیروز برگزار
شد .به گزارش ایسنا و میزان ،در این جلسه هدایتی اظهار
کرد :در کیفرخواست آمده است که بنده  ۳۰میلیارد
تومان به ورزش دادهام که اشتباه است بلکه  ۲۵۰میلیارد
تومان به  ۱۴فدراسیون ورزشی برای توسعه ورزش کمک
کردهام.هدایتی ادامه داد :تاکنون من به یک مداح پول
ندادهام اگر یک ریال دادهام مدارک آن را بیاورید .مداحان
و ذاکرانی که به منزلم می آمدند یک ریال هم از من پول
نگرفته اند ،زیرا با آن ها از دوران جنگ دوست بودم.وی
در خصوص دریافت پول توسط «تاج» گفت :آقای تاج از
بنده دو میلیارد پول گرفته است که آن را هم تأیید کرد.
این متهم ادامــه داد :آقــای تــاج ،حقوق کی روش ،پول
لباس تیم ملی و پنج هزار دالر پاداش اعضای تیم ملی را
از من گرفت.
هدایتی افزود :بنده افتخار میکنم که به کی روش و کار
وی پاداش دادهام .زمانی که تیم ملی والیبال با تیم آمریکا
بــازی داشــت و توانست این تیم را شکست دهــد ،آقای
داورزنی با بنده تماس گرفتند و گفتند  ۱۵۰هزار دالر به



...

عنوان پاداش به ما پول بده.هدایتی این سوال را مطرح
کرد که چرا دادگاه برادر رئیس جمهور به کیفری  2می
رود اما برای من علنی برگزار می شود؟هدایتی در حالی
مدعی شد که  13هزار زندانی را آزاد کرده و اسناد آن هم
موجود است که پس از این دادگاه ،مدیرعامل ستاد دیه
کشور ،این موضوع را تکذیب کرد و گفت :هدایتی در دو
مرحله  350میلیون تومان برای آزادی برخی از زندانیان
پرداخت کرده است که مجموع آزادی هایش حتی سه
رقمی نمی شود.

انرژی

افزایش  23درصدی بهای آب و برق پرمصرف ها از خرداد 98

باتصویبدولتبهایآبوبرقازاردیبهشتسالآینده 7درصدافزایشخواهدیافت.البتهبرایمشترکانی
کهبیشترازالگو،مصرفداشتهباشند 16،درصددیگرنیزافزایشبها(ازابتدایخرداد)98درنظرگرفته
میشودکهدرمجموع 23درصدبرمبلغقبوضآنهاافزودهخواهدشد.بهگزارشفارس،هیئتوزیران
اینتصمیمرادرجلسه ۱۹اسفند ۱۳۹۷مقررکردهاست.برایناساسبعدازابالغافزایش 7درصدیدر
بندیکاینمصوبه،دربند 2بهموضوعجریمهپرمصرفهااشارهوتصریحشدهاستکه"باهدفمدیریت
مصرفوبازدارندگیمصارفغیرضروری،ازابتدایخردادماه،ساالنه ۱۶درصدبهخالصصورتحساب
آبوبرقمصارفخانگی(بدوناحتسابآبونمان،مالیاتبرارزشافزودهوعوارض)مشترکانباالیالگوی
مصرفافزودهمیشود.براساساینمصوبهخانوارهاییکهمصرفآبیابرقآنهاپایینترازالگویمصرف
بوده است و در بازه اول خرداد تا پایان شهریور ،در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ،مصرف خود را کاهش
دهند،مشمولتخفیفبهمیزانمصرفکاهشیافتهبانرخاولینپلهمصرفخواهندشد".
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 20سال حبسو شالق برای
 3مدیرسابقبانکسرمایه

میزان-قاضیپروندهبانکسرمایهدرخصوصرایایندادگاهگفت:اعضایهیئت
مدیره بانک سرمایه شامل علی بخشایش ،پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی ،هر
کدامبه ۲۰سالحبس،تحمل ۷۴ضربهشالقدرانظارعمومیومحرومیتدایماز
مشاغلدولتیمحکومشدند.درخوریادآوریاستکهدرکیفرخواستپروندهبانک
سرمایه،تخلفاتاینبانکدرارائهتسهیالتبهبرخیاشخاصوسفارشهایویژه
بینبدهکارانبزرگاینبانکوبرخیمدیرانبانکمورداشارهقرارگرفتهاست.در
همینحالپروندهبرخیبدهکارانکالناینبانکازجملههدایتیهماکنوندرحال
برگزاری است .متهم ردیف دوم این پرونده ،پرویز کاظمی ،در دوره نخست ریاست
جمهوریاحمدینژادطیدوسالوزیررفاهبود.
▪لزوم شفاف سازی حکم بانک سرمایه

درهمینحالاعالمخبرحکممدیرانسابقبانکسرمایهباابهاماتی ازسویبرخی
کاربرانفضایمجازیدربارهمقایسهاینحکمباحکماعدامسلطانسکهوباقری
درمنیمواجهشد.مانمیتوانیمدرستییانادرستیاینحکمرامشخصکنیماما
قوهقضاییهنشاندادهاستکهدررویکردبرخوردبامفاسداقتصادیجدیاستو
درصورتمحرزشدنحکماعدامبرایمفسداناقتصادی،اباییازصدورایناحکام
ندارد .با این حال ضرورت شفاف سازی این حکم و تفاوت احکام صادر شده درباره
مفاسداقتصادی برایزدودنبرخیابهامهاضروریاستتاروشنشودچرابرخی
مفاسداقتصادیباوجودرقمهایباالترممکناستبهحکماعداممنجرنشود.

...
ارز

همتی :بازار ارز حساسیت خود را به  FATFاز دست داده است

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :بازار ارز حساسیت خود را به اظهار نظرهای مربوط به  FATFتا
حدود زیادی از دست داده است و مردم مطمئن باشند بازار ارز سیر تعادلی خود را طی میکند و
بانک مرکزی بر بازار مسلط است.به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی
نوشت :در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی در سایه آرامش نسبی ایجاد
شده در بازارها در تدارک خریدهای شب عید هستند و نرخ ارز در بازار آزاد نیز به آرامی در حال
کاهش است ،چند نفر از برادران بزرگوار تالش کرده بودند با استفاده از توئیتر و دیگر رسانهها،
موضوعی به نام  FATFرا مطرح و با اصرار به مردم یادآوری کنند که "فراموش نکنید  FATFمورد
مخالفت اکثریت اعضای مجمع است و چنین و چنان".وی افزود :الحمدهلل بازار ارز حساسیت خود
را نسبت به این نوع اظهارات تا حدود زیادی از دست داده است .فارغ از این اظهارنظرها مطمئن ًا
مجموعه نظام تدابیر الزم را در این گونه موضوعات بر اساس منافع کشور اتخاذ خواهد کرد.

استقبال سبز بورس از بهار
بــورس تهران در حالی ســال  97را با
بازدهی بیش از  80درصد به پایان می
برد که دو نیمه متفاوت داشــت؛ بهار و
تابستانی گرم و پربازده و پاییز و زمستانی
سرد و عمدتا نزولی .با این حال ،در دو
هفته پایانی اسفند روند نزولی زمستانی
متوقف شــده و بــا صــعــود قــابــل توجه
شاخص تا محدوده  176هزار واحد با
صالبت به استقبال سال جدید می رود.

...
خبر

مذاکرات ایران و چین برای
مبادالت با ارزهای ملی
وزیر اقتصاد تاکید کرد :در حال رایزنی برای
انعقاد قــرارداد دو جانبه پولی و مالی با چین
هستیمتابتوانیممعامالتدوجانبهراباارزملی
دوکشورانجامدهیم.فرهاددژپسنددرپکندر
گفتوگوباایرناافزود:همچنیندراینسفربا
طرفچینیدربارهرفعمشکالتبانکیمیان
دوکشوررایزنیخواهیمکرد«.فرهاددژپسند»
وزیراموراقتصادیوداراییجمهوریاسالمی
ایران عصر دیروز در راس یک هیئت اقتصادی
برای حضور در نشست کمیسیون مشترک
همکاریهایاقتصادیایرانوچینواردپکن
شد .دژپسند افزود :اراده نظام بر ایجاد رابطه
راهبردیواستراتژیکباچیناست.

