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هشداررئیس دستگاه قضا
به دستگاه های دولتی درباره قیمت ها

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 500(147.000

) 500( 167.000

) 4.827(190.574

22.583

شاخصکلبورس

) 8.236( 215.820

هرگرمزعفراننگین

139.762

اخبار

معاوندادستانکلکشورخبرداد:

شرط اعالم قیمت مسکن و
خودرو در سایت های فروش کاال
سرپرستمعاوندادستانکلکشورازبازگشت
قیمتهایمسکنوخودروبهسایتهایخرید
و فروش اینترنتی خبر داد و گفت :ما از اتحادیه
هاتعهدگرفتیمتاازدرجقیمتآگهیهاییکهبه
صورتناگهانیافزایشپیدامیکند،خودداری
کنند  .به گزارش ایرنا ،جاویدنیا افزود :مقرر
شــده تا اتحادیه کسب و کارهای مجازی به
همراه اتحادیه های مسکن و خــودرو ،ساز و
کاری ایجاد کنند تا قیمت پایه ای برای مسکن
وخودروتعیینشودوسایتهایخریدوفروش
اینترنتیاجازهداشتهباشندحدودقیمتهارا
درجوباثبتآگهیهابهمیزان 5درصدبتوانند
قیمت ها را افزایش یا کاهش دهند .جاویدنیا
گفت :این اتحادیه ها باید به دنبال ساز و کاری
باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا
خــودرو را افزایش دهــد ،وظیفه داشته باشد
تاییدیه اتحادیه مربوط مانند اتحادیه مسکن
استان خود را بگیرد و ما نیز در کنار طراحی
ساختاراینموضوعازسویاتحادیههایکسب
و کار مجازی ،کمک هایی را مانند دیتابیس
ارائه کنیم به گونه ای که مالکیت آگهی دهنده
مشخص شــود و هر کسی نتواند به صورت
دلخواهوبدونضابطهآگهیبدهد.

نرخ ارز

فارس -رئیسقوهقضاییهدرجلسهمسئوالنعالیقضاییگفت:الزماستهمهدستگاههایدولتیاعمازسازمانحمایتازحقوقمصرف
کنندگان،وزارتصنعت،معدنوتجارتوهمچنینسازمانتعزیراتحکومتی،وظایفقانونیخودرادرحوزهنرخگذاریونظارتبرقیمتها
انجامدهندوپیشازآن کهدستگاهقضاییورودکند،اینوضعیتراکهمردمهرروزبایکنرخجدیدمواجهمیشوند،ساماندهند.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

38.670

مشهد

4.647.000

48.500.000

) 100.000( 50.800.000

هرگرمزعفرانپوشال 109.842

تهران

4.640.070

48.800.000

) 750.000(51.000.000

18.300.000 28.500.000

رمز یک بار مصرف از خرداد
جایگزین رمز دوم کارتهای بانکی

توقف سهمیهبندی بنزین ،بازگشت کارت سوخت

بانکمرکزیدرابالغیهایبهشبکهبانکیاعالمکردکهرمزهایدومثابت(ایستا)
صرف ًا تا پایان اردیبهشت اعتبار دارنــد و بانک ها از ابتدای خــرداد ،بایدبه تهیه
زیرساختارائهرمزیکبارمصرفاقدامکنند.خیلیازماشایدباهشدارهایپلیس
فتا برای نیفتادن در دام کالهبرداران اینترنتی و سایت هایتقلبی خریداینترنتی
مواجهشدهایم.محوراصلیفعالیتشیادانفضایمجازیدراینزمینه،پیبردن
بهرمزدومکارتهایبانکیاست.رمزهاییکهبرایخریدهایغیرحضوریکاربرد
دارند.بااینحال،هماینکبانکمرکزیباتوجهبهلزومایمنسازیمشتریانبانکی
ازخطراتاحتمالی،بهبانکهاابالغکردهکهرمزهایدومایستا(ثابت)کارتهای
بانکی از ابتدای خرداد ،به طور خودکار باطل می شوند و مشتریان بانکی باید با
مراجعهبهبانک،بهفعالسازیرمزدومیکبارمصرفاقدامکنند.مزیتاینرمزها
این است که برای هر تراکنش ،حدود یک دقیقه برای مصرف اعتبار دارند و این،
امکانانواعسوءاستفادهازاینرمزهاراتاحدزیادیکاهشمیدهد.بانکمرکزیبه
مردمتوصیهکردهاستکهبرایفعالسازیرمزدومیکبارمصرفبایدبهشعبهبانک
عاملمراجعهکنند.طبقاطالعیهبانکمرکزی،فعالسازیرمزدومیکبارمصرف
ازطریقفعالسازینرمافزاریاپیامکرمزیکبارمصرفامکانپذیراست.مشاهدات
خراسان حاکی از آن است که هم اینک برخی بانک ها ،نرم افزار تولید رمز یک بار
مصرف،دستورالعملنصبودستورالعملراهاندازیغیرحضوریایننرمافزاررابر
سایتهایخودقراردادهاند.همچنینرمزیکبارمصرفبرایخریدهایحضوری
(رمزاول)نیزامکانتعریفدارد.

محمد اکبری – ماجرای ادامــه دار بنزین ،پس از نشست
غیرعلنیمجلسبابرخیمقاماتدولتیبهتوقفسهمیهبندی
والزامبهاستفادهازکارتسوختمنجرشد.بهگزارشخراسان
جلسه غیرعلنی دو ساعته نمایندگان مجلس با وزیر کشور و
رئیسسازمانبرنامهوبودجهودرغیبتسوالبرانگیزوزیرنفت
برگزارشد.علیالریجانیدرنطقپیشازدستورخوددرصحن
علنی گفت :حتما ارائه بنزین از طریق کارت سوخت درست
است و مجلس از آن حمایت میکند اما درباره بحث سهمیه
بندی بنزین ،اکثریت مجلس موافق این فرایند نبودند و نظر
مجلس به دولت منعکس شد .بهروزنعمتی سخنگوی هیئت
رئیسهمجلسنیزدرپایانجلسهغیرعلنیمجلسبهخبرنگاران
گفت:بنابرمذاکراتصورتگرفتهمقررشدکارتهایسوخت
بدونسهمیهبندیوباقیمتفعلیهرلیترهزارتومانبه منظور
جلوگیری از قاچاق سوخت احیا شود .وی افزود :راه اندازی
مجددکارتسوختهمفقطبرایساماندهیاست بنابراین
مصرف بنزین سقفی ندارد ،یعنی ممکن است فردی در ماه
 ۹۰لیتر یا دیگری ۳۰لیتر مصرف داشته باشد .این در حالی
استکههیچمقامدولتیدربارهتصمیماتاینجلسهموضعی
نگرفت.بیژنزنگنهوزیرنفتبدونتاییدیاردمحتوایخبرهای



ربع سکه

18.000.000 27.800.000

شاخص

رئیسمجلسبااشارهبهجلسهغیرعلنی 2ساعتهمجلسبا 3مقامدولتدربارهبنزینخبرداد:

...
بورس



جهش زعفران در بورس
قیمت زعــفــران در ب ــورس ،در حالی در
سومینروزهفتهجارینیزشاهدجهشبود
که بازار نقدی (سنتی) زعفران بعد از رشد
محدوددریکماهگذشته،باثباتاست.هم
اکنون هر کیلو زعفران نگین در معامالت
گواهی سپرده(نمودار باال) به حدود 14
میلیونتومانوپوشالبهحدود 11میلیون
تومان رسیده است .در بازار آتی ،زعفران
نگین از  16میلیون تومان هم عبور کرده
است.متوسطقیمتزعفراننگیندربازار
نقدکمتراز 13میلیونتوماناست.

جلسهغیرعلنیبامجلسدرواکنشبهاعالمخبرافزایشقیمت
بنزین به خبرگزاری خانه ملت گفت :دولت در این باره هیچ
مصوبهاینداشتهامابرخیباشایعاتبرایکشورمشکلایجاد
کردند .وی همچنین افــزود :وزارت نفت هم هیچ تصمیمی
درخصوص افزایش قیمت بنزین نداشته است چرا که در این
زمینهدولتبایدتصمیمگیریکند.

...

کاالهای اساسی

نمره ردبهعملکرداقتصادیدولت

سقوط  8200واحدی بورس ،شاخص وارد مرحله استراحت شد

جهانگیری :دولت راه تهاتر نفت با کاالهای اساسی را باز کرده است

خراسان -نظرسنجی برنامه پایش درباره
عملکرد دولت در قبال رونق تولید در سال
جدید بود .در خاتمه 90.67 ،درصد مردم
نمره مــردود به دولــت دادنــد 7.2 .درصد
اعالم کردند که نیاز به تالش بیشتر وجود
دارد .تنها  2.13درصــد مــردم اقدامات
دولت را در این زمینه قابل قبول دانستند.

بورسکهازسوماردیبهشت،رشدبیشاز 21هزارواحدیرابهثبترساندهودوروزقبلیکاستراحت
کوتاه  532واحدی داشت ،دیروز با افت قابل توجه هشت هزار و  236واحدی روبه رو شد .دیروز
شاخصبورسدرحالیتاارتفاع 215هزارو 820واحدیعقبنشستکهبیشترنمادهاازاواسطروز
باصففروشمواجهشدند.بهنظرمیرسدپسازیکدورهرشدپرشتاب،بورسنیازبهدورهاستراحت
بیشتریداشت.بااینحال،برخیخبرهامبنیبرتحریمپتروشیمی،خبرهایمنفیازرابطهتجاری
آمریکاوچینکهسیگنالمنفیبهبازارهایجهانیصادرکرد،نیزبرجوروانیبازارتاثیرگذاربود.

ایسنا-معاوناولرئیسجمهورازگشایشمسیرتهاترنفتباکاالهایاساسیخبرداد.جهانگیریباتاکید
براینکهدولتراهتهاترنفتباکاالهایاساسیونیزاجرایطرحهایعمرانیدرکشوررابازکردهاست،
افزود:بخشخصوصیمیتوانددرصادراتنفتکشورکمککندودولتنیزدرعینایجادتسهیالتالزم،
همهنوعهمکاریرابابخشخصوصیخواهدداشت.دراینجلسهمقررشدوزارتصمتظرفیکیدو
هفتهآیندهدستورالعملیبرایتهاترکاالباکاالدرکشورهایهدفصادراتیتهیهکندتابرایناساستجار
کشوربتوانندنیازهایاساسیکشورراازطریقصادراتکاالوخدماتووارداتمتقابلکاالرفعکنند.

...

گزارش خبری
ترامپ زیر میز مذاکرات تجاری
با چین زد

ترامپ،رئیسجمهوریآمریکاباصدوردستور
توقف مذاکرات تجاری با چین اعــام کرد
که تعرفه واردات کــاالهــای چینی و شمار
محصوالت چینی مشمول تعرفه واردات را
افزایش خواهد داد .این در حالی است که
دو کشور تاکنون ،بر سر مسائل تجاری10 ،
دور مذاکره کرده و برخی منابع در ماه های
گذشته از نزدیک بودن توافق خبر داده بودند.
ترامپ تاکید کــرد که تعرفه  ۱۰درصــدی
واردات ۲۰۰میلیارد دالر کاالی چینی از روز
جمعه به  ۲۵درصد افزایش خواهد یافت ولی
بقیه ۳۲۵میلیارد دالر کاالیی که چینیها به
آمریکا ارسال میکنند از تعرفه معاف است .

