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اتهام پول شویی حسین هدایتی جداگانه
رسیدگی می شود

...
اخبار

کارت سوخت از  20مرداد
اجباری می شود
شــرکــت ملی پخش فــــراورده هــای نفتی
ای ــران بــا صــدور اطالعیه ای اعــام کــرد:
در اجــرای سیاست هــای دولــت و مجلس
شــورای اسالمی ،عرضه بنزین در جایگاه
های سراسر کشور از تاریخ  20مرداد امسال
صرف ًا با ارائه کارت هوشمند سوخت ،امکان
پذیر خواهد بود.
به گزارش فارس ،بر اساس این اطالعیه ،آن
دسته از صاحبان خودرو که کارت هوشمند
سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان
قبلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
ایران ،برای درج اطالعات خود در سامانه
دولــت همراه اقــدام و با طی کــردن فرایند
الزم ،شماره حساب کارت اعتباری خود را
ثبت کرده اند ،نیازی به ثبت نام مجدد ندارند
و کارت هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت
نام قبلی صادر و توسط شرکت پست به آن
ها تحویل خواهد شد .این هموطنان هزینه
صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه
مصوب ،هنگام دریافت کارت ،به ماموران
شرکت پست پــرداخــت خواهند کــرد .بر
اساس این اطالعیه ،در صورتی که عده ای
از هموطنان کارت هوشمند سوخت خود را
گم کرده و در فراخوان قبلی درخصوص ثبت
نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده
اند ،می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس 10+
یا سامانه دولت همراه (به ترتیبی که متعاقبا
اعالم می شود) ،برای صدور کارت هوشمند
سوخت المثنی اقدام کنند .اطالعیه شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی در حالی است
که  16اردیبهشت ،سخنگوی هیئت رئیسه
مجلس با اشاره به مذاکرات صورت گرفته از
حذف سقف و سهمیه بندی بنزین در سال
 98و همچنین احیای کارت سوخت خبر
داده بود.

آماده باش به بورس برای عرضه
سهام  18شرکت دولتی

سازمان خصوصی ســازی جزئیات عرضه
سهام متعلق به دولت در  ۱۸شرکت حاضر
در بازار سهام را اعالم کرد .به گزارش ایبنا،
در نامه سازمان خصوصی سازی خطاب به
علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار
تهران و امیر هامونی مدیرعامل فرابورس
ضمن اشاره به این که در جلسه  ۴خرداد ماه
 ۹۸هیئت واگذاری ،عرضه سهام متعلق به
دولت در  ۱۸شرکت بورسی و فرابورسی
به تصویب رسیده ،فهرست این شرکت ها
و میزان سهام قابل واگــذاری پیوست شده
است.
از جمله  14درصد از سهام ایران خودرو
و  17.3درصد از سهام سایپا واگذار می
شود .در ادامه تاکید شده است :مقتضی
است ضمن فراهم کردن تمهیدات الزم
بــرای مقدمات عرضه سهام ،در صورت
وجود هر گونه مشکل یا مالحظه خاص،
به قید فوریت به اطالع سازمان خصوصی
سازی برسد.

با وجود محکومیت 20ساله حسین هدایتی ،وی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صالحیت زده است .به
گزارش مهر ،اگر چه دو عنوان اتهامی برای حسین هدایتی در جلسات دادگاه قرائت شد اما دادگاه اتهامات انتسابی به هدایتی و همدستانش
دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن و پول شویی را در صالحیت این دادگاه ندانسته است.

خبرهای متناقض از معافیت مجدد چین و هند از تحریم نفت ایران

رویترز:عربستاننتوانستهجاینفتایرانراپرکند
بازار نفت در روزهای اخیر ،شاهد خبرهای ضد و
نقیضی در خصوص تحریم های نفت ایران است.
وال استریت ژورنال روز پنج شنبه گزارش داد:
آمریکا به برخی کشورها مانند چین و هند اجازه
داده است به صورت محدود از ایران نفت وارد
کنند اما این گــزارش که به نقل از رئیس گروه
اقدام مالی علیه ایران مطرح شده بود ،با انتشار
بیانیه ای رسمی تکذیب شد.
به گزارش مهر ،در این گزارش به نقل از برایان
هوک نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور
ایران و رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت
خارجه این کشور ،آمده بود :کشورهایی مثل
چین و هند که در ماه نوامبر برای واردات نفت از
ایران معافیت دریافت کرده بودند اما هنوز سطح
واردات نفت خود از ایران را به سقف توافق شده
با آمریکا کاهش ندادهاند ،در صورتی که واردات
خود را به زیر این سقف برسانند ،میتوانند بعد از
 ۲می ،بدون تحریم شدن به واردات خود ادامه
دهند .هوک در ادامه گفته بود :تنها استثنایی که
وجود دارد ،نفتی است که قبل از به پایان رسیدن

معافیتها بارگیری و به مقصد خود رهسپار شده
باشد .اگر قبل از به پایان رسیدن دوره معافیتها
تا  ۲می ،نفتی خریداری شده و به سوی مقصد
خود در حرکت باشد ،این محمولهها در سقف
مجاز خرید نفت از ایران لحاظ نخواهند شد.
با این حال ،ساعاتی از انتشار این اخبار نگذشته
بود که این مقام آمریکایی در بیانیه ای رسمی،

خالف اظهارات خود را مطرح کرد .به گزارش
خبرگزاری فــارس ،برایان هوک در این بیانیه
گفته است« :حتی اگر کشوری در ماههای قبل
نتوانسته است به سقف مذاکرهشده (برای خرید
نفت ) برسد ،بازهم تحریم خواهد شد .سیاست ما
به صفر رساندن خرید نفت از ایران است».
در همین حال رویترز گــزارش داد ۱۴ :کشور

شاخص
عضو اوپک در ماه می درمجموع 30.17میلیون
بشکه نفت تولید کرده اند که این رقم  ۶۰هزار
بشکه در روز کمتر از ماه آوریل و پایین ترین رقم
تولید ماهانه این سازمان از سال  ۲۰۱۵تاکنون
است .به گزارش تسنیم ،نتایج تحقیق رویترز
نشان می دهد عربستان در ماه می تولید نفت
خود را افزایش داده ،اما این افزایش به اندازه
ای نبوده است که بتواند افت عرضه نفت ایران
را جبران کند.
همزمان با خبرهای ضد و نقیض از معافیت های
نفتی ایــران ،دیروز قیمت نفت تحت تاثیر چند
خبر مختلف ،افت قابل توجهی را ثبت کرد .بر
این اســاس ،قیمت هر بشکه نفت خام برنت با
یک دالر و  77سنت کاهش به  65دالر و 10
سنت رسید .به نظر می رسد شدت گرفتن جنگ
اقتصادی آمریکا و چین ،یکی از دالیــل عمده
کاهش قیمت نفت باشد .به خصوص این که یکی
از مقامات ارشد چین ،جنگ لفظی با آمریکا را
شدت بخشید و اقدامات آمریکا را نمونه واضح
تروریسم اقتصادی دانست.

پیداشدنمسیرهایتحریمناپذیربرایدریافتپولنفت
رئیس بانک مرکزی از پیداشدن راه های جدید برای دریافت
ارز صادرات نفت خبر داد که تالش های آمریکا علیه فروش نفت
ایران بر آن اثر گذار نیست .به گفته همتی ،در دو ماه اول امسال
از  3.8میلیارد دالر ارز تامین شده بیش از سه میلیارد دالر آن
از سوی صادرکنندگان تأمین شده که در اوج تحریم ها بسیار
معنا دار است.
به گزارش تسنیم ،همتی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس،
با بیان این که رفتار فعلی آمریکا ،نشانه شکست تالش های این
کشور برای افزایش فشار بر ایران است ،افزود :هم اکنون آمریکا
اعالم کرده است که حداکثر فشار را بر ایران وارد و تالش کرده
است فروش نفت ایران را کاهش دهد ،ولی ما مسیرها و روندهایی

▪ 3میلیارد دالر ارز واردات از سوی صادر کنندگان تامین
شد

همتیهمچنیندرپستیاینستاگرامیخبردادکهاز 3.8میلیارد
دالر ارز تامین شده در حدود  70روز نخست سال ،بیش از سه
میلیارد دالر آن از سوی صادرکنندگان تأمین شده است و از این
مبلغ  800میلیون دالر آن واردات در مقابل صادرات بوده که در

معاون وزیر کار اعالم کرد:

تغییر سیاست اشتغال از پرداخت وام به تثبیت شغل

معاون اشتغال وزیر کار در بیان جزئیات طرح ها
و سیاست های اشتغال زایی دولت در سال ۹۸
گفت :یکی از سیاست های اصلی دولت ،تثبیت
اشتغال و وابستگی کمتر به پرداخت وام است.
ویبابیاناینکهمحوراصلیبرنامهاشتغالزایی
97و98تثبیتاشتغالاست،افزود:هزینهحفظ
اشتغال بسیار کمتر از هزینه ای است که فرد
بیکار شده می خواهد مجدد به سرکار برگردد.
وی ضمن تشریح طرح های اشتغال زایی وزارت
کار از سازمان برنامه به دلیل تخصیص نیافتن
منابع انتقاد کرد و گفت :تخصیص نیافتن منابع
یعنی ایــن که سیستم اجــرایــی بیشتر دوست
دارد ،به جای حفظ اشتغال موجود ،با پرداخت
تسهیالت شغل ایجاد شود.منصوری دربــاره
آخرین آمــار ایجاد فرصت های شغلی در سال
 97گفت :در مجموع حدود  420هزار فرصت
شغلی جدید تا بهمن ماه  97ایجاد کردیم .در
حوزه مداخله ای توسعه ای تکاپو  25.1هزار

نفر ،تسهیالت اشتغال روستایی  143هزار
نفر ،تسهیالت اشتغال فراگیر  21.1هزار نفر،
حمایت از واحدهای اقتصادی مشکل دار 4.2
هزار نفر ،اعزام نیروی کار به خارج 6.1هزار نفر،
کارورزی  22.1هزار نفر ،تأمین مالی خرد 8.3
هزار نفر ،اشتغال حمایتی محروم و مرزی حدود
 28.3هزارنفر،مشاغلخانگیوخردحدود72
هزار نفر ،جایگزینی افراد ایرانی به جای اتباع
خارجی 21.9هزار نفر ،مهارت آموزی 58هزار
نفر و الگوی توسعه مشاغل خانگی  14هزار نفر
مشغولکارشدهاند.ویدربارهگزارشسال97
وزارت کار مبنی بر احتمال ریزش یک میلیون
نفرینیرویکاردراثرتحریموشرایطاقتصادی،
توضیح داد که خوشبختانه این موضوع مدیریت
شد و در گــزارش بعدی این رقم به  540هزار
نفر رسید .منصوری اظهار کرد :بخش زیادی از
این افراد که ریزش پیدا کردند در محیطی دیگر
مشغولکارشدند.

مقایسه سهم انواع کاالها در سبد هزینه
قشرمتوسط(دهکپنجم)وغنی(دهک
دهم)نشانمیدهدکهثروتمندترینقشر
ایرانبیشازدوبرابرقشرمتوسط،درآمد
خود را صرف حمل و نقل و تقریب ًا نصف
آن قشر ،درآمد خود را صرف خوراک می
(مرکز آمار ایران)
کنند.

...

بازار خبر
اختالط برنج ایرانی با خارجی

همتی خبر داد:

را برای دریافت درآمدهایمان پیدا کردیم که هیچ یک از این کارها
نمیتواند بر آن اثرگذار باشد .پیغام ها و رفتارهای فعلی آمریکا
نشانازشکستتالشهایشداردوبهامیدخداوندبهزودیشاهد
پیروزی مردم ایران خواهیم بود.

تفاوت های مصرف بین قشر
متوسط و پولدار

سیاست ارزی جدید بانک مرکزی مورد توجه قرارگرفته است.
▪برگشت ارز صادرات نتیجه منطقی قلمداد شدن ارز نیمایی
است

وی با اشاره به این که این مبلغ تأمین ارز در اوج فشارهای تحریمی
آمریکا و تعطیلی عمده روزهای فروردین ،بسیار معنادار است،
تأکید کرد :ارزهای تخصیصی برای واردات کاالهای اساسی،
دارووتجهیزاتپزشکی،مواداولیهکارخانجاتوکاالهایضروری
دیگربودهاست.همتی،رشدارزبرگشتیصادرکنندگانرانتیجه
سیاستهایارزیجدیدبانکمرکزیومنطقیقلمدادشدننرخ
ارز سامانه نیما از نظر صادرکنندگان دانست.

مهر  -جمیل علیزاده شایق ،دبیر انجمن
برنج گفت :برنجهای هندی و پاکستانی را
که شبیه برنجهای ایرانی است با برنجهای
داخلی مخلوط میکنند و بــرای ایــن که
خریدار شک نکند با قیمت زیاد به فروش
میرسانند.

آمریکا رتبه نخست رقابتیترین
اقتصاد جهان را از دست داد

مهر  -طبق رد هبــنــدی جــدیــد دانشگاه
آیامدی سوئیس ،برای اولین بار در  ۹سال
اخیر ،سنگاپور با پیشی گرفتن از آمریکا
و هنگکنگ ،عنوان رقابتیترین اقتصاد
جهان را به خود اختصاص داد.

