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حاشیه دولت

زنگنه  :اطالعات صادرات نفت االن
اطالعات جنگی محسوب میشود

نرخ ارز
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واکنش وزیر راه و شهرسازی به
ادعای وجود سلطان مسکن
وزیرراهوشهرسازیدرحاشیهنشستدولتدرباره
طرحهای دولتی برای سامان دهی بازار اجار ه بها
گفت :براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
برای موجرانی که قراردادهای باالی یک سال با
مستاجران منعقد میکنند و در تمدید قراردادها،
قیمتهاوشاخصهایمعمولرارعایتمیکنند،
سازمان امور مالیاتی معافیتهایی را در نظر بگیرد
که هم اکنون ایــن پیشنهاد در دســت مطالعه و
بررسی است .محمد اسالمی درباره اظهارات یک
نماینده مجلس مبنی بر وجود سلطان مسکن با
داشتن  ۲۵۰۰منزل در تهران ،اظهار کرد :کسی
که این اطالعات را میدهد باید منبع اطالعاتی
خود را اعالم کند و مستندات را هم ارائه دهد.

همتی :ثبات نسبی در بازار ارز
ایجاد شده است
رئیس کل بانک مرکزی در پایان جلسه هیئت
دولت دربــاره تثبیت نرخ ارز گفت :خوشبختانه
ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده است و این اتفاق
بهکمکصادرکنندگانیرخدادهاستکهارزشان
را در سامانه نیما عرضه میکنند و امیدواریم این
روند ادامــه پیدا کند .عبدالناصر همتی درباره
اجرایی نشدن قانون ضامن وام ازدواج گفت:
بانکها تخلف میکنند و من از همکاران عزیزم
در شبکه بانکی خواهش میکنم در وام ازدواج
سختگیری نکنند و طبق آن چیزی که ابالغ شده
است،عملکنند.هفتهگذشتهمجددتاکیدکردیم
اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کنیم ،حتما
برخورد خواهیم کرد.

درهجدهمین جلسه
دادگاه بانک سرمایه

پای قیر
به پرونده
باز شد

اتمام مسکن مهر تا پایان سال مطرح شد .آخرین
آمارها از کارنامه مسکن مهر حکایت از آن دارد
که از حدود دو میلیون و  300هزار واحد مسکن
مهر که تا کنون تسهیالت ساخت به آن ها داده
شده است ،کار ساخت حدود یک میلیون و800
هزار واحد به پایان رسیده و تحویل متقاضیان
شده است .بخشی از پروژه ها نیز مشکل قضایی
دارد.بااینحالکارساختوتکمیلحدود370
هزارواحدمسکونیمهرهنوزبهسرانجامنرسیده
است  .بخشی از این واحدها  ،کمتر از  30درصد
پیشرفت فیزیکی دارند و به دالیل مختلف نیمه
کاره مانده اند و بخشی دیگر نیز اگر چه تکمیل
شدهاندامابهخاطرمسائلیازجملهنبودآبیابرق
یاگاز،فع ً
القابلسکونتنیستند.

هجدهمین جلسه دادگــاه متهمان بانک سرمایه
دیروز برگزار شد و در آن ،در ادامه مباحث جلسه قبل
به اتهامات ضیایی ،قائم مقام این بانک در سال 94
رسیدگی شد و موضوعات مهمی مثل پرداختی به
رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس و همچنین
مشارکتمتهمضیاییدرموضوعقیروصدورضمانت
نامهبرایمعاملهقیرمطرحشد.بهگزارشخبرگزاری
های میزان و ایسنا ،نماینده سازمان بازرسی کل
کشور ادامه داد :مبدا فساد ضمانتنامه قیری آقای
ضیایی بوده است .او کامال آشنا با موضوع قیر است
به طوری که در کشور آلمان شرکتی ثبت کرده که در
این حوزه فعالیت میکند و ما شک مان بر این است
که در آن کارسازی شده است .وی بیان کرد :در بانک
سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که

شاخص

ارزشروزسهامعدالتهرنفر 2میلیونو 900هزارتوماناست

شورای پول و اعتبار
وام مسکن مهر را برای اتمام
این پروژه تا پایان سال ،به
 50میلیون تومان افزایش داد

بــر اس ــاس مصوبه شـــورای پــول و اعــتــبــار ،وام
واحدهایمسکنمهرباپیشرفتباالی ۷۰درصد
که حدود  200هزار واحد است ،از  ۴۰به ۵۰
میلیونتومانافزایشمییابد.بهگزارشتسنیم،
بر اساس پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و
شــورای پول و اعتبار ،سقف تسهیالت مسکن
مهر برای پــروژه های شهر جدید پردیس از 40
میلیون به 50میلیون تومان افزایش یافته است.
درپیشنهادیکهمطابقآن،اعضایشورایپولو
اعتبارباافزایشسقفموافقتکردهاند،افزایش
سقف تسهیالت مسکن مهر در دیگر شهرها به
 45میلیون تومان بوده است .براساس گزارش
بانک مرکزی ،این تصمیم شورای پول و اعتبار در
پی توضیحات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم

14.200.000 23.000.000

121.524

102.722

آزادسازی سهام عدالت  2دهک پایین به زودی

تزریقپولبه 200هزارواحدمسکنمهر

هادی محمدی  -وزیر نفت کشورمان دیدارش با
وزیر نفت عربستان در حاشیه اجالس اوپک را یک
«احوالپرسی ساده» تعبیر کرد اما گفت :در خود
جلسهفقطحدود 8- 7ساعتباوزیرنفتعربستان
دعوا کردیم .بیژن زنگنه که تاکنون تالش داشته
هیچ آماری از میزان و چگونگی فروش نفت ایران
منتشرنکند،باردیگرتاکیدکردکهاطالعاتمربوط
به صادرات نفت با توجه به این که در جنگ هستیم،
اطــاعــات جنگی محسوب مـیشــود و هرکس
میخواهد آن را منتشر کند باید با هماهنگی باشد
چراکه به منافع ملی آسیب میزند.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

در حالی مدیر عامل فرابورس ،از آزادسازی
سهام عدالت دو دهک پایین جامعه به زودی
خبر داده است که محاسبات نشان می دهد
ارزش این سهام حداقل به دو میلیون و 900
هزار تومان رسیده است.
تسنیم به نقل از مدیر عامل شرکت فرابورس
ایــران خبر داد که به زودی سهام عدالت
برای دو دهک پایین جامعه آزادســازی می
شــود .بر اســاس گــزارش ایــن خبرگزاری،
امیر هامونی در مجمع عمومی شرکت
فرابورس ایران اظهار کرده است که نامه ای
به فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی
برای آزادســازی سهام عدالت دهک های
اول و دوم نوشته است .اظهارات وی حاکی
از این است که شرکت فرابورس با همکاری
شرکت ســپــرده گ ــذاری مــرکــزی آمادگی
فراهم آوردن زیرساخت فنی آزادســازی
سهام عدالت را دارد.

شرکت ها ،در مجموع به  136هزار میلیارد
تومان رسیده است .پایگاه اطالع رسانی
سامانه سهام عدالت نیز تعداد مشموالن
را تا تاریخ  15تیرماه امسال  46میلیون و
 638هــزار و  610نفر اعــام کــرده است.
بنابراین ارزش هر سهم سهام عدالت برای
دو دهک پایین که مالک کل سهام هستند،
دو میلیون و  900هزار تومان خواهد بود.
در خور ذکر است  ،با توجه به این که در سبد
شرکت های سهام عدالت ،مجموعه ای از
سهام شرکت های بــزرگ و معتبر بورسی
دیده می شود ،کارشناسان توصیه می کنند
حتی با آزادشدن سهام عدالت ،سهامداران
در خصوص فــروش سهام خــود ،مطالعه و
تامل کافی را داشته باشند.

▪ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟

آزادسازی سهام عدالت ،با خود یک پرسش
مهم برای مشموالن به همراه دارد و آن این
که ارزش روز این سهام چقدر است؟ با توجه
به این که ارزش روز سهام عدالت با توجه
به ارزش روز سبدی از سهام  49شرکت
تعیین می شود ،باید به آمار و ارقام روز بورس
مراجعه کرد .در این باره خبرگزاری ایبنا،
گزارش داده است که کل ارزش سهام این

تسهیالتمیگرفتندوحقداللیپرداختمیکردند
و دیگری فساد سازمان یافته بــوده که در خصوص
ضمانتنامهفروشرخدادهاست.آقایضیاییدراین
فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج
شده ،نقش داشته است .به گزارش میزان  ،قهرمانی
نماینده دادستان نیز گفت :آقای ضیایی ما شخصی
را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم ،این شخص
کیست؟شمادرقیرنقشداشتید.آنشخصکهآقای
خانی (مدیرعامل بانک در سال های  95و  )96از او
به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی
پرداختیهایی گسترده به او داشته و من به زودی
در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعالم جرم میکنم.
قهرمانی ادامه داد :این فرد منشأ این پرداختها را یا
میدانستهیانمیدانستهاست.ایندریافتیهاازمنشأ

موضع گیری بانک مــرکــزی دربـــاره ارزهــای
دیجیتال حاکی از این است که ارزهای دیجیتال
در کشور فقط باید به منظور ارزآوری و فروش در
خارج از کشور تولید شوند و ارز حاصل نیز باید به
چرخهاقتصادکشوربرگردد.روابطعمومیبانک
مرکزی،بااشارهبهمصوبهیادشدهونیزمخاطرات
استفاده از رمزارزها تصریح کرد :انتشار رمز ارز با
پشتوانه ریال ،طال و فلزات گران بها و انواع ارز،

در حالی که در بهار  97حــدود  36درصد
بیکاران کشور ،دانــش آموخته (تحصیل
کــرده در سطح آم ــوزش عالی) ب ــوده ،این
نسبت در بهار امسال به  40.3درصد رسیده
است .جهش این نسبت بین مــردان بسیار
بیشتر از زنان بوده است .گفتنی است در بهار
امسال  28.9درصد از جمعیت مردان بیکار،
تحصیل کرده آموزش عالی بوده اند (5.1
واحــد درصــد بیشتر از بهار  )97در حالی
که این نسبت بین زنان  64.9درصد (1.8
درصد بیشتر از بهار  )97بوده است.

بازار خبر

شگردجدیدکالهبرداراندرفروش
اقساطی

رشوه است .سریع ًا باید پولها را برگرداند .به گزارش
ایسنا ،نماینده دادستان ادامــه داد :متهم ضیایی
اعالم کرده مبلغ  ١٠میلیارد و  ٧٠٠میلیون تومان
به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار
مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده،
بنابراینبایدهرچهسریعتر،اینپولبرگرداندهشود.
درادامهقاضیواردماجراشدوخطاببهمتهمگفت:
ماازکسانیکهشمااسمیازآنهانبردهایداطالعات
کاملداریمومیدانیمچهکسانیهستند،شماباسن
کم دایم عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکتها بوده
اید.کسانیکهشماراچینشکردند نامببرید.هرکس
هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران
باشدو...اسمبیاورید.اگراسمنمیآوریدمامیگوییم.
اطالعاتخودراارائهدهید.

بانکمرکزیرسم ًامبادالتارزهایمجازیراممنوعکرد
در انحصار بانک مرکزی است .این بانک فعالیت
اشخاصبرایایجادوادارهشبکهپولیوپرداخت
مبتنیبرفناوریزنجیرهبلوکراغیرمجازدانست
و هشدار داد که بانک مرکزی حق پیگرد قانونی
اشخاصیراکهبانادیدهگرفتنمقررات،بهایجاد
و اداره شبکه اقدام یا آن را تبلیغ می کنند برای
خود محفوظ می داند .طبق این اعالمیه ضرر و
زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و

رشد قابل توجه سهم دانش
آموختگان از جمعیت بیکار

پرداختمبتنیبرفناوریزنجیرهایبلوکوکسب
وکارهایمرتبطباآن ،متوجهناشران،پذیرندگان
یا متعامالن آن است .در این حال ،همتی ،رئیس
کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیئت
دولتگفت:جهتگیریایناستکهدراستخراج
این رمز ارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و
استخراجکنندههاتعهدبازگشتارزآنبهچرخه
اقتصادیکشوررابدهند.

فارس-درشرایطیکهقیمتهادربازارخودروروند
کاهشیدارد،برخیسودجویانبهراههایجدیدی
برایکسبسودرویآوردهاندبهطوریکهباانتشار
آگهی فروش بیان میکنند که خودرو را با دریافت
 20تا  25میلیون تومان به صورت یکماه تحویل
میدهندوبقیهمبلغخودرورانیزطیدوتاسهسال
دریافت میکنند .یک مسئول اتحادیه نمایشگاه
داران خودرو با تاکید بر این که این شرکتها قصد
سوءاستفاده از بــازار و خریداران را دارنــد ،توصیه
کــرد ،مــردم حتم ًا خـــودروی موردنیازشان را از
نمایشگاههایمجازکهپروانهکسبدارند،خریداری
کنند.درصورتخریدازلیزینگهانیزمطمئنشوند
اینشرکتهاازبانکمرکزیمجوزدارند.

رایقاطعمردمبهبررسیمالیاتی
حسابهایبانکی
تسنیم-دربرنامهاخیرپایشاینسوالازمخاطبان
شد :آیا موافق اید دولت حساب بانکی ثروتمندان را
بررسیوفراریانمالیاتیراشناساییکند؟درپایان
 95درصدمردمموافقتخودرابابررسیحسابها
برای جلوگیریازفرارمالیاتی،اعالمکردند.

راهابریشمبزرگراهیازروسیه
میگذرد
مهر -سی ان ان گــزارش داد که مسکو موافقت
خود را با ساخت بزرگراهی به طول بیش از دو هزار
کیلومترکهازخاکروسیهمیگذردوچینرابهاروپا
متصل می کند ،اعالم کرد .این بزرگراه از چین به
قزاقستان و سپس روسیه می رسد و از این کشور به
اروپا متصل میشود .چین از سال ۲۰۱۳پروژه ای
موسومبه«یکجادهیککمربند»راآغازکردهکهدر
آن،باسرمایهگذاریدرزیربناهایاقتصادیبیشاز
 ۶۰کشور جهان  ،ساخت دو مسیر تجاری «کمربند
اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» برای
اتصال این کشور به اروپا و آفریقا پیگیری می شود.
بزرگراهاخیر،بخشیازاینپروژهبهشمارمیرود.

