اقتصاد

۱۴
یارانه

روایت سخنگوی ستاد حذف
یارانه ثروتمندان از معضل
حسابهای اجاره ای
نیمی از معترضان حذف یارانه مسئولیت تراکنش
حساب هایشان را نپذیرفتند

سخنگوی ستاد حــذف یــارانــه با بیان ایــن که
نصف معترضان به حذف یارانه نقدی مسئولیت
تراکنش ها را نپذیرفتند ،گفت :در موضوع سوء
استفاده از کارت های بازرگانی یکبارمصرف
یک سری اسناد و امالک نیز به نام افراد محروم
ثبت شده بود تا رد سودجویان پاک شود.
حسین مــیــرزایــی در گفت وگــو بــا تسنیم  ،با
بیان این که  47درصــد از معترضان به حذف
یارانه نقدی مسئولیت تراکنش های خود را
نپذیرفتهاند ،گفت :از طریق سیستم بانکی
امکان دریافت حساب و کــارت بــرای شرکت
وجود ندارد ،اما به هر حال مدیر مجموعه امکان
نظارت روی تراکنش های مربوط به کارت بانکی
را خواهد داشت.بهگفته میرزایی ،تراکنش های
صوری نیز به هیچ عنوان برای ستاد قابل قبول
نبوده و حتم ًا این افراد در صف حذف یارانه قرار
خواهند گرفت.سخنگوی ستاد حذف یارانه در
پاسخ به پرسشی درباره برخورد با حساب های
اجارهای در جریان حذف یارانه پردرآمدها گفت:
موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی
یکبارمصرف ب ـهکـ ّـر ات در جریان شناسایی
پردرآمدها دیده میشد اما نکته قابل توجه این
بود که بهصورت ماهرانهای امالک و دیگر دارایی
ها نیز به نام مالک کارت بازرگانی یکبارمصرف
زده شده بود تا ردی از صاحبان اصلی پیدا نشود.
میرزایی گفت :بنابراین در بحث کارت بازرگانی
ت ــن ــه ــا بـــحـــث گــــردش
مــالــی مــطــرح نــبــوده
اســـت و ب ـهگــون ـهای
صـــحـــنـــهســـازی و
ســــنــــدســــازی
صـــورت گرفته
بـــــود تــــا تــمــام
ش ــواه ــد علیه
آن فرد محروم
یـــا روســتــایــی
باشد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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با کاهش سهمیه هر نوبت سوخت گیری از کارت جایگاه داران

کمربندکارتسوختمحکمترشد
زنگنه:احتمالسهمیهبندیوافزایشقیمتبنزیندرالیحهبودجه 99وجوددارد

باکاهشمقدارسوختگیریباکارتآزادجایگاهها
در هر بار سوخت گیری از  ۳۰به  ۲۰لیتر ،سقف
کمربندکارتسوختمرحلهبهمرحلهدرحالمحکم
شدن است و در جدیدترین خبرها ،وزیر نفت اعالم
کردهکهاحتمالسهمیهبندیوافزایشقیمتبنزین
در الیحه بودجه سال آینده وجود دارد.بــه گزارش
فــارس ،وزیر نفت در حاشیه کنگره نفت و نیرو ،در
پاسخبهاینپرسشکهآیاپسازکاهشسهمیهبنزین
که با کارت سوخت جایگاه از  30لیتر به  20لیتر
رسید،احتمالسهمیهبندیسوختوافزایشقیمت
بنزین در الیحه بودجه سال آینده وجود دارد؟ گفت:
هر چیزی در این حوزه ممکن است .وی ادامه داد:
قراربراینبودکهسهمیهکارتسوختجایگاهداران
کاهشیابدتامردمازکارتسوختشخصیاستفاده
کنند .چــرا که کــارت سوخت جــایــگــاهداران برای
سوختگیری نیست و تنها باید در زمان اضطرار از
آن استفاده کرد .وی ادامه داد :امکان دارد میزان
سهمیه کارت سوخت جایگاهداران باز هم کاهش
یابدبنابراینالزماستتاتماممالکانخودروازکارت
سوختشخصیاستفادهکنند.
▪ 950هزارکارتسوختمعطلدر پست

اظهاراتوزیرنفتدرخصوصاحتمالسهمیهبندی
بنزیندرحالیاستکهگویاهنوزتعدادقابلتوجهی

وزیرنیرودرپاسخبهخراسان
مطرحکرد:

اجرای30هزار
میلیاردتومانطرحآبی
دراستانهایمرزی

از صاحبان خودرو ،کارت سوخت صادرشده خود را
دریافت نکرده اند .به طوری که طبق گزارش تسنیم
به نقل از مدیر سامانه هوشمند سوخت ،هم اینک
حدود950هزارکارتسوختدرباجههایپستیدر
انتظارمراجعهمردماست.اظهاراتاینمقاممسئول
حاکیازایناستکهحدودسهمیلیونودویستهزار
کارتجدیدوحدود 650هزارکارتمربوطبهسال
هایقبلدرچرخهتوزیعقرارگرفتهاست.همچنین
ازمجموعدرخواستهایهموطنانکهتاکنونثبت
شده فقط500هزار کارت تولید نشده است و آن ها
نیزتاپایانمهرماهتولیدخواهدشد ودرچرخهتوزیع
قرارخواهدگرفت.

حسین بردبار  -وزیر نیرو با اشــاره به آغاز پویش
سراسریهرهفتهالف-بایراندرپاسخبهپرسش
خراساندربارهاینکهچقدرازاینطرحهادرمناطق
محروماست،ازاجرای 30هزارمیلیاردتومانطرح
در استان های مرزی از محل صندوق توسعه ملی با
اذنرهبریخبرداد.
به گزارش خراسان ،رضا اردکانیان که دیروز برای
افتتاح سه پروژه مرتبط با توزیع برق در پایتخت به
جمع خبرنگاران آمده بود؛ در پاسخ به خبرنگار ما
افزود :طرح های توسعه آب و خاک چند سال است

نیم سکه

ربع سکه

12.300.000 20.500.000

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

81.816

75.822

الزام درج مواردی خاص در فاکتور فروش طال و جواهر

فاکتورهایطالشفافمیشود
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر
از الزام درج برخی موارد الزامی در فاکتور
فروشطالوجواهرخبرداد.بهگزارشایبنا،
یکی از مواردی که شاید برخی مشتریان به
هنگام خرید طال به آن توجه کنند ،فاکتور
فروش است .فاکتوری که مشتری هنگام
خریدطالدریافتمیکندودرزمانفروش
نیز ارائه فاکتور به خریدار الزامی است ،اما
این که چه مواردی باید در این فاکتور ذکر
شودیاچهشکلیداشتهباشد،نکتهایاست
کهشایدکمترکسیبهآنتوجهداشتهباشد.
زیرا به تازگی دیده شده برخی واحدهای
طال فروشی متخلف با درج نکردن برخی
مــوارد الزامی در فاکتور ،از بی اطالعی
خریدارانسوءاستفادهمیکنند.درهمین

زمینه ،محمدکشتی آرای ،رئیس سابق
اتحادیه طال و جواهر اظهار کــرد :برخی
مــوارد از جمله رنــگ ،شکل ،فرم و انــدازه
دلخواهاست.امااسم،آدرس،شمارهسریال
وشمارهتلفنوهمچنینوزنطال،قیمتروز
هرگرمطالازجملهالزاماتدرفاکتورهای
فروش طالست .وی افزود :اگر واحدی این
موارد الزامی را رعایت نکند متخلف است و
درصورتگزارشباآنبرخوردخواهدشد.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر
همچنین دربــاره وضعیت فعلی بــازار طال
و سکه ،توضیح داد :بازار در دو تا سه هفته
اخیر از ثبات برخوردار بوده و قیمت ها هیچ
گونه نوسانی ندارد .بازار جهانی طال نیز از
آرامشوثباتینسبیبرخورداراست.

این بخش توسط بخش خصوصی گفت :فضا
بــرای صــادرات ف ــراورده هــای نفتی و حتی
نفت خام و میعانات گازی باز است و بخش
خصوصی میتواند در این زمینه ورود کند.
زنگنه خاطرنشان کــرد :در قــراردادهــای
فــروش نفت هم به کسی که کشتی نفت را
با  1400میلیارد تومان میبرد چطور باید

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

پس از صعودهای نسبت ًا پیاپی بــورس در یک
ماه اخیر ،این بازار در هفته اخیر دو اصالح قابل
توجه در حدود  7هزار و  6500واحدی داشته
است .با توجه به رشدهای پی در پی بدون توجه
به عوامل بنیادین ،این روند اصالحی چندان
عجیب نیست .در هر حال به نظر می رسد این
رونداصالحدرنمادهایباارزشبنیادین،تغییر
یابد .هر چند در خصوص شرکت ها و نمادهای
کوچک که رشد قیمتی فراتر از حد تحلیل ها
داشتهاند،اینموضوعکمرنگترخواهدبود.

بازهمدرخواستبرایتوقف
رسیدگیبهالیحهتجارت

▪حذف قبوض کاغذی برق به معنای افزایش
تعرفه نیست

وزیر نیرو همچنین در پاسخ به این که شائبهای بین
مردمورسانههاایجادشدهکهحذفقبوضکاغذی
بهمنزلهافزایشتعرفههایبرقاست،گفت :حذف
قبوض کاغذی به هیچ وجه به معنای افزایش یک
ریالتعرفهبرقنیست.هرهموطنوخبرنگاریهر
نوع اطالع مستندی راجع به این موضوع دارد به
دفتر بنده با آدرس دقیق اطالع دهد تا بنده شخصا
آنرارسیدگیکنم.

زنگنه:بابکزنجانیسنجندارم!

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اصالح منطقی شاخص بورس
پس از رشدهای پیاپی

بازار خبر

که در  12استان مرزی مان دارد اجرا می شود و از
سال 93تااالنحدود30هزارمیلیاردتومانمنابع
از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری برای به ثمر
رساندنطرحهایتوسعهمنابعآبوخاکدراستان
هایمرزیاستفادهشدهاست.
ویهمچنینبااشارهبهآغازپویشسراسریهرهفته
الف،بایرانازاینهفته،افزود:اینپویشبهمعنای
بهره بــرداری از طرح های بــزرگ زیرساختی در
صنعتآبوبرقاستوازاالنتاپایانسالهرهفته
یکیازطرحهاگشایشمییابد.

وزیر نفت با اشاره به این که فضا برای ورود
بخشخصوصیبرایصادراتفراوردهوحتی
نفت خام و میعانات گازی باز است ،گفت :من
بابک زنجانی سنج ندارم ولی میدانم که باید
از بخش خصوصی واقعی حمایت کــرد .به
گزارش فارس ،بیژن زنگنه در پنجمین کنگره
نفت و نیرو با اشاره به بازرگانی و فعالیت در

شاخص

layout@khorasannews.com

فارس  -مجمع کارآفرینان و انجمنهای صنفی با
ارسال نامه ای به شورای عالی اقتصادی سران سه
قوه با بر شمردن تبعات منفی تصویب الیحه تجارت
همچون افزایش ریسک و هزینه مبادله ،خواستار
توقفرسیدگیبهاینالیحهدرمجلسشدند.

استقرارپلیسامنیتاقتصادی
در ۱۶۰گمرک،بندروپایانهمرزی
مهر-مدیرکلدفتراقتصادیستادمبارزهباقاچاق
کاال و ارز گفت :طی یک سال آینده پلیس امنیت
اقتصادیدرحدود ۱۶۰گمرک،بندروپایانهمرزی
مستقر میشود .ابراهیم زارعی اظهار کرد :در فاز
اول این طرح ،پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ۱۳
مرزدریایی،زمینیوهواییاستقرارمییابدکهبنادر
بوشهر،گناوهودیلمازجملهاینبنادراست.

بیتکوینبازهمارزانشد
اعتماد کنم من بابک زنجانی سنج نــدارم و
باید احتیاط کنم برای کوچک ترین محموله
که  600میلیارد تومان است چه وثیقهای
باید بگیریم و به چه چیزی اطمینان کنیم
میتوانیم دستور دهیم بانکها این وثیقه را
تامین کنند اما درواقع مشکل را از خود به
دیگری منتقل کردهایم.

ایسنا  -بــرای نخستین بــار از مــاه ژوئــن ،ارزش
بیتکوین به زیــر  ۸۰۰۰دالر رسید .به گــزارش
بیزینس اینسایدر ،در معامالت دیــروز بازارهای
ارزهایدیجیتالی،ارزشبیتکوینبه7831.29
دالر رسید که کمترین ارزش ثبت شده برای این ارز
درطولچهارماهاخیرمحسوبمیشود.ازاواخرماه
ژوئن که ارزش بیت کوین به اوج خود رسید ،ارزش
اینارزحدود یکسومکاهشیافتهاست.

