اقتصاد

دوشنبه  8مرداد 1397

وطن امروز

شماره 3 2498

یادداشت

بازار
سخنگوی قوهقضائیه:

چای نفتی

با رکوردزنی طال و ارز قیمت سکه به  4میلیون و  321هزار تومان و دالر به بیش از  11هزار تومان رسید

کمدی اقتصادی!

رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفتوگو با «وطن امروز» :سکه بیش از یکمیلیون تومان حباب دارد
گ�روه اقتص�ادی :توجه کنی��د اگر گ��زارش زیر را
میخوانی��د بدانید که از آغاز تا پایان نگارش مطلب
زیر ،نرخ ارز و سکه بارها و بارها تغییر کرده و نمیتوان
به قیمتهایی که در گزارش وجود دارد اعتماد کرد!
به گزارش «وطنامروز» ،تغییر در راس مدیریت
بانک مرکزی هم نتوانست از لحاظ روانی بازار را آرام
کند و دیروز ش��اهد رکوردزنیهای پیدرپی قیمت
س��که و ارز بودیم؛ اتفاقی که اص�لا طبیعی نبود و
فعاالن بازار نیز آن را نمیتوانستند تجزیه و تحلیل
کنند .رفتار غیرطبیعی بازار نش��ان میدهد فعاالن
اقتصادی فعال امیدی به سیاستهای اقتصادی دولت
ندارند و ناامید شدن از ترمیم کابینه نیز مزید بر علت
شده است .روز گذشته خبرگزاری دولتی ایسنا خبر
از  10هزار تومان ش��دن نرخ دالر داد اما چند دقیقه
بعد از انتشار این گزارش نیز نرخ دالر افزایش یافت.
ای��ن خبرگ��زاری در گزارش خود نوش��ت :در ادامه
نوسانات بازار ارز و قیمتهایی که مشخص نیست بر
چه اساسی هر روز برای دالر ثبت و معامله میشود،
دیروز (یکش��نبه) و در حالی ک��ه بازارهای جهانی
تعطیل است ،دالر در بازار غیررسمی ارز ایران تا ۱۰
هزار تومان و حتی بیشتر قیمت خورده است .ماجرای
پرحاش��یه ارز از حدود یک سال پیش شروع شده و
تاکنون نیز بازار آرامش��ی به خود ندیده اس��ت .دالر
از حدود  ۳۸۰۰تومان در ش��هریور  ۱۳۹۶تا بیش از
 ۱۰هزار تومان تا به دیروز افزایش قیمت داش��ته و
پیشبینی هم ب��رای زمان پیش رو وجود ندارد .این
در حالی است که در سال جاری با وجود اینکه دولت
در سیاست ارزی خود تغییراتی ایجاد کرد اما به هر
حال پاس��خگوی ش��رایط موجود نبود و به گونهای
سیاستگذاری کرد که کارشناسان از همان ابتدای
امر آن را شکس��ت خورده و بینتیجه دانسته بودند؛
زمان��ی که دالر تا م��رز  ۶۰۰۰تومان پیش رفت ،به
یکباره و طی یک سیاست دستوری آن را تکنرخی
و با قیمت  ۴۲۰۰تومان برای واردات و صادرات اعالم
کرد و در سویی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت.
کارشناس��ان و تحلیلگران بازار ارز معتقد بودند
همی��ن ک��ه بانک مرک��زی دیگ��ر صرافیه��ا را از
معام�لات دالر منع و ب��ازار ارز را امنیتی کرده و به
رسمیت نمیشناس��د ،میتواند التهابات ارزی را در
ش��رایطی که معامالت غیرشفاف و زیرزمینی انجام
میش��ود ،تش��دید کند ،البته همین طور هم شد و
به مرور بازار ارز از نوس��ان بیشتری برخوردار شده و
قیمتها صعودی پیش رفت .در حالی آینده بازار ارز
تکلیف مشخصی ندارد که بارها کارشناسان از دولت
خواستهاند در سیاست موجود تجدیدنظر کند .به هر
حال این اتفاق چندان نیفتاد تا اینکه اخیرا با تغییراتی
که در ریاست بانک مرکزی اتفاق افتاد ،ظاهرا رئیس
کل جدید بانک مرکزی برنامههایی برای تغییر رویه
موجود دارد .آنطور که همتی میگوید برنامههای او
در راس��تای حفظ ذخای��ر ارزی و از بین بردن رانت
بزرگی است که این روزها در بازار ارز در نتیجه اجرای
سیاست ارزی دولت در چند ماه گذشته ایجاد شده
فاوا

کمکاری در بستن فیلترشکنها

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی در پاس��خ
به پرسش��ی درب��اره ک��مکاری وزارت ارتباطات
در بس��تن فیلترش��کنها ،گفت :ای��ن اواخر در
وظیفه شرکت زیرس��اخت در ایمنسازی شبکه
مخابراتی نقصهایی دیده میش��ود و امیدواریم
وزارت ارتباط��ات به همان میزانی که باید جلوی
فیلترش��کنها را گرفت ،بگیرد .به گزارش فارس،
سیدابوالحس��ن فیروزآبادی در جمع خبرنگاران
افزود :طرح مرکز ملی فضای مجازی درباره خروج
از انحص��ار تلگرام بود که برای برخی س��ازمانها
تکالیفی تعیین شده بود و تقریباً تمام دستگاهها
در کش��ور همکاری خوب��ی در مرکز ملی فضای
مجازی داشتند و از همه تشکر میکنم .وی ادامه
داد :بحثی تحت عنوان کمک به نسخههای فارسی
تلگرام وجود ندارد .فیروزآبادی تصریح کرد :درباره
هاتگ��رام و تلگ��رام طالیی از ابتدا سیاس��تهای
خ��روج از انحصار تلگ��رام ب��رای دوره گذار روی
این برنامهها حس��اب ش��ده ب��ود و پذیرفتیم که
تلگرامهای فارسی چند ماه فعال باشند اما آخرین
مهلتی که به آقایان دادیم  15شهریور است و باید
به یک پیامرسان صد درصد بومی تبدیل شوند.

روند عجیب تغییرات قیمت سکه در یک سال اخیر

دانش پورش�فیعی :خب��ر این بود« :لوس��یل
ویجواردن��ا ،رئیس اتحادیه چای س��ریالنکا به
بانک مرکزی این کش��ور پیش��نهاد داد بدهی
 ۲۵۰میلی��ون دالری ش��رکت نفت س��یلون
(سیپیس��ی) به ای��ران بابت خری��د نفت از
طریق صادرات چای تس��ویه شود» .در پاسخ
این پیشنهاد باید گفت به طور میانگین ساالنه
 100هزارتن چای وارد کشور میشود و قیمت
هرکیلوگرم چ��ای وارداتی به طور میانگین ۴
دالر و  ۶۷سنت است .همچنین ساالنه حدود
 30هزارتن چای خش��ک در داخ��ل تولید و
حدود  10هزار تن آن صادر میش��ود ،بنابراین
تسویه بدهی  ۲۵۰میلیون دالری سریالنکا به
ایران از طریق صادرات چای ،به معنای واردات
حدود  54میلیون تن چای خواهد بود که 440
برابر نیاز ساالنه کشور است.
ای��ران چهارمی��ن خری��دار ب��زرگ چای
سریالنکاست و در سال  ۲۰۱۷بالغ بر ۲۷۴۱۹
تن چای از این کشور وارد کرده است .اما آنچه
در این گفت��ار بیش از هر موضوع دیگری باید
مورد توجه قرار گیرد ،چای ایرانی و تولید ملی
اس��ت؛ ایران با جمعیتی ح��دود یک درصد از
کل جه��ان ،حدود  4ت��ا  4/5درصد از مصرف
کل چای دنیا را به خود اختصاص داده اس��ت.
آمارها گویای آن اس��ت که ساالنه حدود ۱۳۰
هزار تن برگ س��بز چای از استانهای شمالی
اس��تحصال و بالغبر ۳۰هزار تن چای خشک
از آن تولی��د میش��ود .از س��وی دیگ��ر و بر
اس��اس اعالم سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد(فائو) ،چ��ای ایرانی از نظر کیفیت رتبه
اول را دارد ،چراک��ه  ۹۵درصد از کش��ت این
محصول به طور ارگانیک انجام میشود .چای
ایرانی براس��اس آب و هوای خاص خود ،خواب
 6ماهه بوته چای و عدم اس��تفاده از سمهای
ش��یمیایی ،جزو چایهای خوب دنیاست اما
ذات چای سیالن مشکلدار است و کشاورزان
سیالنی برای تقویت بوتهها و برگ سبز چای از
انواع و اقسام کودها استفاده میکنند .رطوبت
در مزارع آنها باالس��ت و حش��رات زیادی دارد
بهطوریکه حتی برای برداشت برگ سبز چای
از س��م ددت بهره میبرند .چایهای سیالنی
در دوران جنگ تحمیل��ی و در زمان صدام در
بصره بستهبندی و وارد ایران میشد .زمانی هم
بستهبندی این کاال در کلمبو (پایتخت تجاری
سریالنکا) انجام میشد ولی چندین سال است
این چایها در بندر جبلعلی در امارات عربی
متحده بستهبندی میش��ود .برخی بازرگانان
ایران��ی و خارجی ان��واع چایهای بیکیفیت
دنی��ا را خریداری کرده و در این بندر مخلوط،
بستهبندی و وارد ایران میکنند.
در س��الهای ن��ه چن��دان دور  -ده��ه
 70شمس��ی  -واردکنن��دگان چ��ای بهدلیل
سیاستهای اشتباه دولت وقت ،توازن ترکیب
چای وارداتی و داخلی را برای مصرف مردم بر
هم زدند و چایه��ای وارداتی را بدون ترکیب
با چ��ای داخلی ( 55درصد داخله و  45درصد
خارجه) روانه بازار کرده و به صورت خالص در
س��بد مصرفی مردم قرار دادند .اینگونه بود که
ذائقه ایرانیان در یک دوره چندساله تغییر کرد
و مردم بتدریج تمایل خود را برای خوردن چای
ایرانی از دست دادند تا آنجا که مزارع چای سال
ک و کوچکتر شد .به این تغییر
به س��ال کوچ 
ذائقه ،وارد کردن چایهای عطری و اسانسدار
به سبد مصرف مردم را هم اضافه کنید و خود
بخوانید حدی��ث مفصل از ای��ن مجمل .ولی
ایرانیان از آغاز دهه  90شمس��ی بازگش��ت به
خویشتن خویش را آغاز کردند و بتدریج چای
خوشطعم و عطر ایرانی با برندهای متنوع به
قوریها بازگش��ت و خانوادهه��ا دریافتند چه
کاله بزرگی در دهه  70بر سرشان رفته است.
هماکنون کشورهای هند ،س��ریالنکا ،ویتنام،
چی��ن ،ژاپن ،ترکیه و مالزی جزو کش��ورهای
تولیدکننده چای هستند و ایران از نظر کیفیت
پس از دارجلینگ که کمتر از  5درصد مصرف
چای در دنیا را پوش��ش میدهد ،جزو بهترین
تولیدکنندگان چای دنیاست ،بنابراین پسندیده
نیست در ش��رایطی که چای ایرانی به جایگاه
خود در سبد غذایی مردم بازگشته ،با وارداتی
بیقواره سبب خروج آن از قوریها شویم .نفتی
کردن چای آن هم در س��ال حمایت از کاالی
ایرانی حتی برای بازگش��ت پول نفت خیانت
به تولید ملی و از بین بردن دس��ترنج  64هزار
خانواری اس��ت که بهطور مس��تقیم روی این
محصول کش��اورزی کار میکنند و توهین به
میلیونها ایرانی اس��ت که آن را دم میکنند و
مینوشند .اجازه ندهید در شرایطی که این ماده
غذایی ب��ه جایگاه خویش در میان محصوالت
وطنی بازگشته است ،بازیچه درآمدهای تجاری
آن هم به قیمت نابودیاش شود.

اتهام  29دستگیر شده بازار ارز
افساد فیاالرض است

■■شیطنتی در افزایش قیمت سکه هست

نما
اطالعیه بانک مرکزی :تحوالت اخیر تناسبی با واقعیات اقتصاد ندارد
بان�ک مرک�زی در اطالعیهای اعالم کرد :تحوالت غیرعادی اخیر در بازار ارز و طال ،تناس�بی با واقعیات
اقتص�ادی و توان ارزی کش�ور ندارد .طب�ق اعالم بانک مرکزی ،این تحوالت که عمدت ًا ناش�ی از توطئه
دش�منان و در راس�تای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی مردم است ،به دقت زیرنظر است.
در ادامه این اطالعیه است :بانک مرکزی برنامههای مقتضی و رویکردهای جدیدی را که در برنامه اعالمی
رئیس کل جدید نیز آمده بود ،در دست تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی میکند و اطالعرسانی
الزم را در این باره به عمل خواهد آورد.

است.

تشدید التهاباتی شد که اکنون در بازار ارز وجود دارد.
اما در س��وی دیگر ،همتی نظر دیگری در رابطه
با التهابات بازار ارز داش��ته و در نخستیناظهاراتش
در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی این مسائل را به
صراحت بیان کرد .او معتقد است که وضعیت کنونی
ب��ازار ارز محصول عدم تع��ادل ترازنامه نظام بانکی،
بیتدبیری در اس��تفاده از ابزارهای سیاست پولی و
سردرگمی در اعمال سیاستهای ارزی است .دلیل
اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل
و هدایت جریان نقدینگی ،خلق نقدینگی بیضابطه
توسط شبکه بانکی و نبود ابزارهای جایگزین مناسب
برای داراییهایی مانند ارز ،س��که ،طال و همچنین
القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توسط دشمنان
با هدف ایجاد تصوی��ری نامطمئن از آینده در ذهن
مردم است.

■■نظر همتی و سیف درباره جریان بازار ارز

اما اینکه چرا بازار ارز به این سمت پیش رفته ،در
کنار مس��ائلی که کارشناسان به آن اشاره میکنند،
دیدگاه ولیاهلل سیف ،رئیس کل سابق بانک مرکزی
و همچنین عبدالناصر همتی ،رئیس کل جدید بانک
مرکزی در این باره قابل توجه اس��ت .س��یف زمانی
که در ریاست بانک مرکزی بود ،دالیل تاثیرگذار بر
ش��رایط و تحوالت بازار ارز را از سال گذشته تاکنون
اینگون��ه تحلیل کرد ک��ه تحوالت ن��رخ ارز در بازار
آزاد تا نیمه اول س��ال گذشته در مسیری سازگار با
متغیرهای بنیادی اقتصادی قرار داشته اما به دنبال
التهابآفرینیهای آمریکا نس��بت به برجام همراه با
تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل
داخلی ،بازار دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به
شرایط حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیبپذیری
مقابل تکانههای ناشی از التهابآفرینیهای خارجی
ب��وده که سیاس��ت جدید ارزی اجرا ش��ده اس��ت.
س��یف معتقد بود در کنار انتظارات و عوامل روانی،
عل��ل اقتصادی نیز بر تحوالت ب��ازار ارز اثرگذارند و
در ای��ن رابطه تقویت انضباط پول��ی و مهمتر از آن
تقویت انضباط مالی ،مدیریت رشد نقدینگی ،تقویت
تولید داخلی و ارتقای سالمت و حل مشکل انجماد
داراییها از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و
بازار ارز هستند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین اظهارات
خود در مراسم تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار
ارز در ابت��دای حض��ورش در دولت یازدهم در بانک
مرکزی به عنوان دستاوردهای خود اشاره کرد و البته
توضی��ح داد که در ادامه مجموع��های از رویدادهای
خارج��ی و داخلی این رون��د را معکوس و ب��ازار را
ملتهب کرده است .وی تاکید داشت :انباشت برخی
تعادلهای موجود در اقتصاد کالن طی سالهای قبل
و اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سالها زمینهساز

■■سکه  4میلیون و  700هزار تومان

هر قطعه سکه تمامبهارآزادی طرح جدید (امامی)
دیروز یکشنبه هفتم مردادماه  97در بازار تهران (در
لحظه تنظیم خبر) با  700هزار تومان افزایش قیمت
نس��بت به روز گذشته با رقم  4میلیون و  600هزار
تومان به فروش رسید .همچنین هر قطعه سکه تمام
بهارآزادی طرح قدیم با  150هزار تومان رشد قیمت
نسبت به روز گذشته به ارزش  3میلیون و  355هزار
تومان داد و ستد شد.
از س��وی دیگر ،دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم
س��که بهار آزادی با  111هزار تومان افزایش قیمت
نسبت به روز گذشته یکمیلیون و  855هزار تومان و
هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با  69هزار تومان رشد در
مدت مشابه به ارزش  942هزار تومان معامله شد .بر
اساس این گزارش ،هر قطعه سکه گرمی با  24هزار
و  500تومان افزایش قیمت نس��بت به روز گذشته
 486هزار تومان معامله شد و قیمت هر گرم طالی
 18عیار نیز با رشد  28هزار و  700تومانی به ارزش
 305هزار و  700تومان فروخته شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفتوگو با «وطن
ام��روز» درب��اره دالیل لحظهای ش��دن نرخ قیمت
گفت :برخی عوامل درونی و بیرونی دست به دست
هم دادهاند تا این ش��رایط را رقم بزنند .امیدوارم این
شیطنتکنندگان س��ر عقل بیایند .آیت محمدولی
در پاس��خ به این سوال که شیطنتکنندگان دالالن
هستند یا گروههای قدرت ،گفت :در این ایام مشاهده
کردهایم که بخشی از دالالن حتی ضرر دادهاند تا بازار
را ملتهب نگه دارند ،آنچه مشهود است اینکه برخی
برای ایج��اد چنین فضایی هزین��ه کردهاند .وی در
توضیح عوامل داخلی برای افزایش قیمت سکه گفت:
تصمیمات آنی که در ماههای اخیر در رابطه با سکه و
ارز گرفته شد ،تغذیه نشدن بازار ارز ،عدم تک نرخی
کردن ارز و نرساندن ارز به مقاصد واقعی وارداتی باعث
شده شاهد این اتفاقات باشیم .محمدولی درباره تغییر
رئیس بانک مرکزی و اقداماتی که باید همتی انجام
دهد ،گفت :رئیس جدید باید با افراد باتجربه و بخش
خصوصی که مدتها در بازار سکه حضور داشتهاند
مش��ورت بگیرند و دست از تصمیمات لحظهای که
در گذش��ته رخ میداد بردارند .وی با انتقاد از نحوه
توزیع سکه و سیاست سکه ثبتنامی ،ابراز داشت :به
عقیده من دیگر نباید چنین تجربهای صورت گیرد یا
اگر هم دولت قصد توزیع سکه در بازار را دارد حداقل
از بخش خصوصی مشورت بگیرد .رئیس اتحادیه طال
و جواهر تصریح کرد :اگر دولت ورود مناسبی به این
موضوع نداشته باشد این روند افزایش قیمت تا جایی
پیش میرود که مشخص نیست؛ در حال حاضر هم
قیمتها کاسبان ،اصناف و مردم را به چه کنم چه
کنم انداخته است .وی ضمن ارائه پیشنهادهایی برای
عبور از این ش��رایط ،ابراز داشت :در درجه اول باید
بازار ارز تنظیم شود و در وهله دوم سکه باید از مسیر
درست و توسط فروشندگان رسمی مجوزدار فروش
س��که عرضه شود .محمدولی در پاسخ به این سوال
که به مردم پیش��نهاد میکنید در این شرایط سکه
بخرن��د یا نه ،گفت :جواب این س��وال را نمیهم به
دلیل اینکه وضعیت به صورت لحظهای تغییر میکند
و برای ما هم مشخص نیست چه اتفاقی میخواهد
رخ دهد ،هر پیشبینی که انجام دهم ش��اید مردم
ضرر کنند؛ فقط امیدوارم این ش��رایط خاتمه پیدا
کند .وی در پایان گفت :س��که بیش از یکمیلیون
تومان حباب دارد و قیمت واقعی س��که مسلما باید
کاهش پیدا کند.

نوسانات قیمت سکه ،دالر و طال در یک هفته گذشته(تومان)

طال و ارز

 7مرداد

 6مرداد

 4مرداد

 3مرداد

 2مرداد

اول مرداد

 31تیر

 30تیر

سکه طرح جدید

4321000

3677000

3541000

3451000

3476000

3365000

3209000

3127000

سکه طرح قدیم

3445500

3291000

3205000

3255000

3229500

3130000

3004500

2879500

نیمسکه

2053500

1784500

1704000

1704000

1676000

1620000

1552000

1483500

دالر آمریکا

11600

-

9330

9150

9400

9400

8900

8700

هر اونس طال(دالر)

1251/52

1251/52

1241/92

1231/47

1226/3

1228/9

1231/77

1231/77

آخوندی :لزومی ندارد مسکنمهر تکمیل شود!
«بخشی از واحدهای مسکنمهر
خانه
باقیمانده در بیابان احداث شده
است که لزومی ندارد این واحدها تکمیل شود».
به گزارش صداوسیما ،عباس آخوندی ،وزیر راه و
شهرسازی با بیان این مطلب گفت :قیمت بخش
مسکن از  2مؤلفه تبعیت میکند؛ یکی اقتصاد
کالن و دیگری س��وداگری .در حوزه سوداگری
اثرات مخربی را شاهد بوده و هستیم ،زیرا کسانی
میتوانستند از یک سو اقدام به خرید زمین کرده
و از سوی دیگر با گرفتن مجوزهایی از شهرداری
زمینها را با  ۱۵۰درصد افزایش قیمت بفروشند.
در حال حاضر توانس��تهایم افزایش قیمتها را
مهار کنیم و نگذاریم شهرفروش��ی انجام شود.
وی خری��د و فروش ضوابط شهرس��ازی را علل
عمده افزایش قیمتهای مس��کن عنوان کرد.
وی درباره سرنوشت مس��کنمهر تصریح کرد:
یک دولتی آمده مقولهای به نام مس��کنمهر را
عرضه کرده اس��ت که ما بای��د حق خریداران و
ذینفع��ان را تا ریال آخر حفظ کنیم اما برخی
از واحدهای مسکنمهر روی زمینهایی ساخته
شده که بیابان اس��ت؛ لزومی ندارد این واحدها

تکمیل شود ،برخی هم در مکانهایی است که
بر س��ر زمینهایش دعوا مطرح شده و تا زمانی
ک��ه تکلیف دعاوی معلوم نش��ود دولت اقدامی
نمیکند .وی درباره بحث اجاره بهای مسکن نیز
گفت :برای خانههایی که بیش از  ۲سال اجاره
داده میشود مشوقهایی از جمله معافیتهای
مالیاتی در نظر گرفته میشود .آخوندی یادآور
شد :وزارت راهوشهرسازی سازمانی سیاستگذار
است و هیچ وزارتخانهای اطالعات ثبتی امالک را
ندارد بلکه شهرداریها باید مالیات این عرصهها
را دریافت و در خود ش��هرداری استفاده کنند.
وی افزود :با توجه به اینکه در بیش��تر ش��هرها
اداره راهوشهرسازی نداریم و مالیات بر امالک و
مستغالت جنبه ملی دارد ،هیچ دولتی نمیتواند
اطالعات  ۲۷میلیون خانه را داش��ته باشد و هر
سال سرکش��ی کند که کدام خانه خالی است.
مالی��ات خانههای خال��ی را باید مقامات محلی
دریافت کنند .وی تأکید کرد :من مخالف مالیات
بر عایدی س��رمایه هس��تم ،زیرا اگر بر سرمایه،
مالیات قرار داده ش��ود سرمایهگذاری را تهدید
کردهایم.

حجتاالس�لام والمسلمین
محس��نیاژهای ،معاون اول
و س��خنگوی قوهقضائی��ه
از دس��تگیری  ۲۹نف��ر در
ارتب��اط با اخالله��ای اخیر
در اقتصاد کش��ور خبر داد و اظهار کرد :عنوان
اتهامی بسیاری از اینها افساد فیاالرض است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،وی افزود:
اف��راد دیگری ه��م درباره این مس��ائل حکم
جلبشان صادر ش��ده که ظرف امشب و فردا
دستگیر میشوند .محس��نیاژهای در پاسخ به
سوالی درباره زمان برگزاری دادگاه این متهمان
گفت :بزودی دادگاه رس��یدگی به اتهامات این
دستگیرش��دگان آغاز میشود و اینها مجموعاً
کسانی هستند که درباره اختالالت نظام پولی و
ارزی کشور تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت
شدند.

تنبیه فروشندگانی که
برچسب قیمت نمیزنند

گ�روه اقتصادی :بر اس��اس تصمی��م کارگروه
تنظیم ب��ازار عرضهکنن��دگان کاال و خدمات
مکلفند با الصاق برچس��ب و تابل��وی نرخ در
ت واحد کاالها یا دستمزد
محل کس��ب ،قیم 
خدمات را به طور روش��ن و مکتوب بهگونهای
که برای همگان قابل مشاهده باشد ،اعالم کنند.
به گزارش «وطنام��روز» ،علی فاضلی ،رئیس
ات��اق اصناف ایران با ارس��ال نامه به روس��ای
اتاقهای اصناف مراکز اس��تان درباره تصمیم
کارگروه مدیریت تنظیم بازار نوشت :براساس
مصوبات کارگروه مدیریت ب��ازار ،اقدامات زیر
الزماالجراس��ت؛ اقالم ضروری و مصرفی مورد
نیاز مردم دقیقا احصا ش��ده و از لحاظ تامین،
عرضه و قیمت به صورت مستمر رصد و گزارش
حاصل��ه را به این ات��اق اعالم کنید .طبق مواد
 15و  65قان��ون نظام صنف��ی و ماده  6قانون
تعزیرات حکومت��ی و م��اده  5قانون حمایت
مصرفکنندگان ،عرضهکنندگان کاال و خدمات
مکلفند با الصاق برچس��ب و تابل��وی نرخ در
محل کسب ،قیمتها واحد کاالها یا دستمزد
خدمات را به طور روشن و مکتوب بهگونهای که
برای همگان قابل مش��اهده باشد ،اعالم کنند.
فاضل��ی اضافه کرد :اتحادیهه��ای صنفی باید
موضوع الصاق برچسب قیمت را به همه اعضای
واحدهای صنفی ابالغ کنند و همچنین بازرس
هن��گام مراجعه به واحد صنفی به صورت ویژه
درباره نصب برچسب قیمت نظارت کرده و در
صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد کند.

رئیس اتاق اصناف تهران تعیین شد

انتخابات هیات رئیس��ه اتاق
اصناف تهران ظه��ر دیروز با
حضور اعضای منتخب برگزار
و طی آن قاسم نودهفراهانی
به عنوان رئیس دومین دوره
ات��اق اصناف تهران انتخاب ش��د .ب��ه گزارش
ف��ارس ،در انتخابات داخلی اتاق اصناف تهران
ابراهیم درس��تی ب��ه عنوان نایبرئی��س اول،
خس��رو ابراهیمینیا به عنوان نایبرئیس دوم،
علی فاضلی به عنوان دبیر و حس��ین درودیان
به عنوان خزانهدار برای مدت  4س��ال انتخاب
شدند.
نفت

تغییرات گسترده نفتی از اول آبان

مناطقآزاد

تصویب الیحه ایجاد  ۸منطقه آزاد جدید

الیحه ایجاد  ۸منطقه آزاد تجاری  -صنعتی و
مناطق ویژه اقتصادی و الیحه اصالح قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز در نشس��ت دیروز کمیس��یون
اقتصادی مجلس تصویب شد .زهرا سعیدیمبارکه،
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان این مطلب
گفت :منطقه اینچهبرون در استان گلستان ،منطقه
مهران در ایالم ،منطقه اردبیل در اس��تان اردبیل،
منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان،
منطقه بانه  -مریوان در اس��تان کردستان ،منطقه
جاک در استان هرمزگان ،منطقه بوشهر در استان
بوشهر و منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه به
عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی تعیین ش��دند.
س��عیدی مبارکه ادامه داد :مناطق ویژه اقتصادی،
بالغ بر  67منطقه در کمیسیون اقتصادی مجلس
تصویب ش��دند .نماینده مردم مبارکه در مجلس
اف��زود :همچنین الیح��ه اصالح قانون مب��ارزه با
قاچاق کاال و ارز در جلسه کمیسیون مصوب شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد:
با تصویب الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز زمینه رفع مش��کالت دستگاهها برای اجرای
درست قانون فراهم میشود.

وزیر نفت تاریخ اول آبانماه  ۹۷را به منظور
آغاز اجرای بخش��نامهای تعیین کرد که طبق
آن ،محدودی��ت تصدی مدیری��ت در صنعت
نفت  ۴س��اله میش��ود .به گزارش تس��نیم،
بی��ژن نامدارزنگنه به منظ��ور بهرهگیری بهتر
از ظرفیتهای مدیریتی در س��طوح مختلف،
بخش��نامه محدودیت  4ساله برای عهدهداری
یک س��مت را ابالغ کرد .در متن ابالغیه وزیر
نفت آمده اس��ت :به منظور بهرهگیری بهتر از
ظرفیته��ای مدیریتی در س��طوح مختلف،
توانمندسازی مدیران با عهدهداری سمتهای
مدیریت��ی مکم��ل یکدیگ��ر و فراه��م کردن
فرصتهای رشد و پویایی برای همه کارکنان
مس��تعد ،تغییرات اح��کام برخی مدی��ران از
یکم آبانم��اه  1397به اجرا درمیآید .گفتنی
اس��ت ،دهها مدیرکل در مجموعه وزارت نفت،
ش��رکتهای اصلی زیرمجموعه و شرکتهای
فرعی تابع��ه وجود دارند که بیش از  4س��ال
تصدی امور را بر عهده دارند .از اینرو میتوان
نتیجه گرفت جابهجاییهای زیادی در مجموعه
وزارت نفت از ابتدای آبان در پیش است.

