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بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید
درباره این که چه شــد که فضــای روانی مثبت ایجادشــده
در اثر بســته جدید ارزی ،به یــک باره از دیــروز فروریخت و
رونــد قیمتها دوباره صعودی شــد ،حرف بســیار اســت و
تحلیل و جمع بندی ســخت .به طور کلــی در فضای روانی
و احساســی ،حساســیتها و واکنشها شــدید و غیرقابل
پیش بینی است؛ چون برگی که از ساقه و ریشه جدا شده و
در باد هر لحظه ممکن اســت به سویی برود.اما با اطمینان
زیادی میتوان گفت که عوامل بــازاری خرد و انگیزههای
کســب ســود را نمیتوان منشــأ این تغییر جهت دانســت.
دلیل هم این اســت؛ در فضایی که قیمتها کاهشی است
و چشــمانداز منفی قوی هم وجــود ندارد ،ریســک خرید،
آن هم در قیمتهای مثبت بســیار باالســت از این رو کمتر
کسی در این شرایط جرئت میکند سرمایه اش را در معرض
ریسک به این بزرگی قرار دهد .شاید افرادی با انگیزههای
خاص و به دلیل اعتقاداتشان تصمیم بگیرند بر خالف موج
شــنا کنند اما صاحبان سرمایه که دراندیشــه سود یا حفظ
قدرت خرید دارایی خود هســتند هرگــز چنین تصمیمی
نمیگیرند .حتی قماربازان هم چنین ریسکی نمیکنند!
بنابراین درباره تغییر جهت عجیب بازار از ظهر چهارشــنبه
باید به موضوعات دیگریاندیشــید .مثــل خرید هماهنگ
و برنامه ریزی شــده توســط افراد یا نهادهای خــاص؛ مثال
یک شــبکه منســجم از محتکران یا عامالن دشــمن .دسته
اول به مــدد هماهنگی و فعالیت شــبکهای ریســک خود را
کاهش میدهند و دسته دوم هم اصال دغدغه سود و سرمایه
ندارند بلکه اهداف سیاســی دارنــد از این رو بــه راحتی در
خالف جهــت حرکت میکننــد .طبیعتا دربــاره روایی این
فرضیه ،بدون شواهد نمیتوان بحث کرد و صرفا میتوان از
احتمال وقوع آن سخن گفت ضمن این که شرایط همچنان
احساسی است و هرلحظه ممکن است اتفاقات جدید بیفتد
و روندهای معکوس آغاز شود .با همه اینها اما ،نباید نقش
برخی کاستیهای سیاست جدید ارزی را هم نادیده گرفت.
شــایان ذکر اســت که سیاســت جدید از محل تعمیق بازار
ثانویه میتواند به راحتی ،عوامل اقتصادی – نه لزوما عوامل
سیاســی -را کنترل کند و به بازار ارز در نرخهای زیر هشت
هزار تومان تعادل ببخشد .اما این مشروط به آن است که این
بازار« ،بازار»باشد و عیان و نه نابازار و در پستو.برای توضیح
اجازه بدهیــد مثالی بزنم .وقتــی قصد خریــد کاالیی مثال
خودرو دارید .یا به سایت خودروکنندگان میروید یا در بازار
چرخی میزنید و از چند نفر نرخ میگیرید .وقتی میبینید
کــه «تعــداد قابــل توجهــی» از خریــداران و فروشــندگان،
«آزادانه» نرخی را برای این خودرو اعــام میکنند اعتماد
میکنیــد و آن نــرخ را به عنــوان نرخ بــازار میپذیریــد .اما
اگر حدس بزنیــد که مبادله واقعــی انجام نشــده یا عدهای
میخواهند نرخ سازی کنند یا انگیزهای غیراقتصادی دارند
یا این که تعداد مبادالت به این نرخ بسیار کم باشد ،طبیعتا
احتیاط میکنید و آن نرخ را برای مبادله خود نمیپذیرید تا
اوضاع شفاف شود.بازار ارز و از جمله بازار ثانویه نیز اکنون
همین طور است .غیر از مبادله کنندگان دارای مجوز ورود
به سامانه ،کسی نمیداند که چقدر مبادله انجام شده است
و به چه نرخی .اگر این موضوع شفاف اطالع رسانی نشود و
تحت سامانهای عمومی اعالم نشود ،درباره مرجعیت یافتن
بازار ثانویه – حتی با وجــود افزایش حجم مبادالت ،تعمیق
بازار و یافتن سهم غالب از معامالت -باید با تردیداندیشید.
ای کاش بانک مرکزی ،به سرعت سامانه سنا را راهاندازی و
همچنین سامانهای برای رصد بازار ثانویه توسط عموم هم
فراهم کند .وقتی مردم ببینند که افراد و شرکتهای بزرگ
آزادانه معامالت خود را بر اساس یک نرخ انجام میدهند به
آن اعتماد خواهد کرد اما اگــر نبینند به دنبال مراجع دیگر
خواهند رفت.

...
خبر

طرح «تامین کاالی اساسی محرومان»
به شورای هماهنگی قوا ارسال شد
ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس از ارســال
طرحی به شورای عالی هماهنگی قوا از سوی مجلس خبر
داد و گفــت :این طــرح ســاز و کاری برای تامیــن کاالهای
اساسی اقشار آسیب پذیر تعیین کرده است .محمد مهدی
مفتح به مهر گفت :به نظر میرســد باید شرایطی همانند
کوپن فراهم شــود و مردم مطمئن باشــند حداقلهایی از
کاالهای اساســی مانند برنج ،گوشــت و روغــن را دریافت
خواهند کرد ،زیرا ما در شرایطی هســتیم که دولت باید به
مردم کمک کند .مفتــح ادامه داد :این کاالهای اساســی
باید در قالب سهمیهای به مردم محروم اختصاص یابد و باید
خیال مردم راحت باشــد که در تامین حداقلهای زندگی
شان دچار مشکل نخواهند شد.
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«بگم بگم» و اتهامات عجیب نمایندگان و وزیر کار تعجب افکار عمومی را برانگیخت

استیضاح اخالق

وزیر کار به رغم عبور از استیضاح نافرجام اواخر
سال گذشته و در شرایطی که جلسه استیضاح
مملو از حواشــی ،ادعاهای عجیــب و اتهامات
موافقــان و مخالفان علیــه یکدیگــر و وزیر کار
بود ،اینبار نتوانســت از ســد اســتیضاح عبور
کند و مجبور شد پس از پنج سال سکان داری
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را ترک کند.
حجم ادعاها و افشــاگریهای مطرح شده در
این جلســه به حدی بــود که رئیــس مجلس از
هیئت نظــارت بر رفتــار نمایندگان خواســت
ظرف دو هفته به این موضوع رسیدگی و نتیجه
را گزارش کند.به گزارش خراســان به رغم آن
که برخی نمایندگان اعتقاد داشتند استیضاح
علی ربیعی باید ابتدا به کمیســیون تخصصی
میرفت و در صورت دست نیافتن به نتیجه در
دستور کار قرار میگرفت این طرح استیضاح
صبحروزگذشتهبهعنواناولیندستورمجلس
قرائت شد اما به دنبال آن رئیس مجلس برای
نیم ســاعت تنفس اعالم کرد تا در جلســه غیر
علنی بــه این امــا و اگرها رســیدگی کند و یک
تصمیم واحد درباره آن گرفته شود.
▪ 11نماینده مــوافــق استیضاح پشت
میکروفن قرار نگرفتند

پــس از گشــوده شــدن درهــای مجلــس
بــه روی خبرنــگاران پارلمانــی ،تنــش و
هیاهــوی نمایــان در صحــن گویــای آن بــود
کــه ایــن جلســه بــا حاشــیههایی همــراه بوده
اســت بــه طــوری کــه  11نماینــده موافــق
اســتیضاح در اعتــراض بــه هیئــت رئیســه
حاضر نشــدند پشــت میکروفــن قــرار بگیرند.
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
با حضور در جمــع خبرنگاران پارلمــان دراین
بــاره گفــت :در قضیه اســتیضاح آقــای ربیعی
کمیســیون اجتماعــی بــه عنــوان کمیســیون
رسیدگیکنندهبهطرحاستیضاحبایدجلساتی
را در این خصوص برگزار میکرد و البته رئیس
کمیســیون اجتماعــی اعــام کرد کمیســیون
اجتماعی نتوانســت ســر وقت جلســه تشکیل
دهد.وی افزود :اتفــاق بدی که در صحن علنی
مجلس افتــاد ،این بود که این دوســتان باید در
موافقتبااستیضاحومخالفتباربیعیصحبت
میکردند اما این آقایان پشــت تریبون مجلس
نیامدند و به نظر بنده کار خوبی نکردند.به گفته
نعمتیاینافرادکهبرایصحبتدرقالبموافق
ومخالفاستیضاحثبتنامکردهبودنددردقیقه
 90دچــار تردید شــده بودند و نمیخواســتند
صحبت کنند وهمین امر موجــب اعالم تنفس
 30دقیقهای جلسه علنی شده بود.
▪آغاز جلسه بدون حضور وزیر

در آغاز جلســه علی رســتمیان نماینــده موافق
استیضاح پشــت تریبون قرار گرفت اما علیرضا
محجوبنمایندهمخالفاستیضاحمقابلجایگاه
هیئت رئیسه ایســتاده بود و با صدای بلندتذکر
دادکهنبودنوزیردرجلسهاستیضاحشخالف
آیین نامه است.این اعتراض از سوی الریجانی
با بیان ایــن مطلب کــه «هیچ کجــای آییننامه
صراحتی برای آغاز جلسه اســتیضاح با حضور

وزیر اســتیضاح شــونده ندارد» بی پاسخ نماند.
وی خطاب به این نماینده گفت :آییننامه هیچ
صراحتی نــدارد بنابراین وزیر باشــد یا نباشــد
اســتیضاح باید آغــاز شــود بنابراین لطفــا آقای
رستمیانمطالبخودرابیانکنید.بهدنبالآن
دقایقی بعد علی ربیعی به همــراه رضا انصاری
معاون منابع انســانی رئیسجمهور و جمعی از
دولتمردانواردصحنعلنیمجلسشدند.
▪ادعای شام شاهانه  900میلیونی

رســتمیان در اعالم نظر خود به عنوان موافق
استیضاح اشاره به  900میلیون تومان هزینه
همایــش و مهمانی شــاهانه محســنی بندپی
(رئیس ســازمان بهزیســتی) داشــت و اظهار
کرد :آیا کارگری که به خاطر او اشک میریزید
و آیــا معلولی که عصــا و ویلچــر نــدارد ،از این
سفره شــاهانه اســتفاده میکرد و شــما به آن
واکنش نشــان دادید؟ســپس دیگر مخالفان
وموافقــان اســتیضاح بــرای ارائــه اســتدالل
خود حضــور یافتنــد .تمرکــز عمــده موافقان
بر شرکتهای شستا بود و برخی نیز اقدامات
ربیعی همچون گریستن وی را شبیه به«شوی
تلویزیونی»خواندنــد .اما بحــث و تنش زمانی
میان موافقان و مخالفان باال گرفت که صحبت
از بگم بگمها به میان آمد.این اظهارات تا آن جا
ادامه یافت که طبق اظهــار برخی نمایندگان
چون نگهبان ســامی مجلس در این جلســه
توسط اهالی پارلمان به توپ بسته شد.
▪رکورد تازهای از بگم بگمهای سیاسی

عبدالحمید خــدری در مخالفت با اســتیضاح
ربیعی گفت :کســانی که امروز با جوســازی و
سمپاشی جایگاه و شأن مجلسرا به عدم رای
اعتماد به آقای ربیعی گره زدهاند ،کاری خالف
اخالق انجام دادهاند.وی همچنین با اشاره به
اظهارات رستمیان درباره شام اشرافی 900
میلیونی آقای وزیر گفت :این چه شام عشایری
بوده که  900میلیون هزینه داشته است! وی
همچنین خطاب بــه این نماینــده اظهارکرد،
خوب اســت من هــم اشــاره کنم چــون گزینه
مدیرکلی شما در کمیته انتصابات رای نیاورده
است این گونه برآشفته شدهاید؟ آقایی که دم
از شــنیدهها زدیــد و فرمودید من شــنیدم که
نمایندگان گفتند فضــای مجلس به نفع آقای
ربیعی است .تو شنیدی اما من هم شنیدم.

نودمین یارانه نقدی  ۴۵۵۰۰تومانی ،پنج شــنبه  ۲۵مرداد به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شــد .به گزارش مهر ،یارانه نقدی ۴۵۵۰۰
تومانی در حالی پنج شنبه  ۲۵مرداد با ورود به ایستگاه نودم به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شدکه طی این سالها همواره قرار بر اصالح
روند واریز این مبلغ بوده است.

▪ربیعی خطاب بــه پورابراهیمی :آقــای
کهنوجی را میشناسید؟!

در ادامــه این مشــاجره لفظــی بــا ورود وزیر
کار ،ایــن بــار پــور ابراهیمــی در مواجهــه
بــا ســوالی از ســوی ربیعــی غافلگیرشــد.
او خطاب بــه پورابراهیمی گفت :شــما آقای
کهنوجی را میشناسید ،رزومه ایشان دست
من چــه کار میکند ،اگــر ایشــان از مدیران
مس میشد مشــکل شــما با بنده این چنین
ادامه پیدا میکرد؟ آقــای پورابراهیمی این
نامه برای بنــده نبوده و مربــوط به اطالعات
نیروی انتظامی است.ســرانجام جلسه پنج
ساعته اســتیضاح علی ربیعی همراه با طرح
ادعاهای نامتعارف از سوی نمایندگان وزیر
مبنی بر مواردی چــون معاملــه برخی افراد
باهیئت رئیسه برایانداختن وزیر یا زدو بند
نمایندگان برای باقی مانــدن وزیر در حالی
کــه مشــاجرهها همچنــان ادامــه داشــت به
پایان رسید و نتیجه حاصله خداحافظی علی
ربیعــی از صندلی وزارت بــا غلبه  ۱۲۹رای
موافق بر  ۱۱۱رای مخالف استیضاح بود.
▪تالش پزشکیان برای آرام کردن صحن

ایــن وضعیت بــا صحبتهــا همــراه بــا فریاد و
جنجــال مخالفان ربیعــی آن چنان داغ شــده
بــود کــه در نهایــت مســعود پزشــکیان پشــت
تریبون قرار گرفت و با بیان این فرمایش موالی
متقیــان (ع) مبنی براین که فاصلــه میان حق
و باطل چهار انگشــت بین چشم و گوش است
گفت :بنده قرار نبود صحبت کنم ،اما از صبح
که وضــع موجــود و بحثهای برخــی عزیزان
نســبت بــه مجلــس را دیــدم ،احســاس کردم
باید از مجلس و نمایندگان دفــاع کنم.وی در
حالی که اظهاراتش با فریاد احسنت احسنت
نمایندگان همراه میشد با انتقاد از اظهارات
نمایندگان درباره البی گری نمایندگان گفت:
این کــه بگویند نماینــدگان البی کــرده و پول
گرفتنــد ،بیاحترامی و بیانصافی اســت .ما
میخواهیم چه کسی را زیر سوال ببریم؟ بنده
به عملکرد آقای ربیعی رای مثبت میدهم اما
این چه جوی اســت راه افتاده که اگر کسی به
اســتیضاح رای ندهــد حیثیت مجلــس از بین
میرود .اگر ما تحت جو و بر اســاس فشار رای
دهیم آن وقت اســت که حیثیت مجلس از بین
میرود .باید بر اساس حق و نه جوسازی و زدن
انگ ،تهمت و افترا رای داد.
▪مجادله پورابراهیمی و پزشکیان بر سر
استخدام فرزندان

سپس پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد
در موافقت با اســتیضاح سخنانی ایراد داشت
که فضای بگم بگمهای سیاســی را در ذهنها
متبادر کرد به طوری که وی در آغاز نطق خود
خطاب بــه نایــب رئیس مجلــس گفــت :آقای
پزشــکیان باید بــه این ســوال جــواب دهد که
زهرا پزشــکیان مســئول فاینانس پتروشیمی
با مدرک لیســانس چه نســبتی بــا او دارد؟به
دنبال این سوال ،پزشکیان به این اتهام پاسخ
داد و گفت :دختر من فوق لیســانس شیمی از
دانشــگاه شــریف دارد که قبل از آن که آقایان
سر کار آیند در پتروشیمی کار میکرد .آیا این
به آن معناســت که من رانتخوار هســتم؟ اگر
قرار باشد ما هم مثل آقای پورابراهیمی حرف
بزنیم ،میخواهید بگویم کــه بچههای آنها و
دار و دستهشان در این سیســتم بیشتر درگیر
هســتند یا بچههــای من؟ ایــن حرفهــا را که
میزنند چه معنایی دارد.

▪درخواست الریجانی از هیئت نظارت بر
رفتار نمایندگان

در این میــان اظهــارات تنــد نماینــدگان در
جلسه علنی تا آن جا ادامه داشت که درنهایت
الریجانــی رئیس مجلس پــس از رای گیری
نمایندگان خود وارد صحنه شــد ودر دفاع از
شان مجلس توضیحاتی ارائه کرد.وی گفت:
این اســتیضاح انجام شــد و مطالب مختلفی
گفته شد که میتوانســت مطرح نشود.من از
آقای ربیعی میخواهم نام کســی را که گفته
پول بدهید به هیئت رئیســه بدهد تا ماجرا را
پیگیری کنیم .الریجانی همچنین خطاب به
نمایندگانی که نامهایی را در نطقهای خود
مطرح کرده بودند گفت :آقایــان هم که ادعا
کردند اسامی را به هیئت رئیسه بدهند تا آن را
پیگیری کنیم .رئیس مجلس سپس از هیئت
نظــارت بر رفتــار نمایندگان خواســت ظرف
دو هفته به این موضوع رســیدگی و نتیجه را
گزارش کند.
▪حاشیههای جلسه استیضاح

*ازنکات قابل توجه جلســه اســتیضاح غیبت
نســبتا طوالنی رئیس مجلــس در میانــه بود.
چراکه براساس عادت شــخص رئیس مجلس
عمده جلســات حائز اهمیت چون اســتیضاح
وزیران به ریاست وی برگزار میشود.
*در جریــان نطق پورابراهیمــی در مخالفت با
وزیر کار ،وی خواستار پخش فیلمی از مخالفت
خود با ربیعی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت
یازدهم شد که این فیلم بدون صدا پخش شد و
اینامراعتراضپورابراهیمیرابهدنبالداشت
که نطق خود را موکول به پخش این فیلم کرد،
او پس از این که دقایقی اظهارات خود را مطرح
کرد بقیه ســخنان خود را نیمه تمام گذاشت تا
بعد از این که اشــکال سیستم پخش رفع شود،
صحبتهای خود را ادامه دهد.
*زمانی که پورابراهیمی از ربیعی درباره منزل
میلیاردیاش در شــمال شهر ســوال پرسید،
عبدالحمید خدری نماینده بوشهر به شدت به
وی اعتراض کرد تا جایی که فریادهای او نظم
جلسه علنی را بر هم زد.
*پورابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس در اعالم مخالفت خود با حضور ربیعی
در وزارت کار گفــت :در اســتیضاح قبلــی از
ربیعی به عنوان خــدای البی نام بــردم ،امروز

شاخص کل

استناد بنده این است که ایشــان زمین و زمان
را به تنگ آورده است که در وزارتخانه بماند.
*پزشــکیان در انتقاد به اظهارات نمایندگان
دربــاره البی گری نماینــدگان و صحبتهایی
درباره دریافــت پول با عصبانیــت گفت :کدام
نماینده پول گرفته که به استیضاح رای ندهد؟
اگر این موضوع ثابت شــود بایــد آن نماینده از
مجلس اخراج شود.
*وی با بیــان این کــه دختــرش بیام و ســوار
نیســت گفت :آقای تقــیزاده معــاون وزیر در
همین مجلــس به من گفت که میگویند پســر
بنده با پسر آقای ربیعی شــرکت زده و در دبی
تشکیالت راهانداختهاند ،حال این که پسر من
اصال پسر آقای ربیعی را نمیشناسد.
*در حالی کــه مقصودی نماینده ســبزوار در
مجلس سخنان خود را در مخالفت با عملکرد
ربیعیوموافقاستیضاح،دالیلمخالفتخود
را مطرح کرد قصد خروج از جایگاه ناطقین را
داشت قاســم میرزایینکو نماینده دماوند به
سمت وی حملهور و ســخنان رکیکی علیه او
مطرح کــرد .لحن صحبتهــای میرزایینکو
موجــب عصبانیــت شــدید مقصودی شــد به
طوری که وی قصد وارد کــردن ضربهای به او
داشت اما در نهایت درگیری با میانجیگری
تعداد زیــادی از نمایندگان و تذکــرات مکرر
الریجانی ختم شد.
*حســین مقصودی در نطق خود خطاب به
رئیس جمهوری گفت :مقصر امروز این واقعه
و قصه پرغصه مجلس شما هستید و آنهایی
که دیشب شام معاویه و یزید را خوردند؛ آقای
روحانی! شــما اگر به فکر اتحاد و آشتی ملی
بودید مشــاهده کردید که ســه بار ایــن وزیر
استیضاح شد اما شما او را نگه داشتید.
*ربیعی در دفاعیات بااشاره به فشارهایی که
به وی وارد میشــود ،گفت :رئیس بهزیستی
سبزوار یک زن برجسته است اما به من فشار
میآورند که یا این فرد را بــردار یا این که تو را
اســتیضاح میکنیم .در اتاق مــن میگویند
سالی  500 ،400میلیون تومان به حساب
فرد مدنظر آنها واریز شود.
*ربیعی در بخشــی از دفاعیاتش با اشــاره به
برخی شایعات منتشر شده درباره منزل 25
میلیــاردی خــود گفت کــه در منــزل باجناق
محمدعلی نجفی شــهردار تهران که چهار تا
پنج میلیارد تومان ارزش دارد ،مستاجر است.
*حســین مقصودی نماینده مردم ســبزوار،
اولین مخالف وزیرکار گفت« :معاون پارلمانی
دولت به بنده گفت بین وزیران اقتصاد و کار ،از
وزیراقتصاد دفاع کنید و ربیعی را خوددانید!
در بانک توســع ه وتعاون  1.5میلیــارددالر از
ذخیره مملکت پول برداشتند».
*حســن نــوروزی ،نماینــده اصو لگــرای
رباطکریم کار را به فرزند علیربیعی کشــاند
و گفت« :پســر ربیعی با پســر تقیزاده معاون
ربیعی در دبی شرکت دارند ،و رابطشان هم
عبدالناصر موسویالجزایری است ».ربیعی
در پاسخ گفت :آقای نوروزی به خدا پناهبرید و
اگر این ادعا درست باشد همین االن از وزارت
کار میروم.
*خــدری ،نماینــده مــردم گنــاوه و موافــق
وزیرکار گفت« :بــه من گفتند اگــر فکر تایید
صالحیــت در ســال  ۹۸هســتی ،از وزیرکار
دفاع نکن».
*محســنی بندپــی رئیــس بهزیســتی در
گفتوگو بــا ایســنا حرفهای رســتمیان را
دروغ محــض خوانــد و گفــت :ایــن اتهــام را
پیگیری حقوقی میکند.

هشدار دادستان تهران و فرماندهکل بسیج به محتکران وشرکتهای متخلف

عباس جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران روز چهارشنبه
در یــک نشســت خبــری بــه شــرکتهای تجــاری راجع به
عمل نکــردن به تعهداتشــان هشــدار داد و از صــدور ۲۳
فقــره کیفرخواســت در پروندههــای ارزی و تلفــن همراه و
بازداشــت  ۶۵متهم در این دو پرونده خبــر داد .به گزارش
فــارس ،عبــاس جعفری دولــت آبادی دادســتان تهــران با
هشــدار به شــرکتهای تجاری که در امــر واردات کاال ،ارز
 4200تومانی از دولت دریافت کرده و بر خالف تعهد خود
بــه واردات کاال اقدام نکــرده یا در صــورت انجــام واردات،
کاالهــای وارد شــده را به نــرخ آزاد بــه فروش رســاندهاند،

اظهارکــرد :تصــور مدیران این شــرکتها مبنی بــر این که
میتوانند به صرف پرداخت جریمه گرانفروشی بر اساس
قانون تعزیرات حکومتی از مســئولیت خطیر خود در ایجاد
وضع بحرانی در حــوزه ارز واردات کاال شــانه خالی کنند،
محکوم به بطالن است و به مدیران این شرکت هشدار داده
میشــود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون
مجــازات اخاللگــران در نظــام اقتصــادی کشــور مصوب
 1369و اصالحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که
وفق بند ب از ماده یک آن« ،گرانفروشی کالن» و «احتکار
عمــده» ارزاق یــا دیگرنیازمندیهــای عمومی بــا توجه به

کدام کاالهای عمده زندگی رشد
مصرف بیشتری داشتند؟
آمار مصرف لوازم عمده زندگی در خانوارهای شهری
نشان میدهد که در ســال  ،96بیشترین رشد مصرف
مربوط به خودروی شــخصی بوده اســت .در این سال
درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از این کاال3 ،
درصد زیاد شده است .بعد از آن ،یخچال فریزر با رشد
 2.7درصدی ،مایکروفر با رشد  2.1درصدی ،ماشین
لباس شویی با رشد  1.8درصدی ،ماشین ظرف شویی
با رشد  1.5درصدی و جاروبرقی با رشد  0.7درصدی
قرار دارند( .مرکز آمار ایران)

...
بازارخبر

قیمتها در بازار خودرو نزولی شد

ایسنا -رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان
خودروی تهران از نزولی شدن قیمتها در بازار خودروهای
داخلی و وارداتی به دنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت
خبر داد .به گفته وی در همین چند روز قیمت خودروهای
داخلی به طور میانگین ۱۸درصد و خودروهای وارداتی نیز
 ۶درصد کاهش یافته است.

بزرگترین مشتریان نفتی ایران ،خرید خود
را افزایش دادند
ایســنا-برآورد پایگاه خبری«اساند پی گلوبال پالتس»،
طبق آمــار نــرم افــزار جریان تجــاری پالتــس ،نشــان داد
صادرات نفت ایران در ژوئیه(تیر-مــرداد) با کاهش خرید
کره جنوبــی و اروپا دچار افت شــد اما خرید چیــن و هند از
ایران باال ماند .بر این اساس ،واردات چین  77هزار بشکه
و هند  40هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

گردش آمریکا از چین به هند برای فروش نفت
فارس -به گزارش یک مقام رسمی شرکت نفت هند اعالم
کرد ،شش میلیون بشکه نفت خام آمریکا را برای تحویل در
نوامبر خریداری کرده است .ای.کی.شــارما ،مدیر مالی
شرکت IOCهند امروز چهارشنبه اعالم کرد :این نخستین
خریدشرکتازطریقمناقصههایکوتاهمدتازآمریکابوده
اســت .کاهش میزان خرید نفت چین از آمریکا باعث شده
است تا بخشی از نفت آمریکا به سمت هند سرازیر شود.

سپام میتواند جایگزین سوئیفت برای
تعامالت مالی ایران شود
تسنیم -معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان این
که سپام میتواند جایگزین سوئیفت در تعامالت مالی ایران
با کشورهای دیگر شــود افزود :مهمترین مانع ما در زمینه
استفاده از پیام رسانهای جایگزین سوئیفت ،پیدا کردن
کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند.

سند «فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها»
تدوین شد
ایرنــا -در حالی کــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
چندی پیش پست بانک ایران را مامور کرد درباره رمزارزها
و فناوری زنجیره بلوکی پژوهشهایی را سامان دهد؛ دیروز
مدیرعامل پست بانک از تدوین سندی در این باره خبر داد.

عقبگرد  ۲۰۶۲واحدی شاخص کل بورس

جعفری دولت آبادی:متخلفان و اخالل گران ممکن است به  5سال حبس تا اعدام محکوم شوند

شــاخصهای «میزان خســارت وارده»« ،مبالغ مورد ســوء
استفاده» و «آثار فســاد مترتب بر آن» چنانچه با وصف فوق
رخ دهد ،اقدام مجرمانه محسوبشده و مجازات آن ،پنج تا
بیست ســال حبس ،ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه
و  20تا  74ضربه شالق در انظار عمومی است؛ و چنانچه
این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فیاالرض باشد ،در
صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.
در همین حال رئیس ســازمان بسیج مســتضعفین نیز از
برخــورد قاطع نیروهــای انقالبی با محتکــران خبرداد و
گفت :در چند روز گذشته اقالم احتکار شده زیادی توسط

شاخص

نیروهای بسیج کشف و تحویل مراجع قضایی شده است
و به محتکران هشدار جدی میدهیم که با این عمل آنان
بهشــدت برخورد میشــود .بــه گزارش تسنیم ،ســردار
غالمحسین غیب پرور در حاشیه حضور در مناطق محروم
شهرســتان بجنورد در جمع خبرنــگاران از برنامه قاطع
بســیج در برخورد با محتکران خبــرداد و اظهــار کرد :از
هفته گذشــته برنامهای در جهت شناســایی محتکران و
کســانی که انبار میکنند به تمام ردههای مقاومت ابالغ
شــده و ردههای مقاومت در سراسر کشــور در این زمینه
مامور شدهاند.

فــارس -معاملهگــران بــورس تهــران یــک روز پــس از آغاز
معامالت بازار ثانویه ارز بر اساس سیاستهای جدید ارزی
ت سهام گروههای
بانک مرکزی ،در حالی شاهد ریزش قیم 
پیشــرو و کاهش  2هــزار واحــدی شــاخص کل ،در روندی
متعادل از معامالت بــود که اغلب حقوقیهــا از این فرصت
برای جمعآوری سهام اســتفاده کردند .این فرایند با تداوم
معامالت متعادل در گروههای پیشــرو در حالی ادامه یافت
که صف فروش پایداری در گروههای پیشــرو دیده نشــد .به
نظر میرسد طی روزهای آینده بازار سهام فرصتی دوباره با
پیشروشدنگروهپتروشیمیهاودیگرصنایعارزمحوربیابد.
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