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سخت گیری وزارت نفت یک مانع مهم
در رونق گرفتن بورس نفت است

...

ارز وطال

اخبار

معاون نظارتی بانک مرکزی:

از ادغام بانک های فعلی استقبال می کنیم
معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر این که هیچ برنامه
ای برای افزایش تعداد بانک ها نداریم ،گفت :بانک مرکزی
از ادغام بانــک ها اســتقبال می کند.فرشــاد حیــدری در
گفتوگو با فارس دربــاره ثبت زیــان در صورتهای مالی
تعدادی از بانکهــا ،اظهار کــرد :زیانها تمامــا مربوط به
یک دوره مالی نیست بلکه بخش عمده ای از زیان برخی از
بانکها مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است
که عمدتا مربوط به تســهیالت پرداخت شده در سال های
قبل اســت و برای آن ها ذخیره کافی گرفته نشــده است و
در این ســالها با شفافســازی بهعمل آمده به تدریج این
اصالحات در صورت مالی این بانک ها منعکس شده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این که همه بانکهای
دولتی و خصوصی را در قالب برنامه اصــاح نظام بانکی،
اصالح خواهیم کــرد تا بانکها به ســمت ســامت و ثبات
مالــی و ســودآوری حرکــت کننــد ،افــزود :امیدواریــم در
یــک برنامــه  10ســاله عملیــات کلیــه بانکهــای کشــور
شفافتر شود و دارای استحکام و ساختار مالی استاندارد
شــوند.وی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیــا در ایــن برنامه
 10ســاله تعــداد بانکهــا افزایــش مییابد ،گفــت :هیچ
برنامهای بــرای افزایش تعــداد بانکهای کشــور نداریم.
عضو هیئــت عامــل بانک مرکــزی تاکیــد کرد :براســاس
سیاســتهای کالن نظــام ،تعداد شــعب و تعــداد بانکها
در کشــور کافی اســت و نیازی بــه افزایش تعــداد بانک ها
نیست اما از ادغام بانکها در صورت تمایل آن ها استقبال
میکنیم.وی ادامه داد :هدف بانک مرکزی این اســت که
به جای تعدد بانکها ،کشور دارای تعداد مناسبی بانک با
ثبات و سالمت مالی باشــد تا بتوانند با ارائه خدمات بهتر و
ارزان تر به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.

مدیر سازمان اداری و استخدامی:

 ۱۶۰۰دستگاه اجرایی اطالعات حقوق و
مزایا را اعالم نکرده اند

رئیس مرکز فناوری اطالعات سازمان اداری و استخدامی
با بیان این که  ۱۶۰۰دستگاه اجرایی اطالعات مربوط به
حقوق و مزایا را ارائه نکردند ،افزود :میزان حقوق مدیران
دولتی بعد از تکمیــل و ثبت اطالعات مربــوط به حقوق در
ســامانه جامع سازمان افشــا میشــود.به گزارش تسنیم،
علی رضی با اشاره به طراحی نهایی و تکمیل شده سامانه
ثبت اطالعات حقوقی مدیران گفت :سامانه ثبت حقوق و
مزایای مدیران قبل از سال  1396آماده بوده و از فروردین
ماه به صــورت عملیاتی در اختیار ســازمان ها قــرار گرفته
است .با این حال بسیاری از دستگاه های اجرایی اقدام به
ورود اطالعات نکردند .در این زمینه ،نظارت دستگاه های
نظارتی بر این کار بیش از پیش شد و بنا بر آخرین آمار اکنون
که بیش از دو هزار دســتگاه اجرایی به همراه زیر مجموعه
ها و ادارات کل استان ها فعالیت دارند تنها  400دستگاه
و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده و اطالعات مربوط
به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند .وی
تصریح کرد :مجلس و قوه مقننه جمهوری اسالمی ایران نام
کاربری و شناسه عبور برای ورود به سامانه و ثبت اطالعات
دریافت کرده اند اما تا به امروز اقدام به ثبت اطالعات نکرده
اند .رضی گفت :اگر در این روند شاهد عدم ورود اطالعات
و تخلف از ســوی دســتگاه های اجرایی و نهادهای دولتی
باشیم ،موضوع را به دستگاه های نظارتی ارجاع می دهیم.

نهاوندیان :بسته دوم ارزی باید زودتر
ابالغ می شد
معاون اقتصــادی رئیــس جمهور گفــت :بســته دوم ارزی
بایــد زودتــر ابالغ میشــد ،ضمــن این کــه باید دربــاره آن
اطالعرســانی دقیق صورت گیرد.به گزارش مهر ،محمد
نهاوندیــان شــنبه شــب در برنامــه نــگاه یک ســیما گفت:
سیاســتهای جدید بســته ارزی بایــد زودتر از ایــن ابالغ
میشد ،البته در بسته نخست ارزی نیز ارز صادرکنندگان با
آزادی عمل در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت و امکان
مبادله آزاد بیــن صادر کننــده و وارد کننده وجود داشــت
اما اگر این موضوع اجرایی و اطالع رســانی کامل می شد،
قیمت های غیرواقعی برای ارز شــکل نمــی گرفت.معاون
اقتصادی رئیس جمهور گفت :اطالع رسانی درباره بسته
ارزی جدید نیــز باید کامل شــود و صرافی ها متعهد شــده
اند برای انواع خدمات ،ارز مورد نیاز را تأمین کنند؛ در این
میان نرخی که برای ارز در صرافی ها معامله می شود با نرخ
سامانه نیما یک تا  2درصد اختالف دارد.وی گفت :در بازار
سکه و طال اکنون فروشنده ها بیش از خریداران هستند و
پیش بینی های کارشناسان روند نزولی قیمت ها را در چند
روز آینده نشان می دهد و نرخ ارز در بازار کاهش می یابد .
معاون رئیس جمهور افــزود :نرخ ارز از دولــت دوم تا پنجم
، 4.7از دولت پنجم تا ششــم  ،3.9از دولت هشــتم تا نهم
، 1.9از دولت نهم تا دهم  3.5و در دولت یازدهم  1.2برابر
شد .نهاوندیان گفت :نرخ ارز در دولت دوازدهم  ۲/۵برابر
شده است؛نقدینگی کشور از ســال  ۵۸تا سال ۲۳۰ ،۹۲
برابر شد.وی تصریح کرد :نقدینگی از سال  ۸۴تا  ، ۸۸دو
و نیم ،از  ۸۸تا  2.7 ،۹۲و از  ۹۲تا  ۹۶دو برابر شده است.
وی افزود :افزایش نقدینگی در ابتدا به دلیل بدهی دولت
به بانک مرکــزی بود اما این بدهی در چهار ســال گذشــته
کاهش یافت با این حال بدهی بانک هــا به بانک مرکزی و
بی انضباطی مالی به دلیل وجود مؤسسات مالی غیرمجاز
نقدینگی را در کشور افزایش داد.

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یورو

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
)0(42.000

)0( 47.956

6.138

)0( 53.629

11/437

سکه طرح جدید

2.970/000

36.000.000

)0(41.000.000

2.927/400

34.160.000

) 1/540.000( 37.040.000

وزیر صنعت با اشاره به تدوین بسته حمایت از تولید خبر داد:



نیم سکه

ربع سکه

10.000.000 20.000.000
17.760.000

9.120/000

اونس جهانی

بورس ایران

(دالر)

مقدار

129.901

شاخص کل

)0( 1.211

تغییر

+888

شاخص

 5توصیه بلومبرگ به ایران برای مواجهه با تحریم ها

حل مشکل بانکی ،افزایش همکاری با دوستان

پیشنهاد صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده صنعت برای یک سال
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در شرایط
فعلی تولید و بازار ،مالیــات بر ارزش افزوده
واحدهای تولیــدی کوچک و متوســط باید
به مدت شــش ماه تا یک ســال صفر شود.به
گــزارش ایرنــا« ،محمــد شــریعتمداری» در
آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع
کوچک ایران ،افزود :با توجه به مشکالتی که
برای واحدهای تولیدی ایجاد شــده ،بسته
«حمایــت از تولیــد» بــه زودی تقدیــم دولت
می شــود که در آن تمهیداتی برای کمک به
صنایع در نظر گرفته شــده است.وی اضافه
کرد :مالیات الزم اســت اما در شرایط فعلی
تولید و بــازار ،باید بــه طور خــاص برای یک
دوره کوتاه مدت تعدیل شود.وزیر صنعت با
بیان این که «یکی از دالیل اســتفاده اهرمی
از منابع بودجه ،همین شــرایطی اســت که
با آن مواجه هســتیم» ،افزود :ما به هیچ وجه
پیشنهاد نمی کنیم  70هزار میلیارد تومان
منابع مالیات ارزش افزوده را یک جا حذف
کنیم بلکه پیشنهاد داده ایم مالیات بر ارزش
افزوده واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
که میــزان قابــل توجهی از اشــتغال کشــور
را به خود اختصاص داده ،شــش مــاه تا یک
ســال صفــر شود.شــریعتمداری« ،افزایش
خط اعتباری واحدهــای تولیدی» و «تامین
ســرمایه در گردش بــا نرخ های مناســب» را
از دیگر پیشــنهادهای مطرح شــده در بسته

در حالی که با طرح موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور ،مدتی است بحث عرضه نفت در بورس مطرح است ،علی بختیارعضو کمیسیون انرژی به انتقاد از
انحصارطلبیوزارتنفتدرزمینهفروشنفتپرداختوبااشارهبهشکستتجربههایپیشینگفت:یکیازموانعپیشرویبخشخصوصیبرایخریدنفتاز
بورس،قوانینسختگیرانهوزارتنفتبرایثبتقرارداداست.بهگزارشفارسوینبودزیرساختکافیدربورسراهمعلتدیگرشکستبورسنفتدانست.

خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ ضمن اشاره به خروج ترامپ از برجام درباره وضعیت اقتصاد
ایران توصیه کرد که کشورهای همســایه ایران مثل ترکیه ،روسیه و چین به همکاری با ایران
ادامه خواهند داد بنابراین ایــران باید توافق نامه های مبادله با ارز ملــی (پیمان پولی) با این
کشــورها امضا کند .این پایگاه معتبر همچنین توصیه کرده اســت که معضــات جدی نظام
بانکی رفع شود .به گزارش ایسنا ،بلومبرگ نوشت :عقبنشینی قابل انتظار دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا از برجام باعث شده است تهدیدهایی متوجه اقتصاد این کشور شود .اما
از دید اقتصاددانان و کارشناسان راهحلهایی برای به حداقل رساندن آسیبها وجود دارد.
▪تسهیل مبادالت با دوستان

درحالیکهمدتهاستکارشناسانخواستاربرقراریپیمانپولیدووچندجانبهباکشورهای
همسایههستند،بلومبرگهمبراینموضوعتاکیدکردونوشت:کشورهایینظیرترکیه،روسیه
و چین به احتمال بسیار زیاد بازار ایران را کامال ترک نخواهند کرد و به مقامات توصیه میشود
توافق نامههایی با این کشورها برای مبادله با ایران به ارزهای یکدیگر امضا کنند.
حمایت از دولت ذکر کرد و گفت :در موضوع
سازمانتامیناجتماعی،مامخالفپرداخت
مطالبات تامین اجتماعی نیســتیم اما آیا در
شرایط خاص کنونی دریافت همه مطالبات
معوق از صنایع کوچک و متوسط الزم است؟
این عضــو هیئت وزیــران کابینــه دوازدهم
در حضــور رئیــس مجلــس گفــت :اجــرای
همه این پیشــنهادها نیازمنــد وضع قانون
اســت .اما با تمهیدات رهبر معظم انقالب،
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای
تصمیم گیری های موقت و حل مشــکالت
آنی فعاالن اقتصادی تشــکیل شــده است
که این شــورا مــی توانــد بخشــی از چالش
های پیش روی فعاالن اقتصادی را برطرف

...



نفت و گاز

کنــد.وی همچنین پیشــنهاد ایجــاد بانک
تخصصــی صنایع کوچــک را مطــرح کرد و
گفــت :مذاکراتی بــا وزیر امــور اقتصادی و
دارایی داشته ایم که با تغییر اساسنامه یکی
از بانک های فعلی یا ایجاد بانک جدید ،یک
بانک تخصصی برای صنایع کوچک ایجاد
شود.شــریعتمداری همچنین به مشکالت
پیــش روی واحدهــای صنعتی اشــاره کرد
و گفــت 40 :هــزار و  190واحــد صنعتــی
در شــهرک های صنعتــی پرونــده فعالیت
دریافت کرده اند که عمال  62درصد از این
شرکت ها مشــغول فعالیت هســتند؛ بقیه
شــرکت ها یا تعطیل هســتند یا بــا حداقل
ظرفیت فعالیت می کنند.

▪پرداختن به مشکالت نظام بانکی

بلومبرگ درباره سیســتم بانکی ایران هم تصریح کرد :سیستم اســتقراضی ایران در بحران
اســت چرا که وام های معوق و سرمایه گذاری ســنگین در دارایی های با قدرت نقدشوندگی
پایین نظیر مســکن آن را با مشــکالتی مواجه کرده اســت .بانک مرکزی ایران تاکنون صدها
میلیون دالر برای نجات برخی موسسات مالی هزینه کرده اســت .در زمان رفع تحریم ها در
سال  ۲۰۱۵مشخص شد که نظام بانکداری در ایران فاصله زیادی از بانکداری جهانی دارد
و همین می تواند بدون در نظر گرفتن تحریم ها مانع اتصال آن به بانکداری جهانی شود.
▪رسیدن به اجماع در سیاست گذاری

این پایگاه ضمن تشویق به ادامه خصوصی سازی و کاستن از تصدی گری دولتی ،از سیاست
های جدید ارزی هم استقبال کرده و درنهایت نوشته است :سیاستهایی نظیر کنترل ارزی
به دلیل آن که نیازمند انگیزه سیاسی هستند ،راحتتر به اجرا در می آیند اما تغییرات عمیق
تر و اصالحات ســاختاری نیازمند رســیدن به اجماع دســتگاه های مختلف حکومتی و اراده
برای تغییر است.

...

ارز و طال

برد گازی چین از پیمان شکنی فرانسوی ها در ایران

عقب نشینی ارز و سکه در بازار

در حالی که طبق اعالم مقامات کشورمان  ،شرکت چینی cnpcجایگزین
توتــال در فاز  11پــارس جنوبی خواهد شــد ،بلومبــرگ با اشــاره به این
موضوع نوشــت :اقدامات ترامپ باعث حضور قوی چیــن در بزرگ ترین
میدان گازی جهان شد .به گزارش خراســان ،طبق قراردادی که تیرماه
 96امضا شــد و بنا بر گفتــه وزیر نفــت ،در صورت بازگشــت تحریم های
سازمان ملل و خروج توتال ،شرکت چینی جانشین توتال خواهد شد .روز
شنبه مصطفوی مدیر بخش سرمایهگذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت
رسما اعالم کرد که شرکت چینی جانشین توتال شده و سهم اش از پروژه
از  30درصد به  80.01درصد رســیده است .به نوشــته بلومبرگ با این
اقدام آمریکا و خروج توتال اکنون چینی ها رهبر کنسرسیوم خواهند شد.

در ادامه اجرای سیاســت ارزی جدیــد ،بازارهای ارز و طــا دیروز روند
کاهشــی به خود گرفتنــد .دیروز نــرخ دالر در ســامانه ســنا (مربوط به
معامالت صرافی هــا) با  747تومــان کاهش به  8هــزار و  481تومان
رسید .یورو نیز با افت  20تومانی ،به  9هزار و  279تومان کاهش یافت.
همزمان با افت نرخ ارز ،نرخ سکه نیز نزولی شد .در این زمینه ،هر قطعه
ســکه امامی تا بعد از ظهر دیروز ،بیش از  90هــزار تومان کاهش یافت
و با رســیدن به رقم ســه میلیون و  748هزار تومان ،عم ً
ال به کانال ســه
میلیون و  700هزار تومان عقب نشینی کرد .با این حال ،طال در روندی
معکوس ،دیروز بعد از ظهر با ثبت افزایش حدود 700تومان نسبت به دو
روز قبل ،هر گرم  295هزار و  50تومان معامله شد.



...
مجلس

رئیس مجلس :مصریم حجم دولت کاهش یابد
رئیس مجلس شــورای اســامی در نمایشــگاه توانمندی های صنایع
کوچک ایران با اشاره به اشتغال چهار میلیون کارمند در دولت و حجم
بزرگ بودجه جاری که به بخش اداری کشور اختصاص می یابد ،اظهار
کرد :بودجه جاری به حدود 300هزار میلیارد و بودجه عمرانی تا حدود
 50هزار میلیارد تومان رسیده است .الریجانی با بیان این که در قانون
برنامه (ششم) مطرح شده که در ســال آخر برنامه  15درصد و در سال
دوم 5 ،درصــد از ظرفیت اداری کشــور باید کاهش یابد ،افــزود :با این
حال من چشــمم آب نمی خورد ،حرکتی نمی بینیــم و این بخش مدام
دارد گســترش می یابد .وی تصریح کرد :ما مصریم دولت کار (کاهش
حجم دولت) را انجام دهد.

رکوردداری ایران در آسیا از نظر نرخ
بیکاری
اسپکتاتورایندکس ،گزارش داده است که نرخ بیکاری
بین مردم ایران به  12.1درصد رســیده است .این رقم
بین کشورهای آسیایی تقریب ًا رکورددار است .در میان
کشــورهای آســیایی ترکیه  9.6درصد ،اندونزی 5.1
درصد ،چیــن  3.8درصد و امارات متحــده عربی 1.7
درصد نرخ بیکاری دارند .تنها در کشــورهای آفریقای
جنوبیبا ۲۷درصد،یونان 19.5درصد،نیجریه18.8
درصد ،اسپانیا 15.3درصد و برزیل 12.4درصد ،نرخ
بیکاری نسبت به ایران بیشتر است( .خبرگزاری فارس)

...
بازارخبر

اختصاص یک میلیارد دالر ارز یارانه ای
برای واردات برنج
فارس -دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت :یک میلیارد
دالر ارز تخصیص داده شــده تا حدود یک میلیون تن برنج
وارد شود .تا کنون نیز  800میلیون دالر وارد شده و 200
میلیون دالر آن باقی مانده و با تمدید مهلت واردات بقیه نیز
از کشور مبدا حمل میشود.

صادرات شیرخشک ،چای و کاغذ
ممنوع شد

تسنیم -محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با ارســال نامهای به فــرود عســگری رئیــسکل گمرک با
موضوع ممنوعیت صادرات ،نوشــت :با هدف تنظیم بازار
داخلــی ،از ابتــدای شــهریورماه امســال تــا اطــاع ثانوی
صــادرات انواع کاغذ شــامل چاپ ،بســتهبندی و روزنامه،
انواعتیشو،انواعشیرخشکصنعتی،چایفلهوبستهبندی
و کرم دربستهبندی باالی  500ژرکی ممنوع است.

یک کانون تفکر در نامه به رئیس جمهور مطرح کرد:

 2راهبرد هدایت  1500هزارمیلیارد تومان نقدینگی به سمت اقتصاد مولد

یــک کانــون تفکر و نهــاد سیاســت گــذاری در نامــهای به
رئیــس جمهــور دو راهبرد هدایــت نقدینگــی بیش ازیک
میلیون و  ۵۰۰هزار میلیارد تومانی به سمت فعالیتهای
مولد اقتصــادی را تشــریح کرد.به گزارش فارس ،شــبکه
تحلیلگــران اقتصــاد مقاومتــی در توضیــح دو راهبــرد
پیشنهادی گفته است :راهبرد اول افزایش هزینه فعالیت
های غیرمولد از طریق سیاست های مالیاتی و راهبرد دوم،
هدایت این نقدینگی به ســمت فعالیتهای مولد از جمله
پروژههای کالن ،عمرانــی و زیربنایی اســت.در متن نامه
مذکور ضمن اشاره به تاکید رهبری بر هدایت نقدینگی در
دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت آمده است:آخرین آمار
بانک مرکزی از خردادماه امســال نشــان میدهد اکنون
 1582هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد
که به جای حرکت به ســمت بخــش های مولــد ،عمدتا به
سمت فعالیت های غیرمولد و ســوداگرانه همچون خرید
و فروش ارز ،طال ،مســکن و خودرو ســرازیر و سبب ایجاد
آشــفتگی در این بازارها و اقتصاد کشــور شــده است.این

کانون تفکر آورده اســت :دربــاره راهبــرد اول؛ مالیات بر
عایــدی ســرمایه ( )CGTابزاری اســت که در کشــورهای
جهان به منظــور کنترل ســوداگری اســتفاده میشــود و
خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد .این پایه مالیاتی مهم
ترین و قدیمی ترین ابزار در دنیــا برای جلوگیری از هجوم
نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه
ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمتها ،بروز نوســانات و
تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است .مالیات
بر عایدی سرمایه با کاهش چشمانداز سود سفته بازی در
ارز ،طال ،مسکن و خودرو ،زمینه را برای هدایت نقدینگی
به سمت بازار سرمایه و بخش های مولد فراهم خواهد کرد.
با توجه بــه نیاز مبرم آحاد جامعه ،شــرایط وخیم شــاخص
های دسترســی به مســکن ،احتمال بروز نوسانات مجدد
قیمتی و نیز فراهم بودن زیرســاخت ها برای پیاده سازی
به گفته مســئوالن امر ،پیشنهاد می شــود این ابزار مدرن
و هدفمند در گام اول در بازار مسکن اعمال و به تدریج در
دیگر بازارهای موازی تولید اجرایی شود.

▪دولت با ایجاد صندوق پروژه منابع را به پروژه های
بزرگ ملی هدایت کند

ایــن کانون دربــاره راهبــرد دوم نیــز توضیح داده اســت که
پروژههای کالن نفت و گاز و زیرساخت های عمرانی کشور
دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی های انجام شده،
در مجمــوع حداقل به هــزار هزار میلیــارد تومان ســرمایه و
نقدینگــی نیاز دارد کــه تامیــن آن از طریق بودجــه دولت یا
ســرمایه گذاری خارجی ،امکان پذیر نیســت.در این زمینه
دولت باید با تشــکیل صندوق پروژه برای پــروژه های کالن
نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده
از روش های مشارکت عمومی-خصوصی ( )PPPبرای پروژه
های عمرانی ،نقدینگی موجود در جامعه و سرمایههای خرد
و نیمه خرد مردمی را به ســمت این قبیل فعالیت ها هدایت
کنــد.در انتها نیز آمده اســت :شــبکه تحلیل گــران اقتصاد
مقاومتی آماده است جزئیات مرتبط با دو راهبرد و همچنین
اقداماتی که دولت می تواند در این زمینه در دستور کار قرار
دهد را به صورت مبسوط خدمت جناب عالی ارائه کند.

وزارت اطالعات :نقش خود را در رسیدگی سریع
وعادالنه به مفاسد اقتصادی ارتقا میدهیم
وزارت اطالعــات در بیانیه ای تأکید کرد :ســربازان گمنام
امام زمان (عج) بــا تمام توان تــاش خواهند کــرد در روند
رسیدگی سریع ،عادالنه و متقن به مفاسد اقتصادی نقش
ویژه خــود را ارتقا بخشــند .به گزارش مهــر ،روابط عمومی
وزارت اطالعات در بیانیهای اعالم کرد« :وزارت اطالعات در
راستای اجرای منویات رهبر معظم انقالب (مدظله العالی)
پیرامون مبارزه و مقابله با جنگ اقتصادی و ضمن تشــکر از
تدبیر اخیر قوه قضاییه ،آمادگی مجدد خود را همراه با عزم
جهادی و انقالبی در تحقق امنیت اقتصادی و مبارزه کامل
با مفسدان اعالم و ابراز امیدواری می نماید تسریع در فرایند
مقابله با فســاد و مجازات مفســدان اقتصادی به پیروزی بر
جنگ اقتصادی مقابل استکبار جهانی منجرشود».
CMYK

