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وزیراموراقتصادیوداراییگفت:تالشداریمتاسهامعدالتیراکهمردمدارندآزادکنیم.بهگزارشسازمانخصوصیسازی،
لکنندهایبرایمردمدارید،گفت:تالش
فرهاددژپسند،درپاسخبهاینپرسشکهبرایسالنویاپیشازآنچهخبرخوشحا 
داریمتاسهامعدالتیراکهمردمدارند،آزادکنیمتاآنرااگردوستدارندبفروشندوبهیککاالیسرمایهایتبدیلکنند.

وعده وزیر اقتصاد برای آزادسازی
سهام عدالت

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 500(119.000

) 500( 139.000

) 537(153.831

18.390

شاخصکلبورس

) 495 ( 157.973

هرگرمزعفراننگین

123/845

هرگرمزعفرانپوشال

بازار خبر

نرخ ارز

مصوبهافزیشحقمسکنکارگران
هنوزبهدولتنرسیدهاست
فــارس  -مصوبه ش ــورای عالی کــار برای
افــزایــش  ۶۰هـــزار تــومــانــی حــق مسکن
کارگران ،هنوز از وزارت کار برای تصویب
نهایی به هیئت وزیران نرسیده است.

برنامه ۳۹۰میلیاردیوروییپوتین
ایسنا  -دولت روسیه از برنامه  ۳۹۰میلیارد
یورویی خود برای بازسازی اقتصاد روسیه تا
سال ۲۰۲۴رونماییکرد.بهگزارشیورونیوز،
اینبرنامهباهدفتحققوعدهوالدیمیرپوتین،
رئیس جمهور روسیه در کاهش جمعیت فقیر
روسیه به نصف میزان فعلی و افزایش امید به
زندگی مردم این کشور رونمایی شده است.
طبقاینبرنامهبایدسهمنرمافزارهایروسی
از نرم افزارهای مورد استفاده در نهادهای
دولتیاینکشوربه ۹۰درصدبرسد.

نیمای 6ماهه 8میلیاردیوروییشد
ایرنا -صادرکنندگان در حدود شش ماه
گذشته در مجموع بیش از هشت میلیارد
یــورو ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی
(نیما) فروخته اند که شش میلیارد و 995
میلیون یورو از این رقم صرف واردات کاالها
و خدمات مورد نیاز کشور شده است.

استقبال ونزوئال از تهاتر نفت با هند
ایسنا  -وزیــر نفت ونزوئال اعــام کرد این
کشور برای دور زدن تحریمهایی که اواخر
ژانویه از سوی آمریکا وضع شد ،از تهاتر نفت
با هند استقبال میکند .کاراکاس دارو و
کاالهای دیگر را از هند خریداری میکند.

یک هفته قبل بود که رسانه ها از قول
الریجانی ،رئیس مجلس ،از دستور
مــقــام معظم رهــبــری بـــرای اصــاح
ساختار بودجه ریزی کشور خبر دادند.
در ایـنبــاره ،دیــروز رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس ،برخی جزئیات این
دستور را تشریح کــرد .دســتــوری که
صرف ًا به بودجه نیز محدود نشده و کل
ساختارهایاقتصادکشورنظیرمسائل
حوزه بانکی کشور ،فعالیت بنگاه های
اقتصادی و تجارت خارجی کشور را
نیز در بر می گیرد ،به گفته وی ،شورای
عالیاقتصادیقوایسهگانهحداکثرتا
اردیبهشت ماه باید طرح نهایی خود در
این زمینه را تقدیم رهبر معظم انقالب
کند.بهگزارشایبنابهنقلازخانهملت،
پورابراهیمی با اشــاره به این که مقام

معظم رهبری بــرای اصــاح ساختار
اقتصادی کشور از مسئوالن مطالبه
جــدی داشتند ،گفت :شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی قــوای سه گانه
از مقام معظم رهبری چند ماه زمان
درخواست کرد تا طرح جامع تغییرات
ساختار اقتصادی ایــران را ارائــه کند.

77/851



نفت

اقتصادی ،صــادرات و واردات و تراز
بازرگانی نیز دیگر محورهای اصالح
ساختار اقتصادی کشور را شامل می
ش ــود .رئــیــس کمیسیون اقتصادی
مجلس بــا اشــاره به ایــن که کارهایی
در مجلس در حــوزه اصــاح ساختار
اقتصادیآغازوگزارشیدربخشهای
مختلفآمادهشدهاست،گفت:سازمان
برنامه و بودجه از ســوی دولــت قبول
مسئولیت ک ــرده تــا اص ــاح ساختار
اقتصادی را پیگیری کند .در این زمینه
امیدواریم با همکاری مجلس و دولت
هرچه سریع تر گــزارش اولیه اصالح
ساختار اقتصادی در هفته های آینده
درشورایعالیاقتصادیقوایسهگانه
بررسیشودواینشورا،درابتدایسال
آیندهحداکثرتااردیبهشت(یعنیپایان

مهلت مقرر که باید شورا گزارش خود
را تقدیم رهبر معظم انقالب کند) طرح
اصالحساختاراقتصادیرانهاییکند.
▪رضایی :اصــاح ساختار بودجه
تکلیف عقب افتاده دولت و مجلس
است

دراینحال،محسنرضاییدبیرمجمع
تشخیصمصلحتنظام،درگفتوگوبا
پایگاه خبری الف ،در خصوص ضرورت
تغییر ساختار بودجه ای کشور گفت:
چندین سال است که مجمع تشخیص
به دولت و مجلس ابالغ کرد تا ساختار
بودجه کشور را درست کنند .وی اظهار
امیدواری کرد تا سال آینده ساختار
بودجه نویسی کشور اصالح شود و این
کار وظیفه دولت و مجلس است.

...
بازار

ریسک سیاسی ،توتال را از همکاری با رژیم صهیونیستی منصرف کرد

وزیر صنعت :بازار با بخشنامه اصالح نمی شود

شرکت نفتی توتال فرانسه به دلیل ریسک سیاسی همکاری با رژیم صهیونیستی ،از سرمایه گذاری در
سرزمین های اشغالی انصراف داد .به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک ،سران رژیم صهیونیستی درباره
گفتههای پاتریک پویانه،مدیرعاملشرکتنفتیتوتالفرانسهومخاطراتسرمایهگذاریدرسرزمینهای
اشغالیواکنشنشاندادهاند.پویانه بهتازگیگفتهبودکهشرایطاسرائیلپیچیدهاستوسرمایهگذاریدر
سرزمینهای اشغالی ارزش ریسک آن را ندارد .مدیر عامل توتال گفته بود شرکت وی تمایل دارد در شرایط
پیچیدهحضورداشتهباشدامااینتاحدیاستکهتهدیدیعلیهسرمایهگذاریهایانجامشدهوجودنداشته
باشد.پویانه دلیلریسکباالیسرمایهگذاریدراسرائیلراشرایطسختمنطقهایاینرژیماعالمکردهاست.

وزیر صمت از دستور به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای تشدید نظارت
خبر داد و گفت :بازار با بخشنامه اصالح نمی شود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رضا
رحمانی در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به وضعیت فعلی بازار گوشت و مرغ ،گفت :باید درباره
کاالهای پرمصرف ،همچون گوشت و مرغ تصمیمات شفاف و روشنی گرفته شود تا مطمئن شویم
در دو ماه آینده با مشکلی مواجه نیستیم .وی از دستور به سازمان حمایت برای تشدید نظارت خبر
داد و افزود :در موقعیت هایی باید از مکانیزم بازار برای کنترل و نظارت استفاده کرد ،در موقعیتی
دیگر هم که از سوی عدهای طمعکاری وجود دارد ،ما باید ورود کنیم و این هم باید محسوس باشد.

دادستان مشهد با اشاره به تشکیل اولین جلسه دادگاه خبر داد

وعدهمتهمانپردیسبانبرایاستردادوجوهمردم

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جنجال گوشت سرطان زا و سانسور لوگوی منچستر !


2.2 M views



2.2 M views

2.2 M views

سانسور لوگوی منچستریا سرچ اشتباه؟

گوشت قرمز هم سرطان زا شد!

هزینه های بی حساب و کتاب مدرسه سازی!

حدود یک سال پیش بود که سانسور بخشی از
لوگوی باشگاه آس رم حواشی زیادی در فضای
مجازی ایجاد کرد .دیروز هم در اتفاقی مشابه
بخشی از لوگوی باشگاه منچستر یونایتد از خبر
ورزشی شبکه  3حذف شد که حسابی سرو صدا
به پا کرد .روی لوگوی منچستر یونایتد که به
شیاطین سرخ معروف هستند ،تصویری وجود
دارد که عوامل اخبار ورزشی آن را حذف کردند.
البته سردبیر اخبار ورزشی توضیح داد که این
اشتباه به دلیل سرچ نادرست در گوگل پیش
آمده است .کاربری نوشته« :برای کارمندهای
بخش خبری صدا وسیما بهتره کارمند اهل
ورزش استفاده بشه تا از این اشتباهات فاحش
پیش نیاد!»

«بر اساس شواهد ،ارتباط مثبتی بین خوردن
گوشت قرمز و ایجاد سرطان روده بزرگ وجود
دارد »...دیــروز یکی از خبرگزاری ها مطلبی
دربــاره سرطان زا بودن گوشت قرمز منتشر
کرد که با واکنش های زیادی همراه بود .تعداد
زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی این خبر را
با گرانی گوشت مقایسه کردند و آن را اقدامی
برای کاهش انتقاد از گرانی گوشت دانستند.
کاربری به شوخی نوشته« :احتماال در آینده این
خبرگزاری می نویسه که پول زیاد و سنگینی
جیبها عامل بروز  ۹۹درصد از بیمار یهای
ستون فقراته و »!...اما کاربر دیگری نوشته:
«البته بیشتر مطلب درباره گوشت های فراوری
شده مثل سوسیس و هات داگه که واقعا سرطان
زاست».

ویدئویی دست به دست می شود که هنوز معلوم
نیست به چه زمانی و به کدام یک از مسئوالن
ارتباط دارد اما حسابی حاشیه ساز شده است .در
این ویدئو فردی که از صحبت هایش معلوم می
شود یکی از خیران مدرسه ساز است می گوید:
«ما این مدرسه را با هزینه ای حدود  145میلیون
ساخته ایم اما سازمان نوسازی مدارس تنها برای
ساخت دیوار حیاط مدرسه  560میلیون تومان
هزینه کرده است »...کاربری نوشته« :اگر این
ادعا درست باشه چرا کسی پیدا نمی شه ازشون
بپرسه چرا برای ساخت یک دیوار سه برابر کل
مدرسه هزینه کردی؟»





2.2 M views
2.2 M views

از چند روز پیش تصاویری در شبکه های
اجتماعی دست به دست می شود که کشته یا
بیهوش شدن سگ ها را با اقدام خودرویی با
آرم شهرداری خوی نشان می دهد.این خبر
واکنش های زیــادی به دنبال داشــت ،اما در
همین هیاهوی رسانه ای ،تصویری از یک سگ
زنــده دست به دست شد که ادعــا شده بود
بعد از اقدام ناراحت کننده شهرداری خوی،
میخواهد یک سگ مرده را نجات دهد .کاربری
نوشته« :باید به حقوق حیوانات احترام بذاریم
و براشون به عنوان یک موجود زنده که حق
حیات دارن ارزش قائل بشیم».

تهران

3.790.550

41.500.000

) 550/000(42.850.000

14.200.000 23.200.000

پورابراهیمی با بیان این که هم اینک
بر خالف شرایط موجود ،بخش عمده
ای از تصمیمات کشور با رویکرد صلح
اقتصادی و متعارف تبیین شده است،
افــزود :تنها بخشی از اصالح ساختار
اقتصادی مــربــوط بــه بــودجــه اســت و
مسائلبانکیکشور،فعالیتبنگاههای

...





وفاداری تکاندهنده سگی

 153.831مشهد

3.750.000

جزئیاتجدیدازمطالبهرهبرانقالببرایاصالحساختاراقتصادی





درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

41.000.000

) 400/000( 42.600.000

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریت سازمان برنامه برای تدوین پیش نویس اصالحات ساختاری اقتصاد تشریح کرد:

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد



سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

14.000.000 23.000.000

شاخص

2.2 M views

یکروزخریدلوازمآرایش=یکسالخریدکتاب!
«براساس آمارها ،میزان خرید و فروش یک
سال کتاب در کشورمان برابر است با میزان
خرید و فروش فقط یک روز لوازم آرایشی!» این
خبر تلخ و عجیب در شبکه های اجتماعی دست به
دست می شود و با این که هیچ منبع معتبری آن را
تایید یا رد نکرده اما بازتاب زیادی داشته است.
کاربری نوشته« :هرچند که آمارش معلوم نیست
که درسته یا نه اما بیشترما خیلی اهل کتاب
خوندن نیستیم .یکسره سرمون توی گوشیه و
فکر می کنیم شبکه های اجتماعی سطح آگاهی
ما رو باال می بره».

قهرمانی با پای برهنه
«در مسابقه دوو میدانی که در شهر جالق سراوان
برگزار شد ،نوجوانی  13ساله مسافت  7کیلومتری
مسابقه را با پای برهنه دوید و قهرمان شد ».این
خبری است که دیــروز فضای مجازی را ترکاند.
این پسربچه سیستانی در مصاحبه ای با یکی از
خبرگزاری ها این طور میگوید« :وقتی شنیدم که
قرار است مسابقه دو ومیدانی و دوچرخه سواری
در خارج از شهر برگزار شود ،تصمیم گرفتم شرکت
کنم و از چند نفر خواهش کردم تا مرا به آن جا
ببرند .لحظه آخر یکی از اهالی محل مرا همراه
خودش برد .دمپایی به پا داشتم اما مسابقه را که
شروع کردم آن ها را دستم گرفتم و مسیر را با
پای برهنه دویدم »...کاربری نوشته« :با دیدن این
کلیپ یاد فیلم بچه های آسمان افتادم».

مسعودحمیدی-اولینجلسهرسیدگیبهپرونده
متهمان «پردیسبان» روز گذشته در دادگــاه ویژه
رسیدگی به جرایم اخالل گران در نظام اقتصادی
کشوردرمشهدبرگزارشد.قاضیغالمعلیصادقی
دادستان مرکز استان خراسان رضوی روز گذشته
در گفت وگو با «خراسان» در خصوص اولین جلسه
رسیدگی به پرونده متهمان «پردیسبان» گفت:
اتهاماینافراداخاللعمدهدرنظاماقتصادیاست
و امــروز( سه شنبه) اولین جلسه رسیدگی به این
پروندهبرگزارشد.ویتوضیحداد:درفاصلهتنفسی
که رئیس دادگاه در خالل رسیدگی به این پرونده
اعالم کرد ،متهمان این پرونده به دادستانی اعالم
کردند از همه توان خود استفاده می کنند تا وجوه
مردم را مسترد کنند.دادستان عمومی و انقالب
مشهد با بیان این که تاکنون وعــده هایی که این

متهماندادهاندعملینشدهاست،افزود:بههمین
دلیلبندهدرپایاندادگاهازرئیسدادگاهدرخواست
کــردم که اگر متهمان تا فــردا صبح(چهارشنبه)
یک پیشنهاد عملی ارائــه کنند ما نیز به آن ها یک
فرصت بدهیم تا در این فاصله مطالبات مردم را به
آن ها بازگردانند .وی ادامه داد :علی القاعده اگر
این اتفاق بیفتد ،می تواند ارفاق مناسبی برای این
متهمانمنظورشودامااگراینکاررانکردند،طبیعی
است که پرونده روال عادی رسیدگی خود را طی
خواهد کرد و حکم مقتضی توسط دادگاه برای این
متهمانصادرخواهدشد.همچنینبهگزارشروابط
عمومیوارتباطاتدادگستریاستان ،اولینجلسه
دادگاهویژهرسیدگیبهجرایماخاللگراندرنظام
اقتصادی کشور در مشهد برگزار و اقدامات خالف
قانونمتهمانپروندهشرکتپردیسبانتشریحشد.

روایترئیساتاقتهرانازتوصیهرهبرانقالب دربارهبخشخصوصی
حسین بردبار :رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید
براین که اتاق های بازرگانی باید به عنوان اتاق فکر
اقتصاد کشور ایفای نقش کنند ،گفت :رهبر معظم
انقالبدربارهاتاقبازرگانیدرمحفلیعمومیسخن
گفتندوفرمودندکهحرفهایاتاقراببینیدوبخوانید
کهایننشانازاثرگذاریصدایبخشخصوصیدارد.
بهگزارشخراسان،مسعودخوانساریصبحدیروزدر
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:
مهم ترین دستاورد پیروزی انقالب اسالمی ایران

استقالل کشور بود و اگر جنگ و تحریم های ظالمانه
نبود مسلما توفیق های بیشتری می توانستیم داشته
باشیم.ویباتأکیدبراینکههدفمااینبودکهصدای
اتاقوبخشخصوصیرابهجامعهبرسانیم،گفت:فکر
میکنم ،این صدا به درستی به گوش رسیده است،
زیرارهبرمعظمانقالباسالمیبرایاولینباردربعد
از انقالب از اتاق بازرگانی نام بردند و تأکید داشتند
که همه تصمیمسازان و تصمیمگیران صدای بخش
خصوصیرابشنوند.

تصفیه بخشی از بدهی
بانک ها به بانک مرکزی

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در آذرماه و
برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است.
این بدهی عمدت ًا به دلیل اضافه برداشت
از منابع بانک مرکزی بوده و یکی از عوامل
اصلیرشدپایهپولیوتورمبهشمارمیرود.
به نظر می رسد اصرار مدیریت جدید بانک
مرکزیبرانضباطپولیبانکهادرکنارآرام
سازیبازارارز(وخروجپولازبانکهابرای
سوداگری) از جمله دالیل این نتایج بوده
است .در صورت تحقق پیش بینی ها برای
کاهش خروج پول از بانک ها به دلیل ماه
شمار شدن سود سپرده های کوتاه مدت،
انتظارتقویتاینروندرانیزمیتوانداشت.

...

گزارش خبری
حاشیه های توزیع گوشت تنظیم
بازاری باال گرفت
دادستانتهران:دولتدربارهواگذاریتوزیع
گوشتبهشرکتخصوصیتوضیحدهد
در حالی که دولت قرار است از فردا پنج شنبه،
صفرتا 100وارداتتاتوزیعگوشترابهصورت
سامانهایانجامدهدوفروشبهمردمبهصورت
اینترنتیانجامخواهدشد،دربارهمرحلهقبلی
توزیع گوشت به صورت اینترنتی که در تهران
انجام شد ،حرف و حدیث ها و حواشی زیادی
مطرح است .به گزارش خراسان ،چهارشنبه
قبل فــروش اینترنتی گوشت در تهران آغاز
شد که به سرعت مــوجــودی فروشگاه های
اینترنتی معرفی شده تمام شد و این مرحله
بیش از دو ساعت طول نکشید .بعدا برخی این
فروشگاه ها اعالم کردند که مرحله جدید از
روز سه شنبه آغاز می شود اما دیروز هم خبری
نشد و فروشگاه مربوط تامین نکردن گوشت
توسطمتولیآندرجهادکشاورزیراعلتاین
موضوعاعالمکرد.بهاینترتیببهنظرمیرسد
قبلازفرداپنجشنبه،طبقوعدهقبلیمسئوالن
جهاد کشاورزی ،توزیع دیگری صورت نگیرد.
اما حاشیه دیگری که پیشتر نیز در این باره
مطرحشدهبود،برخیانتقادهابهواگذاریحق
توزیع گوشت به یک شرکت خصوصی بدون
انجام تشریفات بود که دیروز واکنش دادستان
را نیز به دنبال داشــت .به گــزارش تسنیم ،در
سومین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی
در دادستانی تهران ،جعفری دولـتآبــادی
دادستان تهران با توجه به قیمتهای متفاوت
گوشت قرمز در فروشگاهها و انعکاس آن در
رسانههاوفضایمجازیکهموجبنگرانیمردم
شده است ،به برخی اخبار منتشر شده در این
زمینه اشاره کرد و از مسئوالن مربوط خواست
درب ــاره فــروش اینترنتی گوشت و واگــذاری
اختیار توزیع آن به یک شرکت خصوصی بدون
انجامتشریفاتالزماطالعرسانیکنند.ازدیگر
حواشیتوزیعگوشتدرمرحلهقبل مشکالت
فنیبود.فارسدراینبارهگزارشداده استکه
بسیاریازمردمحتینتوانستنددراینسامانه
ثبتنام کنند و برخی معدود که ثبت نام کرده
بودند پیامهایی را از قبیل ظرفیت تکمیل شده
و گوشت تمام شده است دریافت میکردند.
همچنین هیئت دولــت در مصوبهای حقوق
ورودی واردات انواع گوشت قرمز بهنرخ ارز در
سامانهنیماراچهاردرصدتعیینکرد.

