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معاونقضاییدادستانتهرانخبرداد:

دستگیری 445نفردرماجرای« ارزهای بازنگشته»

سهم پایین خانوارهای ایرانی
از تسهیالت بانکی
مقایسه سهم خانوار از کل تسهیالت بانکی
با مقادیر سایر کشورها ،نشان می دهد که
دسترسی خانوارهای ایرانی به تسهیالت
نسبت به اغلب کشورها ،در سطح بسیار
پایینی قــرار دارد .چندین فرضیه بــرای
مساله وجــود دارد که از آن جمله می توان
به استفاده بانک ها از منابع بانکی برای
کاهش بدهی به بانک مرکزی یا پرداخت
سود سپرده و یا سرمایه گذاری در بازار سهام
اشاره کرد .از سوی دیگر گزارش های اخیر
نشان میدهند عملکرد شمار قابل توجهی
از بانک ها از نظر ارائــه تسهیالت کالن و یا
تسهیالت به اشخاص مرتبط ،چندان شفاف
و به روز نیست و همین موضوع نیز لزوم شفاف
سازی بیشتر بانک ها در این زمینه را آشکار
میسازد( .آمار :اقتصاد آنالین)

بازار خبر

خرید وام مسکن ارزان شد
مهر -در حالی که با هیجانات ماههای اخیر بازار
بورس ،قیمت اوراق تسهیالت مسکن نیز در حال
افزایش بود و حتی در برخی از روزهای تیرماه به
کانال  ۹۰هزار تومانی نیز رسید ،در دو هفته اخیر،
قیمت هر برگه گواهی حق تقدم استفاده از امتیاز
تسهیالتمسکن(تسه)نزولیشدهونرخایناوراق
هم اینک به کانال ۶۰هزار تومانی بازگشته است.

گوشت و مرغ در سرباالیی قیمت
مهر -قیمت گوشت گوسفندی در یک ماه اخیر
حدود  ١٧هزار تومان افزایش یافته و در حال
حاضر نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه به١١٠
تا  115هزار تومان رسیده است .در این رابطه،
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزایش
قیمت نهادههای دامــی و امتناع دام ــداران از
عرضه دام به بازار را علت افزایش قیمت گوشت در
یکماه اخیر اعالم و به مردم توصیه کرد از میادین
ترهبار اقدام به خرید کنند .از سوی دیگر گزارش
خبرگزاری تسنیم حاکی از افزایش قیمت مرغ
در روزهای اخیر است .بر این اساس ،قیمت هر
کیلوگرم از این محصول در شرایطی حدود ۱۹
هزار تومان در تهران به فروش می رسد که قیمت
مصوب آن  ۱۵هزار و  ۵۰۰تومان است.

خبر خوش درباره افزایش
حق مسکن کارگران
تسنیم  -ربیعی سخنگوی دولت دربــاره علت
تعلل دولــت در تصویب حق مسکن کارگران
اظهار داشت:حق مسکن در دستور کار کمسیون
اقتصادی قرار گرفته است .وی افزود :پیگیریها
نشان میدهد در اولین جلسه کمسیون این
موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص
میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته
است .قرار است حق مسکن کارگران از 100
هزار تومان به  300هزار تومان افزایش یابد.

معاون قضایی دادستان تهران از روند قطره
چکانی معرفی متخلفان ارزی از سوی بانک
مرکزی انتقاد کرد و از تشکیل  1200پرونده
در راستای تخلف  250صادرکننده ،همزمان
با قــرار تامین بــرای  1000نفر و دستگیری
 445نفر خبر داد .مدیر اداره صادرات بانک
مرکزی نیز با اشــاره به این که این متخلفین
شرکت هــای بازرگانی خصوصی هستند،
گفت :با بررسی آمار صــادرات تا  ۳۱تیر ۹۹
گروههای جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه
قضائیه معرفی میکنیم.
به گزارش مهر ،محمدرضا صاحبی پسندیده
مــعــاون قضایی دادســتــان تــهــران در برنامه
گفتگوی ویژه خبری دو شب قبل در خصوص
معرفی متخلفان ارزی به این قوه گفت :قوه
قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان
ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی
شوند .الزم به ذکر است اخیر ًا بانک مرکزی
اسامی  250متخلف ارزی که بالغ بر 6.8
میلیارد یــورو ( 7.6میلیارد دالر) تعهدات

ارزی ایفا نشده دارند را به قوه قضائیه اعالم
کرده است .با این حال ،به گفته اسماعیلی
سخنگوی قوه قضائیه این آمار ،تنها مربوط به
 25درصد ارزهای صادراتی است .صاحبی
ادامه داد :برای  ۲۵۰متخلف ارزی که بانک
مرکزی معرفی کرده است هزار و  ۲۰۰پرونده
تشکیل شده ،برای هزار نفر قرار تأمین کیفری
صــادر شــده اســت و  ۴۴۵نفر هم بازداشت
شــد هانــد .ســه روز قبل نیز  14نفر در این
زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آن ها

برآورد 3800میلیارد تومانی از رانت فوالدی در4ماه
اگرچه قیمت میلگرد در بازار آزاد بعد از یک
جهش تا  12هزار تومان رام شده اما بازار فوالد
(شامل ورق و مقاطع و اسلب) هنوز آرام نیست
و سیاست دولت هم برای مدیریت این وضعیت،
تناقض آمیز و غیرشفاف است .بعد از  2هفته
رفت و آمدها و جلسات ادامــه دارد و معاون
قضایی دادستان با حضور در تلویزیون ضمن
انتقاد از بی تدبیری در این خصوص تصریح کرد
که فوالد برای سفره مردم مهم است و اگر سقف
قیمتی حذف و رقابت ایجاد شود تالطم کاهش
می یابد .با این حال دولــت باز هم با ارسال
نامه هایی تحکم آمیز از شرکت ها خواست در
همین شرایط غیرشفاف و رانــت آلــود عرضه
ها را افزایش دهند.به گزارش خراسان ،اصل
مشکلبازارمحصوالتآهنوفوالدقیمتگذاری
دستوری و تعیین سهمیه غیرشفاف است .به
این ترتیب که شرکتهای تولیدکننده مجبورند
محصول را به قیمت های تکلیفی در بورس
کاال عرضه کنند که خیلی پایین تر از قیمت
بــازار اســت .پایگاه اقتصادانالین با اشــاره به
قیمت  5400تومانی فروش اسلب توسط دو
شرکت فروالد هرمزگان و خوزستان در  4ماهه
اول امسال و اختالف فاحش با قیمت  12هزار

تومانی محصوالت حاصله (ورق) میزان رانت
توزیع شده را حــدود  3800میلیارد تومان
محاسبه کرده است .این رقم فقط برای  4ماهه
ابتدایی امسال و فقط برای اسلب تولیدی این
دو شرکت است .دربــاره سایر محصوالت نیز
شرایط مشابه است   .در این شرایط ،کسانی
که بتوانند سهمیه خرید از بورس کاال را کسب
کنند ،صاحب یک رانت عظیم خواهند شد.
طبیعتا باید افراد و شرکت های مصرف کننده
واقعی بر اساس پروانه های بهره برداری این
سهمیه را دریافت کنند .اما عمرانی نماینده
قضایی دادستان اعالم کرد که « :حدود 500
مشتری فوالد را در بورس می شناسیم و می
دانم کسانی هستند که اص ً
ال حرفه آنان فوالد
نیست و افراد معروف سرشناسی هستند» .به
گزارش تسنیم وی با اشاره به اینکه فوالد از سکه
مهمتر است و بر سفره مردم بسیار تاثیر دارد به
افزایش قیمت بسته بندی محصوالت غذایی
(مثل رب) ،لوازم خانگی ،خودرو ،مسکن و ...
در اثر تالطم بازار فوالد اشاره کرد و افزود :به
اینکه همه تمرکز ما روی سکه است اما امروز
فوالد به جای استفاده در تولید نقش کاالی
سرمایه ای را بازی می کند.

یک میلیارد یورو بوده است .معاون قضایی
دادســتــان تهران اف ــزود :بررسی سه ضابط
قضائی از تخلف ارزی  ۱۵۰نفر کــه بانک
مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان میدهد
یکی از مشکالت زمینه ســاز ایــن تخلفات،
کارتهای بازرگانی اجارهای است.
▪وزارت اطــاعــات شبکه اخــا لگــر یک
میلیارد یورویی بازار ارز را منهدم کرد

وزارت اطالعات اعــام کــرد :شبکه متخلف

ارزی که منجر به اتالف سرمایه ارزی کشور
شده،شناساییوباهماهنگیدستگاهقضایی،
اعضای اصلی آن و تعدادی از مرتبطین شبکه
مذکور در استان خراسان رضوی بازداشت
شدند .به گزارش فارس با اقدامات اطالعاتی
و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عجل
اهلل تعالی فرجه الشریف) ،شبکه متخلف
ارزی که با اغفال برخی افراد و سوء استفاده از
کارت های بازرگانی آنان ،حدود یک میلیارد
یورو ارز حاصل از صادرات مربوطه را در اختیار
گرفته و در موارد غیر مجاز مصرف و منجر به
اتالف سرمایه ارزی کشور شده شناسایی و
با هماهنگی دستگاه قضایی ،اعضای اصلی
شبکه و تعدادی از مرتبطین شبکه مذکور
در استان خراسان رضوی بازداشت شدند.
همچنین با وجود گستردگی تخلفات و بررسی
اســنــاد توقیفی ،تحقیقات تکمیلی ادامــه
داشته و احتمال افزایش قابل مالحظه ارقام
تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت
میکردند متصور می سازد.

مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی شد
مــدرس خیابانی ،سرپرست فعلی وزارت
صــنــعــت ،مــعــدن و تــجــارت بــه عــنــوان وزیــر
پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی
شــد.بــه گـــزارش فـــارس ،حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رئیسجمهور در مصاحبه
بــا خــبــرگــزاری صــدا و سیما ،بــا اعـــام این
خبر گفت :رئیس جمهور طبق اصــل ۱۳۳
قانون اساسی در نــامـهای به رئیس مجلس
آقـــای مـــدرس خــیــابــانــی را بــه عــنــوان وزیــر
پیشنهادی صمت معرفی کرد و قاعدتا این
موضوع امــروز در صحن علنی مجلس اعالم
وصــول م ـیشــود.وی گفت :چهارشنبه
آینده  ۲۲مــرداد جلسه رای اعتماد به
وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن
علنی مجلس برگزار خواهد شد .وزیر
پیشنهادی وزارت صمت  52ساله
کــارشــنــاس مهندسی
مــــواد و مــتــالــوژی و
ک ــارش ــن ــاس ارشـــد

مهندسی صنایع اســت.آن چه دربــاره گزینه
جدید وزارت صمت جالب توجه است ،چند
نوبت جلسات وی و مدیران این وزارتخانه با
فرمانده نیروی هوافضای سپاه ،سردار حاجی
زاده برای استفاده از توان فنی و مهندسی این
نیرو در طراحی برخی قطعات حساس خودرو
در  2ماه گذشته بوده است .عالوه بر آن اظهار
نظر یک ماه قبل وی نیز خبرساز شد .جای که
اظهارنظر وی در یک همایش به انتقاد صریح
از رویکرد دولــت فعلی در گــره زدن اقتصاد
کشور به مذاکرات تعبیر شد .وی گفته بود:
دیگر تمام شد که ما انتظار داشته
باشیم نیازمند یهای کشورمان
را خارجیها تامین کنند و ما خیلی
اقتصاد ،صنعت و کشور را به بهانه
اینکه حاال ممکن است آن طرفیها
دلــشــان بـــرای مــا بــســوزد و
تکنولوژی به ما بدهند
معطل کردیم ،اما نشد.

اخبار
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از 241
مدیر نجومی بگیر در سال  97نشان داد:

95درصد نجومی بگیران
در 5دستگاه!

در گــزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
دهــم درب ــاره تفریغ بودجه ســال  ،۹۷اسامی
 ۱۴دستگاهی که مدیران آنها حقوق نجومی
گرفتند ذکر شده است که در این میان  5دستگاه
بیشترین حــدود  95درصــد نجومی بگیران را
در خود جای داده است.به گــزارش فــارس ،در
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم
آمــده اســت :شــورای حقوق و دستمزد ،سقف
حداکثر خالص پرداختی به مدیران را برای سال
 ۱۳۹۷بیش از  23.5میلیون تومان تعیین کرد.
براساس این گزارش ،دیوان محاسبات با بررسی
اطالعات 11هزار نفر از کارکنان دولتی با حقوق
باال  ۲۴۱نفر از کارکنان دستگاههای اجرائی
را که بیش از ایــن سقف دریافتی داشته اند،
شناسایی کرد .الزم به ذکر است که مجموع این
دریافتی بالغ بر ۱۱میلیارد تومان است.براساس
این گزارش از مجموع  241مدیری که دریافتی
مــازاد بر قانون داشته اند 169 ،نفر مربوط به
شرکتهای تابعه وزارت نفت هستند .پس از آن
شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی
و تامین اجتماعی  32نفر ،دانشگاه های علوم
پزشکی  16نفر ،سازمان پزشکی قانونی  6نفر و
بانک مرکزی و بانک مسکن مجموعا  5نفر مدیر
نجومی بگیر داشته اند.

 ۱۴۰شرکت جدید در راه بورس
شاخص بــورس در جریان معامالت دیــروز بــازار
سرمایه با ثبت رشــد ۱۴۵۵واحــــدی در ارتفاع
یکمیلیونو۹۹۴هزارواحدقرارگرفت.بهگزارش
تسنیم،بیشتریناثرمثبتبردماسنجبازارسهامدر
روز جاری به نام نمادهای معامالتی شرکتهای
سرمایهگذاریتامیناجتماعی،صنایعپتروشیمی
خلیجفارسوسرمایهگذارینفتوگازوپتروشیمی
تامین شد و در مقابل شرکتهای کلی صنایع مس
ایران ،پاالیش نفت اصفهان و ایران خودرو با افت
خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
همزمان ،رییس سازمان بــورس و اوراق بهادار
اعالم کرد ۱۴۰ :شرکت در بورس و فرابورس در
حال طی کردن فرایند پذیرش هستند.به گزارش
پایگاه خبری بازارسرمایه ایــران ،حسن قالیباف
اصل اضافه کرد :اکنون  ۹۰شرکت در فرابورس و
 ۵۰شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرایند
پذیرش قرار دارند.

