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قیمت سهمها در بورس تهران کاهشی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

قانون مطبوعات در دستور
کار دولت قرار گرفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از قرارگرفتن قانون مطبوعات در دستور کار دولت خبر
داد و گفت :این کار در راستای فضای قوانین مطبوعات برای کمک به زیرساخت های
مطبوعات انجام می شود.
به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سیدعباس صالحی روز چهارشنبه در
نشست با نمایندگان عضو فراکسیون مطبوعات و خبرگزاریهای مجلس شورای اسالمی
با تشریح مسائل و مشکالت مختلف حوزه رسانه درباره پرداخت یارانهها اظهار داشت:
شفافیت همیشه مورد توجه بوده است و ارقام پرداختی یارانه به رسانهها در سامانه
« »erasaneقرار دارد و امکان رصد میزان پرداختی به هر رسانه وجود دارد.
وی در ادامه در زمینه دغدغههای موجود درباره کاغذ نیز گفت :اصل این دغدغه
بسیار مهم است و باید بتوانیم بحث کاغذ را که نیاز مطبوعات است به شکلی که در جریان
است به طور پیوسته دنبال کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :مسیر واردات بیست هزار تن کاغذ و افرادی که
آن را دریافت می کنند مشخص است.
صالحی با اشاره به جلسه وزاری صنعت ،معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی
با نمایندگان مجلس یادآور شد :در جلسه با نمایندگان مجلس و وزیر صنعت مقرر شد
مسئوالن گمرک براساس مصوباتی که دارند ،مشکلی برای ترخیص سریع کاغذ در
گمرکات وجود نداشته باشد.
عضو و شورای عالی انقالب فرهنگی افزود :در مجموع با تالشی که هم در دولت و هم
در مجلس صورت میگیرد ،کمیته ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی و برخی
از معاونان دو وزارتخانه تا دو هفته دیگر گزارش دقیقتری از فضایی که در مسیر کاغذ در
حال رخ دادن است در کمیسیون فرهنگی ارائه شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز داشت :با تمام قوا در تالش هستیم دغدغه عزیزان
رسانهای را که با موضوع کاغذ سر و کار دارند برطرف کنیم و چشم انداز روشنی در این
خصوص وجود دارد ،کاغذ خوشبختانه در گروه کاالهای استراتژیک قرار گرفته است و
قیمت پایه مشخص شد و ستاد تنظیم بازار نیز قیمتها را مشخص کرده و کاغذ مطبوعات
با قیمت پایه هر کیلوگرم  ٤١٠٠تومان که با ارز پیشین خریداری شده است ،ارائه می شود.
صالحی بیان کرد :باید در جهت سرعت واردات کاغذ و حل مسائل پیرامون آن حرکت
کنیم و از سوی دیگر بر بازار داخلی نظارت داشته باشیم که ستاد تنظیم بازار در این مسیر
ما را یاری خواهد کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره مشکالت خبرنگاران نیز تصریح کرد :در معاونت
امور مطبوعاتی در این خصوص جلساتی داشته ایم ،همچنین با دوستان خود در اداره
بیمه نیز جلساتی برگزار کردیم و قرار شد بیمه تکمیلی حداقل سه هزار خبرنگار را تا آخر
شهریورماه به این حوزه اضافه کنیم.
صالحی ادامه داد :با وجود آنکه منابع مالی ما در بخش بیمه افزایش پیدا نکرده و برغم
نامساعد بودن شرایط ،سعی کردیم این تعداد را که به همراه خانواده هایشان نزدیک به
هفت هزار نفر می شوند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهیم.
وی درباره یارانه مطبوعات نیز خاطرنشان کرد :تالش زیادی در بخش یارانه مطبوعات
انجام دادهایم تا رقم بودجهای ما افزایش پیدا کند ،اما این اتفاق عمال رخ نداد و با وجود تمام
مشکالت ،در روزهای گذشته بخشی از یارانه مطبوعات پرداخت شده است و امیدواریم
مبالغ بیشتری را بتوانیم به رسانه ها بدهیم .اولین قسط روز گذشته پرداخت شده و طی
١٥روز آینده نیز دومین قسط به  ١٨٠٠رسانه پرداخت خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای فضای قوانین مطبوعات بیان کرد :قانون
مطبوعات می تواند به زیرساخت های مطبوعات کمک کند ،قانون مطبوعات در حال حاضر
در دولت در دستور کار قرار دارد و قرار بود تا قبل از پانزدهم مرداد ارائه شود.
صالحی درباره کاغذ سنگ توضیح داد :در تولید کاغذ ایده های زیادی وجود دارد که
یکی از آن ها کاغذ سنگ است و براساس آن می توانیم کاغذ را از لحاظ قیمت و مرغوبیت
به نحوی که بخواهد با کاغذ موجود رقابت کند بررسی کنیم و باید پیگیری شود ،قطعا
ما برای تامین نیاز کاغذ کشور باید این موضوعات را بررسی کنیم تا کمتر نیازمند کاغذ
وارداتی باشیم.
وی درباره وضعیت فضای مجازی نیز گفت :در حوزه فضای مجازی یک مشکل
اساسی بخش های غیرمجوز دار است ،فضای مجازی مجوز دار مشمول قانون هستند و
مورد مراقبت قرار می گیرند و چنانچه شکایتی وجود داشته باشد پیگیری و تذکرات الزم
داده می شود .در مورد حوزه غیرمجوز دار در فضای مجازی طبعا مشکالتی دارند .فضای
انبساطی این محیط باعث می شود که مخاطب از فضاهای دیگر سر در بیاورد ،متاسفانه
حوزه فضای مجازی انبساطی دارد که کار ما را سخت می کند که حتما با همفکری اعضای
کمیسیون مطبوعات مجلس می توانیم به راهکاری در این باره برسیم.
صالحی درباره منشور اخالق حرفه ای نیز یادآور شد :منشور اخالق حرفهای وجود
دارد و باید راه های التزام و تضمین های آن را افزایش بدهیم.
وی درباره وضعیت اختصاص آگهیها نیز گفت :در بخش آگهی ها برخی از مجموعه
ها خود را ملزم به تبعیت از قوانین موجود در این راستا نمی دانند که مکاتبه ای از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با آن ها صورت گرفته است.
در این نشست معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با اشاره به
ساماندهی وضعیت رسانههای خارجی در معاونت مطبوعاتی با اشاره به تعداد خبرنگاران
حاضر در حوزه خبری خارجی اظهار داشت :باشگاه خبرنگاران خارجی را نیز ایجاد کرده ایم
و دستگاههای مختلف از روند فعالیت آن ها احساس رضایت کرده اند و امیدوارم نمایندگان
مجلس هم در این باشگاه حضور پیدا کنند تا فعال تر شود.
محمد سلطانی فرتاکید کرد :در حوزه تبلیغات ده هزار و  ٨٠٠کانون تبلیغاتی مجوز
دارند که ٣٥درصد آن ها فعال هستند ،تبلیغات این کانون ها رسانهای ،محیطی ،کاغذی و
تیزری است و تعدادی از آن ها هم در حوزه تبلیغاتی خارجی فعالیت میکنند.
وی افزود :حوزه دیگر ما مطبوعات داخلی است که طبق آمار  ٩٣٠٠مجوز داده شده
که  ٢٣٠٠مجوز در فضای آنالین و  ٤٢مجوز مربوط به خبرگزاری است ،از این میان ٢٩
خبرگزاری فعال هستند .حدود  ٧هزار مجوز رسانه مکتوب هم داده شده که تنها ٣٨٠٠
نشریه فعال هستند .معاون امور مطبوعاتی تصریح کرد :معضل کاغذ بسیار اساسی است و
از نمایندگان می خواهیم ما را کمک کنند .پروسه سخت ما در کاغذ به این دلیل است که
تولید کنندگان کاغذ در داخل ،تولید بسیار محدودی دارند.
سلطانیفر تصریح کرد :با وجود اینکه ما در زمینه واردات کاغذ تمام همت خود را به
کار گرفته ایم موجودی امروز ما در کاغذ تا دو سه ماه آینده بیشتر نیست که این می تواند
روزنامههای اصلی را به چالش بکشاند.
در ادامه این نشست رییس فراکسیون مطبوعات و خبرگزاریهای مجلس نیز گفت:
امروز همه می دانند رسانه تا چه اندازه در مسائل مختلف کشور تاثیرگذار بوده و نیازمند
توجه ویژه است ،اگر میخواهیم اعتماد عمومی مردم را باال ببریم باید تمام مردم را حتی
در دورترین نقاط کشور از طریق رسانه تغذیه کنیم.
جبار کوچکی ادامه داد :فضایی که امروز در رسانه ایجاد شده است باعث شده که
نیمی از رسانه های ما فعال نباشند و باید دید چگونه می توان این بخش را فعال کرد.
وی خاطرنشان کرد :وظیفه امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در وهله اول
ایجاد سواد رسانهای است ،به محض اینکه امروز یک خبرنگار نقص دستگاهی را ارائه
میکند بایکوت میشود و آزادی الزم را از او میگیرند .به گفته وی مسائل اقتصادی نیز
بر خبرنگاران فشار میآورد و کاغذ ،بیمه و درآمد الزم در خبرنگارها یک دغدغه است.
رییس فراکسیون مطبوعات مجلس تصریح کرد :یارانه مطبوعات باید شفاف شود زیرا
خبرنگاران همیشه این موضوع را پیگیری می کنند و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
این کار را انجام دهد ،قطعا اتفاقات خوبی رخ می دهد .در این نشست همچنین تعدادی
از نمایندگان عضو فراکسیون مطبوعات و خبرگزاری های مجلس شورای اسالمی به بیان
دیدگاه های خود در رابطه با خبرنگاران و فضای رسانه ای کشور پرداختند.

علی رغم رشد فزاینده قیمتها در روزهای گذشته در بورس تهران،
دیروز شاخص کل در تغییر موضعی  ۱۸۰درجهای بیش از  ۲هزار واحد
افت کرد.
دیروز برخالف روزهای گذشته بازار سهام شاهد کاهش قیمت در
بسیاری از نهادها بود بطوری که شاخص کل  ۲۰۶۲واحد افت کرد و تا
نیمه کانال  ۱۳۱هزار واحدی پایین آمد.
چند مدتی است که با افزایش قیمت دالر روند قیمتها در بازار
سرمایه به شدت افزایشی شده و در روزهای گذشته شاخص کل آنقدر
کانالشکنی کرد تا به قله  ۱۳۲هزار واحدی رسید ،در عین حال
بسیاری از سهمها در گروه پتروشیمی و فلزات اساسی با صف خرید
همراه بودند ،اما دیروز در چرخشی  ۱۸۰درجهای روند قیمتها رو به
افت گذشت.
شاخص کل هم وزن بازار سرمایه دیروز با افت  ۳۶واحدی مواجه شد و

به رقم  ۱۸هزار و  ۹۱۳رسید .شاخص آزاد شناور نیز  ۱۶۲۴واحد افت کرد
و تا رقم  ۱۴۰هزار و  ۳۴۰پایین آمد ،عالوه بر این شاخص بازار اول و بازار
دوم نیز هر یک به ترتیب  ۱۳۳۵و  ۴۹۸۵واحد افت کردند.
علی رغم اینکه در روزهای گذشته نمادهایی در گروه فلزات
اساسی و محصوالت شیمیایی محرک شاخص کل برای افزایش و
کانالشکنی بودند ،دیروز این نمادها بیشترین تاثیر کاهنده بر روی
شاخصهای بازار داشتند.
از جمله این نمادها میتوان به صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد
مبارکه اصفهان ،پتروشیمی پارس و معدنی و صنعتی گلگهر اشاره کرد
به طوری که هر یک از این نمادها به ترتیب با  ۲۰۸ ،۲۲۱ ،۴۳۹و ۱۹۴
واحد تاثیر کاهنده سعی کردند شاخصهای بازار را به سمت پایین هدایت
کنند ،اما در طرف مقابل پتروشیمی پارس ،بانک ملت و شرکت ارتباطات
سیار ایران به ترتیب با  ۵۹ ،۹۰و  ۴۵واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر روی

شاخصهای بازار گذاشتند.
دیروز در گروه محصوالت شیمیایی بسیاری از سهمها افت قیمت را
تجربه کردند و تعدادی نیز تا بیش از  ۴درصد کاهش قیمت داشتند ،در
گروه فلزات اساسی نیز نیمی از سهمها با افت قیمت مواجه شدند ،در عین
حال در گروه خودرو و ساخت قطعات روند قیمت سهمها برخالف جریان
بازار افزاینده بود .تعداد زیادی از سهمها در این گروه توانستند بیش از ۲
درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم  ۶۵۸میلیارد تومان بالغ شد که
این رقم ناشی از دست به دست شدن  ۲.۲میلیارد سهم و اوراق مالی قابل
معامله طی  ۱۲۴هزار و  ۳۸۷نوبت داد و ستد بود.
آیفکس نیز دیروز  ۳۲.۵افت کرد و به رقم  ۱۴۹۹.۶۵رسید .ارزش
معامالت فرابورس ایران رقم  ۴۴۳میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم
معامالت این بازار به رقم  ۶۳۴میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
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معاون سازمان توسعه تجارت :

امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی حذف شد

معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد که
در بسته ارزی جدید از امضاهای طالیی یا فضاهایی که
می تواند به سمت رانت گرایش یابد خبری نیست و
پیگیری پرونده مختلفان و سودجویان ارزی در بسته
گذشته ادامه دارد که دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه
باید جدیتر و حساستر از گذشته آن را بررسی کنند.
به گزارش ایسنا ،پس صحبت های رئیس جمهور
و گفتههای دولتمردان از بسته جدید ارزی ،این بسته
اجرا و نهایتا اسامی اقالمی که به عنوان کاالهای
اساسی مشمول ارز دولتی میشوند نیز منتشر شد که
کارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخست ارزی
عنوان میکنند .در این باره محمدرضا مودودی  -معاون
توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت
ایران  -اظهار کرد :تصویب و اجرای بسته جدید ارزی
گامی رو به جلو برای دولت بود ،چرا که خارج شدن
سیاستگذاریهای ارزی از امضاهای طالیی یا فضاهایی
که میتواند به سمت رانت گرایش پیدا کند ،نکته مثبت
برای مردم و نظام تجاری کشور است .هر وقت که
محدودیتی ایجاد میشود ،به سمت فساد و رانت گرایش
پیدا میکند و در واقع پتانسیل آن را پیدا میکند و هر
قدر این دایره محدودیت کوچکتر میشود ،توان اجرایی
برای جلوگیری از رانت باالتر میرود و از سوی دیگر نیز
میتوان بهتر آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه میتوان هوشمندانهتر از گذشته
نسبت به سیاست های ارزی و تجاری تصمیم گیری
کنیم و تغییراتی را نیز مجددا در بسته جدید اعمال
کنیم ،افزود :در بسته ارزی گذشته به دلیل تعدد باالی
کاالهای قرار گرفته در فهرست مشمولین دریافت ارز
دولتی ،سیستم نظارتی در واقع دولت نمی توانست بر
همه آنها نظارت درست و دقیقی داشته باشد اما در
بسته جدید تعداد این کاالها به شدت کاهش پیدا کرده،
محدود به کاالهای اساسی و امنیت غذایی مردم شده
است و دیگر شاهد اتفاقات تلخی که در ماه های گذشته
می افتاد و تخلفاتی که صورت می گرفت نیستیم.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران ادامه داد :در زمینه سیاستهای
تجاری و ارزی مرتبط با کاالهای اساسی نیز باید با تدبیر
حرکت کنیم چرا که وقتی یارانه و سوبسیدی برای
واردات کاالهای اساسی داده شود ،در واقع به این دلیل
یارانه را پرداخت می کنیم که مردم و به ویژه نیازمندان
جامعه با قیمت مناسب بتوانند این کاالها را تامین کنند
اما اگر چنین اقدامی سبب بروز پدیدهای مانند قاچاق
شود ،کاالیی که برای تامین نیاز و امنیت غذایی کشور
خودمان وارد می کنیم ،اگر از مسیرهای غیرقانونی به
کشورهای دیگر قاچاق شود ،ظلم مضاعفی به ایران

صورت گرفته است.
مودودی با بیان اینکه مردم باید مسئولیت
اجتماعی خود را بشناسند و خودشان باید در این
راستا کمک کنند که شاهد پدیده قاچاق با توجه به
تفاوت قیمتها در ایران نسبت به کشورهای همسایه
نباشیم ،گفت :بنابراین باید سیاستگذاری ویژهای برای
توزیع کاالهای اساسی در کشور داشته باشیم که در
حال حاضر برنامهریزیها و سناریوهای مختلف در حال
بررسی است و به دنبال هدف نهایی دولت در این زمینه
هستیم تا هزینهای که میکند به دست مستحقان واقعی
برسد و قاچاق نیز شکل نگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعالم کرد:
به غیر از کاالهای اساسی و دارو کاالهای دیگری مانند
کاغذ نیز در لیست دریافت کنندگان ارز دولتی قرار
دارند و مسلما در آینده این فهرست اصالح می شود.
گرچه در بسته جدید ارزی کاالهایی مشمول دریافت ارز
دولتی بسیار محدودتر بیش از  ۲۰۰۰قلم کاالی تعریف
در بسته گذشته است.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان
توسعه تجارت ایران افزود :در بسته گذشته دولت منابع
ارزی خود را به تقریبا همه متقاضیان و نیازمندان ارز
اختصاص داده و همین عامل سبب شد تا صف های
طوالنی برای دریافت ارز دولتی شکل بگیرد .که در این
شرایط نیز انواع و اقسام تخلفاتی در این زمینه شکل
می گرفت که نظارت و برخورد با آنها از توان دولت
خارج بود .به همین دلیل دولت مابه التفاوت قیمت ارز
صرف کاالها و اقالمی کرده که دهک های پایین جامعه
و نیازمندان به آن نیاز دارند از آن بهره مند شوند و از
سوی دیگر نیز بر تمامی مراحل و فرآیند هزینهکرد این
منابع ارزی نظارت میکنند.
مودودی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با
کسانی که در گذشته از ارز دولتی استفاده کرده و تخلف
مرتکب شدهاند ،برخورد خواهد شد یا اصال آنها شناسایی
شدهاند ،تصریح کرد که رئیس کل بانک مر کزی نیز در
آخرین مصاحبه خود گفت که کسانی که به هر شکلی
ارزی را به نرخ ترجیحی یا دولتی دریافت کردهاند،
موظفند تا مسیر مصرف یا مصارف خود را مشخص کنند
تا شفاف سازی مناسب و دقیق این وظیفه بر گردن
آنها است و هیچ دلیلی ندارد که حاال که بسته جدید
ارزی مشخص شده ،متخلفان و سودجویانی که از بسته
گذشته سوء استفاده کردهاند؛ فراموش شوند .بنابراین
همه شرکتهای خصوصی ،دولتی و حتی خصولتی باید
در این زمینه شفاف سازی کاملی را انجام دهند در این
زمینه البته دولت بخشی از کار است و قوه قضاییه و
مراجع نظارتی و بازرسی بخش مهمی از این مسئله

هستند و قوه قضاییه به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و
باید مشخص کند که این ارز کجا رفته و در چه مسیری
هزینه شده است.
وی ادامه داد :دولت در آن برهه زمانی که بسته
ارزی گذشته را به اجرا درآورد ،در بحران خاصی قرار
داشت و مجبور بود تا سیاستی را اجرایی کند که
البته هم اکنون آن را اصالح کرده است .اما به این
معنا نیست که تصمیمی را که آن زمان باید دولت در
لحظه میگرفت ،اشتباه بوده است و نباید منجر به سوء
استفاده عدهای شود بنابراین قوه قضاییه باید به جدیت
خود در برخورد با سودجویان ادامه دهد و از همه کسانی
که ارز دولتی دریافت کردهاند بخواهد تا مسیر هزینه
کرد آن را مشخص و شفاف کنند.
معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه
تجارت ایران گفت :بسته جدید ارزی جریان تجارت را
آزاد کرده است و در واقع واردات بر همین مبنا انجام
شده و تولید در کشور شکل می گیرد و صادرات نیز بر
همین مبنا اتفاق میافتد .بنابراین صادرات غیرنفتی با
تغییرات و تکانههای شدیدی مواجه نخواهد شد اما باید
در زمینه کاالهایی که برای تولید آنها از مواد اولیه ای
استفاده شده که از ارز دولتی دریافت کردهاند ،احتیاط
بیشتری کنیم تا منابع ارزی کشور در این شرایط
حساس هدر نرود .به ویژه باید صادرات اقالمی که با
ارز دولتی وارد شدهاند ،و تنها با یک تغییراتی جزئی می
خواهند مجددا صادر شوند ،را ممنوع کنیم .به عنوان
مثال روغن خام به کشور وارد می شود اما نباید با یک
پاالیش و بسته بندی اجازه خروج از کشور را پیدا کنیم
یا آنکه کاال یا مواد اولیهای را با کمی تغییرات و بسته
بندی صادر شود .البته در مورد محصوالتی مانند شکالت
که از روغن ،آرد و شکر در تولید آن استفاده شده است،
باید به گونهای برنامه ریزی کنیم که چه سهمی از آن
ارز آزاد و چه سهمی از ارز دولتی استفاده شده و بر این
اساس چگونه این محصول را صادر کنیم.
مودودی گفت :در این زمینه دولت نظارت کامل
خواهد کرد تا مسیر واردات ،تولید ،توزیع و صادرات به
صورت شفاف مدیریت شود و کاالهای نهایی در مسیر
مشخص و شفاف به دست مصرف کنندگان برسد البته
در زمینههای دیگر کار روی جنبه های دیگر بسته
جدید ارزی و سیاستگذاریهای مورد نظر در این حوزه
ادامه دارد و به عنوان مثال درصددیم تا کارت یارانه
الکترونیکی برای شهروندان در نظر گرفته شود که مبلغ
شارژ شده در این کارت به خرید کاالهای مختلف
اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد .مهم این است
که مردم در شرایط کنونی بتوانند با آرامش بیشتری
نیازمندیهای خود را تامین کنند.

شفاف سازی بانک مرکزی درباره سکههای پیشفرشی

بانک مرکزی اعالم کرد :در زمان
ثبت نام این طرح بابت هر قطعه سکه
مبلغ ده میلیون ریال به عنوان ودیعه
از مشتریان اخذ و مقرر شده که در
هنگام تحویل ،تخفیف  ۴درصد برای
پیشخرید ششماهه و  ۹درصد برای
پیشخرید یکساله ،لحاظ شود.
به نقل از روابط عمومی بانک
مرکزی ،سکه های پیش فروش
شده به صورت ودیعه ای تحویل
ثبت نام کنندگان می شود .مبنای
محاسبه تخفیف و مابهالتفاوت از
پیشخریدکنندگان ،نرخ سکه بازار در

پایان روز قبل است .حسب دستورالعمل
مربوطه تمامی مشتریان طرح ودیعهای
از زمان سررسید به مدت سه ماه فرصت
دارند تا با اختیار و انتخاب خود به شعبه
محل ثبتنام ،مراجعه و سکه خود
را تحویل گیرند .از این رو با توجه به
تأثیر کاهشی بسته ارزی بانک مرکزی
بر قیمت ارز و سکه بهار آزادی و روند
نزولی آن ،پیشخریدکنندگان میتوانند
حسب شرایط بازار حداکثر ظرف مدت
سه ماه به شعب مربوطه در بانک ملی
مراجعه کنند .بدیهی است قیمت روز
سکه در زمان مراجعه به بانک ملی برای

محاسبه مابه التفاوت مبلغ ،مالک عمل
قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه نرخ پایانی
استخراج شده از بازار در روز گذشته
معادل  30.790.000ریال بوده است
بر این مبنا بانک ملی از مشتریانی
که  17مرداد برای دریافت سکه خود
مراجعه کردهاند ،ضمن لحاظ کردن
تخفیف  4درصد و کسر مبلغ ده میلیون
ریال ودیعه ،مبلغ  19.558.400ریال
مابهالتفاوت بابت هر قطعه سکه در روز
کاری  17مرداد  1397دریافت کرده
است .یادآور میشود ،طرح پیشفروش

ودیعهای از  17بهمن ماه سال  1396به
مدت هشت روز به اجرا گذارده شد و در
طی این مدت در مجموع  36هزار قطعه
سکه پیشفروش شد که  26هزار قطعه
از این تعداد با سررسید ششماهه است.
الزم به تاکید است ،دریافت
مابهالتفاوت از مشتریان به هنگام تحویل
سکه ،صرفا مربوط به طرح پیشفروش
ودیعهای است ،لذا برای تحویل سکه
به مشتریانی که با قیمتهای قطعی
به پیشخرید سکه بهار آزادی اقدام
کردهاند هیچگونه وجهی از آنان دریافت
نخواهد شد.

برگزاری کنگرهای
برای تسریع روند
هوشمندسازی نظام
اداری و بانکی کشور
صفحه 8

خبر
جهانگیری در حاشیه جلسه هیئت دولت:

صادرات کشور به شدت
اقتصادی و مقرون به صرفه است

معاون اول رئیس جمهور گفت :عالئمی
وجود دارد که صادرات کشور به شدت اقتصادی
و مقرون به صرفه است و باید صادرکنندگان از
این فرصت استفاده کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور ظهر دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه
هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
روز خبرنگار را به همه خبرنگاران در رسانه های
مکتوب ،تصویری و مجازی تبریک می گویم.
کار و مسئولیت سنگینی است زیرا اطالع رسانی
بر عهده خبرنگاران است .وی افزود :خبرنگاران
هم باید در صحنه حضور پیدا کنند و اطالعات
مورد نیاز را به مردم برسانند و هم از طرفی باید
زبان مردم باشند و مطالب را به مسئولین کشور
منتقل کنند و به همین دلیل از طرف خودم و
هیئت دولت از کار خبرنگاران تشکر می کنم.
جهانگیری در خصوص شرایط پیش روی
کشور ،ادامه داد :باید با مردم صادق باشیم.
شرایط پیش روی کشور شرایط خطیری است و
آمریکایی ها بدون پرده پوشی می گویند مردم
ایران را تحت فشار قرار می دهیم تا خواسته
های خود در چهل سال گذشته را محقق کنند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:
مسیری که ما دنبال می کنیم برنامه ریزی
بر اساس واقعیت ها و فرصت های کشور برای
عبور از این شرایط است .با سیاست گذاری
انجام گرفته حتما بخش خصوصی باید از این
فرصت استفاده کند چراکه این عالئم وجود
دارد که صادرات کشور به شدت اقتصادی و
مقرون به صرفه است .جهانگیری با بیان اینکه
باید صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند،
تاکید کرد :این فرصت به ما می گوید که باید
به تولید توجه بیشتری کنیم .در این شرایط اگر
نتوانیم مسائل و موانع پیش روی تولیدکنندگان
را برطرف کنیم ،ممکن است که با مشکل
روبرو شوند و از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
خواسته شده تا بسته ای را برای شرایط جدید
تهیه کند تا در اسرع وقت تصویب شود .وی
در پایان گفت :حتما به اقشار متوسط به پایین
از منابعی که به دست می آوریم ،توجه ویژه
خواهیم کرد .اگر عوارض جانبی این سیاست ها
را بتوانیم با موفقیت کنترل کنیم ،حتما با
استقبال بخش خصوصی روبرو خواهیم شد و
فعالیت را تسهیل خواهد کرد.

نماز جمعه تهران به امامت
آیتاهلل امامی کاشانی اقامه میشود

نماز عبادی ،سیاسی جمعه این هفته
تهران به امامت آیتاهلل امامی کاشانی در مصلی
امام خمینی(ره) اقامه میشود .نماز عبادی،
سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیتاهلل
امامی کاشانی در مصلی امام خمینی(ره) اقامه
میشود .پیش از خطبههای نماز جمعه ،حسن
بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورایعالی
انقالب فرهنگی ،درباره «آسیبشناسی فرهنگی
بیماریهای اقتصادی» سخنرانی خواهد کرد.

