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اقتصادی

تعیین تکلیف حسابهای مشترک
فرشتگان متوقف شد
ایسنا  -در ادامه پرداخت وجوه سپردهگذاران تعاونی
فرشتگان که از  24تیر ماه طی فرآیندی مرحلهای به
سقف  ۱۰۰میلیون تومان رسیده بود ،در تعیین تکلیف
حسابهای مشترک مسائلی از جمله نقص فنی ایجاد
شده که موسسه کاسپین به منظور رفع این نواقص فعال
از رسیدگی به حسابهای مشترک خودداری و آن را
متوقف کرده است.
این در حالی است که ظاهرا تعداد حسابهای مشترک
یعنی حسا بهایی که بیش از یک کد مشتری دارند،
قابل توجه بوده و قرار است بعد از رفع مشکالت موجود
در زمانی دیگر این حسابها تعیین تکلیف شود.

قیمت طالی سرخ کاهش یافت
مهر  -نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش حدود
 ۶درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت :روانه
شدن زعفران های دپو شده در منازل به بازار ،از جمله
دالیل این امر است.
غالمرضا میری اظهارداشت :درحال حاضر قیمت
هرکیلوگرم از این محصول حداقل  ۳میلیون و ۹۰۰
هزار تومان و حداکثر  ۵میلیون و  ۳۰۰هزار تومان
است.

آخرین قیمتها از بازار ارز
ایسنا  -در بازار ارز روز گذشته پوند انگلستان ،یورو،
لیر ودرهم با کاهش قیمت همراه شدند اما دالر آمریکا
بدون تغییر قیمت ماند.
در بازار ارز یورو با پنج تومان کاهش قیمت 4هزار و
 400تومان ،دالر بدون تغییر قیمت 3هزار و 782
تومان و لیر ترکیه با دو تومان کاهش قیمت هزار و
92تومان فروخته شد .همچنین دالر مبادلهای در بازار
روز گذشته 3هزار و  262تومان از سوی بانک مرکزی
قیمتگذاری شد.

تازه ترین وضعیت شاخص بورس
میزان  -شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت روز گذشته با  38واحد کاهش به پله  79هزار
و  620واحدی سر خورد.
در معامالت روز گذشته تعداد  742هزار و  345سهم
اوراق بهادار به ارزش  2میلیارد و  51میلیون و 771
هزار ریال در بیش از  41هزار نوبت معامالتی داد و
ستد شد.

قیمت طال و سکه در بازار
ایسنا  -در بازار روز گذشته  ،طالی  ۱۸عیار و نیم سکه با
کاهش قیمت همراه شدند .
در بازار طال هر مثقال طال  ۴۹۲هزار و  ۷۰۰تومان
فروش رفت  .سکه تمام طرح جدید نیز با هزار تومان
افزایش قیمت ،یک میلیون و  ۲۰۸هزار تومان،نیم
سکه با کاهش هزار تومانی  ۶۳۶هزار تومان و ربع سکه
بدون تغییر  ۳۷۱هزار تومان معامله شد.
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تعیین تکلیف  96درصد سپرده
گذاران تعاونی فرشتگان
تسنیم  -بانک مرکزی اعالم کرد  ۹۶درصد سپرده
گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند.
با هدف تعیین تکلیف سپرده گذاران در تعاونی منحله
فرشتگان از شنبه امکان دریافت سپرده های تا سقف
یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب از طریق
موسسه اعتباری کاسپین فراهم شد.
برای  80شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت
از سوی بانک مرکزی صادر شده است و تنها ،شعب
مذکور آماده ارایه خدمات به سپرده گذاران هستند.

رتبه  7نشریات استانی در کشور
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الریجانی در هشتمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مطرح کرد

پولنفتمیگیریم برای بودجهجاری
ایسنا  -رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:
دلیل اجرایی نشدن اهداف برنامه و بودجه گاهی
در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری
از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است .نتیجه
تمامی این موارد این میشود که تقریبا حدود ۹۰
درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری
شده یعنی پول نفت میگیریم تا هزینه برای بودجه
جاری کنیم.
علی الریجانی در هشتمین کنفرانس بینالمللی
«بودجهریزی بر مبنای عملکرد» با تاکید بر تحقق
اقتصاد مقاومتی گفت :امیدواریم دولت تازه
نفس بعدی با انجام اصالحاتی به سمت جهش ۸
درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت
کند .وی با بیان این که بودجه ریزی عملکرد در
قانون برنامه ششم آمده است گفت :علی رغم این
تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحوالتی در
کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار
سادهای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود
داشته باشد.
وی افزود :براساس آمارها ما در  ۲۰کشور منطقه
از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵و در بین ۱۳۸
کشور دنیا در رتبه  ۸۷هستیم ،پس این نشان
میدهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری
دچار مشکل هستیم که همین طوالنی شدن امور
دیوانی مانع سرمایه گذاری است.

بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف
در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است.
نتیجه تمامی این موارد این میشود که تقریبا حدود
 ۹۰درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری
شده یعنی پول نفت میگیریم تا هزینه برای بودجه
جاری کنیم.
الریجانیخطاببهشرکتکنندگاندراینهمایش
گفت :انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام
بودجه ریزی عملکرد اشکاالت را دریابید و بدانید
مشکل کجاست .به نظر میرسد که به اندازه کافی
شواهد و قرائن درباره اشکاالت وجود دارد.
نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است
که هر ساله الیحه بودجه را به مجلس ارائه می کند
و در آن براساس تورم  ۱۰تا  ۱۵درصد به حقوق و
مزایا اضافه میکند .ما هم در قانون برنامه ،دولت
را مکلف کردیم که هر ساله  ۱۵درصد دولت را
چابکتر کند که فکر نمیکنم با این وضعیت اتفاقی
بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و
تشکیالتی به وجود آید.
شما توانستید در طول برگزاری این چند سال
کنفرانس۴هزار نفر را دور هم جمع کنید که به نظام
بودجه ریزی عملکرد برسید.
باید  ۱۴هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها
بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به
جمع بندی برای حل آن برسند.

الریجانی ادامه داد :همچنین براساس آمارها
از لحاظ شفافیت در سیاست گذاری در بین ۲۰
کشور منطقه دارای رتبه  ۱۸و در بین  ۱۳۸کشور
جهان صد و سی و ششم هستیم که این نشان
دهنده پنهان کاری در امور است .از لحاظ نرخ
بیکاری در بین  ۲۰کشور منطقه در رتبه نهم و در
بین  ۱۳۵کشور جهان در رتبه  ۹۰هستیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :این آمارها
نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور
دیوانی کمکی به توسعه نکرده است و حتی در
مواردی موانعی به وجود آورده است.
وی با اشاره به فاصله بسیار بین اجرا و اهداف برنامه
و بودجه گفت :دلیل اجرایی نشدن اهداف برنامه و

سخنگوی قوه قضاییه:

بخش هایی از نامه احمدی نژاد خالف واقع است

ایرنا  -سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری
خود درباره بازداشت یکی از مسئوالن دولت قبل
و اظهارات رییس دولت دهم و جوابیه دادستانی
تهران ،گفت :آقای احمدی نژاد نامه ای سرگشاده
خطاببهملتنوشتکهفرازهاییازآن،خالفواقع
است.حجتاالسالممحسنیاژهایافزود :احمدی
نژاد نامه ای سرگشاده خطاب به ملت نوشت که
فرازهایی از آن ،خالف واقع است؛ مواردی را در
این نامه مطرح کرد که حقیقتا باید به آن پرداخت
و مسایل دیگری جدای از پرونده را مطرح کرده که
االن جای پاسخگویی نیست .وی درباره اطالعیه
دادستانی تهران افزود :قوه قضاییه بر این نیست تا

چیزی ضرورت پیدا نکند و دیگران به آن بپردازند،
موضوعی را طرح کند و حتی به این موضوع و کم
بودن اطالع رسانی ایراد می گیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :وی(احمدی نژاد)
جرممعاونشرااجرایمصوبهدولتدرپاداش٣٠٠
میلیونی به مقامات اسبق اعالم کرد که این کامال
خالف واقع است و چنین چیزی نیست  .محسنی
اژه ای اتهامات بقایی را تصرف غیرمجاز ،اختالس
و تبانی اعالم کرد و گفت :حتی در بازجویی اولیه
اتهام دیگری مطرح شد که  ٢میلیون یورو وجه نقد
بدون ثبت و ضبط رسمی در اختیار این متهم قرار
گرفته و قرار بود به فرد دیگری بدهد.

ایسنا  -معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی درباره
شناسنامهدارشدنکانالهایتلگرامیبیانکرد:کانالها
تقریبا کارکرد رسانهای دارند و چون به صورت عمومی و
رسانهای عمل میکنند و فعالیت آنها قبال در چارچوب
خاصی پیشبینی نشده ،مقرر شده که خود را ثبت کنند.
در حال حاضر طبق آخرین آمار ،بیشتر از  ۹هزار و ۸۷۰
کانال از کانالهایی که در این زمینه فعال هستند ،خود
را ثبت کردند و شناسنامهدار شدند و مشغول فعالیت
هستند .امیر خوراکیان با بیان این که شورای عالی
فضای مجازی دو مصوبه در ارتباط با پیا مرسا نهای
اجتماعی برخط داشت ،گفت :یک مصوبه سند فعالیت
پیامرسانها بود که تصویب آن چندین جلسه طول کشید و
در نهایت سیاستها و اقداماتی که باید در این رابطه توسط
دستگاههای مختلف صورت بگیرد ،بررسی و تصویب شد.
در کنار این مصوبه کلی ،شورا یک مصوبه خاص هم در
جهت شناسنامهدار شدن کانالهایی که بیش از  ۵هزار
عضو دارند،داشت.

«فرهاد رهبر» سرپرست دانشگاه آزاد شد
صدا و سیما  -اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد به اتفاق آرا تصویب کردند
که فرهاد رهبر به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به شورای عالی انقالب
فرهنگی معرفی شود.
موضوع ریاست او بر دانشگاه آزاد در اولین جلسه شورای عالی انقالب
فرهنگی مطرح خواهد شد و پس از تصویب در این شورا ،رسم ًا به عنوان
رئیس دانشگاه آزاد منصوب میشود.

«جیشاالسالم» منحل شد
ایلنا  -گروه تروریستی موسوم به جیشاالسالم در استان ریف دمشق
سوریه انحالل خود را اعالم کرد .به نقل از العربیه ،گروه تروریستی موسوم
به جیشاالسالم در چارچوب طرح شورای نظامی معارضان در دمشق و
حومه آن بهمنظور پایان دادن به بحران در منطقه غوطه شرقی ،با انحالل
خود موافقت کرد.
براساس طرح شورای نظامی معارضان در دمشق و حومه آن ،گروههای
مسلح در منطقه غوطه شرقی منحل میشوند و برای تشکیل یک گروه مشترک و متحد در گروه
موسوم به «ارتش ملی و متحد سوریه» تالش میکنند.

بستن مسجد االقصی به روی نمازگزاران خالف حقوق بشر است
صدا و سیما  -سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت :اقدام رژیم
صهیونیستی در بستن مسجد االقصی به روی نمازگزاران امری محکوم،
مذموم و خالف اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بشردوستانه است.
قاسمی افزود :رژیم اشغالگر قدس در کنار همه جنایات ،تجاوزگری ها و
نقض حقوق اولیه فلسطینیان این بار در بدعتی خطرناک آزادی مذهبی
و حقوق مسلمانان فلسطینی را نشانه رفته است که عواقب خطرناکی در
پی خواهد داشت.

تحریمها علیه قطر هرچه سریعتر لغو شود
ایلنا  -وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با همتای قطری خود خواستار
پایان تحریمها علیه دوحه شد« .ژان ایو لودریان» در دیدار با «محمد بن
عبدالرحمان آلثانی» وزیر خارجه قطر اعالم کرد که فرانسه خواستار لغو
تمامی تحریمهای وضع شده علیه قطر توسط کشورهای عربی منطقه
است .وی گفت :این تحریمها باعث میشود زندگی مردم تحت تاثیر قرار
بگیرد و باید هر چه سریعتر لغو شود.

باشگاه خبرنگاران  -کره شمالی هشدار داد تالش آمریکا مبنی بر
درخواست از جامعه جهانی به منظور تشدید فشار بر پیونگیانگ ،هر گونه
امکان مذاکره درباره برنامه هستهای این کشور را با مانع روبرو میکند.
به گزارش اسپوتنیک ،در بیانیه خبرگزاری مرکزی کره شمالی آمده است
آمریکا باید این نکته را درک کند تا زمانی که آنها سیاست خصمانه خود را
ضد کره شمالی متوقف نسازند ،برنامه موشکی و هسته ای پیونگ یانگ
هرگز مورد مذاکره قرار نخواهد گرفت و هیچ گونه مذاکراتی در خصوص خلع سالح هسته ای کره
شمالی به وقوع نخواهد پیوست.

نامحبوبترین رئیسجمهور آمریکا در  70سال گذشته

۹هزار کانال تلگرامی
شناسنامهدار شد

صدا و سیما  -پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد :رئیس جمهوری برنامه
پنج ساله ششم توسعه را به هیئت دولت ابالغ کرده است.
در خبر این پایگاه آمده است  28اسفند ماه سال  1395علی الریجانی،
رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابالغ کرد و رییس
جمهور هم در جلسات هیئت دولت دستور اجرای این قانون را صادر کرد.
در این گزارش تاکید شده است :بنابراین اجرای قانون برنامه ششم توسعه
طبق روال در دستور کار دستگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته است و
جوسازیهای اخیر هم عموما با اهداف سیاسی انجام میشود.

هشدار کره شمالی به آمریکا

گوناگون

هماهنگی الزم برای کاهش نرخ سود
در بانکهای خصوصی انجام شد
تسنیم  -رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی
با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بایستی نفع
سپرد هگذاران  ،تولیدکنندگان و بانکها را در نظر
گرفت گفت :هماهنگیهای الزم برای کاهش نرخ
سود سپرده در بانکهای خصوصی انجام شده است.
حسینزاده ادامه داد :به طور معمول نرخ سود در
بانکهای دولتی کمتر از بانکهای خصوصی است
اما به نظر میرسد بانکهای خصوصی نیز به این
جمعبندی رسید هاند که نرخ سود خود را به تدریج
کاهش دهند.

روحانی دستور اجرای برنامه ششم توسعه را صادر کرده است

باشگاه خبرنگاران  -نتایج یک نظرسنجی جدید نشان
داد دونالد ترامپ در مقایسه با رؤسای جمهور پیشین
آمریکا پایینترین سطح محبوبیت را در شش ماه نخست
ریاستجمهوریداشتهاست.نتایجنظرسنجیجدید«ایبی
سی نیوز /واشنگتن پست» نشان داد محبوبیت دونالد ترامپ
در شش ماه نخست ریاست جمهوری در پایین ترین سطح در
مقایسه با رؤسای جمهور  70سال گذشته آمریکا قرار دارد.

«میرزاخانی» در آمریکا به خاک سپرده می شود
مهر  -یکی از نزدیکان نابغه ریاضی ایران گفت« :مریم میرزاخانی» تا شنبه هفته آینده در
آمریکا به خاک سپرده می شود .وی اظهار داشت که آنچه تاکنون قطعی شده این است
که به دلیل حضور دختر مریم میرزاخانی در آمریکا ،این نابغه در همین کشور خاکسپاری
شده و مراسمی برای وی برگزار خواهد شد.

مسکن هم بورسی می شود

صدا و سیما  -مدیرعامل بورس کاال گفت :امسال با پیوند
ابزارهای بورسی به امالک  ،سرمایه های خرد را به سمت
بازار مسکن هدایت و به خروج مسکن از رکود کمک می
کنیم .سلطانی نژاد افزود:ابزارهای مالی بورس در بورس
کاالی ایران میتواند سرمایههای ما را در بخش مسکن به
سرمایههای مولد تبدیل و از راکد بودن سرمایهها در بخش
مسکن جلوگیری کند.

