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وطن امروز

بانک

بازار

جزئیات دادگاه محمدهادی رضوی
و احسان دالویز بدهکاران سرمایه

توقف دالر در کانال 15هزار تومان

مدیران بانک سرمایه هم
سهشنبه محاکمه میشوند

دادگاه رس��یدگی ب��ه اتهام��ات محمدهادی
رضوی و  ۳۰متهم دیگر پرونده بانک سرمایه۲۴ ،
اردیبهشتماه س��ال جاری در شعبه سوم دادگاه
ویژه رس��یدگی به جرائم اخاللگران و مفس��دان
اقتصادی به ریاس��ت قاضی مسعودیمقام برگزار
میش��ود .به گزارش «وطنامروز» ،در بین لیست
متهمان ،نام  3مدیرعامل و چند عضو هیاتمدیره
بانک سرمایه که در بین س��الهای  1392تا 96
در این بانک مش��غول به کار بودند دیده میشود.
اتهام هم��ه این متهمان اخالل در نظام اقتصادی
کشور است و میتوان گفت موج جدید محاکمه
مسؤوالن مخل در نظام اقتصادی آغاز شده است.
بانک س��رمایه زیرمجموعه صندوق فرهنگیان و
شوپرورش است .در دادگاه سهشنبه،
وزارت آموز 
سیدمحمدهادی رضوی و احسان دالویز  2بدهکار
ب��زرگ بانک س��رمایه به عنوان متهم��ان اصلی
محاکمه خواهند شد و سپس مدیران بانک سرمایه
محاکمه خواهند شد .محمدرضا خانی ،محمدعلی
هادی ،بهمن خادم ،مهرداد باقری ،یاس��ر ضیایی
شیرکالیی ،خیراله بیرانوند ،پرویز احمدی و علیرضا
حیدرآبادیپور از مدیران بانک سرمایه هستند که
در مرحله س��وم پرونده مربوط به بانک س��رمایه
محاکمه خواهند ش��د .همچنین ش��هابالدین
حس��امی ،مانی رهبری ،محمد س��لمانیعالیی،
ساالر بایرامی خلج ،غالمرضا شیانی ،سیدابوالقاسم
سجودیجورشری ،رحیم قنبری ،احمد کولیوند،
مجی��د زاه��دی ،حمیدرض��ا فاروق��ی ،محمود
لطفاهللپ��ور ،علی نانچی��ان ،پیم��ان پویانمهر،
علیرض��ا کلهر ،نصرتاهلل فرخ��ی ،عباس عبدی،
محمد سرخیل ،سعید حسنزاده ،علی پورمنزه،
مجیدرضا خایانی و خانم پری یدیسار دایر ،از دیگر
متهمان این پرونده هس��تند که همزمان با سایر
متهمان محاکمه خواهند ش��د تا جمع متهمان
بانک س��رمایه در مرحله جدید به  31نفر برسد.
■■جزئیات پرونده بانک سرمایه

پرونده بانک س��رمایه  ۴۰۰مته��م دارد و بر
اساس مستندات پرونده ،بیش از  ۱۴هزار میلیارد
تومان از س��رمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته
است .در نخستین مرحله رسیدگیهای قضایی،
پرونده علی بخش��ایش فرزن��د روحاهلل به اتهام
مش��ارکت در اخالل عمده در نظ��ام اقتصادی
کش��ور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی و
مش��ارکت در  ۴۶فقره خیان��ت در امانت ،پرویز
کاظمی فرزن��د درویش به اتهام مش��ارکت در
اخالل عمده در نظام اقتصادی کش��ور از طریق
اخالل در نظام پولی و بانکی و مش��ارکت در ۴۱
فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند
غالمرضا به اتهام مش��ارکت در اخالل عمده در
نظام اقتصادی کش��ور از طریق اخالل در نظام
پول��ی و بانکی و مش��ارکت در  ۴۰فقره خیانت
در امانت در ش��عبه س��وم دادگاه وی��ژه جرائم
اقتصادی در  ۴جلس��ه علنی و به ریاست قاضی
مسعودیمقام رسیدگی شد .بدهی این  3متهم
حدود  ۳هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان دادرسی پرونده ۲۷ ،اسفند سال
گذش��ته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه ،علی
بخشایش ،پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر
کدام به  ۲۰سال حبس ،تحمل  ۷۴ضربه شالق
در انظ��ار عموم��ی و محرومیت دائم از مش��اغل
دولتی محکوم شدند .در مرحله دوم رسیدگی به
این پرونده حس��ین هدایتی و  ۱۰متهم دیگر در
 ۶جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به
پرونده اخاللگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند
و هنوز حکم این متهمان صادر نش��ده است .به
گفته رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان ،اصل
بدهی هدایت��ی  ۵۸۶میلیارد توم��ان بوده که با
احتساب سود پول ،در حال حاضر به هزار و 500
میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان رسیده که این متهم
فع ً
ال  ۱۵میلیارد تومان پس داده است.
نام و نام خانوادگی
محمدرضاخانی
محمدعلیهادی
بهمن خادم
مهرداد باقری

سمت
مدیرعامل و عضو هیات

مدیره وقت بانک سرمایه
عضو هیات مدیره وقت بانک
سرمایه

عضو هیات مدیره وقت بانک
سرمایه

عضو هیات مدیره وقت بانک
سرمایه

یاسرضیائیشیرکالیی قائممقام وقت بانک سرمایه
خیرالهبیرانوند
پرویز احمدی
علیرضاحیدرآبادیپور
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مدیرعامل و عضو هیات

مدیره وقت بانک سرمایه
سرپرست بانک و رئیس هیات
مدیره وقت بانک سرمایه
مدیرعامل و عضو هیات

مدیره وقت بانک سرمایه

گزارش «وطنامروز» از افزایش غیرمنطقی برنج در بازار

قیمت برنج بیش از حد قد کشید!

رئیس کارگروه امکانسنجی خودکفایی برنج در گفتوگو با «وطنامروز»:
قیمت برنج با احتساب تورم و افزایش هزینه تولید نباید بیش از  16هزار تومان باشد اما هم اکنون حدود  23هزار تومان فروخته می شود
اسداهلل خسروی :در ادامه سریال گرانیها ،قیمت
برنج به بیش از  20هزار تومان رسید اما این افزایش
قیمت دیگر مصرفکنندگان را شوکه نمیکند .این
افزایش قیمت در حالی است که به گفته مدیرکل
دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد
کش��اورزی ،اکن��ون  ۷۰۰هزار تن برن��ج مازاد در
کشور موجود است و افزایش قیمت این کاال هیچ
توجیهی ن��دارد .با این وجود قیمت هر کیلو برنج
ایرانی که در ماههای گذشته به طور میانگین حدود
 13ه��زار تومان در بازار ب��ود ،حاال به بیش از 23
هزار تومان در هر کیلو رس��یده است .حال سوال
اینجاس��ت که چرا قیمت برنج ایرانی در شرایطی
که تولید این کاال در داخل مناسب بوده و واردات
نیز بخوبی انجام شده ،به یکباره با جهشی  10هزار
تومانی همراه شده اس��ت؟ کارشناسان معتقدند
رشد نرخ تورم ،کاهش ارزش پول ملی و در نهایت
باالرفتن سطح عمومی قیمتها ،مجموعه عواملی
ت را در بازار تشدید کرده ،هر
است که رش��د قیم 
چند نباید مسائلی چون عدم نظارت دقیق بر بازار،
احتکار و ایجاد تورم انتظاری را در باال رفتن سطح
عمومی قیمته��ا در بازار نادی��ده گرفت .رئیس
کارگروه امکانس��نجی خودکفایی برنج کشور در
گفتوگ��و با «وطنام��روز» درباره عل��ت افزایش
قیمت برنج در بازار گفت :برنج نیز همچون س��ایر
کاالهای دیگر در بازار با افزایش قیمت همراه شده
است اما این گرانی باید توجیهپذیر و منطقی باشد.
غالمرضا خانکشیپور با بیان اینکه قیمت  23هزار
تومانی برنج ایرانی معقول و منطقی نیست ،گفت:
موبایل محم�د نجارصادقی :در س�ال
گذش�ته تنه�ا  2/5میلی�ون
دستگاه موبایل از مسیر تجاری گمرک وارد
کشور ش�ده و  4میلیون دستگاه موبایل به
صورت مسافری وارد شده است .تصور اینکه
دوس�وم موبایل م�ورد نیاز کش�ور از طریق
مسافری وارد شده و تمام آنها براستی مسافر
هم بودهاند شوخی تلخی است.
باید توجه داش�ت که اساس�ا راهی برای
شناخت مس�افران از غیرمس�افران توسط
سامانه رجیس�تری در طرح مبارزه با قاچاق
موبایل وجود ندارد و س�وداگران با پرداخت
مبلغ مصوب برای همراه مسافر موبایلهای
قاچاق خود را وارد کشور میکنند.
به گزارش «وطنامروز» ،پس از گذش�ت
نزدیک به یک سال و نیم از اجرای طرح مبارزه
با قاچ�اق موبایل ،تنها دس�تاوردی که برای
این طرح پرهزینه نام برده میش�ود افزایش
درآمدهای ریالی دولت است؛ درآمدی که به
صورت تمام و کمال از جیب مصرفکنندگان
نهای�ی و مردم حاصل ش�ده اس�ت .این در
حالی اس�ت که در روزه�ای ابتدایی اجرای
طرح مبارزه با قاچ�اق موبایل قرار بود دیگر
شاهد ورود موبایلهای بیکیفیت (با سار باال)
نباش�یم ،در عین حال طرح غیرفعال شدن
موبایلهای دزدیده ش�ده ه�م هنوز اجرایی
نشده است .حتی حس�ین فالحجوشقانی،
رئیس س�ازمان تنظیم مق�ررات و ارتباطات
رادیویی ادعا کرده بود پس از اجرای
رجیستری اگر موبایلهای دزدی را
در لیس�ت س�یاه قرار دهیم دیگر
س�رویس نخواهن�د گرف�ت .این
دستاوردها در حالی محقق نشده
اس�ت که شواهد نش�ان میدهد
طرح مب�ارزه ب�ا قاچ�اق موبایل،
ورود موبایلهای قاچاق به کشور را
تسهیل هم کرده است و تنها تفاوت
آن با روزهای قبل از اجرای این طرح ،دریافت
حقوق مکتسبه دولتی در گمرک است .این

معموال در پایان سال زراعی ،قیمت برنج با اندکی
رشد همراه میشود که این افزایش قیمت ،مقطعی
است .از آنجایی که امسال به علت افزایش نزوالت
آسمانی و فراوانی آب کشاورزی ،اجازه کشت برنج
به سایر استانها عالوه بر استانهای شمالی داده
ش��د ،تقاضا برای خرید ش��لتوک افزایش یافت تا
شاهد تغییر قیمتها باشیم.
وی ب��ه قیمت  10ت��ا  12ه��زار تومانی برنج
هاشمی در فصل عرضه این کاال اشاره کرد و گفت:
کشت زمستانه برنج در پی بروز سیل و بارشهای
فراوان تا حدودی از بین رفت اما پیشبینی میشود
با کشت برنج تابستانه و زیر آب رفتن سطح وسیعی
از مزارع کشور برای تولید برنج ،قیمت این کاال در
فصل عرضه برای امسال روندی کاهش و منطقی را
در پیش گیرد .این کارش��ناس اقتصادی به جهش
قیمت��ی همه کاالها در بازار اش��اره ک��رد و افزود:
افزایش قیمت برنج نیز ب��ا توجه به کاهش ارزش
پ��ول ملی و ت��ورم موجود دور از انتظ��ار نبوده اما
قیمت این کاال نباید جهشی و بیمنطق باال برود.
خانکشیپور میانگین قیمت هر کیلو برنج را با توجه
به افزایش هزینههای تولی��د و تورم موجود  15تا
 16هزار تومان دانست و گفت :با این وجود برنجی
که اکن��ون  23تا  24هزار تومان در بازار به فروش
میرسد 8 ،هزار تومان حباب دارد.
وی ب��ه ضعف دول��ت در بهبود ش��اخصهای
اقتص��ادی کش��ور اش��اره ک��رد و گف��ت :ت��اوان
سوءمدیریت و ناکارآمدیهای دولت در ساماندهی
بازار ،نباید از جیب مردم تامین شود.

■■ نباید هر روز شاهد گرانی یک کاال باشیم

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای
اسالمی نیز در گفتوگو با «وطنامروز» درباره علت
گرانی برنج در بازار گفت :نبود مدیریت درست در
بازار و عدم نظارت بر قیمتها موجب شده روز به روز
شاهد افزایش قیمت برخی کاالها و محصوالت در
بازار باشیم .علی محمدی با بیان اینکه یک روز پیاز
گران میش��ود و روز دیگر ماکارونی ،گوجه ،شکر،
گوش��ت و ...افزود :بروز چنین پدیدههایی ناشی از
بیبرنامگی و ناکارآمدی مسؤوالن در مدیریت بازار
است ،بنابراین دستگاههای نظارتی و صنوف مربوط
باید بازار را بخوبی مدیریت کنند تا هر روز ش��اهد
گرانی کاالها در بازار نباشیم .وی دلیل گرانی اخیر
برخ��ی کاالها در ب��ازار را عالوه ب��ر تاثیرپذیری از
رش��د نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید ،وجود
داللبازی و فعالیت واسطهها در بازار دانست و افزود:
نقدینگی س��رگردانی که در دس��ت دالالن است،
متاس��فانه هر روز سر از بازاری درمیآورد ،بنابراین
دستگاههای دولتی و نهادهای نظارتی باید مانع از
ت دالالن س��ودجود در بازار شوند .محمدی
فعالی 
اظهار داش��ت :نقص نظارت بر بازار و وجود دالالن
که بعضا به احتکار کاالها رو میآورند ،نقش مهمی
در باال رفتن قیمتها دارد.
■■  ۷۰۰هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد

مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی
وزارت جهاد کش��اورزی با پیشبینی اینکه تولید
برنج کش��ور امس��ال ت��ا  ۲۰درصد رش��د خواهد
داش��ت ،گفت :در حال حاض��ر  ۷۰۰هزار تن برنج

«وطنامروز» عملکرد سامانه همتا در مبارزه با قاچاق موبایل را بررسی میکند

شبهقاچاق بیهمتا!

چرا تقاطعگیری گمرک و اداره گذرنامه انجام نمیشود؟
یعنی قاچاقچیای که پیش از این موبایل را
ب�ه هر زحمتی وارد کش�ور میک�رد و آن را
به مصرفکننده نهایی میرس�اند امروز هم
همین کار را انجام میدهد با این توضیح که
پس از ورود موبایل در کش�ور مدعی همراه
مس�افر موبایل میکند و مبلغی را بهعنوان
حقوق مکتس�به دولت از کاالی مس�افری
میپردازد؛ هزینهای که عینا از مشتری نهایی
دریافت میش�ود .بنا ب�ر این گزارش ،مقرر
ش�ده بود تا پایان فروردینماه س�ال جاری
تقاطعگیری بین س�امانه گمرک و اطالعات
گذرنامه اشخاصی که مدعی ورود موبایل از
طریق مسافری هستند صورت گیرد اما این
مهم رخ نداده اس�ت .تقاطعگیری به معنای
این است که گمرک بتواند از طریق استعالم
ک�د مل�ی از اداره گذرنامه متوجه مس�افر
بودن یا نبودن شخص ادعاکننده برای ورود
کاالی همراه مس�افر شود .با در نظر گرفتن
 4میلیون دستگاه موبایلی که سال گذشته
از طریق مسافری وارد کشور شده
اس�ت میت�وان گفت
نزدیک به

یک میلیارد و  200میلیون دالر کاالی قاچاق
به وس�یله این طرح وارد کش�ور شده و این
میزان ارز از کشور خارج شده است.
بای�د توجه داش�ت زمانی ک�ه موبایل با
این روش وارد کش�ور میشود دیگر هزینه
مالیات بر س�ود بر گردن واردکننده نیست.
طبق قانون تجارت کش�ور پس از یک سال
کاری اش�خاص حقیقی  15درصد و اشخاص
حقوق�ی  25درصد از س�ود نهای�ی خود را
باید مالیات پرداخت کنن�د که در این روش
یشود .نکته دیگر اینکه
به کلی پرداخت نم 
موبایله�ای زی�ر  80دالر از پرداخت حقوق
مکتس�به دولتی در گمرک معاف هستند و
براحتی با همین روش وارد کشور میشوند.
مجری�ان طرح مبارزه با قاچ�اق موبایل باید
به این سوال پاسخ دهند که اگر قرار بود هر
شخصی در هر حجمی که میخواهد موبایل
وارد کش�ور کن�د و حقوق مس�افری آن را
پرداخت کند دیگر چه نیازی به ثبت سفارش
است؟ و اگر قرار است حقوق و
عوارض گمرکی هنگام
استفاده

مازاد در کش��ور وج��ود دارد و افزایش قیمت برنج
هیچ توجیهی ندارد .عزیز کریمی در پاسخ به اینکه
پیشبینی ش��ما از وضعیت تولید برنج کش��ور در
س��ال جاری با توجه به سیل اخیر چیست ،گفت:
پیشبینی میکنی��م با توجه ب��ه بهبود وضعیت
بارندگی در ش��مال کش��ور تولید برنج  ۱۰تا ۲۰
درصد در س��ال جاری افزایش یابد .کریمی افزود:
اگرچه این پیشبینی هنوز تا حدودی زود است اما
به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما
و رسیدگیهای کشاورزان امسال تا  ۲۰درصد شاهد
افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود .مدیرکل
دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد
داشت :زمانی که سیل به منطقه

کشاورزی اظهار
شمال کشور آمد ،آن زمان زمینهای شالی در حال
آمادهس��ازی بود ،بنابراین به حدود  ۳۰هزار هکتار
زمین در حال آمادهس��ازی شالی خسارت وارد شد
اما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شدهاند.
کریمی در پاس��خ به اینکه قیمت برنج به کیلویی
 ۲۳هزار تومان رسیده است ،آیا دلیل خاصی دارد؟
گفت :قیمت برنج مربوط به وزارت جهاد کشاورزی
نیست .ما مسؤول تولید هستیم .وی با بیان اینکه
افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد،
گفت :نیاز ساالنه کشور به برنج  ۳میلیون تن است.
این در حالی است که سال گذشته تولید برنج کشور
 2/1میلیون تن بود و ح��دود یک میلیون و ۶۵۰
هزار تن هم برنج وارد کشور شده است ،بنابراین با
یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از ۷۰۰
هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است.
از موبایل از مصرفکنندگان نهایی اخذ شود
چه نیازی به اظه�ار موبایلهای تلفن همراه
هنگام ورود به کشور و در گمرکات است؟
ای�ن موضوع حتی صدای مس�ؤول طرح
رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
را هم درآورده؛ حسین یوسفیان در روزهای
پایانی س�ال گذشته از پیشنهاد افزایش 15
درص�دی س�ود بازرگانی واردات مس�افری
سخن گفته بود تا از این طریق واردکنندگان
رس�می بتوانند ب�ا واردکنندگان مس�افری
رقابتکنند.
خلق بازار انحصاری
بن�ا بر این گزارش ،در س�ال گذش�ته به
ص�ورت کلی نزدیک به  7میلیون دس�تگاه
موبایل وارد کش�ور ش�د ،این در حالی است
که نیاز موبایل کش�ور طبق گزارش سال 96
وزارت صم�ت بیش از  12میلیون واحد بوده
است .این یعنی نیاز بازار به هیچوجه تامین
نش�د و همین موضوع باعث شد در بازههای
ی مختلف فروش�ندگان این کاال دست
زمان 
به تحصن بزنن�د .در کنار این ،واردکنندگان
مس�افری با برنامهریزی درباره نحوه تزریق
موبایلها در بازار در بازههای زمانی مختلف
باعث گرانیهای پی در پی شدند.
در پای�ان میت�وان گفت رجیس�تری به
عن�وان ی�ک س�امانه درج شناس�ه موبایل
طرح مناس�بی ب�رای کنترل قاچاق اس�ت
اما طرح کل�ی مبارزه با قاچ�اق موبایل که
رجیستری بخشی از آن میشود
بدرس�تی انجام نش�ده است.
ب�ه نظر میرس�د ع�دم درک
اجراکنن�دگان ط�رح مبارزه
با قاچ�اق موبای�ل از ب�ازار و
مارکتینگ موبایل و مقاومت
در برابر قبول نیاز به همراهی
فع�االن ای�ن کاال ،از بازرگانان
گرفته تا فروشندگان خرد ،باعث
گرانی و تسهیل قاچاق این کاال به کشور شده
است.

دی��روز قیمت دالر در بازار آزاد تهران بدون
تفاوت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته باقی
ماند .با وجود روند افزایشی  10روز اخیر دیروز
هر دالر آمریکا بین  15500تا  15600تومان
معامله شد .کنشگران ارزی این توقف قیمت را
ناشی از ورود بازار به مرحله پرریسک میدانند.
آنها معتقدند با توجه ب��ه افزایش هزار تومانی
قیمت دالر در هفته گذش��ته احتمال دخالت
بانک مرکزی وجود دارد و همین موضوع باعث
شده است کمی با احتیاطتر اقدام به خرید ارز
کنند .در همین راس��تا یکی از رسانهها خبر از
تزریق درهم امارات توسط بانک مرکزی در بازار
داده که این موض��وع تاکنون تایید یا تکذیب
نشده اس��ت اما در صورت صحت داشتن این
موضوع نخستینبار نیس��ت که بانک مرکزی
برای کنترل قیمت از این حربه استفاده میکند.
بر این اساس قیمت یورو و پوند انگلستان روز
گذش��ته به ترتیب  17هزار و  400و  20هزار
و  100توم��ان بود .از ن��کات قابل توجه بازار
ارز دیروز اینکه شاهد حضور فعال صرافیهای
بانکی بودیم .این صرافیها هر دالر آمریکا را 15
هزار و  240تومان فروخته و با قیمت  15هزار و
 140تومان خریداری میکردند .برهمیناساس
طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی
بانکها 17 ،هزار و  140تومان اعالم شده بود؛
قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها  17هزار
و  40توم��ان بود 5 .صراف��ی بانکی در خیابان
فردوس��ی با داشتن کارت ملی ،کارت شتاب و
شماره همراه به نام متقاضی از ساعت  10تا 15
تا  2هزار دالر آمریکا به متقاضیان واجد شرایط
ارز عرضه کردند.

بورس با سقوط آغاز کرد

ش��اخص بورس در جریان معامالت دیروز
بازار سرمایه با افت  ۲۱۸۹واحدی روبهرو شد و
به ارتفاع  209هزار و  155واحد ریزش کرد .به
گزارش «وطنامروز» ،در جریان دادوستدهای
دیروز بازار س��رمایه ،تعداد  4میلی��ارد و 343
میلیون سهم و حقتقدم بهارزش یکهزار و 184
میلیارد تومان در  333هزار نوبت مورد دادوستد
قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم
روز منفی را پشتس��ر گذاشتند بهطوری که
ش��اخص قیمت  628واحد ،آزاد شناور 2648
های بازار اول و ب��ازار دوم به
واحد و ش��اخص 
ترتیب  2046واح��د و  2325واحد کاهش را
بهثبت رساندند .گفتنی است شاخص بورس در
یک هفته گذشته بیش از 15هزار واحد ریزش
داشته است .همچنین در جریان معامالت روز
شنبه ،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به
 ۵میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسید؛ هر قطعه
س��که تمامبهار آزادی طرح قدیم  ۴میلیون و
 ۹۵۰هزار تومان ،نیمس��که  ۲میلیون و ۸۷۰
ه��زار تومان ،ربع س��که یک میلی��ون و ۸۷۰
هزار تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون
تومان فروخته شد .قیمت هر اونس طال نیز در
بازارهای جهان��ی  ۱۲۸۶دالر و هر گرم طالی
 ۱۸عیار نیز  ۴۶۵هزار و  ۳۹۳تومان بود.

حذف دالالن از سایتهای آگهی

سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی
از برنامهری��زی جدیدی برای ح��ذف دالالن از
س��ایتهای آگهیدهنده همچون دیوار ،شیپور
و باما خبر داد .رضا الفتنسب به تسنیم گفت:
روزان��ه بین  ۷۰تا  ۱۰۰هزار آگهی خودرو در 3
پلتفرم دیوار ،شیپور و باما ثبت میشود .الفت با
اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهیهای اینترنتی
خودرو و مس��کن اظهار داشت :بهرغم ادعاهای
طرح ش��ده ،بر اساس آمارهای ما ،پس از حذف
قیمتها تا یک روز پیش از بازگش��ت قیمت به
آگهیهای اینترنتی ،شاهد افزایش قیمت خودرو
در ب��ازار بودیم .وی اضافه ک��رد :در نظر داریم
آگهیه��ای فروش خودرو و ملک را بر اس��اس
آیپی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز
اصالت مالکان خ��ودرو و ملک انجام دهیم .وی
خاطرنش��ان کرد :در حال حاضر روزانه بین 70
تا  100هزار آگهی خ��ودرو در  3پلتفرم دیوار،
شیپور و باما ثبت میشود و هزینه  300تومان
ب��رای احراز اصالت هر آگهی ف��روش ،میتواند
هزینه زیادی را به این پلتفرمها وارد کند.

 ۵۶۴هزار نفر در تهران بیکارند

تعداد افراد بیکار در اس��تان تهران در س��ال
گذش��ته  564هزار و  695نفر و افراد ش��اغل 4
میلیون و  48هزار و  324نفر بوده است .مسعود
افشین ،معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان تهران ادامه داد :در س��ال
 1397جمعیت استان تهران  13میلیون و 636
هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار  11میلیون
و  591هزار و  977نفر اعالم ش��ده اس��ت .وی
افزود :بر اس��اس آمارها  4میلیون و  613هزار و
 19نفر جمعیت فعال ( 39/8درصد) و  6میلیون
و  978هزار و  958نفر جمعیت غیرفعال (60/2
درصد) بودهاند .وی ادامه داد :نرخ بیکاری استان
تهران در سال  97در شهر  12/6و در روستا 7/2
اعالم شده است.

