اقتصاد

14

پنج شنبه 23دی 13 .1395ربیع الثانی . 1438شماره19446

پی گیری استیضاح چیت چیان
در موازات استیضاح آخوندی

...
اخبار

با ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی
در برنامه ششم توسعه صورت گرفت:

مصوبات شورای فقهی الزم
االجرا می شود
اکبری -نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر
دیروز قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی برنامه
ششم توسعه به کمیسیون تلفیق ،ماده  18این الیحه را
تصویب کردند که بر اساس آن شورای فقهی بانک مرکزی
از حالت تشریفاتی و مشورتی خارج شده و مصوبات آن
الزم االجرا خواهد بود .به گزارش خراسان در ماده 18
این الیحه آم��ده است ب��رای حصول اطمینان از اجرای
صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و
جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به
رویه ها و ابزار های رایج ،شیوه های عملیاتی ،آئین نامه ها،
دستورالعمل ها ،بخشنامه ها ،چارچوب قرارداد ها و نحوه
اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی ،شورای
فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود.در این ماده قانونی
ضمن معرفی  5عضو این شورا در تبصره ای آمده است
که اعضای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و
تایید فقهای شورای نگهبان برای مدت چهار سال تعیین
می شوند .در تبصره دیگری تاکید شده است که مصوبات
شورای فقهی الزم الرعایه است.عالوه بر آن ،نمایندگان
مجلس در جریان بررسی م��اده  15این برنامه ،نیروی
انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا
شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعالم کند
نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند.
صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت رفاه واگذار شد

الریجانی :از تجمع پی درپی بازنشستگان
فوالد خجالت می کشم
با تصویب ماده  13برنامه ششم توسعه در مجلس ،مؤسسه
صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با تمامی
وظایف ،اختیارات،تعهدات و داراییها با حفظ هویت
مستقل به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی انتقال می
یابد .به گزارش ایرنا براساس بند ج این ماده ،سازمان تأمین
اجتماعی موظف شد طبق قانون مربوطه در طول برنامه
همسا نسازی حقوق بازنشستگان و مستمر یبگیران
را انجام ده��د .علی الریجانی رئیس مجلس در جریان
بررسی این ماده گفت :دلم میخواهد مشکل صندوق
فوالد حل شود چون آنقدر این پیرمردها (تجمعکنندگان
صندوق بازنشستگی فوالد) مقابل مجلس میآیند ،آدم
خجالت میکشد .به گزارش فارس ،الریجانی همچنین در
واکنش به پیشنهاد قاضیپور که به دنبال انتقال صندوق
بازنشستگان کارکنان ف��والد به صندوق بازنشستگی
کشوری بود ،اظهار داشت :صندوق بازنشستگی کشوری
«مفلس فیامان ا »...است باید کاری کنیم که با تأمین
منابع ،مشکالت این صندوق رفع شود.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

اکبری -سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد پس از پایان بررسی الیحه برنامه ششم در مجلس موضوع استیضاح آخوندی،
وزیر راه ،در دستور کار صحن قرار گیرد اظهارداشت :امضاهای متقاضیان استیضاح از تعداد اولیه کمتر شده ،اما همچنان حد نصاب مطرح شدن
استیضاحرادارد.بهگزارشخراسان،سخنگویهیئترئیسهمجلس،همچنینازارایهطرحاستیضاحچیتچیانبا ۴۰امضابههیئترئیسهخبرداد.

شاخص کل

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 200(39.900

) 400( 43.100

)0(48.800

5.737

11.050

1.153.000

11.400.000

) 20000( 11.880.000

6.100.000

3.150.000

2.000.000

(دالر)

مقدار

78/622

تهران

) 176( 39.252

) 67( 42.492

) 275( 49.077

5.737

10.884

1.150.860

11.550.000

) 88000(11.909.000

6.110.000

3.230.000

2.060.000

)+10(1.183

تغییر

+12

بانکجهانی پیش بینی کرد:

تداوم رشد5درصدیاقتصادایرانتا  3سال

بانک جهانی در ت��ازه ترین گ��زارش خود،
نرخ رشد اقتصادی ای��ران در سال 2016
را  4.6درص��د ب��رآورد کرد و ضمن اش��اره به
تاثیرپذیری اندک ایران از کاهش قیمت نفت
پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2017
و  2سال پس از آن نیز به ترتیب  4.8 ، 5.2و
 4.5درصد باشد .به گزارش ایرنا ،بر اساس
گزارش«چشماندازاقتصادیجهان»2017
بانک جهانی ،ایران در سال  2017پس از
کشور جیبوتی باالترین نرخ رشد اقتصادی
را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد
داشت .بنا به اع�لام بانک جهانی با وجود
کاهش نرخ رشد اقتصادی در هر دو گروه
کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت



منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،نرخ رشد
اقتصادیکشورهایخارجازشورایهمکاری
خلیج فارس ( )GCCافزایش یافته که عامل
آن افزایش تولید نفت در ایران و عراق است.
بانک جهانی تاکید کرد :کاهش قیمت نفت
در سال های  2014تا  2016موجب بدتر
شدن تراز مالی کشورهای صادرکننده نفت
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد .اما ایران
دراینمیانیکاستثنابود،زیراتولیدنفتاین
کشور به دلیل تحریم های بین المللی ،پیش
تر به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بود و
ایران اصالحات اقتصادی خود را بسیار زودتر
ازسایرکشورهایصادرکنندهنفتاینمنطقه
آغاز کرد .بنا به اعالم بانک جهانی ،نرخ تورم

...



حقوقهاینجومی

عقب نشینی ایران خودرو در برابر
واردات و سایپا

در ایران به دلیل اجرای سیاست های پولی
انقباضی و کاهش قیمت جهانی مواد غذایی
در سال  2016به شدت کاهش یافته است.

▪ ▪هند و چین پیشران رشد اقتصاد جهان
در سه سال آینده

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی جهان را در
سال  2016به میزان  2.3درصد برآورد کرد
که در مقایسه با سال پیش از آن  0.4درصد
کاهش دارد .نرخ رشد اقتصادی جهان در
سالهای 2017تا 2019میالدیبهترتیب
 2.9 ،2.7و  2.9درص��د پیش بینی شده
اس��ت .بر این اس��اس ،موتور رشد اقتصادی
جهان در سال های 2018،2017و2019

...
خودرو



کشورهای هند و چین هستند .بانک جهانی
نرخرشداقتصادیدوکشورهندوچیندرسال
 2016رابهترتیب 7و 6.7درصدبرآوردکرد.
▪ ▪ب��ان��ک ج��ه��ان��ی ه��م ن��س��ب��ت ب��ه تاثیر
سیاستهای تجاری ترامپ هشدار داد

در حالی که پیش از این صندوق بین المللی
پ��ول نسبت به برخی سیاست ه��ای ترامپ

...
دالر



هشدار داده بود ،بانک جهانی نیز در گزارش
مذکور با اشاره به این که ،برنامههای رئیس
جمهور منتخب آمریکا برای کاهش مالیات
و افزایش هزینه بر روی زیرساخت ،از رشد
اقتصادی این کشور حمایت کرده و ممکن
است رشد جهانی را باال ببرد ،تاکید کرد که
سیاستهای ترامپ مبنی بر محدود کردن
تجارت آزاد بر ریسک های موجود می افزاید.

...

کشاورزی

 2سال پیش از وقوع حقوق های
نجومی باید هشدار می دادیم

بهترین عملکرد پژو از  2010در پی
قرارداد با ایران

دولت دالر را در نرخ 		 3800
تا  4هزار تومان تک نرخی کند

پرتقال شب عید با وجود
سرمازدگی تامین است

افزایش اندک قیمت نفت بعد از اعالم
کاهش عرضه عربستان

رئیس دیوان محاسبات کشور با رد نظر برخی
که می گویند فساد در کشور سیستمی شده،
گفت :اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاه
هایاجراییمستقرمیشددوسالپیشازوقوع
دریافتهاینجومیبایدهشدارهایمربوطهبه
مدیراندادهمیشد.بهگزارشتسنیم،عادلآذر
درسومینهمایشملیدستاوردهایحسابداری
بخش عمومی گفت :اگ��ر نظامات هوشمند
نظارتی در دستگاه های اجرایی مستقر میشد
دو سال پیش از وقوع دریافت های نجومی باید
هشدارهایمربوطهبهمدیراندادهمیشد.وی
افزود:متاسفانهسامانهسنادردیوانمحاسبات
وجود داشته اما به دلیل نرسیدن اطالعات الزم
نتوانستهدربرههبحرانیعملکرددرستیداشته
باشد .آذر ادامه داد :از بین  100هزار مورد در
خصوص پرونده حقوق های نجومی تنها در یک
دهمدرصدازمواردتخلفصورتگرفتهاست.

گروه خودروسازی فرانسوی پژوسیتروئن اعالم
ک��رد :تحویل جهانی خ��ودرو س��ال گذشته به
میزان 5.8درص��د افزایش یافت که تحت تاثیر
فروش قوی برند پژو در ایران و تداوم احیای بازار
خودروی اروپا بود .به گزارش ایسنا ،این شرکت
روز چهارشنبه در بیانیهای اعالم کرد :فروش
جهانی گروه پژوسیتروئن به 3.146میلیون
خ��ودرو در سال  ۲۰۱۶در مقایسه با 2.972
میلیون خودرو در سال  ۲۰۱۵افزایش یافت.
رشدفروشدرسال ۲۰۱۶نشاندهندهبهترین
عملکردساالنهپژوسیتروئنازسال ۲۰۱۰بوده
و برای نخستینبار از سال  ۲۰۱۱فروش این
شرکتازمرزسهمیلیونخودروعبورکردهاست.
میزان فروش پژوسیتروئن3.56درصد در اروپا
و  112.8درصد در منطقه خاورمیانه و آفریقا
افزایشیافتکهتحتتاثیرسودبردنبرندپژواز
لغوتحریمهایبینالمللیعلیهایرانبود.

اسدا ...عسگراوالدی عضو هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی تهران گفت :نرخ بین  38هزار
تا  40هزار ریال رقم مناسبی برای دالر است
و بر اساس آن باید به سمت تکنرخی شدن
حرکت کنیم.
به گزارش ایرنا ،اسدا ...عسگراوالدی اضافه
کرد :تکنرخی کردن ارز با دالر پایه  40هزار
ریال یک اقدام مهم است که دولت باید آن را
انجام دهد .باید نرخهایی مانند  32هزار ریال
را برای دالر دولتی برداریم .وی در واکنش
به نظر رییسکل بانک مرکزی که اعالم کرده
بود نرخ تکنرخی ارز باید  36هزار ریال باشد،
گفت :در شرایطی که در بازار آزاد قیمت دالر
حدود  40هزار ریال است ،نرخ ارز  36هزار
ریالی تحققپذیر نیست و اگر دولت به سمت
این عدد حرکت کند بازهم شاهد اختالف بین
دالر دولتی و آزاد خواهیم بود.

معاون وزیرجهاد ک��ش��اورزی بابیان اینکه
عدهای با وارد کردن بخشی از پرتقالهای
یخ زده به بازار،طوری وانمودکردندکه تمام
تولید شمال آسیب دی��ده وقابل استفاده
نیست،گفت:ما مشکلی برای تامین پرتقال
شب عیدنداریم.
به گزارش مهر ،محمدعلی طهماسبی در
حاشیه اولین همایش ملی کشت بافت در
محصوالت کشاورزی ،در جمع خبرنگاران
درباره خرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید،
نیز با بیان اینکه پرتقال شب عید کشور از دو
نوار شمالی و جنوبی تامین میشود ،ادامه
داد :امسال تولید مرکبات شمال کشور بین
 ۳۰تا  ۴۰درصد افزایش داشت .
وی تاکید کرد :ما اعتقاد داریم که سرمازدگی
تنها به همان  ۳۰درصد مازاد تولید؛ خسارت
زده و به بقیه مرکبات آسیبی نرسیده است.

فارس -به گزارش رویترز ،به دنبال خبر
کاهش عرضه نفت عربستان در آسیا،
قیمت نفت برای نخستین بار در  3روز
گذشته در معامالت دیروز افزایش یافت
اماتداومتردیددرموردکاهشتولیدو افزایشمحمولههای
دیگر تولیدکنندگان مانع از افزایش بیشتر قیمت ها شد.
گفتنی است قیمت نفت طی  3روز گذشته شدیدا نزولی
بود و حدود  4دالر کاهش یافت اما روز گذشته با حدود 1
دالر رشد به  54دالر و  30سنت رسید.

نخستین ایرباس در فرانسه تحویل ایران ایر شد

ورود اولین ایرباس به ایران؛  14:30امروز
نخستین ایرباس در ق��رارداد پر فراز و نشیب ایران ایر و
ایرباس در فرودگاه تولوز فرانسه تحویل ایران ایر شد تا با
ورود این هواپیما به فرودگاه مهرآباد در ساعت 14:30
امروز ،اجرای این ق��رارداد مهم پسابرجام در عمل آغاز
ش��ود .به گ��زارش ایرنا ،سخنگوی شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ای��ران اع�لام ک��رده اس��ت ،نخستین
هواپیمای جدید ایرباس مدل  A 321ساعت  14و 30
دقیقه امروز پنجشنبه ( 23دی ماه) در فرودگاه مهرآباد
تهران بر زمین می نشیند .این نخستین فروند از 100
هواپیمای خریداری شده از ایرباس است که گواهی نامه
آنبهنامهماثبتشدهاست.اینهواپیماهابامدل 321و
رجیستر EP-IFAروزگذشتهپسازانجامتستهایفنی
ازفرودگاههامبورگآلمانعازمفرودگاهتولوزفرانسهشد
وقراراستازفرانسهبهایرانبیاید .بهگزارشفارسطبق
ندرآیینی
اعالمشرکتهواپیماییجمهوریاسالمیایرا 
کهبههمینمنظوردرآشیانهمهندسیوتعمیراتایرانایر
برگزارمیشود،برخیمسئوالنلشکریوکشوریحضور

خواهند داشت .شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران اعالم کرده است که از این هواپیمای  190نفره در
ی استفادهخواهدکرد .بنابهگفتهفرهاد
مسیرهایداخل 
پرورشایرباس 321از سازمان هواپیمایی ایران گواهی
نامه ثبت دریافت کرده است؛ این هواپیما در مسیرهای
داخلی پرواز خواهد کرد ،البته ظرفیت انجام پروازهای
خارجی را دارد اما برنامهریزی کردهایم فع ً
ال در پروازهای
داخلی پرواز کند .پرورشاین را هم گفت که امیدواریم تا
قبل از نوروز  1396چند فروند از هواپیماهای قرارداد
ایرباس با ایرانایر تحویل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران شود .در همین حال رویترز گزارش داد :شرکت
ایرباس به ص��ورت رسمی ق���رارداد ف��روش  ۹۸فروند
هواپیما به شرکت ایران ایر در ماه دسامبر را ثبت کرد .این
قرارداد ،بخشی از افزایش سفارش های این شرکت در
پایان سال  ۲۰۱۶میالدی است که به این شرکت اجازه
می دهد در رقابت برای سفارش های جدید از بوئینگ
پیشیبگیرد.

گزارش مرکز آمار از وضعیت قیمت ها در بازار مسکن تهران نشان داد:

رشد  10درصدی اجاره بها با وجود رکود مسکن
مرکز آمار ایران از رشد 9.9درصدی اجاره بها در تهران با
وجودرشداندکقیمتمسکنوزمیندرتابستانامسال
خبرداد.براساسگزارشاینمرکز،متوسطقیمتفروش
یك مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی با
افزایش 3.3درصدی،قیمتفروشیكمترمربعزیربنای
مسكونیباافزایش6درصدیومتوسطمبلغاجارهبهعالوه
سهدرصد ودیعه پرداختی ب��رای یك مترمربع زیربنای
مسكونی با افزایش  9.9درصدی در تابستان  95نسبت
بهتابستان 94مواجهشدهاست.متوسطقیمتفروشهر
مترمربعزمینیازمینساختمانمسكونیكلنگیمعامله
شدهازطریقبنگاههایمعامالتملكیدرشهرتهران45
هزارو 416ریالبامیانگینمساحت 277مترمربعبوده
است كه نسبت به فصل قبل  0/2درصد کاهش و نسبت
بهفصلمشابهسالقبل 3/3درصدافزایشداشتهاست.
همچنین تعداد معامالت فروش زمین یا زمین ساختمان
مسكونیكلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معامالت
ملكی در شهر تهران نسبت به فصل قبل  21/1درصد

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان آبان  95را منتشر کرد

نقدینگی در پایان آبان ماه امسال به رقم  1161.8هزار
میلیارد تومان رسید .رقمی که نسبت به پایان سال گذشته
 14.2درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته  28درصد
رشد نشان می دهد .اما جزئیات تشکیل دهنده نقدینگی
نشا ندهنده آن است که ح��دود  ۱۰۱۰ه��زار میلیارد
تومان از مجموع کل  ۱۱۶۲هزار میلیاردی نقدینگی
به شبه پول که عمده آن را سپرد ههای بانکی تشکیل

ایسنا -هر ساله با نزدیک شدن به ایام
پایانیسالخودروسازانمحصوالتخود
را با مدل سال جدید عرضه می کنند که
باعث کاهش قیمت مدل سال قبل آن
خودرو ها می شود .در این رابطه فعاالن ب��ازار خ��ودرو به
کاهش میانگین  200تا  300هزار تومانی خودرو های
مدل  95که مدل  96آنها وارد بازار شده اشاره میکنند.
البته فعاالن بازار خودرو معتقدند که روند کاهش قیمت
خودروهای مدل 95همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان
سالجاریقیمتاینخودروهابهطورمیانگینیکمیلیون
تومان کاهش خواهد یافت.

میدهند ،تعلق دارد .این حجم نسبت به پایان سال قبل
14.9درص��د افزایش یافته است .در سویی دیگر حدود
 ۱۵۰هزار میلیارد تومان دیگر از نقدینگی را پول تشکیل
داده که تا 9.5درصد افزایش دارد .درباره علت این رشد
لجام گسیخته نقدینگی ،چندی پیش وزیر اقتصاد گفته
بود که رشد نقدینگی خارج از سیاستهای داوطلبانه و
انتخابی دولت است و تاکید کرد که بخشی از این رشد،
ناشی از افزایش ضریب فزاینده است .علی طیبنیا در
گفتوگویی با «ایسنا» ی��ادآور شد که عمدتا در اقتصاد
ایران ،رشد نقدینگی ناشی از ساختارهای اقتصادی آن
است و تا زمان اصالح ساختارهای اقتصادی ،این مشکل
حل نخواهد شد.
▪ ▪رشد مالیات ،کاهش درآمدهای نفتی

گزارش دیگر بانک مرکزی نیز مربوط به وضعیت دخل و
خرج دولت است .دولت در  8ماهه اول امسال توانسته
 58.2هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقد کند .رقمی
که  27.7درصد نسبت به  8ماهه سال گذشته رشد نشان

می دهد .با توجه به وضعیت رکود اقتصادی در سال 94
(مالیاتدریافتشدهدرسالجاریمربوطبهعملکردسال
 94شرکت ها و فعاالن اقتصادی است) و عدم افزایش نرخ
هایمالیاتی(بهویژهدربارهاصنافطبقتوافقبینآنهابا
سازمانامورمالیاتی،مقادیرپایهمالیاتینسبتبهسال93
افزایشپیدانکرد)بهنظرمیرسدگسترششمولمالیاتی
و پیشگیری از فرارهای مالیاتی علت این رشد درآمد بوده
است .با این حال تحقق درآمدهای نفتی دولت چندان
قابل توجه نیست .در حالی که در  8ماهه اول سال ،94
دولت توانسته بود بیش از  42هزار میلیارد تومان درآمد
نفتی به دست آورد در 8ماهه امسال فقط 36هزار میلیارد
توماننصیبششدهاست.باتوجهبهدوبرابرشدنصادرات
نفت نسبت به س��ال گذشته ،احتماال مهم ترین دلیل
کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت در سال جاری،
پیش خور شدن درآمدهای امسال در سال گذشته باشد.
▪ ▪بدهیدولتبهسیستمبانکی؛ 209هزارمیلیاردتومان

یکی دیگر از ج��داول گ��زارش بانک مرکزی مربوط به

افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل  5/3درصد،
کاهش داشته است .متوسط قیمت فروش هر مترمربع
زیربنایمسكونیمعاملهشدهازطریقبنگاههایمعامالت
ملكی در شهر تهران  42هزار و 725ری��ال با میانگین
مساحت  88مترمربع و متوسط عمر بنای  9سال بوده
استكهنسبتبهفصلقبل 8دهمدرصدونسبتبهفصل
مشابهسالقبل 6درصد،افزایشداشتهاست،همچنین
تعداد معامالت فروش زیربنای مسكونی انجام شده از
طریق بنگاههای معامالت ملكی در شهر تهران نسبت
به فصل قبل  24/9درصد و نسبت به فصل مشابه سال
قبل 22درصد،افزایشداشتهاست.متوسطمبلغاجاره
ماهانه بهعالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك
مترمربعزیربنایمسكونیمعاملهشدهازطریقبنگاههای  
معامالت ملكی در شهر تهران  225هزار و  144ریال با
میانگین مساحت  77مترمربع و متوسط عمر بنای 13
سالبودهاستكهنسبتبهفصلقبل 6/1درصدونسبت
بهفصلمشابهسالقبل 9/9درصد،افزایشداشتهاست.

تسنیم -در حالی که ابهامات اقتصادی و
سیاسی سایه افکنده بر بازار های مالی
موجبافزایشتقاضابرایسرمایهگذاری
در ب���ازار ط�لا ش��ده ،قیمت فلز زرد در
نزدیکیباالترینرقم 6هفتهگذشتهکهدیروزبهثبترسیده
بود باقی ماند .دیروز هر اونس طال به  1188دالر رسید.

شرکت صادرات گاز رسما منحل شد
مهر -در ادامه تغییرات جدید ساختاری
در بدنه شرکت ملی نفت ایران ،دیروز به
ط���ور رس��م��ی ب��ا ان��ح�لال ش��رک��ت ملی
ص��ادرات گاز ای��ران ،یک مدیریت جدید
تحت عنوان «صادرات گاز» در شرکت نفت راه اندازی شد.
بر این اس��اس با گذشت بیش از سه ماه از بازنشستگی
علیرضاکاملیازمدیرعاملیشرکتملیصادراتگازایران
با انحالل این شرکت« ،علی امیرانی» به عنوان سرپرست
مدیریت صادرات گاز ایران منصوب شد.

رشد  10درصدی صادرات پتروشیمی در
سال جاری
ف��ارس -مدیر کنترل تولید شرکت ملی
پتروشیمی از رشد  10درصدی صادرات
پتروشیمیدرسالجاریخبردادوگفت:با
تجهیز ناوگان لجستیکی ،مجتمع های
پتروشیمی اکنون برای صادرات با مشکلی مواجه نیستند.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪى

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﯽ ﺗﺮاﺑﺮﺷﺮق

از جهش درآمدهای مالیاتی دولت تا رکوردهای جدید نقدینگی

▪ ▪نقدینگی بدون توقف

خودروهای مدل  95در سراشیبی افت قیمت

قیمت طال افزایش یافت

توسعه «کشت بافت» برای جلوگیری از
خروج ارز

انتشار گزیده آمارهای اقتصادی  8ماهه کشور حکایت از
تداوم رشد نقدینگی و ثبت رکورد  1161هزار میلیارد
تومانی در پایان آبان  95دارد .عالوه بر آن درآمد مالیاتی
دولت  27درصد رشد کرده اما درآمد نفتی دولت با وجود
دو برابر شدن صادرات  13درصد کاهش یافته است که
ناشی از پیش خور شدن بخشی از درآمد نفتی امسال در
سال گذشته است .همچنین بدهی بخش دولتی به بانک
مرکزی  19درصد و به شبکه بانکی نیز  20درصد رشد
کرده است.

نگاهی به سهم شرکت های مختلف از بازار خودرو
ایران نشان می دهد که طی سال گذشته سهم ایران
خودرو کاهش و سهم سایپا ،واردات و تولید کنندگان
افزایش یافته است .آنگونه که اقتصادنیوز گزارش
کرده ،سهم ایرانخودرو در مقایسه با سال گذشته
نشان از افت بیش از 2درصدی دارد ،اما سایپا با رشد
نزدیک به  3درصدی توانسته سهم خود را در این
مدت به  38.5درصد برساند( .از نظر تعداد 38.5
درصد ،از نظر ارزش  28درصد) .نمودار فوق سهم
هر گروه از ارزش بازار خودرو در  9ماهه اول امسال
را نشان می دهد.

بازار خبر

معاون وزیر جهادکشاورزی خبر داد:

حسین بردبار -معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با
اشاره به فعالیت بیش از  60شرکت دانش بنیان در زمینه
کشت بافت اظهار امیدواری کرد که از روش کشت بافت
صنعتی درتوسعه تولید گیاهان زینتی ،باغیدارویی و
جنگلی استفاده شود و گفت  :ساالنه ارز زیادی بابت واردات
پایه گیاهان زینتی و میوههای دانهدار و هستهدار از کشور
خارج میشود که با استفاده از تولید کشت بافت در داخل،
این ارز را می توانیم صرف زیرساختهای این بخش کنیم.
به گ��زارش خ��راس��ان ،محمدعلی طهماسبی دی��روز در
نخستین همایش کشت بافت که با حضور شرکتهای
دانش بنیان تولیدکننده این روش نوین کشت پایه دروزارت
جهادکشاورزی برگزار شده بود ،افزود :این روش تکنیکی
برای تکثیر گیاهان است تا بتوانیم گیاهانی عاری از ویروس
و بیماری داشته باشیم و در عین حال در تولید انبوه با
سرعت بیشتری فعالیت کنیم ،عالوه بر آن گیاهان یکدست
و یکنواخت تولید خواهیم کرد .معاون باغبانی وزیر جهاد
کشاورزی گفت :در برخی گیاهان در ان��واع آویشنها و
گیاهان دارویی که در مراتع دچار خشکسالی می شوند و از
نظر تجارت برای ما اهمیت ویژهای دارند ،میتوانیم از روش
کشت بافت استفاده کنیم.
به گفته طهماسبی هماکنون  60تا  70شرکت بخش
خصوصی و دانشبنیان در کشور طی چند سال اخیر فعال
شدهاند و از آن جا که افراد تحصیل کرده در این زمینه و ارد
میشوند ،پیشرفت خوبی داشتهاند.

شاخص

دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی است .یکی از اقالم
دارایی سیستم بانکی ،طلب آن ها از دولت است که حدود
 209هزار میلیارد تومان اعالم شده است.
از این رقم  178هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت
و  30ه��زار میلیارد تومان هم مربوط به شبکه بانکی
اس��ت .مجموع بدهی دول��ت به سیستم بانکی (اع��م از
بانک مرکزی و بانک های تخصصی و تجاری) نسبت
به اسفندماه سال گذشته بیش از  20درصد رشد کرده
است.
البته ایسنا در این باره و با اش��اره به روند صعودی این
بدهی ها تصریح کرده است که دولت لزوما این ارقام
اعالمی بانک ها را قبول ندارد و معتقد است حتما باید
م��ورد حسابرسی ق��رار گیرد ،هما نطوری که تاکنون
بخشی از این بدهی مورد حسابرسی قرار گرفته و ارقام با
آن چه بانکها اعالم میکنند مطابقت ندارد .در این بین
قرار دادن سود و همچنین جریمه تاخیر پرداخت از جمله
مواردی بود که مورد اتفاقنظر دولت و بانکها نیست و
خود موجب کاهش این بدهی در حسابرسی میشود.

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ رﺣﻤﺖ
اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
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ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﻟﻢ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎﻧﻮ� ﻣ�ﺮﻣﻪ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺟﻴﻞ و ﺷﮑﻼت
ا�ﺮان ﺧﻮدرو ﺧﺮاﺳﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن
آﺟﻴﻞ و ﺷ�ﻼت دﻋﻮت ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﻣﻌﺮﻓ� ﺷﺮ�ﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ آدرس
ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�  tender.ikkco.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ :
 ٠٥١-٣٣٥٦٣٠٢٦ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
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ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺼﺮت اﻟﻔﺘﯽ )ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ(

را در ﺧﺎرج �ﺸﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ �ﺎدﺑﻮد� در روز
ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫٢٥ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ،اﺣﻤﺪآﺑﺎد )ﺑﻴﻦ اﺑﻮذر و رﺿﺎ(
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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