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جمع آوری کاالی قاچاق
از بازار  ۱۰برابر شد

...
اخبار

 4کشور پذیرای کارگران ایرانی
مشخص شد
مدیرکل دفتر هدایت نیرو و کاریابیها ،دربــاره اعــزام
نیروی کار به خارج از کشور گفت :در کشورهای استرالیا،
عمان ،ترکیه و تاجیکستان دفاتر اعــزام نیرو به خارج از
کشور را راهاندازی کردیم .محمد اکبرنیا در گفتو گو با
تسنیم ،با اشاره به برگزاری نمایشگاه کار از سوی استانها
گفت :قصد داریــم در راستای این نمایشگاه ارتباطی را
بین کارجویان ،کارفرمایان و کاریابیها با مشارکت اداره
کل کاریابیها برقرار کنیم .وی راجع به اعزام نیروی کار
به خارج از کشور گفت :با همکاری وزارت امور خارجه
و سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسالمی در
کشورهایی که احتمال اعزام نیروی کار به آن جا وجود
دارد ،هماهنگیهای الزم صورت گرفت .اکبرنیا بیان کرد:
خوشبختانه هماهنگیهایی صورت گرفته است و موفق
شدیم چهار دفتر کاریابی در کشورهای استرالیا ،عمان،
ترکیه و تاجیکستان راهاندازی کنیم و از این طریق بتوانیم
به آن کشورها نیرو اعزام کنیم.

معاون وزیرنیرو درامور آب و آبفا خبرداد:

مطالعات انتقال آب دریای عمان به فالت
مرکزی ایران
حسین بردبار :معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از طرح
مطالعاتی انتقال آب از دریای عمان به فالت مرکزی ایران
خبرداد که در 18استان درحال مطالعه است و گفت:در
این طرح بررسی می شود که درافق سال  1450غیر از
منابع آبی درداخل کشور ،به چه میزان نیازمند انتقال آب
از دریای عمان به مناطق مرکزی کشور هستیم.
به گزارش خراسان ،رحیم میدانی دیروز درنشست خبری
درنمایشگاه صنعت آب درپاسخ به خراسان درباره توسعه
آب شیرین کن ها بــرای جبران کمبود آب درشهرهای
جنوبی کشور گفت:این کار با مشارکت بخش خصوصی
پیش می رود و تاکنون بخش خصوصی نزدیک به سه
میلیارد مترمکعب مجوز برداشت آب از دریا را گرفته است.
وی با تاکید براین که هزینه هرمترمکعب تولید آب از طریق
آب شیرین کن 2500 ،تومان است که درنتیجه فقط برای
مصارف شرب و صنعتی توجیه اقتصادی دارد ،افــزود:
هم اکنون بیش از  60میلیون متر مکعب آب ازطریق آب
شیرین کن برای مصارف شرب تولید می شود که با مصارف
صنعتی این رقم به  200میلیون متر مکعب می رسد.
به گفته وی بخش خصوصی به تازگی درصدد انتقال 110
میلیون مترمکعب آب به استان های یزدو کرمان ازطریق
تولید با آب شیرین کن است.

"ترامپ""،الگارد" و وامی که ایران
هیچ گاه نخواست!
گرچه رئیس جمهور آمریکا در اقدامی دستور مخالفت با
پرداخت وام از سوی صندوق بینالمللی پول به ایران را
صادر کرد اما مسئله این جاست که ایران هیچ گاه تقاضای
دریافت وام از صندوق نداشته است.
به گــزارش ایسنا ،در روزهــای اخیر ترامپ در اقــدام ضد
ایرانی خود به نمایندگان آمریکا در صندوق بین المللی
پول( )IMFدستور داد تا به درخواست ایران برای دریافت
وام از این صندوق و البته دیگر بانکهای توسعه بینالملل
رای منفی دهند تا مانعی باشد بــرای استفاده ایــران از
منابع بینالمللی .در ادامــه کریستین الگــارد – رئیس
فرانسوی صندوق بینالمللی پول –اعــام کرد که هیچ
تغییری در سیاست این وام دهنده در خصوص وام دهی
به ایران با توجه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا وجود
ندارد .از این رو رابطه با ایران به روال سابق خواهد بود.
گرچه ترامپ و الگارد درباره پرداخت وام به ایران از سوی
صندوق بین المللی پول کنش و واکنشهایی با یکدیگر
داشتند و تصمیمات خود را اعالم کردند ،اما مسئله این
جاست که ایران هیچ گاه درخواستی برای دریافت وام از
صندوق نداشته است .حسین یعقوبی میاب  -مدیرکل
بینالملل بانک مرکزی – در این باره اظهار کرد :نه تنها
ایــران تاکنون درخواستی بــرای دریافت وام از صندوق
بینالمللی پول نداشته است ،حتی در صندوق کاهش فقر
و افزایش رشد اقتصادی ( )PRGTنیز سهم دارد و براساس
ضوابط به کشورهای فقیر کمک کرده است .وی افزود :در
این شرایط به نظر میرسد دستور ترامپ برای پرداخت
نکردن وام از سوی صندوق بینالمللی پول به ایران و حتی
حمایت الگارد برای این پرداخت چندان منطقی نبوده
است .مدیرکل بینالملل بانک مرکزی یادآور شد که به
طور معمول کشورهایی که دارای مشکل تراز پرداخت و
از حد پایینی برای تامین مالی برخوردار هستند ،تقاضای
دریافت وام از صندوق را مطرح میکنند و صندوق نیز طبق
ضوابط خاص خود به آن ها وامهایی را پرداخت خواهد
کرد .به گفته یعقوبی ،با این حال ایران همواره به عنوان
یکی از اعضای صندوق ،از خدمات مشاورهای و مطالعاتی
آن استفاده کرده است.

عکس و شرح

افشای "حیف و میل های" مالیاتی
در آلمان
مردم آلمان حساسیت زیادی به اموال عمومی و نحوه
هزینه کردن مالیاتهای شان دارند .اتحادیه سراسری
مالیات دهندگان ،ساالنه "کتاب سیاه" را منتشر
میکند که در آن "حیفومیل" ثروت ملی افشا میشود.
(منبع :دویچه وله فارسی)
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یک هفته بعد از اظهارات ضدایرانی ترامپ صورت گرفت:

قرارداد  2.5میلیارد یورویی با نروژ؛ اما و اگرهای توتال

خراسان رضوی ،کرمان و یزد پذیرای نیروگاه های خورشیدی نروژی می شود
با گذشت حدود یک هفته از اعالم راهبرد
دولت آمریکا در قبال ایران ،موضع گیری ها
و گمانه زنی ها در خصوص ادامه همکاری
اقتصادی کشورهای اروپایی با ایران ادامه
دارد .از سویی شرکتی نــروژی قــراردادی
 2.5میلیارد یورویی برای ساخت نیروگاه
خورشیدی در ایــران امضا کــرد .البته این
قــرارداد هنوز نهایی نشده اســت .از سوی
دیگر ،مدیرعامل توتال که اوایل تیر قرارداد
توسعه فاز  11پارس جنوبی را با ایران امضا
کرده بود ،مواضعی دو پهلو در خصوص تاثیر
مواضع آمریکا بر ادامــه همکاری با ایــران
گرفت.
▪خــراســان رضــوی ،یــزد و کــرمــان ،محل
احداث نیروگاه های خورشیدی

آن گونه که ایسنا گزارش کرده ،قرارداد 2.5
میلیارد یورویی شرکت ساگا انرژی نروژ با
شرکت دولتی امین انرژی ایران برای ایجاد
دو گیگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی امضا
شده است .بر اساس گــزارش رویترز ،رونه
هالند ،سخنگوی ساگا انــرژی اعــام کرد
قرارداد این شرکت نروژی همچنان به نهایی
شدن تضمینهای اقتصادی از سوی تهران
بستگی دارد .به گفته این سخنگو ،شرکت
ساگا انــرژی برای تامین مالی این قــرارداد



آن را ادامه دهیم به پیش خواهیم رفت ،اگر
نتوانیم متوقف می شویم ،زندگی این گونه
است!"
پویان تصریح کرد :اگر اروپا ،چین و روسیه با
آمریکا همراهی نکنند این کشور باید تحریم
های یک جانبه علیه ایران وضع کند که در این
حالت اولویت ما تالش برای ادامه همکاری
است .پویان اعالم کرد که شرایط را بررسی
می کند و اگر مجبور به خروج از ایران شود
این کار را خواهد کرد.
▪قراردادهای نفتی و هواپیمایی ،موانع
همراهی شرکت ها با ترامپ

بــه بانکها ،صــنــدو قهــای بازنشستگی و
ضمانتهای صــادرات دولتی نــروژ متکی
خــواهــد بــود و قصد دارد ســرمــایـهگــذاری
خود را از طریق یک توافق  ۲۵ساله درباره
قیمتهای برق جبران کند .این نیروگاه ها
قرار است در استان های خراسان رضوی،
یزد و کرمان احداث شود.
سخنگوی ساگا درباره تصمیم اخیر ترامپ
گفت :ما اندکی نگران آن چه ترامپ انجام
م ـیدهــد ،هستیم امــا بــا تــوافــق هستهای
موافقیم و هر اقدامی هم که رئیس جمهور
آمریکا انجام دهد ،مطمئنا به طر حهایمان

...
بازار



همزمان رویترز در گزارشی دربــاره فرجام
قــراردادهــای هواپیمایی ایــران با بوئینگ،
ایرباس و ای تی آر به نقل از برخی افراد مرتبط
با این قراردادها نوشت :صرف نظر از تعداد
محدودی هواپیما که ایران میتواند نقدی و
بدون دریافت وام خارجی ،آن ها را خریداری
کند ،این قراردادها آن قدر بزرگ هستند که
نمیتوان آن ها را لغو کرد اما اجرای کامل
آن ها نیز بسیار حساسیتبرانگیز است .به
گزارش فارس ،در صورت لغو کامل سفارش
های ایرا نایر ،فشار جدیدی بر خط تولید
بوئینگ  777وارد میشود؛ هواپیمایی که
فروش آن سود زیــادی برای بوئینگ دارد.

ادامه میدهیم و تردیدی درباره این موضوع
وجود ندارد.
▪مدیرعامل توتال :اگر بشود می مانیم،
نشود می رویم!

مدیرعامل توتال هم که برای اولین بار بعد
از اظهارات جمعه گذشته ترامپ علیه ایران
درباره سرنوشت قرارداد توسعه فاز  11که
تیر امسال امضا شده بود ،سخن می گفت،
توضیحاتی دو پهلو ارائــه کــرد .به گــزارش
خراسان به نقل از رویترز ،پویان گفت" :ما یک
قرارداد با ایران امضا کرده ایم ،اگر بتوانیم

...

فساد اقتصادی

...



کشاورزی

عــاوه بر آن نشریه اقتصادی فوربس نیز
بااشاره به قــراردادهــای نفت و گاز کشور و
قــراردادهــای پیش رو نوشت :کشورهای
دیگر با سیاست ترامپ برای اعمال فشار به
ایران همراهی نمی کنند .به گزارش تسنیم،
فوربس تاکید کرد :ایران از نظر اقتصادی به
اندازه ای مهم است که نمی توان آن را نادیده
گرفت.
▪واکنش خریداران نفت ایران به تحریم
چه خواهد بود؟

شرکت مشاوره ریسک اوراسیا نیز تبعیت
کشورهای مختلف از تحریم ایران در موضوع
خرید نفت را بررسی کرده است .این شرکت
تاکید کرد ،اگر آمریکا از برجام خارج شود،
اتحادیه اروپا احتماال تالش میکند مانع از
این شود که شرکتهای اروپایی از تحریمها
تبعیت کنند با این همه ممکن است فعالیت
این شرکتها در ایران محدود شود.
به گــزارش ایسنا بانک آمریکایی گلدمن
ساکس در یادداشتی اعالم کرد ،شرکتهای
اروپایی که حدود  ۲۵درصد نفت ایــران را
خریداری میکنند ،ممکن است به دلیل
ترس از مجازات آمریکا ،خریدشان را محدود
کنند اما این بانک درباره واکنش خریداران
آسیایی مطمئن نیست.

...



نظام بانکی

ماموریت وزیر صنعت برای مقابله با
افزایش بی ضابطه قیمت ها

دادستان کل کشور :باید مقدمات
اجرای حکم بابک زنجانی فراهم شود

عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از
گندم کاران

سیف :به دنبال نظارت بیشتر بر بانک
های نظامی و انتظامی هستیم

مهر-وزیرصنعتدرجلسهاخیرستادتنظیمبازار،
با اشاره به بازارسازیهای به وجود آمده از طریق
برخیافرادبرایافزایشقیمتکاالها،گفت:برخی
افرادسودجوبرایافزایشقیمتکاالهایضروری
و اساسی مردم ،با روشهــای خاصی بازارسازی
میکنندکهبزرگنماییموضعگیریهایسیاسی
بینالمللیازجملهاینروشهایسودجویانهاست.
شریعتمداری با تأکید بر نقش سازمان حمایت
در زمینه کنترل و نظارت بر افزایش قیمتها،
تصریحکرد:اینسازمانبااقداماتکنترلیورصد
مداوم بازار اجازه ندهد مسائل سیاسی در سطح
بینالمللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت
کاالها و فشار به مردم شود .وی ضرورت ایجاد یک
شبکه کارآمد برای توزیع محصوالت اساسی مانند
برنجدرسطحکشورراخواستارشد.

دادستان کل کشور گفت که مقدمات اجرای حکم
بابک زنجانی باید فراهم شود .به گزارش ایسنا،
حجت االســام والمسلمین منتظری در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شایعه اجرای
حکم اعدام بابک زنجانی و رد اعاده دادرسی وی
دردیوانعالیکشورگفت:شایعهچرا؟بایدمنتظر
باشیم ببینیم چه می شود ،انشاءا ...زودتر حقوق
مردم برگردد .وی در پاسخ به این سوال که قاضی
مقیسه در آخرین جلسه دادگــاه متهمان فساد
نفتی گفته بود که اجرای حکم این فرد در دست
مسئوالن است ،آیا واحد اجرای احکام ،زمانی را
برای اجرای حکم تعیین کرده است؟ گفت :آن ها
به دنبال اجرای حکم هستند ،اما مقدمات اجرای
حکم باید فراهم شود .آخرین جلسه دادگاه فساد
نفتی دوشنبه  24مهر برگزار شد.

هــادی محمدی – محمود حجتی وزیــر جهاد
کشاورزی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع
خبرنگاران دربــاره عرضه و تقاضای میوه ،گفت:
میزان عرضه و تقاضا را دولت تعیین نمی کند بلکه
دربازارصورتمیگیردوهماکنوننیزقیمتاغلب
میوه ها مثل سیب از قیمت تضمینی باالتر است.
حجتیدرپاسخبهخراساندرخصوصقیمتخرید
تضمینی گندم و این که می گویند تاخیر در اعالم و
تعویقدرپرداختپولگندمباعثشدهاستکشت
گندم ۳۰درصدکاهشیابد،گفت:امیدوارهستیم
بههیچوجهنتیجهایکهشماگرفتید،وجودنداشته
باشد و امیدواریم تولیدکنندگان نیز به بزرگواری
خود عذر ما را بپذیرند .ما ،سازمان برنامه و بودجه
و دولت درصدد هستیم تا پول گندم را هرچه زودتر
بپردازیم.

هادی محمدی – ولی ا ...سیف رئیس کل بانک
مرکزی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع
خبرنگاران با بیان این که امروز گزارشی را درباره
موسسات غیرمجاز پولی و آخرین اقدامات انجام
شده ارائه کردم ،افزود :االن خوشبختانه موسسه
غیرمجاز فعالی در کشور نداریم و اقدامات نهایی
برای تعیین تکلیف سپرده های مردم نیز در حال
انجام است.
وی افزود :انتظام بخشی به بازار پولی از ابتدا یکی
از سیاست های اصلی بانک مرکزی بوده است و
امیدواریم سال  96کل این موضوع حل و فصل
شود و شرایط به گونه ای باشد که هر فعالیتی
در چتر نظارتی بانک مرکزی انجام شود .به ویژه
درباره بانک های نظامی و انتظامی هم به دنبال
نظارت بیشتر هستیم.

خبرگزاری مجلس در خصوص پرونده تخلفات رئیس جمهور دولت نهم و دهم منتشر کرد:

جزئیات رای دیوان محاسبات برای محکومیت  ۴۶۰۰میلیاردی احمدینژاد
بنابر اعالم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی ،طبق گزارش دیوان
محاسبات ،رئیسجمهور دولت دهم در سال
 ۸۸محکوم به جبران  4600میلیارد تومان
از طریق انتقال ایــن مبلغ از حسا بهای
درآمــدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.به
گـــزارش خــانــه مــلــت ،در آخــریــن روزه ــای
زمستان سال 95و در بحبوحه بررسی بودجه
 ،96خبری تمام توجهات را به خود جلب کرد
و آن ،موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم
بود ،تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره
آن بیان میشد.این بحثهای داغ در همان
زمان متوقف نشد و افراد مختلف درباره این

معاون وزیر کار :فرار مالیاتی معادل یارانه  70میلیون نفر است
یک مقام آگاه :حذف یارانه ثروتمندان ،متوقف تصمیم هیئت دولت است
معاون وزیر کار از فرار مالیاتی ،به میزان حدود یارانه 70
میلیوننفر،خبردادوگفت:دریکیازاستانها،فردی1.5
میلیاردتومانبدهیمالیاتیداشتکهمشخصشد،پرونده
مالیاتیبهنامیکپیرزنثبتشدهاست.ویدرحالیخبر
حذف یارانه بیش از چهار میلیون نفر را داد که به گفته یک
مقاممسئولدروزارترفاه،فرایندحذفیارانهثروتمندان
متوقفشدهومنتظرتصمیمهیئتدولتاست.بهگزارش
فارس ،احمد میدری معاون امور رفاهی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،در نشست با اعضای سازمان دیده بان
شفافیت و عدالت ،درباره فرار مالیاتی گفت :طبق آمارها
 34هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد
که این رقم چیزی نزدیک به مبلغ یارانه واریزی برای 70
میلیوننفراست.میدریدرادامه،بااشارهبهاینکهدولت
پیشنهاددادهبودبرایجلوگیریازفرارسربازی،یارانههای
این افــراد را قطع کنیم ،گفت :پس از بررسی مشخص
شد  ،افرادی که به سربازی نمیروند از دهکهای پایین
جامعه هستند و امکان دارد با قطع یارانهشان ،مشکالت
اجتماعی عدیدهای به وجود آید .میدری با اعالم این خبر
که با استفاده از بانکهای اطالعاتی ،یارانه چهار میلیون
نفر را حذف کردهایم ،گفت :هماکنون افراد غیرنیازمند
بسیاری هستند کــه یــارانــه نقدی دریــافــت مــی کنند.

▪حذف یارانه ثروتمندان متوقف تصمیم هیئت دولت

از سوی دیگر ،یک مقام مسئول وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره حذف یارانه
ثروتمندان گفت :فع ً
ال حذف یارانهها متوقف شده
است.
وی افـــزود :ازســرگــیــری مجدد حــذف یــارانــه خانوار
غیرنیازمند در انتظار تصمیم هیئت دولت جدید است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که چرا برخی
خانوارها در ماههای گذشته با حذف یارانهشان مواجه
بودهاند ،گفت :با رفع اشکال ،یارانه این خانوارها واریز
میشود ،بنابراین حذف یارانه نداشتیم.

تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند اما
مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش
دیــوان محاسبات اعتماد کــرد ،در همین
زمینه دیــوان محاسبات گزارشی جامع به
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی ،ارسال کرده است.غالمرضا
تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
در همین باره گفت :پس از اظهارنظرهای
گوناگون درب ــاره ایــن تخلفات و اظهارات
دادستان دیــوان محاسبات و جوابیههای
مختلف مطرحشده کمیسیون بودجه تصمیم
گرفت ،برای خاتمه دادن به این بحثها و
تنویر افکار عمومی ،این گــزارش را منتشر

کند.بر اســاس ایــن گ ــزارش ،شرکت ملی
نفت ایران با استناد به دستور مورخ پانزدهم
اسفند  87رئیس جمهور در هامش نامه وزیر
نفت ،با توجه به منع قانونی و نیاز کشور ،اقدام
به واردات فــراوردههــای نفتی کرده است.
احمدی نژاد در آن جا قید کرده بود «:با رعایت
مصالح در خرید و معاوضه ،نیاز جاری کشور و
ذخایر الزم را تامین نمایید ».همچنین رئیس
جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 4600
میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از
حسا بهای درآمــدی شرکت ملی نفت به
حساب  931خزانه شده است.

نشریه فوربس آخرین فهرست ثروتمندترین افراد جهان را منتشر کرد

 2جوانی که قبل از  30سالگی میلیاردر شدند
نشریه فوربس که بر اساس تحقیقات خود ،فهرستی از
ثروتمندترین افراد جهان را منتشر می کند ،در گزارش
جدید خود اعالم کرد که بیل گیتس ،کارآفرین ،بازرگان
و سرمایهدار آمریکایی و مؤسس شرکت مایکروسافت،
همچنان با  89میلیارد دالر ،ثروتمندترین فرد جهان
است .بعد از او جفبزوس مدیر عامل شرکت آمازون با
 81.5میلیارد دالر و وارن بافت میلیاردر آمریکایی هم با
 78و مارک زاکربرگ موسس فیس بوک با  71میلیارد
دالر ،دیگر ثروتمندان بزرگ جهان هستند.برای مقایسه
می توانید ارقام ثروت این افراد را با درآمد نفتی ساالنه
کشور مقایسه کنید .هم اکنون درآمد ساالنه کشور از
نفت چیزی حدود  33میلیارد دالر است که کمتر از 50
درصد ثروت این افراد است .نفر پانزدهم این فهرست
استیو بالمر از شرکت مایکروسافت ،ثروتی حدود 33.6
میلیارد دالر دارد و افراد بعد از او ثروتی کمتر از درآمد
نفتی ساالنه کشور دارند.
▪میلیاردرهایی که  30سال هم ندارند

جوان ترین میلیاردر این فهرست ،ایوان اشپیگل ۲۷
ساله ،بنیان گذار اسنپچت است که ثروتی به ارزش
 3.1میلیارد دالر دارد و در رتبه  ۲۴۸قرار گرفته است.

همکار او در اسنپ چت یعنی بابی مورفی هم با 29
سال سن  3.6میلیارد دالر ثــروت دارد .این دو تنها
میلیاردرهای عضو این فهرست هستند که کمتر از 30
سال سن دارند .لوکاس والتون از وال مارت هم که با
 13.8میلیارد دالر ثروت در رده  33این رده بندی قرار
دارد ،دیگر میلیارد جوان دنیاست.
بعد از او جولیو دومینگو و مارک زاکربرگ هم با  32و
 33سال سن و با ثروت  2.5و  71میلیارد دالری ،دیگر
افرادی هستند که در جوانی میلیاردر شدند .مسنترین
فرد این فهرست نیز الکساندر اسپانوز  ۹۴سالهاست که
ثروتی برابر  2.4میلیارد دالر دارد.

کدام صنایع بورسی  3برابر سود بانکی،
بازدهی داشتند؟
در حالی که طی یک سال گذشته شاخص کل بازدهی
بورس فقط  10درصد رشد کرده است ،برخی گروه
ها رشد  60درصــدی و برخی دیگر عقبگرد بیش از
 30درصــدی داشته اند .بین گروه های پرجمعیت،
بانک ها و خودرویی ها بیش از  20درصد زیان به سهام
داران تحمیل کردند .در طرف مقابل گروه رایانه با،50
فلزات اساسی با  56و گروه انتشار و چاپ با  61درصد،
حدود سه برابر سود بانکی ،بازدهی نصیب سهام داران
کردند .گروه های دو سر طیف یعنی اداره بازارهای
مالی ،وسایل ارتباطی و دیگر معادن ،بسیار کم جمعیت
و بعضا شامل فقط یک شرکت هستند.

...

بازار خبر
دستورالعمل جدید تخفیف یا افزایش حق
بیمه شخص ثالث
تسنیم -آییننامه اجرایی تعیین سقف
حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف،
افــزایــش و تقسیط آن در جلسه امــروز
هیئت دولت تصویب شد.
بر این اساس ،وسایل نقلیهای که دارنده آن طبق اطالعات
مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی
باشد ،به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمهنامه یک
درصد (حداکثر  30درصــد) و وسایل نقلیه ای که طبق
اطالعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارنده آن
تخلفات حادثه ساز ثبت شده داشته باشد ،اعتبار بیمه نامه
قبلی وی مشمول نیم درصد (حداکثر تا  3درصد) افزایش
حق بیمه می شود.
همچنین وسایل نقلیه ای که برای اولین بار شماره گذاری
میشود ،شامل تخفیف پنج درصدی حق بیمه پایه؛ وسایل
نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش
نفر شامل اتــوبــوس ،مینی بــوس ،ون و استیشن شامل
تخفیف  50درصدی و وسایل نقلیهای که دارنده آن دارای
گواهی نامه معتبر باشد و ایمن و کم خطر محسوب شود،
شامل تخفیف  10درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.

واردات بی حساب و کتاب برنج
ایسنا -هر ایــرانــی ساالنه حــدود ۳۸
کیلوگرم برنج مصرف میکند و بر این
اساس میزان مصرف برنج ایرانیها در هر
سال به حدود سه میلیون تن میرسد.
آمارها نیز نشان می دهد که تولید برنج امسال با افزایش
نسبی ،به حدود دو میلیون و  ۳۰۰هزار تن رسید .با این
حال ،به رغم نیاز حداکثر  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار تنی برنج ،تنها
در پنج ماهه امسال ،بیش از یک میلیون و هشت هزار تن
برنج وارد کشور شده است که واردات بی حساب و کتاب در
گذشته را به خاطر میآورد.

خبر خوش برای گندم کاران
تسنیم -پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با بیان این که دولت
مکلف شــد جریمه دیــرکــرد پــرداخــت
مطالبات  ۵۰درصــدی گندم کــاران را
بپردازد ،افزود :این حکم در برنامه ششم توسعه قرار گرفته
است و از امسال قابلیت اجرایی دارد و بعد از پرداخت اصل
طلب ،از طریق کمیسیون پیگیری میشود.

آخرین مهلت تسویه مانده بدهی اقساط
سهام عدالت
تسنیم -مهلت تسویه مــانــده بدهی
اقساط سهام عدالت سه روز دیگر به پایان
می رسد و در صورتی که مانده بدهی
اقــســاط ســهــام عــدالــت تسویه نشود،
مشموالن طرح سهام عدالت مالک تمام آن نخواهند بود.

تمایل دوباره موجران به «رهن کامل» در
بازار مسکن
اقتصاد نیوز -در حالی که از ابتدای
تابستان سال گذشته ،همزمان با کاهش
نرخ سود سپردههای بانکی ،فایلهای
رهن کامل در بازار اجاره مسکن کمیاب
شد ،هماکنون با اتمام فصل طالیی جابهجاییها و نزدیک
شدن اولین ماه از فصل پاییز به روزهای پایانی ،میزان قابل
توجهی از فایلهای اجــاره با شرایط رهــن کامل برای
متقاضیان این واحدها قابل دسترس شده است.

چش م انداز  ۱۰ساله
نیاز به مسکن در کشور
مهر -حامد مظاهریان ،معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،گفت:
مطابق برآوردهای صورت گرفته در طرح
جامع مسکن ،طی  ۱۰سال آینده ساالنه
حــدود یک میلیون واحــد مسکونی نیاز داریــم که بر این
اساس مجموع نیاز به مسکن در یک دهه آینده حدود ۱۰
میلیون واحد مسکونی برآورد میشود.
CMYK

