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کوچکینژاد ،نماینده مردم رشت در مجلس ،از پیشنهادهای پنج گانه نمایندگان برای کاهش هزینههای دستگاههای اجرایی خبر داد .وی در گفت وگو با تسنیم ،اظهار کرد :برخی از نمایندگان
پیشنهادهاییبهمنظورصرفهجوییدرهزینههایدستگاههایاجراییداشتندکهاینپیشنهادهارابرایبررسیبهکمیسیونتلفیقارائهدادهاند.بهگفتهوی،کاهش 50درصدیهزینهماموریت
خارجازکشور،ممنوعیتوضعفوقالعادهبرایمقاماتومدیران،محدودیتدرپاداشپایانخدمتدستگاههایاجراییوممنوعیتاعطایتسهیالتازمحلمنابعدولتیازجملهاینپیشنهادهاست.

 ۵پیشنهاد نمایندگان برای کاهش هزینه
دستگاه های اجرایی

...
گزارش

پاسخ عجیب روابط عمومی شرکت ملی گاز
به درخواست مصاحبه خراسان

شرکت گاز درباره آبونمان شفاف سازی
نکرد
حسین بردبار -روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران در
اقدامی عجیب ،درخواست روزنامه خراسان برای مصاحبه
با مدیرعامل شرکت ملی گاز را برای مدیرعامل شرکت
ملی گاز استان تهران پی نوشت کرد ،درحالی که بسیاری
از محورهای مورد درخواست مصاحبه ازنوع ملی و فراملی
است .به گزارش خراسان ،در نامه این درخواست خطاب به
مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی گاز استان آمده است:
روزنامه خراسان هر ماه یک صفحه را برای گفت وگوی
تفصیلی با یکی از شخصیت های اثرگذار اقتصادی کشور
اختصاص می دهد و اکنون برای این منظور خواهشمند
است هماهنگی های الزم را برای گفت و گوی تفصیلی با
مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز در محورهای مهم مربوط
به صنعت گاز مبذول فرمایند.
در این درخواست ،راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد
مقاومتی در بخش گاز ،نظیر؛ مقابله با ضربه پذیری درآمد
حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان
راهبردی ،ایجاد تنوع در روشهای فروش ،مشارکت دادن
بخش خصوصی در فروش ،افزایش صادرات گاز،افزایش
ذخایر راهبردی و...؛بهبود کیفیت تولید ،آخرین اخبار
و شرایط صادرات گاز به کشورهای همسایه و چشم انداز
صــادرات به اروپا،سرانجام حذف شدن یا نشدن مبلغ
آبونمان در قبوض گاز ،احداث خط لوله ششم سراسری
و دیگرموضوعات روزدرحوزه گازبه عنوان محورهای این
مصاحبه ذکر شده است که به رغم ملی و بین المللی بودن
محورهای مصاحبه ،این درخواست درکمال تعجب برای
مدیرعامل شرکت ملی گاز استان پی نوشت شده است.

...
اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی:

فروش نیمی از خانه های خالی  10سال
زمان می برد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:
پیش بینی می شود ظرف ۱۰سال
آینده تنها نیمی ازدو میلیون و
 ۶۰۰هزار خانه خالی به فروش
برسد.به گــزارش مهر به نقل از
وزارت راه و شــهــرســازی ،حامد
مظاهریان در کنفرانس مهندسی عمران ،معماری و
مدیریت شهری گفت :هم اکنون سهم مسکن از اشتغال
مستقیم  ۱۲درصد است .همچنین سهم مسکن در سبد
هزینه خانوار برای خانوارهای متوسط  ۳۰تا  ۳۳درصد
و بــرای اقشار ضعیفتر تا  ۴۵درصــد را شامل میشود.
وی وضعیت موجود شاخصهای مسکن طبق آخرین
سرشماری را تشریح کرد و گفت :هم اکنون  ۲۴میلیون
خانوار در کل کشور وجود دارد و بعد خانوار شهری به 3.3
و خانوار روستایی به  3.5کاهش یافته است .همچنین هم
اکنون دو میلیون و  ۶۰۰هزار خانه خالی و دو میلیون و
 ۱۰۰هزار خانه دوم وجود دارد.معاون مسکن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که اگرچه هم
اکنون  ۲۴میلیون خانوار و  ۲۷میلیون خانه در سراسر
کشور وجود دارد تصریح کرد :برای بسیاری از خانه های
خالی متقاضی موثر وجود ندارد چرا که این خانه ها بدون
توجه به نیاز بازار ساخته شده و به همین دلیل نبود تعادل
جدی در بازار ایجاد شده است .این مقام مسئول تاکید کرد:
به هیچ عنوان خانه خالی را نباید جزو آمارهای مسکن در
نظربگیریمزیرااینخانههابراینیازواقعیساختهنشدهاند
و تنها قشر مرفه جامعه را پوشش می دهند ضمن آن که هم
اکنون برای آنها مشتری موثری وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :هم اینک برای ۱۰
سال آینده مطالعات و آمار به ما میگوید ،حدود پنج میلیون
و  ۳۰۰هزار خانه برای خانوارهای تازه تشکیل شده نیاز
داریم .همچنین یک کمبود مسکن تاریخی نیز در کشور
وجود دارد که میزان آن یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه است
تا به «سربه سر»ی خانه و خانوار برسیم.

شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی:

مالکان خودروها کارت سوخت تهیه کنند
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی
اعالم کرد :مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای
جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل در زمان سوخت گیری،
اقــدام به تهیه کــارت سوخت کنند .به گــزارش ایرنا زیبا
اسماعیلی دیروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت:
براساس قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی تحویل
سوخت به خودروها فقط با ارائه کارت سوخت انجام می
شود و استفاده از کارت سوخت جایگاه داران منوط به
موارد استثنایی است .وی تصریح کرد :بنابراین مالکان
فاقد کارت سوخت برای دریافت این کارت به دفاترپلیس
بعالوه  10مراجعه کنند.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسالمی استفاده
از کارت هوشمند سوخت در جایگا ههای عرضه بنزین
و گازوئیل را اردیبهشت ماه امسال با تصویب کلیات و
جزئیات طرح اصــاح مــاده  1قانون توسعه حمل و نقل
عمومی و مدیریت مصرف سوخت الزامی کردند .طبق
این اصالحیه ،نمایندگان ،عبارت «از طریق عرضه بنزین و
گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند
سوخت» را جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و
گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با
اولویت کارت هوشمند سوخت» کردند تا استفاده از کارت
سوخت نه صرفا یک اولویت بلکه یک اجبار قانونی باشد.
نمایندگان در تبصره ای دیگر که به این قانون افزودند
تصریحکردندکه"دولتمجازاستبهمنظورترغیبمصرف
کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر
خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و
مقررات استفاده کند".
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رقیب اوراق حق تقدم بانک مسکن از راه رسید

التهاب در بازارهای ارز و طال ادامه دارد

اوراق مسکن ارزان می شود؟

دیــروز مدیرعامل بانک ملی ،از دو طرح این بانک
برای ارائه اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن خبر داد.
موضوعیکهدرصورتاستقبالمردموافزایشعرضه
انــواع اوراق حق تقدم می توان قیمت آن را در بازار
کاهش داد .گفتنی است هم اکنون قیمت هر برگه
حق تقدم بانک مسکن در فرابورس ایران بیش از70
هزار تومان است که با هر برگه می توان  500هزار
تومانبدونانتظاروامدریافتکرد.تاکنونتنهابانک
مسکن و در قالب حساب های پس انداز ممتاز خود به
سپرده گذاران اوراق حق تقدم می دهد که افراد می
توانند این اوراق را برای دریافت وام استفاده کنند یا
در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به فروش برسانند .اما
دیروز مدیرعامل بانک ملی از دو طرح این بانک برای
تخصیص این وام ها به سپرده گــذاران خبر داد.به
گزارشروابطعمومیبانکملی،حسینزادهتوضیح
داد :در طرح شماره یک بانک ملی ایران ،متقاضیان
می توانند با سپرده گذاری هر  182میلیون ریال ،به
ازای هر یک ماه ماندگاری ،یک برگ اوراق حق تقدم
استفاده از تسهیالت مسکن دریافت کنند که هر
برگ اوراق ،قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال
تسهیالتبانرخسود 17.5درصدرادارد.حسینزاده
ادامه داد :در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان 10
درصد سود سالیانه تعلق می گیرد.مدیرعامل بانک
ملی ایران با تشریح طرح شماره  2تسهیالت مسکن
گفت:دراینطرحمتقاضیانباسپردهگذاریهر223
میلیونریال،درمرتبهنخستبهازایسهماهماندگاری



شاخص کل

سکه  1.5میلیون تومان ،دالر در کانال 4300
تا 4400

یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق
دریافتخواهندکرد،امانرخسودسپردهدراینطرح
12درصداست.بهگفتهوی،حداقلماندهتعیینشده
برایافتتاححسابدرهردوطرح 160،میلیونریال
و سقف اقساط این تسهیالت حدود 10میلیون ریال
درماهاست.گفتنیاستشرایطتخصیصاوراقحق
تقدمبهسپردهگذاراندربانکمسکننیزتقریبامشابه
است .بانک مسکن که تاکنون تنها صادرکننده این
اوراقبود،تحتعنوانحسابممتازبهسپردهگذاران
عالوه بر سود حدود  10درصدی ،در ازای هر 18.5
میلیونتوماندرهرماهیکبرگهحقتقدممیدهد.

عموم جامعه افزایش می دهد و به رونق بازار کمک
می کند ،این پیش بینی در صورت استقبال مردم
از این طرح و افزایش موثر عرضه اوراق می تواند به
واقعیت بپیوندد .نرخ اوراق گواهی مسکن را نیز
تعدیل خواهد کرد .گفتنی است قیمت این اوراق
هم اکنون حدد  70هزار تومان است .جدول زیر
قیمت روز برخی از این اوراق را نشان میدهد.

▪نرخ اوراق مسکن کاهش خواهد یافت؟

مدیرعامل بانک ملی دیروز این را هم گفت که ،این
طرح عالوه بر این که قدرت تهیه مسکن را میان

...



بانک

...
مالیات

اوراق و تاریخ
انتشار
تسه 9504
تسه 9411
تسه 9410
تسه 9502
تسه 9510

قیمت (تومان)
(چهارشنبه  13دی)
73996
72912
69673
73419
73480



...

دیروز هم بازارهای ارز و طال با التهاب همراه بود و این التهاب ،در نهایت
افزایش بیشتر نرخ ها را به همراه داشت .قیمت سکه طرح جدید در
تهران (تا حدود ساعت  19شب گذشته) با بیش از  10هزار تومان
رشد به بیش از  1.5میلیون تومان رسید .متوسط نرخ دالر (طبق
اعالم سامانه سنا) دیروز به چهار هزار و  331تومان رسید که نسبت به
روز قبل حدود  68تومان رشد نشان می دهد .سامانه سنا نرخ ارزهای
مختلف را به صورت متوسط صرافی های مجاز و همچنین متوسط نرخ
های معامله شده در طول روز ( 8تا  )18اعالم می کند .اما نرخ های
لحظه ای دیروز رکوردهای دیگری هم ثبت کرد .در مشهد طی ساعاتی
نرخ دالر به 4430تومان هم رسید .در تهران (طبق اعالم شبکه اطالع
رسانی ارز و طال) در سبزه میدان دالر به 4370تومان و بعضا تا4374
تومان هم رسید .برخی گزارش ها هم از ثبت دالر  4420تومانی در
تهران حکایت دارد.
در همین زمینه ،گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از بازار فردوسی
تهران حکایت از قیمتهای باال و البته صفهای طوالنی برای خرید
دالر دولتی ،جلوی صرافی های فردوسی دارد .بر اساس این گزارش،
بانک مرکزی که طبق روال همیشه از طریق صرافیهای مجاز نسبت
به تزریق ارز در بازار اقدام میکند این روزها هم تالش دارد که آرامش
را به خیابان فردوسی برگرداند ولی به نظر میرسد چندان موفق نبوده
است .هرچند این تالش منجر به تشکیل صفهای طوالنی برای خرید
دالر دولتی شده است .برخی دالل ها می گویند بانک مرکزی امروز
نرخ را باال برد .چرا که قبل از ورود بانک مرکزی به بازار دالر با قیمت
چهار هزار و  360تومان فروخته شده بود ولی این بانک دالر را با قیمت
چهار هزار و  370تومان باز کرد.

مسکن

...



ارز

فرمول محاسبه سود سپرده بانکی
اعالم شد

قول مساعد الریجانی برای حذف
مالیات بر ارزش افزوده از بیمه

آخوندی :نگرش دولت حفظ ساکنان
و احیای بافت فرسوده است

تنظیممقرراتارزهایمجازیدر
دستورکارشورایعالیفضایمجازی

پژوهشکده پولی و بانکی ،فرمول محاسبه نرخ
سود سپردههای بانکی را به این شرح اعالم کرد:
(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)
تقسیم بر  = ۳۶۵سود سپرده های کوتاه مدت
روز شمار
به عنوان مثال اگر  ۱۰میلیون تومان را به صورت
ثابت در بانک با نرخ  ۱۵درصد نگه داریم سود آن
این گونه به دست می آید که عدد  ۱۰میلیون در
 ۳۰برای ماه های  ۳۰روزه و  ۳۱برای ماه های
 ۳۱روزه ضرب شده و عدد  ۳۰۰میلیون به دست
آمده در  ۱۵درصد ضرب می شود .حال عدد ۴۵
میلیون به دست آمده بر  ۳۶۵تقسیم می شود و
مبلغ  ۱۲۳هزار تومان به دست میآید و این سود
یک ماه مبلغ  ۱۰میلیون تومان ثابت با نرخ سود
 ۱۵درصد است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران درباره پیگیری های
صــورت گرفته دربــاره موضوعات بیمه ای الیحه
بودجهسال ۹۷ازدیداربارئیسمجلسبرایحذف
مالیات بر ارزش افزوده خبر داد .به گزارش مهر به
نقل از سندیکای بیمه گــران ،علیپور با اشــاره به
دیدارها و پیگیری های صورت گرفته طی دو هفته
گذشته،ازدیدارباعلیالریجانیرئیسمجلسخبر
داد و اعالم کرد :عالوه بر دیدار با بعضی اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس در دیــداری با رئیس
محترم مجلس دیدگاه اعضای سندیکا درخصوص
حــذف مالیات ارزش افـــزوده منعکس شــد .وی
افزود :الریجانی قول مساعد برای پیگیری نظرات
کارشناسی سندیکا مبنی بر جلوگیری از حذف
معافیت خدمات بیمه ای از پرداخت مالیات ارزش
افزودهدرپیشنهادارائهشدهازطرفدولتداد.

وزیرراهباتاکیدبراینکههدفدولتارتقایسطح
کیفیتاست،گفت:نگرشجدیدماحفظساکنان
و احیای بافتهای فــرســوده اســت .به گــزارش
خبرگزاری صداوسیما ،عباس آخوندی گفت :در
سی سال گذشته ساخت مسکن بیشتر در حاشیه
شهرها صــورت گرفته اســت و بافت شهر و بافت
تاریخیشهرهافراموششده،آنچهکهبرایمامهم
و ارزشمند است بافت تاریخی شهرهاست .نگرش
جدید ما حفظ بافت و ساکنان و احیای بافت های
فرسودهاست.آخوندیگفت:ساخت 1334محله
دربرنامهششمباهدفبرگشتمنزلتبهمحلههای
قدیمی پیش بینی شده است که میانگین ساالنه
 270محله قرار است احیا شود .او افزود :در ایران
 2700محله ناکارآمد داریم که 19میلیون نفر در
اینمحالتزندگیمیکنند.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی از قرار گرفتن
تنظیم مقررات پول های مجازی در شورای عالی
فضای مجازی خبر داد .به گــزارش فــارس ،سید
ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کــرد :اشتغال در
فضای مجازی با سرمایه گذاری کمتری ایجاد می
شود و به همین دلیل مرکز توجه دولت قرار گرفته
است و مطالعات گسترده ای انجام گرفته تا در
ساختار شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
هم به اقتصاد دیجیتال به طور ویژه پرداخته شود.
فیروزآبادی به ظهور فینتکها و پول های رمزی
اشاره و بیان کرد :مرکز ملی فضای مجازی و بانک
مرکزی می توانند در زمینه مطالعه و رصد تحوالت
ملیوبینالمللی،نحوهتعاملبافینتکها،سیاست
گذاریها،مباحثحقوقیوبهرهبرداریازفرصت
هایفضایمجازیدرکناریکدیگرقرارگیرند.

سخنگوی سازمان برنامه وبودجه یکی از دالیل مخالفت دولت با بازگشت سهمیه بندی بنزین را اعالم کرد:

پیچیدگی تعیین سهمیه برای انواع خودروها
حسین بردبار :سخنگوی سازمان برنامه و
بودجه با بیان این که ما تجربه اختصاص انواع
سهمیه ها به انــواع تاکسی ها و خودروهای
گوناگونرادرگذشتهداشتهایمگفتاینتجربه
خیلیموفقنبودهاست،بااینحالامیرباقری
تاکید کرد که سازمان برنامه وبودجه منتظر
جمع بندی مجلس در زمینه قیمت بنزین و
هدفمندی یارانه هاست و آن چه که مجلس
ودولــت درنهایت تعامل کنند ،مالک عمل
خواهد بود.به گزارش خراسان ،امیرباقری،
سخنگویجدیدسازمانبرنامهوبودجهدیروز
دراولین نشست خبری خود با خبرنگاران
رسانه ها با بیان این که هم اکنون،بحث بنزین
دونرخیدرمجلسمطرحاستولینمیدانیم
جمع بندی آن درکــدام یک از حوزه ها ست،
افزود :االن نمی توانم نظری درباره این بنزین
دونرخی بدهم وباید منتظر بمانیم و ببینیم

مجلسچهتصمیمیمیگیرد.اینمسئلهمضار
ومنافعیداردولیهنوزمجلسبهجمعبندی
نرسیده است.وی همچنین درپاسخ به انتقاد
یکی از خبرنگاران که چرا دولت اصــراردارد
که بنزین دونرخی نشود؟ گفت:درصورت
سهمیه بندی انواع و اقسام تقسیم بندی ها
باید مطرح شود ،مانند اختصاص سهمیه به
انــواع تاکسی ها ،وانــت بارها،آمبوالنس ها
وحتی اسنپ و غیره که نرخ بنزین برای هریک
ازاینهاچقدرمیشود،ماواردحوزههاییمی
شویم که تجربه آن را قبال داشته ایم که خیلی
تجربه موفقی نبوده است اما آن چه درنهایت
مجلس تعیین می کند ،مالک عمل خواهد
بــود.درایــن جلسه پیش بینی میزان عیدی
کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه سال
 97نیز با توجه به رشد  10درصــد حقوق و
مزایای کارکنان دولت رقم  930هزار تومان

اعالم شد ولی نهایی شدن این رقم بستگی به
مصوبه دولت در اواخر سال آینده دارد .میزان
بیمه کارگران نیز مشمول قانون کار است و به
الیحه بودجه ارتباطی ندارد.سخنگوی ستاد
بودجه همچنین درپاسخ به این سوال که آیا
فضای التهابات کنونی پس از اعــام برخی
ازبرنامههایدولتدربودجهایجادشد؟گفت:
باتوجهبهآنکهبودجهامسالتفاوتچندانیبا
بودجهسنواتقبلنداردالتهاباتواعتراضات
اخیر نمیتواند نشاتگرفته از الیحه بودجه
دولت باشد.وی اظهار کرد :به دنبال پرداخت
یارانه به گــروه های هدف هستیم که دارند
تعیینمیشوندواکنونبهدنبالحذفبرخی
ازافرادیهستیمکهدرآمدبسیارباالییدارند؛
اما به هرحال آن چه که در مجلس جمع بندی
مـیشــود ،مــاک عمل خواهد بــود و جامعه
هدف نیز تا هفته آینده مشخص خواهد شد.

کاهش قیمت تخم مرغ در بازار

20میلیونقطعهمرغتخمگذارجایگزین14میلیونمرغمعدومشدهمیشود
قیمت تخم مرغ در بازار کاهش چشمگیری یافته
و هم اکنون نرخ هر شانه از این محصول به حدود
 ۱۳۰۰۰تومان و هر عدد از آن به  ۵۰۰تومان
رسیده است .در همین حال رئیس سازمان دام
پزشکی از برنامه این سازمان برای جایگزینی 20
میلیون قطعه مرغ تخم گذار به جای  14میلیون
مرغ معدوم شده به دلیل آنفلوآنزا خبر داد.بررسی
های میدانی مهر نشان می دهد روند کاهشی نرخ
تخم مرغ همچنان ادامه دارد و در حالی که قیمت
هر عدد تخم مرغ روز سه شنبه در مغازه های خرده
فروشی به  ۶۰۰تومان رسیده بود؛ روز گذشته
هر کارتن تخم مرغ نسبت به روز گذشته  ۲۰هزار
تومان ارزان تر شده و قیمت هر عدد تخم مرغ نیز
به  ۵۰۰تومان رسیده است .براین اساس قیمت
هر شانه تخم مرغ نیز حدود ۱۳۰۰۰تومان است.
طبقاعالمگمرکبیشاز ۱۱۶تنتخممرغدریک
هفته اخیر وارد کشور شده است و به گفته فعاالن
این صنعت واردات همچنان ادامه دارد و محموله
های دیگری در راه هستند که به زودی وارد کشور
خواهند شــد.در همین حال رئیس سازمان دام
پزشکی گفت :طی چند ماه گذشته بر اثر شیوع
آنفلوآنزایپرندگاندرکشور ۱۴میلیونقطعهمرغ
تخمگذارحذفومعدومسازیشدهانداما ۱۸تا۲۰

شاخص

دستگاهدیگردرحوزهطیوردخیلهستندکهبرخی
مسئولیتی را که دارنــد ،نمیپذیرند.به گزارش
فارس،علیرضارفیعیپورافزود:طیآخرینآماری
که از حذف و معدومسازی مرغداریهای درگیر
آنفلوآنزا در سال  96داشتهایم 14 ،میلیون قطعه
طیور حذف و معدوم شدهاند.وی ادامه داد :پس از
آنکهکانونهایبیماریشناساییمیشود،برای
جلوگیری از پخش شدن ویروس آنفلوآنزا و مهار
آن برخی مرغداریهای مجاور نیز حذف و معدوم
میشودواکنونکه 14میلیونقطعهمرغازچرخه
حذف شده ،تقریب ًا  10میلیون قطعه آن جایگزین
شده است و اینگونه نیست که مرغداریهای مرغ
تخمگذار ما خالی شود چراکه ما طرحی داریم
که  20میلیون پولت (مرغ آماده تخمگذاری) را
جایگزینکنیم.

ولیبهاقشارضعیفپرداختبیشتریخواهد
شد؛ولیاینکهدرنهایتچهسطحیازدرآمد
برای حذف یارانه نقدی تعیین شود ،در تعامل
با مجلس تعیین خواهد شد.باقری گفت:
جدول تبصره  ۱۴الیحه بودجه  ۹۷و منابع و
مصارف آن در تعامل با مجلس تعیین خواهند
شد .اگرچه ممیزی ها هم البته انجام شده
است و کسانی که از سطح درآمد باالتر یا پایین
ترهستند.
وی اظهار کــرد :مجموعه اقدامات دولــت در
سال ۹۶توانسته ۷۹۵هزار شغل ایجاد کند و
نرخ بیکاری را یک واحد درصد ،کاهش دهد.
متوسطنرخبیکاریکشوردرششماههامسال
 12.2درصد بوده که نرخ بیکاری جوانان هم
حدود ۲۰درصداستوپیشبینیمیشودکه
 ۸۴۰هزار نفر سال آینده وارد بازار کار شوند،
پسکارعظیمیرادراینبازارآغازخواهیمکرد

تا برای این عرضه های جدید نیروی کار ،شغل
ایجاد کنیم.سخنگوی سازمان برنامه و بودجه
خاطرنشان کــرد :اگر بخواهیم  ۹۸۰شغل
جدیدایجادکنیمباورودی ۷۴۰هزارنفر،نرخ
بیکاری 11.2درصدخواهدبود.برایناساس
تبصره  ۱۸الیحه بودجه سال  ۹۷کل کشور
طراحی شده است که بر مبنای آن ،ماحصل
برنامه های دولــت در حــوزه تولید و اشتغال
محصول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
دوسالاخیراست.

 3منبع درآمدی جایگزین افزایش قیمت بنزین

▪سهمحلبرایمنابعدرآمدیجایگزینبرایاشتغال

پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع
برایاشتغالزاییدرسال ۹۷گفت:دولتازدیگرمنابعدرآمدی
در الیحه بودجه می تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند .یکی از
اینمنابع،کسب درآمدازمحلفرارهای مالیاتی است.ویادامه
داد :برآورد ما این است دولت می تواند معادل  ۳۰تا  ۴۰درصد
از میزان مالیاتهای ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین
درآمد کند .پورابراهیمی با اشاره به این که ابزارهای جدیدی
برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد گفت :یکی از این
ابزارها تراکنش بانکی افراد است.رئیس کمیسیون اقتصادی

سکه طرح جدید که این روزهــا در مرز  1.5میلیون
تومان معامله می شود ،در آستانه عبور از رکورد تاریخی
خود قرار گرفته است .این سکه در بهمن ماه  91و به
دنبال دو اتفاق رشد قابل توجهی را ثبت کرد و به یک
میلیون و 560هزار تومان هم رسید .اتفاق اول افزایش
نرخ دالر در پاییز  91بود .اما اتفاق دوم و مهم تر افزایش
قابل توجه نرخ اونس جهانی طال بود .طی آن روزها و به
دنبال افزایش ریسک های اقتصاد دنیا به علت بحران
جهانی ،اونس جهانی تا 1800دالر هم رشد کرده بود.
اکنون اونس جهانی در محدوده  1300دالر معامله
می شود که  40درصد پایین تر از آن است.

...

بازار خبر
تولید خودرو در سال 96
یک میلیونی شد

ایسنا  -آذر ماه امسال تولید انواع خودرو
به طور میانگین  13.4درصد افزایش
یافت .در این مدت تولید انواع خودرو از
 ۱۲۹هــزار و  ۱۱دستگاه در آذر سال
گذشته به  ۱۴۶هزار و  ۲۷۶دستگاه رسید .تولید انواع
سواری با رشد  12.3درصدی همراه بوده و از  ۱۲۱هزار
و  ۷۸۱دستگاه به  ۱۳۶هزار و  ۷۵۶دستگاه افزایش
یافت .آذر امسال تولید انواع ون نیز صعودی بوده است و به
 ۱۳۶دستگاه رسید .این در حالی است که در مدت مشابه
سال گذشته تولید ون متوقف بود .تولید انواع وانت نیز
 31.5درصــد رشــد داشته و از  ۵۸۴۳دستگاه در آذر
 ۱۳۹۵به  ۷۶۸۵دستگاه رسید .همچنین در  ۹ماهه
نخست امسال نیز تولید انواع خودرو  16.1درصد افزایش
یافته است و از  ۹۵۰هزار و  ۲۱۰دستگاه به یک میلیون و
 ۱۰۳هزار و  ۶۳۱دستگاه رسید.

کرمان موتور افزایش قیمت محصوالت خود
را رد کرد
تسنیم  -کرمان موتور بعد از یک روز از
ابالغیه جدید گرانی تولیدات خود به
نمایندگی های فروش اعالم کرد اصال
افزایش قیمتی در کار نبوده است و این
موضوع را به شکل رسمی رد کرد .بر اساس گفته معاونت
فروش و بازاریابی شرکت کرمان موتور مرجع رسمی اعالم
قیمت خودروها سایت رسمی این شرکت محسوب می
شود .همچنین پس از ابالغ افزایش تعرفه ها توسط دولت
تاکنون تصمیمی مبنی بر تعیین قیمت های جدید توسط
این شرکت صورت نپذیرفته است و پس از تصمیم گیری
الزم در این خصوص ،نتایج از طریق سایت رسمی شرکت
به اطالع خواهد رسید.

ورود مجلس به حقوق نجومی در یک
پتروشیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد

پورابراهیمی ،رئیسکمیسیوناقتصادی مجلس ،با اشــاره به
احتمالمخالفتمجلسباافزایشقیمتبنزین،ازجایگزینیسه
منبعدرآمدیبرایهزینهدربخشاشتغالبهجایافزایشقیمت
حاملهای انرژی خبر داد.محمد رضا پورابراهیمی در گفت وگو
با مهر ،درباره تصمیم احتمالی مجلس درباره قیمت حامل های
انرژی به ویژه بنزین برای سال آینده ،گفت :برای جلوگیری از
تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیــاد ،مجلس قیمت حامل
هایانرژیرابرایسال ۹۷درسطحقیمتامسالتثبیتخواهد
کرد .ایننمایندهمردمدرمجلسدهمهمچنیندرپاسخبهسوال
دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت
بنزین گفت :پیش بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت
بنزیندرسال ۹۷مخالفتخواهدکرد.

سکه در آستانه شکستن
رکورد تاریخی

مجلس گفت :یکی دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش
قیمت حامل های انرژی ،می تواند از محل واگذاریهایی که به
عنوان نمونه در داراییهای مالی مانده و دولت در خصوص آن
ها تصمیم گیری نکرده ،باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد
است که از مشکالت اساسی کشور به شمار می رود .وی ادامه
داد :برآورد ما این است اگر فقط  ۵۰درصد از مالکیت دولت در
شرکتهای مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر
درآمدی که دولت در تبصره  ۱۸پیش بینی کرده ،منابع جذب
می شود.پورابراهیمی فروش دارایی های تملیکی را یکی دیگر
از راهکارهای جذب منابع از محل الیحه بودجه  ۹۷بیان کرد و
افزود:برآوردمیکنیمدولتمیتواندبافروشاموالتملیکینیز
حداقل دو برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸الیحه بودجه
کسب درآمد کند .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :این
پیشنهادها فقط نمونه هایی از منابع جایگزین درآمدی به جای
افزایشقیمتحاملهایانرژیاست.

فارس  -رئیس فراکسیون نمایندگان
والیی مجلس در واکنش به افشای حقوق
نجومی دو عضو هیئت مدیره یک شرکت
پتروشیمی گفت :سازمان بازرسی و
دیــوان محاسبات باید به بحث دریافتی این افــراد ورود
کنند ،این دستگاهها باید پاسخ گو باشند .حمیدرضا حاج
بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت  :در
بحث حقوق نجومی و حضور نداشتن این افراد در کارخانه
 ،دستگاه های نظارتی شستا و خود وزیر کوتاهی کرده اند،
وزیر باید ماهانه گزارش دریافتی و حقوق تمام مدیران زیر
مجموعه های خود را کنترل کند.

پاکستان یوان را جایگزین دالر در مبادالت
تجاری کرد
ایرنا  -بانک مرکزی پاکستان با انتشار
بیانیهای اجازه استفاده از یوان چین به
جای دالر برای تجارت با دیگر کشورها را
صـــادر کـــرد .بــر اســـاس ایـــن گـــزارش
سیاست جامع بانک مرکزی پاکستان این است که اسالم
آباد برای واردات و صادرات همچنین سرمایهگذاری از
یوان چین استفاده کرده است و تمامی شرکتهای تجاری
دولتی و بخش خصوصی پاکستان میتوانند به جای دالر
از یوان چین استفاده کنند.

بدهکارترین کشورهای جهان کدام
هستند؟
ایسنا  -در بین کشورهای عمده ،تنها
ژاپن ،یونان ،ایتالیا و پرتغال نسبت بدهی
بــه تولید ناخالص داخــلــی بــاالتــری از
آمریکا دارنــد .به گــزارش وال استریت
ژورنال ،با الیحه اصالح مالیاتی جدید ،بدهی دولت آمریکا
طی یک دهه آینده بین یک تا دو تریلیون دالر افزایش
خواهد یافت .نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص
داخلی این کشور به  240.3درصد رسیده تا این کشور با
فاصله زیاد به نسبت دیگر کشورها ،بدهکارترین کشور دنیا
باشد .اگرچه بدهی دولت ژاپن یک چالش مالی مقاوم
بوده ،اما هرگز به یک بحران تمام عیار تبدیل نشده است.
سه کشور دیگر به این خوش شانسی نبود هاند .نسبت
بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان برابر  180.2درصد،
ایتالیا  ۱۳۳درصد و پرتغال  125.7درصد است.
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