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نفسهایدالردرقراردادهاینفتی
چینبهشمارهافتاد

...
اخبار

نوبخت  :با توافق مجلس سال آینده هم
روش موجود دادن یارانه ادامه می یابد
هــادی محمدی – سخنگوی
دول ــت در پــاســخ بــه پرسشی
دربــــاره چگونگی پــرداخــت
یارانهها در سال آینده و 11
هزار میلیارد تومان کسری در
ایــن زمینه  ،اظــهــار کــرد :در
تبصره  14الیحه بودجه که
موضوع یارانه هاست تصریح شده که ما هر آن چه را که تا به
امروز از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست
آوردیم همچنان یارانه دهیم که دو صورت دارد؛ اول این که
یک قسمت یارانه را به خانوارهای کامال شناخته شده
نیازمند و بقیه را به خانوارهایی که اظهار نیازمندی می
کنند یا خانوارهایی که زیر خط مستمری قرار دارند بدهند
که حدود 194هزار تومان و 750هزار تومان است یا این
که به همه خانوارها یارانه داده شود .
ما خیلی صریح اعالم می کنیم که دولت ابــزاری برای
شناسایی خانوارهای غیر نیازمند ندارد و سیاست دولت
هم این نیست بنابراین برای سال آینده نیز همه درآمد
دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی را یارانه می دهیم
و در جاهای دیگر هزینه نخواهیم کرد  .وی تصریح کرد:
چون تاکنون مجلس به این سمت رفته و شکل مد نظر ما
به نتیجه نرسید ما هم با توافق مجلس سال آینده روش
موجود را ادامه خواهیم داد .

اظهاراتجالبمدیرانایرانخودرووسایپادر
همایشصنعتخودرو

یکهزارع:بنزهمنمیتوانداستانداردهای
85گانهمارارعایتکند!
مدیرعامل ایــران خــودرو دیروز
گفت که اگر عصر امروز مدیران
عامل دو شرکت ایران خودرو و
سایپا تغییر کنند به نفع کشور
اســت .او دربـــاره برنامه ریزی
انـــجـــام شــــده بـــــرای اجــــرای
استانداردهای  ۸۵گانه خودرو
از دی ماه ، ۹۷افزود :مدیران شرکت بنز میگویند تولیدات
مانمیتواندایناستانداردهاراپاسکند.مدیرعاملسایپاهم
وعده داد که در هر سال یک محصول جدید به بازار عرضه
خواهیمکرد.بهگزارشفارس،جهرودی،مدیرعاملسایپادر
همایش بین المللی صنعت خودرو این را هم گفت که تعهد
میکنیم در همکاری با شرکای خارجی برای تولید خودرو،
حداقل داخلی سازی  ۵۰درصــدی را در شروع تولیدات
رعایتکنیم.ویهمچنینازعرضهخودرویکوئیکدرسال
 96خبردادوگفت:قصدداریمدرسالهایآینده ۶۰درصد
محصوالت صادراتی را با برند سایپا و ۴۰درصد را با سرمایه
گذاری مشترک با شرکت های خارجی به بازارهای جهانی
عرضهکنیم.یکهزارع،مدیرعاملایرانخودروهمباانتقاداز
اقداماتوبرنامهریزیهایجهشیدرکشورگفت:بایدبدانیم
کهبرایشکلگیریدوخودروسازبزرگکشورسالهابرنامه
ریزی شده و یک شبه نمی توان قطب سوم را ایجاد کرد .وی
همچنین با انتقاد از برنامه ریزی انجام شده برای اجرای
استانداردهای ۸۵گانهخودروازدیماه، ۹۷افزود:مدیران
شرکتبنزمیگویندتولیداتمانمیتواندایناستانداردهارا
پاسکند،اشکالدرایناستکهمیخواهیمهمهکارهارابا
جهشانجامدهیمدرحالیکهبرایاینکاربایدبرنامهریزی
صورت گیرد .وی همچنین از تولید خودروی جدید بر روی
یک پلتفرم جدید در اواخر سال ۲۰۱۹یا اوایل سال۲۰۲۰
توسطایرانخودروخبرداد.
▪خودروسازانزیرباردولتومجلسنروند!

دراینهمایش ،اکبریان،رئیسکمیسیونصنایعمجلس نیز
گفت :در صنعت خودروسازی  ۴۰مورد مجوز صادر شده
است ،این مجوزها به چه دردی می خورند؟ این مجوزها
برای واردات خودرو به کار گرفته شده و بعد از دو سال هم
شرکت تعطیل شده است .وی تاکید کرد :باید یک ،دو یا
در نهایت سه شرکت خودروساز در کشور داشته باشیم که
بتوانند با یکدیگر رقابت کنند .رئیس کمیسیون صنایع با
تاکیدبراینکهخودروسازاننبایدزیربارفشارهایمجلسیا
دولت برای احداث واحدهای جدید بروند ،ادامه داد :برخی
نمایندگان مجلس برای این که رای بیاورند به دنبال ایجاد
واحدهای خودروسازی یا پتروشیمی در شهرشان هستند
ولیخودروسازاننبایدزیرباربروند.
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رشدهمزمانقیمتومعامالتمسکندرتهران

معاونوزیرراه 2.6:میلیونخانهخالیو 2میلیونخانهدومداریم
طبق آخرین گزارش مرکز آمار از بازار مسکن
در تهران ،در پاییز امسال تعداد معامالت
زمین مسکونی (یا خانه های کلنگی) با رشد
 49.5درصدینسبتبهپاییز 95مواجهشده
اســت .تعداد معامالت واحدهای مسکونی
 32.6درصدهمچنینمتوسطقیمتفروش
مسکن،16.6زمین 17.8واجارهبها14.8
درصدرشدکردهاست.براساساینگزارش،
متوسط قیمت مسکن در تهران (به ازای یک
متر مربع) پنج میلیون و  73هــزار تومان و
متوسط قیمت زمین پنج میلیون و 238هزار
تومان بوده است .در ارزان ترین نقاط ،یک
متر مربع واحد مسکونی  586هزار تومان و
زمین  720هزار تومان بوده است .بیشترین
نرخ ها هم برای واحد مسکونی  27میلیون
و برای زمین  21میلیون و  706هزار تومان
بوده است.در مقایسه تحوالت بازار مسکن در
پاییز نسبت به تابستان نیز ،طبق این گزارش،
تعدادمعامالتزمین 15.5درصدرشدکرده
اماتعدادمعامالتواحدمسکونیباشروعپاییز
 3.7درصد نسبت به تابستان کاهش یافته
است .با این حال قیمت مسکن  7.3درصد
رشدکردهاست.



▪پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده

به گــزارش فــارس ،دربــاره قیمت مسکن،
مظاهریان ،معاون وزیــر راه ،در اجالس
سراسری انبو هسازان گفت :پیشبینی ما
درخصوص قیمت مسکن در سال آینده این
است که قیمت مسکن در حد نرخ تورم یا دو
درصد بیشتر افزایش خواهد یافت.
مظاهریان با اشــاره به ایــن که هم اکنون
دومیلیون و  600هزار واحد خالی داریم
و تعداد خانههای دوم نیز دو میلیون واحد
مسکونی است ،گفت :منظور از خانههای
دوم یعنی این که از آن واحد مسکونی کمتر
از شش ماه استفاده میشود .معاون مسکن
وزیــر راه ادامــه داد :اگــر تعداد موجودی
مسکن و تــعــداد خــانــوار را جمع بزنیم به
ازای  24میلیون خانوار  27میلیون واحد
مسکونی داریم پس این نشان میدهد که
تولید مسکن به انــدازه کافی بــوده است.
وی تاکید کرد :اگر آمار خانههای خالی از
سکنه در این آمار نیاید نشان میدهد که این
واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصرف
ساخته نشد هاند و بیشتر برای سفتهبازی
بوده است.

نفت

نعمت زاده :توتال در استفاده از
تجهیزات داخلی کارشکنی می کند

نعمت زاده مشاور ارشد وزیر نفت ،از بهانه جویی
شرکت فرانسوی توتال برای استفاده نکردن از
توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی
انتقاد کرده است .به گزارش مهر و بر اساس دو
نامه ای که نعمت زاده به وزیر نفت نوشته ،شرکت
ها و لوله سازان داخلی از مقاومت شرکت توتال
در پذیرش آن ها به بهانه انفجار خط لوله در خارج
و داخل کشور گالیه کرده اند .بر این اساس بهانه
دیگر توتال احتمال تاخیر شش ماهه در اجرای
پــروژه در صورت سپردن کار به ایرانی هاست.
نعمت زاده با اشاره به کوتاهی توتال نسبت به
شرکت های داخلی ،بهانه های توتال را بی پایه
دانسته و خواستار تمهیداتی برای مکلف کردن
توتال به استفاده از توانمندی داخلی شده است.



شاخص کل

شاخص

ردپای برخی اشخاص حقوقی در سوداگری دالر
پرش دالر به سکوی  4هزار و  900تومان

بردبار ،حقگو -همزمان با افزایش نرخ دالر
به  4هــزار و  900تومان ،معاون اقتصادی
رئیس جمهور از لــزوم سپرده گــذاری ارزی
بانکهاسخنگفتوسخنگویبانکمرکزی
از احتکار دالر توسط برخی اشخاص حقیقی
و حقوقی خبر داد.نرخ ارز ،دیروز نیز در ادامه
روند صعودی خود ،رکورد جدیدی را به ثبت
رساند و برای ساعاتی از  4900تومان هم رد
شد .بر این اساس ،تا ساعت  16:15روز سه
شنبه ،میانگین کشوری دالر با  127تومان
افزایش،به 4هزارو 853تومانونرخبازارآزاد
تهران با  54تومان افزایش به  4هزار و 903
تومانرسید.
▪تدابیردولتبرایمدیریتبازارارز

در این حال ،معاون اقتصادی رئیس جمهور
با حضور در جلسه هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران ،با تاکید بر لزوم شفافیت
در بــازار ارز ،از تدابیر متنوع دولــت برای
مدیریت بـــازار ارز خبر داد .بــه گــزارش
خبرنگار خراسان ،محمد نهاوندیان با بیان
این که بی ثباتی ارز به ضرر تولید ،واردات و
صادرات است ،در خصوص دریافت مالیات

دستمزد

تعیینحقوقکارگرانمتناسببارشد
 18درصدیحداقلحقوقکارمندان

معاون وزیر کار درباره افزایش  ۱۵تا  ۱۸درصدی
حقوق کارمندان دولت با حقوق کمتر از دو میلیون
بررویتصمیماتشورایعالیکارخبردادوگفت:
قطع ًا این موضوع روی تصمیمات شــورای عالی
کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود.
وی افزود :افزایش بن خواروبار کارگری در سال
 ۹۷منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد
مبنا متمرکز خواهیم شد .به گزارش فارس ،احمد
مشیریان ،دربــاره نشستهای شــورای عالی کار
گفت:پیشازشروعنشستهایشورایعالیکار،
کارگروههایی برای بررسی هزینههای تأمین سبد
معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران
برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی
خواهدشد.

دیوان عدالت :دستور توقف اجرای تعرفه های جدید خودرو الزم االجراست

وزیر صنعت :توقف اجرای تعرفه های واردات خودرو باعث ایجاد رانت و فساد می شود
در حالی که دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای
دستورالعمل جدید واردات خودرو را صادر کرده و اجرای
آن را الزم دانسته است ،وزیر صنعت می گوید که این
دستور هنوز به ما ابالغ نشده است ،ضمن این که توقف
اجرای تعرفه های جدید ،رانت و فساد ایجاد می کند.به
گزارش ایسنا ،محسن قائمینسب ،مدیرکل حوزه ریاست
و روابط عمومی دیوان عدالت اداری ،با اشاره به دستور
موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه
واردات خودرو گفت :هیئت ها و ماموران طرف شکایت
پس از صدور و ابالغ دستور موقت مکلفند طبق دستور
عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می شوند
که در این صورت تبعات قانونی دارد .وی در واکنش به
اظهارات وزیر صنعت مبنی بر دریافت نکردن دستور توقف
هم گفت :دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
تعرفه واردات خــودرو مصوب دی ماه هیئت دولــت به

سکه طرح جدید

چینبهزودیجانشینییوآنبهجایدالردرمبادالتنفتیرااجراییخواهدکرد.بهگزارشفارس،بهنقلازراشاتودی،انتظارمیرود،چیناینطرحرا
کهمدتهاستقولاجرایآنرادادهاستدرماهمارسعملیکندواولینقراردادنفتیبهیوآنرامنعقدکند.یوآننفتیکهپروژهضددالریچینعلیه
سلطهدالردربازارجهانینفتبهشمارمیرود،مورداستقبالبسیاریازکشورهایصادرکنندهنفتبهچینازجملهایرانوروسیهقرارخواهدگرفت.

معاونت حقوقی هیئت ابالغ شده است.با این حال ،وزیر
صنعت دیروز هم در این باره گفت :در مرحله فعلی ،توقف
اجرای مصوبه جدید دولت درباره افزایش تعرفه واردات
خــودرو باعث ایجاد رانــت و فساد میشود.به گزارش
فارس ،محمد شریعتمداری در حاشیه پنجمین همایش
بینالمللی خودرو در پاسخ به این سوال که چرا رأی دیوان
عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات
خودرو اجرایی نمیشود؟ اظهار کرد :تعرفههای جدید
واردات خودرو در واقع مصوبه هیئت وزیران است که البته
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میتواند متوقف
شود ولی در مرحله فعلی توقف اجرای تعرفههای جدید
باعث ایجاد رانت و فساد می شود .وی تأکید کرد :رأی
اولیه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه دولتی
افزایش تعرفه واردات خودرو نه به وزارت صنعت و نه به
گمرک ابالغ شده است.



از خریداران و فروشندگان ارز افزود :شفاف
شدن بازار ارز باید به نحوی باشد که عرضه و
تقاضا کام ً
ال مشخص باشد و مشخص شود
کهارزازکجاآمدهوبهکجامیرود.ویافزود:
همه باید مطمئن باشند ارزی که با زحمت
زیاد به دست آمده ،به مصرف سرمایهگذاری
و تولید برسد؛ نه این که به مصرف قاچاق
برسد؛ بنابراین مقابله با قاچاق باید در همه
مراحل چه در مرز و چه در ارز صورت گیرد.
نهاوندیان انتشار اوراق مشارکت ارزی را
یکی از ابزارهای مدیریت بازار ارز توصیف
کرد و گفت :به زودی بانک مرکزی جزئیات
انتشار این اوراق را اعالم می کند .معاون
اقتصادی رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اقدام برخی بانکها برای گشایش
سپرده ارزی برای مردم و محاسبه نرخ دالر
مبادلهای و تسویه با ریال افزود :این اقدام

دولت

سوال از رئیس جمهور در دستور کار
کمیسیون اقتصادی

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسگفت:روزگذشته
نامهکمیسیوناقتصادیبرایسوالازرئیسجمهور
در خصوص وضعیت سپرده گـــذاران موسسات
غیرمجاز ارسال شد و نمایندگان رئیس جمهور و
سوالکنندگانیکهفتهبرایحضوردرکمیسیون
فرصتدارند.پورابراهیمیدرگفتوگوبامهر،اظهار
کرد :این سوال روز گذشته به کمیسیون اقتصادی
رسیدومابراساسآییننامهداخلیمجلسموضوع
را در دستور کار قرار دادیم .وی افزود :دیروز نامه در
حضور نماینده رئیس جمهور تدوین شد و ظرف یک
هفتهنمایندهرئیسجمهوربانمایندهسوالکنندگان
در کمیسیون اقتصادی حضور خواهند یافت و
گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس ارائه می
شودتاتصمیمگیرینهاییانجامشود.

بانکها شایسته نیست و بانکها همه اجازه
دارنــد و تشویق میشوند که حساب ارزی
برای مردم باز کنند؛ بنابراین باید سپرده
ارزی بگیرند و ارزی هم پس بدهند؛ به این
معنا که همچنان که سپردهگذاری ارزی
است ،برداشت هم ارزی خواهد بود.
ازسویدیگرسخنگویبانکمرکزیبااشاره
به فعال شدن سازو کارهای مالیاتی در بازار
ارزبرایمقابلهبافرارمالیاتیناشیازفعالیت
های داللی گفت :با اتخاذ روش های نظارت
و مدیریت بازار ارز ،فرار مالیاتی برای دالالن
ارزسختترخواهدشد.بهگزارشخبرگزاری
مهر،محمدعلیکریمیاظهارکرد:براساس
گــزارش ها و اطالعات جمع آوری شده از
بازار ارز تعداد محدودی از معامله گران اعم
ازاشخاصحقیقیوحقوقیمتأسفانهحجم
باالیی از معامالت را انجام دادند و دالرهای
خریداری شده را وارد چرخه بازار نکرده اند
بنابراین ضروری است برای دریافت مالیات
ازاینافراداقدامشود.ویپیشبینیکرداین
اقدامتأثیرمطلوبیدرروندبازارارزبگذاردواز
اینپسارزصرف ًابرایتأمیننیازهایواقعی
خریدوفروششود.



خصوصیسازی

وزیــر راه :بابــت واگــذاری مخابرات
دههاباربهشورایرقابتشکایتکردم
وزیر راه با انتقاد از نحوه خصوصیسازی گفت :ما
فقطبهدنبالتغییرمالکیتبودیموانباشتصنعتی
دولتیبهشبهدولتیهاواگذارشد.بهگزارشفارس،
آخوندی در بیست و پنجمین همایش نهادهای
دریاییکشوردربارهواگذاریمخابراتگفت:ببینید
چگونه برخی افراد تحت عنوان عدم اهلیت در شب
آخرواگذاریمخابراتخطمیخورندوبعدازاتمام
وقتدریافتپیشنهادها،پیشنهادجدیدیمیآیدکه
باپیشنهادقدیممشترکالمنافعاستویکدستگاه
برنده مزایده میشود .وزیر راه گفت :من دهها بار
دربــاره این واگــذاری در شــورای رقابت شکایت و
اعتراض کردم اما در سفری که به شیراز داشتم و در
جلسه شورای رقابت نبودم ،رأیگیری میشود که
اینواگذاریصحیحبودهاست.

مجلس با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سال  ۹۷مخالفت کرد

تصمیمنهاییمجلسبرایبنزینهمچناننامشخص
اکبری  -در جریان بررسی بخش های درآمــدی الیحه
بودجه سال  ،۹۷در صحن مجلس پیشنهاد افزایش
پلکانی قیمت بنزین و نیز وضع عوارض مازاد بر الگوی
مصرف ،در سال آینده مطرح شد اما به تصویب مجلس
نرسید .با این حال تصمیم گیری نهایی دربــاره قیمت
بنزین در جلسه دیــروز مجلس ناتمام ماند و به جلسه
امروز موکول شد.به گزارش خراسان ،روز گذشته در
طرح پیشنهادی محمدرضا صباغیان ،عضو کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشورکه در صحن مجلس مطرح
شد آمده بود که در سال آینده قیمت بنزین تا سقف ۸۰
لیترمصرفدرماهافزایشنیابد وبهنرخسال ۹۶محاسبه
شود ،اما بیش از این میزان به صورت پلکانی تا سقف۳۰
درصد افزایش یابد؛ جزئیات افزایش پلکانی نرخ بنزین
نیز تا سقف مشخص به دولت تفویض اختیار شده بود.
مخالفان این پیشنهاد به موضوع تاثیر افزایش قیمت

بنزین بر قیمت عمومی کاالها و خــدمــات ،مشخص
نبودن نوع خودروها و میزان مصرف بنزین در آن ها
و نیز آمــاده نبودن جامعه برای پذیرش افزایش قیمت
بنزین اشاره کردند و موافقان نیز به ضرورت برقراری
عدالت میان خودروهای پرمصرف و کم مصرف و نیز
توجه به حقوق روستاییان و اقشار کم درآمــد (بابت
یارانه سوخت) تاکید داشتند.نماینده دولــت هم در
موافقت با این پیشنهاد موضوع افزایش نیافتن قیمت
بنزین طی چهار ســال اخیر را مــورد تاکید قــرار داد.
در همین حال کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این که
مجلسمخالفهرگونهافزایشقیمتحاملهایانرژی
درسالآیندهاست،بااینپیشنهادمخالفتکرد.درنهایت
اینپیشنهادبا ۶۹رایموافق ۱۳۵،رایمخالفو ۲رای
ممتنعازمجموع۲۳۸نمایندهحاضردرصحنبامخالفت
نمایندگانمواجهشدوبهتصویبنرسید.

درآمدهای دولت ،چقدر از هزینه هایش
را پوشش می دهد؟
در بودجه ،دولت ردیفی تحت عنوان درآمدها دارد که
مربوط به مالیات و درآمدهای دولت از محل فروش
خدمات دولتی است .به دیگر منابع دولت در بودجه که
از محل فروش سرمایه های کشور (نفت و اوراق) است
درآمد اطالق نمی شود بلکه واگذاری دارایی گفته می
شود تا دولت حواسش باشد که با فروش سرمایه های
کشور و نه کسب درآمد ،خود را اداره می کند .با این
حال طی سال های گذشته ،دولت در نهایت حدود 50
تا 60درصد از هزینه های خود را با درآمدهایش پوشش
داده و بقیه را از محل سرمایه فروشی تامین کرده است.

...

بازار خبر
سخنرانی رئیس جمهور از مرغ و تخم مرغ به
شیر و لبنیات می رسد؟
فـــارس  -کــــاوه زرگـــــران عــضــو هیئت
نمایندگاناتاقبازرگانیتهرانباانتقاداز
جرایم  40 ،160و  20میلیارد تومانی
کارخانه های لبنی به دلیل گرانی قیمت
شیر و لبنیات ،گفت :شرایط اقتصادی به گونه ای است که
رئیسجمهوردرروز ۲۲بهمندربارهمرغوتخممرغصحبت
کردند .اگر تدبیری انجام نشود ممکن است وی در ۱۲
فروردینمجبوربهصحبتدربارهلبنیاتوشیروماستشود.

قاچاقکرهفنالندیوفروشبهپنجبرابرقیمت
فــارس – به تازگی یک هیئت فنالندی
مطالعات برای سرمایهگذاری در لبنیات
ایــران را آغــاز کــرده اند چرا که معتقدند
برخیمحصوالتآنهابهطورقاچاقوارد
بازارمیشودوپنجبرابرقیمتبهفروشمیرسد.

بخشنامه افزایش سقف برداشت از
خودپردازها صادر شد
مهر-بانکمرکزیدربخشنامهای،مجوز
افزایشسقفبرداشتنقدیخودپردازها
به پنج میلیون ریال در ایام پایانی سال و
نوروز را صادر کرد .بر اساس این بخشنامه
و طبق روال سالهای گذشت بانک ها و موسسات اعتباری
عضو شبکه شتاب از روز جمعه  ۲۵اسفندماه امسال تا روز
چهارشنبه ۱۵فروردینماهسالآیندهمیتوانندسقفمبلغ
برداشت نقدی از خودپردازها را بــه صــورت درون بانکی
(غیرشتابی) بهپنجمیلیونریالافزایشدهند.

رکوردتولیدوصادراتپتروشیمیشکستهشد
فارس-رکوردتولیدوصادراتمحصوالت
پتروشیمیایراندر 10ماهنخستامسال
شکسته شد به طــوری که در ایــن مدت
 18.5میلیون تن محصول پتروشیمی به
ارزشتقریبی 9.6میلیارددالربهبازارجهانیصادرشد.پس
از بهره بــرداری رسمی از چهار طرح جدید پتروشیمی در
اواسط امسال و سپس راه اندازی و آغاز تولید تجاری از فاز
سوم توسعه پتروشیمی پردیس ،رکــورد تولید و صادرات
پتروشیمیکشورشکستهشد.
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