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رئیس شورای رقابت :صاحبان آگهیهای
اغواکننده جریمه می شوند

...

روند مثبت اشتغال در پاییز 96

گزارش خبری

افزایش  950هزار نفری تعداد شاغالن طی یک سال

با تقدیر از اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی

 FATFباز هم حضور ایران در لیست سیاه را
تعلیق کرد
کارگروه اقدام مالی ()FATFدر تازه ترین جلس ه خود که در
شهروالنسیایاسپانیابرگزارشد،ضمنتقدیرازاقداماتموثر
نظامبانکیومالیایرانبرایمقابلهباپولشوییوتامینمالی
تروریسم ،برای دومین سال متوالی اعمال محدودیتهای
تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق
و متوقف کردند وتا ژوئن ( 3ماه دیگر) برای اصالحات در
نظام مالی ایــران مهلت دادند.گفتنی است اولین بار در
تیرماه سال  ،95این کارگروه ،حضور نام ایران در لیست
سیاه خود را به حالت تعلیق درآورد .منظور از لیست سیاه،
فهرستکشورهاییاستکهالزماستعلیهآنهااقدامهای
متقابل اتخاذ شود .این کارگروه به فعاالن اقتصادی از جمله
بانک ها هشدار می دهد که در مبادله با کشورهای حاضر
در لیست سیاه و قهوه ای ،با احتیاط رفتار کنند .بعد از آن در
تیرماه امسال هم این تعلیق تمدید شد و به ایران تا زمستان
امسال فرصت داده شد تا اصالحات الزم در نظام مالی خود
را انجام دهد.به گزارش ایسنا ،در حالی این کارگروه مجدد
تصمیم به تعلیق حضور ایران در لیست سیاه گرفت که این
جریان در فضایی ضد ایرانی اتفاق افتاده است .آن طور که
بعیدینژاد-سفیرایراندرانگلیسوعضوتیمایراندرجریان
مذاکراتهستهای–بیانکردهاست«اینتصمیمدرشرایطی
اتخاذ شد که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ
رئیسجمهوراینکشورخواستهبودندکهبههرترتیبیمانع
این اقدام شود ،اما آمریکا تحت فشار کشورهای اروپایی در
نهایتمجبورشداقداماتموثربینالمللیایراندرمقابلهبا
پولشویی را مورد تایید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر
محدودیتهایبانکیومالیایرانطبقبرجامهموارشود».

عکس و شرح

معرفیدوربردترینخودرویهیدروژنیدنیا
هیوندای که از "نکسو"های جدید خود رونمایی کرده
است ادعا می کند این خــودرو دوربردترین خودروی
سوختسلولیموجوددربازاراست.اینخودرومیتواند
با یک بار سوختگیری مسافتی حدود  609کیلومتر
راطیکند.

رئیس شورای رقابت اظهار کرد :براساس بند ه ماده  45سیاست های کلی اصل  " 44هر اظهار شفاهی ،کتبی یا هر عملی که کاال یا خدمت
را به صورت غیرواقعی نشان دهد" خالف قانون است و شورای رقابت به این موضوع ورود خواهد کرد .رضا شیوا در گفت وگو با تسنیم ،با
اشاره به تبلیغات گمراه کننده در حوزه شوینده ها افزود :تصمیم داریم این تخلفات را بررسی کنیم و جریمه هایی را برای آن ها در نظر بگیریم.

چکیده نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار بیانگر
رشد  750هزار نفری تعداد شاغالن در پاییز امسال
نسبت به پاییز ســال گذشته اســت .بر ایــن اســاس،
آمارهای نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری و نرخ بیکاری
جوانان در این بازه زمانی بهبود یافته است  .هفته
گذشته بود که مرکز آمار ایران در گزارشی اجمالی،
نرخ بیکاری پاییز را  11.9درصد اعالم کرد .هم اینک
این مرکز خالصه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در
پاییز امسال را منتشر کرده است.
این گزارش نشان می دهد که در پاییز امسال ،نرخ
مشارکت اقتصادی یعنی نسبت تعداد افــرادی که
در جست وجوی شغل بوده اند به تمام افرادی که در
سن کار قرار دارند ،معادل  40.1درصد بوده است
که نسبت به پاییز سال گذشته 1.2 ،درصد رشد را
نشان می دهد.بر این اساس ،نرخ بیکاری جمعیت
 10سال و بیشتر ،یعنی نسبت تعداد افرادی از این
بازه سنی که موفق به یافتن شغل شده اند نسبت به
تعداد افرادی که در این سن به دنبال شغل بوده اند ،به
 11.9درصد رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته،
 0.4درصد کاهش داشته است.بدین ترتیب با در

با اتمام بررسی بودجه  97در مجلس رقم خورد

دست باز دولت در یارانه و بنزین

مجلس روز پنج شنبه ،آخرین تبصره ها و موارد باقی مانده
از بودجه جنجالی سال 97را بررسی و تصویب کرد تا قانون
بودجهبهایستگاهشوراینگهبانبرسد.مجلسیهادرجریان
بررسیهایخود،تبصره 14دربارهیارانهراباتغییراتزیادی
مواجهکردندبهگونهایکهاوالتعدادیارانهبگیرانرابهحدود
 55میلیون نفر رساندند و دوم این که دست دولت را برای
تغییر در مصارف هدفمندی باز گذاشتند تا بنا بر مقتضیات
اجرایی تعداد یارانه بگیران را افزایش دهند .بر این اساس
مجلس منابع هدفمندی را  98هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته است که بعد از کسر مخارج شرکت ها ،یارانه نان،
سهمبخشسالمتو 30،...هزارمیلیاردتومانبراییارانه
نقدی اختصاص خواهد یافت که معادل یارانه پرداختی به
 55میلیون نفر است .یعنی باید حدود  21میلیون نفر (از
 76میلیون نفر یارانه بگیر فعلی) از فهرست یارانه بگیران
حذف شوند .البته این همه ماجرا نیست .مجلس به دولت
این مجوز را هم داده است که منابع هدفمندی را تا 11هزار
میلیاردتوماننسبتبهمصوبهافزایشوبرایمنابعمختلف
از جمله پرداخت یارانه نقدی (حدود 5هزار میلیارد تومان)
اختصاصدهد.بهگزارشایسنا،مجلسهمچنینبهدولت
اجــازه داده است تا سقف  ۱۰درصــد مجوز قانون برنامه



...

آمارهای جهانی

ششم برای جابه جایی منابع و مصارف  98هزار میلیاردی
هدفمندیجهتپرداختیارانهنقدیوغیرنقدیخانوارها
اقدام کند.به این ترتیب دولت هم در حفظ یا حذف یارانه
حدود  20میلیون نفر مختار است و هم می تواند از محل
افزایش قیمت حامل های انرژی بر منابع قانون هدفمندی
بیفزاید.اینتصمیماتمجلسمخالفانینیزداشت.ازجمله
غالمرضاکاتبدرمخالفتگفت":دولتبهراحتیمیتواند
برای افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام کند" .اما در
نهایت تبصره  14به شرح فوق به تصویب رسید.همچنین
طبق مصوبه مجلس در صورتی که خانوارها به حذف یارانه
خود معترض باشند،وزارت کار موظف است حداکثر ظرف
مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق برای
برقراری یارانه آن ها اقدام کند .گفتنی است درباره نحوه
اعتراض به حذف یارانه و شناسایی نیازمندان ،پیش از این
اعالم شده بود که معترضان باید ضمن ثبت اعتراض ،اجازه
بررسی حساب های بانکی خود را به دولت بدهند .بعد از
تصویب بودجه ،نوبخت ،رئیس سازمان برنامه ضمن تشکر
ازمجلسبیانکردکهباوجودایجادتغییراتیدربرخیمواد
و تبصره ها مثل تبصره  18و برخی ارقام ،جهت گیری کلی
دولت را تغییر نداده است.



...

دستمزد

نرخ مشارکت (درصد)
نرخ بیکاری (درصد)
تعداد شاغالن
نرخ بیکاری جوانان ( 15تا  29ساله)
تعداد بیکاران جوان ( 15تا  29ساله)



نظرگرفتن کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ
مشارکت ،می توان برداشت مثبتی از اشتغال زایی
در این مدت داشت .این وجه مثبت را بخش دیگری
از گزارش یادشده نیز تایید می کند .این گزارش در
بخشی دیگر حاکی از آن است که در پاییز امسال،
تعداد شاغالن کشور به رقم  23میلیون و  331هزار
و  167نفر رسیده است که نسبت به پاییز سال ،95
افزایش حدود  950هزار نفری را نشان می دهد .از
سوی دیگر ،گــزارش یادشده ،حاکی از بهتر شدن
وضعیت بیکاری و اشتغال در بین جوانان نیز هست.
بر این اساس ،در پاییز  ،96تعداد جوانان بیکار  15تا
 29ساله ،یک میلیون و  708هزار و  154نفر بوده
که نسبت به پاییز سال گذشته ،کاهشی در حدود
 75هزار نفر را نشان می دهد .براساس این گزارش،
استان های کرمانشاه با  25.6درصد ،چهارمحال
و بختیاری با  21.1درصــد و آذربــایــجــان غربی با
15درصد در پاییز سال  96باالترین نرخ بیکاری و
استان های هرمزگان با  7.5درصد ،سمنان با 8.3
درصد و مرکزی با  8.5درصد کمترین نرخ بیکاری
را داشته اند.

پاییز 96
40.1
11.9
23331167
25
1708154

...
گاز

پاییز 95
38.9
12.3
22588052
26.4
1827525



تغییر پاییز 96به پاییز95
1.2
-0.4
743115
-1.4
-119371
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ارز مجازی

بهبود یک پله ای ایران در شاخص
ادراک فساد

سیاست افزایش دستمزد نسبت به
نرخ تورم باید  10سال ادامه یابد

«تاپی» به افغانستان رسید؛ طالبان
اعالم حمایت کرد

ونزوئال دومین ارز مجازی را هم
منتشر می کند

تسنیم-موسسهشفافیتبینالمللیدرجدیدترین
گزارش خود ایران را در بین  ۱۸۰کشور جهان از
نظر شاخص ادراک فساد یک رتبه ارتقا و در رتبه
 ۱۳۰قرار داد .نمره ایران در این شاخص از 25در
سال 2013به 30درسال 2017ارتقایافتهاست.
در سال جاری میالدی ،بیش از دو سوم از کشورها
نمره زیر 50دریافت کرده اند و نمره متوسط سطح
فساددربینکلکشورها 43بودهاست.همچنین
نیوزیلند و دانمارک جزو پاک ترین کشورها از این
منظر و سوریه ،سودان جنوبی و سومالی نیز جزو
فاسدترینکشورهایجهانشناختهشدهاند.

وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبابیاناینکهافزایش
میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم ،سیاست دولت
است ،افزود :صادقانه باید گفت مردم و کارگران
قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها
هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمیکند .به
گزارشخبرگزاریتسنیم،علیربیعیاظهارکرد:
سیاستافزایشمیزاندستمزدنسبتبهنرختورم
باید یک دهه دنبال شود تا مردم قدرت خریدشان
به سالهای گذشته برسد.وی افزود :تاکنون هیچ
برنامهوتصمیمخاصیبرایحذفیارانهبگیراندر
سالآیندهوجودندارد.

پس از تکمیل احداث  ۲۱۴کیلومتر خط لوله گاز
موسوم به تاپی در ترکمنستان روند ساخت آن در
افغانستان نیز با حضور مقاماتی از ترکمنستان،
هندوپاکستانآغازشد.بااحداثاینخطلولهقرار
است گاز ترکمنستان ،به کشورهای افغانستان،
پاکستان و هند صــادر شــود .به گــزارش تسنیم،
مقاماتافغانستانآغازروندساختخطلولهانتقال
گازراموجبتوسعهاقتصادیافغانستاندانستند.از
سویدیگر،طالباننیزباانتشاربیانیهایازساخت
خط لوله انتقال گاز در افغانستان اعالم حمایت
کردهاست.

فارس -پس از انتشار و فروش نخستین ارز مجازی
«پترو» رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد هفته آینده
نیز دومین ارز مجازی را با پشتوانه فلزات منتشر
میکندکهدراینصورتونزوئالبهنخستینکشور
با دو ارز مجازی تبدیل خواهد شد .کارشناسان
معتقدند اســتــفــاده از ارزهــــای مــجــازی بــرای
کشورهایی نظیر ونزوئال که نرخ مبادله ارز آن ها
نسبت به دالر ضعیفتر است و تورم باال (تورم بیش
از هزار درصد در ونزوئال) دارند ،شرایط بهتری را
رقمخواهدزد .همچنیناستفادهازاینارزهاروش
خوبیدرمقابلتحریمهایآمریکاست  .

شاخص

دالر از  4500تومان هم ارزان تر شد
افت  350تومانی دالر طی یک هفته
نرخ ارز که در 24بهمن ماه ،به رکورد تاریخی خود یعنی
 4877تومانرسیدهبود،پسازعملیاتمیدانیپلیس
برای مقابله با سوداگران ارز و نیز تدابیر سه گانه بانکی
شاملانتشارگواهیسپردهریالی،انتشارگواهیسپرده
ریالی مبتنی بر ارز و نیز پیش فروش سکه ،روند اکید ًا
نزولی یافت .به طوری که ظرف مدت تقریب ًا هفت روز،
تا کمتر از نرخ 30دی ماه عقب نشینی کرده و نرخ آن در
بازار تهران به حدود  4هزار و  493تومان رسیده است.
میانگین موزون کشوری آن نیز از  4هزار و  857تومان
در 24بهمن ،به 4هزار و 494تومان در روز سوم اسفند
کاهشیافتهاست.خیزاصلیدالربرایثبتقلهتاریخی،
ازاوایلدیماهوازنرخحدود 4200تومانآغازشدهبود.

...

بازار خبر
تکذیب اظهارات نماینده سابق مجلس
درباره حقوق وزیران
ایرنا  -در حالی که موسی الرضا ثروتی
نماینده سابق مجلس در گفت و گو با
تسنیم ادعــا کــرده بــود که 'وزی ــران 20
میلیون تومان حقوق می گیرند' دفتر
رئیس سازمان برنامه در جوابیه ای توضیح داد که اوال این
انتسابخالفواقعوجمالتبیانشدهکذبمحضاست.
بر اساس اعالم دفتر سخنگوی دولت سقف حقوق مقامات
از جمله وزیران و اعضای هیئت دولت حداکثر  10میلیون
تومان تعیین شده است.

عرضه  ۳۰برند خارجی پوشاک در ایران
فارس -رئیس اتحادیه پوشاک با بیان این
کــه فروشگاههای پــوشــاک تــرک بعد از
اجرای دستورالعمل واردات پوشاک بازار
را قبضه کردهاند ،افزود :تاکنون  30برند
خارجی بر اساس دستورالعمل مذکور برای واردات و عرضه
پوشاکمجوزدریافتکردهاند.
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