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پیشرفت  84درصدی
پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی

...

گزارش خبری
ماراتن تعیین دستمزد کارگران باز هم به
روزهای پایانی سال کشیده شد

امروز ،نشست نهایی برای تعیین دستمزد
نشست تعیین دستمزد سال  97کارگران سه شنبه شب
برگزار شد اما باز هم بدون اعالم درصد تغییر مزد سال
آینده پایان یافت و ادامــه بررسی مزد به روز پنجشنبه
(امروز) با حضور وزیران اقتصاد و صنعت موکول شد.
به گــزارش فــارس ،نشست تعیین مــزد کــارگــران برای
سال  97در وزارت کار با حضور علی ربیعی ،وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گرو ههای کارگری و
کارفرمایی پایان یافت .اعضای شورای عالیکار باید در
این نشست با مبنا قــراردادن سبد معیشت کارگری که
2میلیون و  670هزار تومان در ماه تعیین شده بود ،بسته
مزدی سال آینده را برای سال  97مورد بحث و تبادل نظر
قرار دهند .در نشست سه شنبه شب شورا یعالی کار
بیشتر روی موضوع سبد معیشت بحث شد ،اما در نهایت
رقمی برای افزایش مزد سال آینده مطرح نشد.
▪اعتراف نمایندگان کارفرمایی و دولت به سطح پایین
دستمزد کارگران

در همین حال نمایندگان کارفرمایی و دولت با حضور در
ق و دستمزد
یک برنامه تلویزیونی بر پایین بودن سطح حقو 
کارگران اعتراف کردند و در عین حال بی توجهی به بخش
تولید و سپرد هگذاری بــدون ریسک در بانکها را نقد
کردند .به گزارش فارس ،تعیین حداقل دستمزد سال
 ۹۷در برنامه گفتوگوی ویژه خبری  ۲۲اسفند ماه با
حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان ،مدیرکل روابط
کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رئیس فراکسیون
کارگری مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .علی
خدایی نماینده کارگران با اشــاره به این که هم اکنون
حقوق کارگران یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان است،
گفت :جایگاه حل مشکالت فقط در جلسه شورای عالی
کار نیست ،شورای عالی کار حالل تمام مشکالت کشور
نیست ،بلکه عمل به مفاد قانون کار باید صورت گیرد.
رازقــی جهرمی نماینده کارفرمایان در ادامــه برنامه با
اشاره به این که زیبنده نیست که در جمهوری اسالمی
ایران فردی زیر خط فقر زندگی کند ،افزود :اقتصاد کشور
دچار مشکل است ،صنایع کوچک و متوسط موتور پیشران
اقتصاد کشور هستند که میتوانند اشتغال ایجاد کنند.
وی تصریح کرد :بیشترین فشار بر دوش صنایع کوچک
و متوسط در این سال ها بــوده اســت ،صنایع کوچک و
متوسط دچار بحران قیمت تمام شده هستند .این نماینده
کارفرمایان با اشاره به این که نظام بانکی باید اصالح شود،
افزود :نظام اقتصادی شیره جان کارگر و کارفرما را گرفته
است بنابراین راه نفس تولید بسته شده است.
این نماینده کارفرمایان با اشاره به این که تا زمانی که
مشکالت تولید حل نشود ،نمیتوان دستمزد کارگر را
تأمین کــرد ،گفت :آن چه کارگر عم ً
ال به صــورت نقدی
دریافت میکند ،حدود یک میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
است ،حق کارگر ایرانی باالتر از این است.
وی افزود :در نظام بانکی کشور  ۲۶۰هزار میلیارد سود
سپرده شناسایی شده و کل سود بخشهای اقتصادی
کشور اعم از دولتی و خصوصی از صد هزار میلیارد فراتر
نرفته ،آیا این مسئله جایی برای نفس کشیدن تولید به جا
گذاشته است.
اسماعیل ظریفی آزاد ،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه طی گفتوگوی زنده
تلفنی با اشــاره به ایــن که یکی از پایینترین نر خهای
دستمزد در دنیا متعلق به ایران است و میانگین حقوق
و دستمزد در ایران بسیار پایین است ،اظهار کرد :دچار
بحران قیمت تمام شده هستیم و انکار آن فایدهای ندارد.
وی یکی از بزرگ ترین مشکالت در کشور را پایین بودن
حقوق و دستمزد دانست و بیان کرد :نیاز به سیاستهای
کالن در کشور داریم بنابراین با مجادالت شورای عالی کار
موضوع حل نخواهد شد.
علیرضا محجوب ،رئیس فراکسیون کارگری مجلس در
ادامه برنامه طی گفتوگوی زنده تلفنی با اشاره به این
که حداقل دستمزد کارگر بر این مبنا قرار داده شده که
کارگر فقط گرسنه نماند ،گفت :گزارش شورای عالی کار
از سال  ۴۰به بعد موجود است ،نظریه حداقل دستمزد
برای کارگر دربرگیرنده این است تا از گرسنگی نمیرد و
بدون لباس و بی جا نباشد.
وی با بیان این که با حداقل معیشت نمیتوان دیگر مسائل
را حل کــرد ،افــزود :این که بگوییم در هیچ سالی بحث
معیشت مطرح نبوده ،درست نیست بلکه این بحث در
سالهای مختلفی مطرح شده است.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

درراستایپروژ هملیانتقالحسابهایدولتیاز ۱۰۶۱سازمانمشمولطرحکهفهرستآنهاتوسطخزانهداریکلکشوردراختیاربانکمرکزیقرارگرفته،تاکنون ۸۸۸سازمان
دراینبانکافتتاححسابکردهاند.بهگزارشفارسبهنقلازروابطعمومیبانکمرکزی،پیروابالغبخشنامهانتقالحسابهایشرکتهایدولتیبهبانکمرکزیودرراستایتکالیف
مقرردرقانونبرنامهششمتوسعهوقانوناحکامدایمیبرنامههایتوسعهکشور،تعدادحسابهایمفتوحنزداینبانکازابتدایامسالتاکنون،افزایش ۴۰درصدیداشتهاست.
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مرکز آمار ایران ضمن اعالم نرخ رشد اقتصادی  4.7درصد در  9ماه امسال اعالم کرد:

رشد بخش ساختمان سرعت گرفت
مرکزآمارنرخرشداقتصادیدر 9ماهنخست
امسالرابااحتساببخشنفت 4.4وبدون
احتساباینبخش 4.7درصداعالمکرد.بر
ایناساسبخشکشاورزییک،صنعت3.1
و خدمات  7درصد نسبت به  9ماه  95رشد
داشته اند .بخش ساختمان نیز که امسال
رشد مداوم فصلی نسبت به سال قبل را در
پیش گرفته ،در مجموع  4.5درصــد رشد
داشته است.گزارش مرکز آمار ایران از نرخ
رشد ارزش افــزوده بخش های اقتصادی
در  9ماه ابتدایی امسال حاکی از این است
که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت  4.7و با
نفت  4.4درصد بوده است.پیشتر گزارش
این مرکز دربــاره نرخ رشد  6ماهه امسال
حاکی از این بود که نرخ رشد در این مدت با
احتساب بخش نفت به  5.6و بدون نفت به
 6درصد رسیده است.گزارش اخیر مرکز
آمار ایران همچنین حاکی از آن است که در
 9ماهنخستامسالرشتهفعالیتهایگروه
کشاورزی یک ،گــروه صنعت  3.1و گروه
خدمات  ٧درصد نسبت به  9ماه سال قبل،
رشد داشته اند.البته آمارهای سه ماه سوم



امسال نسبت به سه ماه سوم سال گذشته،
نشان از این دارد که در پاییز امسال ،ارزش
افزوده بخش کشاورزی نسبت به پاییز سال
گذشته 1.3 ،و ارزش افزوده بخش خدمات
 6.9درصدرشدداشتهاست.بخشصنعت
نیز با رشد منفی  0.3درصدی مواجه شده
است.درمیانبخشهایمختلفاقتصادی،
بخش ساختمان به دلیل داشتن پیوندهای

...

پسینوپیشینبسیاربادیگربخشهاونقش
آن در اشتغال زایی مورد توجه است .این
بخش در بهار امسال  ،3.2در تابستان 4.4
ودرپاییز 6.5،درصدنسبتبهفصولمشابه
سال گذشته رشد داشته است .در مجموع
نیزاینبخشدر 9ماهامسالنسبتبه 9ماه
سال قبل ،رشد ارزش افــزوده ای معادل با
 4.5درصدراتجربهکردهاست.



نظام بانکی

شاخص کل

باامضایدومینقرارداد 700میلیوندالریبینایرانوشرکتزاروبژنفتصورتگرفت:

نخستین حضور روس ها در میادین نفتی ایران

درونچاهی) است و هزینههای غیرمستقیم
آن نیز معادل  ۶۸میلیون دالر پیشبینی شده
است.

شرکتملینفتایران،شرکتهایزاروبژنفت
( )Zarubezhnefروسیه و دانــا انــرژی برای
توسعه میدانهای مشترک نفتی آبان و پایدار
غرب ق ــرارداد امضا کردند .به گــزارش شانا،
هدف از این قــرارداد که عصر دیــروز برای یک
دوره  10ساله امضا شد ،دستیابی به تولید
روزانــه حداکثر  ۴۸هزار بشکه نفت است .در
عین حال این قرارداد برای مدت حداکثر ۱۰
سالدیگروباتوافقطرفهاقابلتمدیدخواهد
بود ،همچنین سهم مشارکت شرکت روس در
اینقرارداد ۸۰درصدوسهمشریکایرانی۲۰
درصداست.نخستینقراردادجدیدنفتیتیرماه
امسالبهارزشبیشاز 5میلیارددالربینایرانو
کنسرسیومیبهرهبریتوتالفرانسهامضاشده
بود و با وجود وعده امضای  10قــرارداد از این
نوعتاپایانامسال،اینقراردادکوچک،دومین
قراردادجدیدنفتیاست.

▪زنگنه:همهریسکهارامیپذیرم

زنگنهگفت:پیشازاینبرایخریدخدماتفنی
و نفتی با روسها توسعه داشتیم اما این قرارداد
نخستینقراردادبرایاجرایتولیدنفتدرقالب
 IPCاستوامیدوارمآخرینقراردادنباشد.وزیر
نفت در بخش دیگری از سخنانش ،با اشاره به
امضای دومین قــرارداد نفتی در قالب الگوی
جدید قــراردادهــای نفتی گفت :امضای این
قراردادها ریسک دارد که باید بپذیریم و من در
راسهمهاینریسکهارامیپذیرم.
▪امضای حدود ۲۰قرارداد دیگر با روس ها

در همین بــاره ،منوچهری ،معاون مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران با بیان این که مذاکرات
برایتوسعه ۲۲میداننفتیوگازیکشورادامه
دارد ،از امضای حدود  ۲۰قــرارداد ()MOU
بــرای  ۲۰میدان با شرکتهای زاروبژنفت و
گازپرومنفتخبردادوگفت:مطالعاتیکیپس
ازدیگریتماممیشودوواردمذاکرهمیشویم.

▪مفادقراردادچیست؟

بـــرآورد هزینههای ســرمــایـهای طــرح توسعه
میدانهای آبــان و پایدار غــرب معادل ۶۷۴
میلیون دالر آمریکا (شامل هزینههای مستقیم
پهای
یپم 
سرمای هایوهزینهتعمیروجایگزین 

...



خودرو

...

خصوصی سازی

واکنش بانک مهر اقتصاد به اخبار جدید درباره ادغام

واکنشوزارتصنعتبهادعایتخلفدروارداتخودرو

مخالفتباخریدسهامبیمهالبرزازسویتامیناجتماعی

بانک مهر اقتصاد در اطالعیهای به موضع جدید بانک مرکزی درباره
ادغام این بانک در بانک انصار واکنش نشان داد .به گزارش فارس ،در
این بیانیه آمده است :اتخاذ تصمیمات غیر فنی و بدون رعایت مالحظات
کارشناسی ،عالوه بر منافع سهامداران و ذی نفعان ،منافع ملی کشور را
نیز با چالش جدی روبهرو خواهد ساخت ؛ بنابراین انتشار هرگونه اخبار
و موضوعات مرتبط قبل از انجام کامل بررسی کارشناسی و دقیق به
صالح نخواهد بود .سهامدار عمده بانک به نمایندگی از طرف بیش از
 180هزار نفر سهامدار حقیقی دیگر ،صیانت و حفاظت از منافع و منابع
سهامداران ،سپردهگذاران و مشتریان عزیز را رسالت اصلی خویش
میداند و متقاضیان خرید سهام این بانک میتوانند سهام هشتمین
بانک بزرگ کشور را از طریق بورس خریداری کنند.

به دنبال ادعای برخی واردکنندگان خودرو درباره وقوع تخلف و فساد
در ثبت سفارش و واردات این محصول در ما ههای گذشته ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اطالعیهای صادر و اعالم کرد که مدعیان تخلف،
خودشان در تعزیرات پرونده داشته و با این سخنان سعی در پنهان
کردن تخلفات خود دارند .به گزارش ایسنا ،در این اطالعیه آمده است:
برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود
وزارتخانه اطالعرسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو
مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای
شریعتمداری برای برخورد بی چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد،
در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار شدند و موضوع توسط
حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.

یک مقام مسئول در بیمه مرکزی ،واگذاری سهام بیمه البرز به سازمان
تامین اجتماعی را خالف آیین نامه  ۴۰شــورای عالی بیمه دانست
و گفت :هدف خصوصیسازی بوده و انتقال مجموعهها از دولت به
دولت مدنظر نیست .به گزارش مهر ،با وجود دستور رئیسجمهور
برای واگــذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی ،این
سازمان خود به یکی از خریداران بزرگ سهام دولت در بورس تبدیل
شده و سهام دولت در بیمه البرز را به ارزش  ۹۰میلیارد تومان خریداری
کرده است .در واقع ،شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی موسوم به
شستا ،بخشی از سهام بیمه البرز را از دولت خریداری کرده که شامل
یک بلوک  17.34درصدی از سهام بیمه البرز و ۶۹۴میلیون سهم این
شرکت است.

ابقای لب مرزی حجتی در کشاورزی

قیافهشناسیالریجانیونمایندهایکهمیخواستگریهکند!

وزیرجهادکشاورزیبرایسومینبارازمجلس
رای اعتماد گرفت و در وزارت جهاد کشاورزی
ماندنیشد .اینسومینباراستکهحجتیدر
دولتروحانیرایاعتمادمیگیرد.براساس
این گزارش استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در
پایان با  105رای موافق و  117رای مخالف
مواجهشد.
▪موافقاناستیضاحچهگفتند؟

در ایــن جلسه علی وقفچی نماینده مردم
زنجان از به کارگیری متعدد افراد بازنشسته
در مدیریت های این وزارتخانه و واردات محور
شدنوزارتجهاددرطولدورهوزارتحجتی
انتقاد کــرد و گفت :بیش از  10هــزار تن از
محصوالت چای ما در انبارها مانده و بعضا به
کود تبدیل میشود .با این حال ما از خارج از
کشور چای وارد میکنیم .قاضی پور نماینده
ارومیه نیز در موافقت با استیضاح حجتی ،به
پشت تریبون مجلس رفت .وی از نبود تعیین
نرخ خرید تضمینی گندم ،روی دست ماندن
سیب های تولیدی کــشــاورزان ،واردات در
برخی بخش های کشاورزی از جمله گندم و
برنج به رغم تولید آن ها در داخل کشور انتقاد
کرد.الهوتی نماینده لنگرود ،دیگر موافق
استیضاححجتیبود.ویخطاببهحجتی،با
اشاره به واردات محصوالت تراریخته به کشور
برخالفقانونبرنامهششم،اقداموزارتجهاد
راموجبانتشارسرطاندرکشورذکرکرد.وی

بااشارهبهشیوعآنفلوآنزایمرغی،اظهارکرد:
در 5ماهحدود 25تا 30میلیونمرغسوزانده
شده و بیش از  10میلیون دالر خسارت به
کشورواردشدهاست.
▪اظهاراتمخالفاناستیضاح  

در این جلسه ،حبیب ا ...نیکزادی نماینده بم
در مقام مخالف استیضاح سخن گفت .وی با
بیان این که روزی که آقای حجتی وزارتخانه
جهاد کشاورزی را تحویل گرفت ،تخممرغ،
شکر ،لبنیات و گندم مورد نیاز کشور را وارد
میکردیم ،اظهار کرد :در زمان تصدی ایشان
در این چند ساله مشکل واردات اقالم مذکور
حل شده است .جعفرزاده ایمن آبادی نماینده
رشتنیزباابرازتعجبازفهرستبلند 48بندی
استیضاح گفت :در بخش کشاورزی در دوران
مدیریت حجتی افزایش صــادرات  5میلیارد
دالری را شاهد بودیم و این یکی از عوامل رونق
دراینبخشاست.ویبااشارهبهکاهشواردات
بخش کشاورزی در دوران مدیریتی حجتی
گفت :این مقدار از  18میلیون تن در سال 92
به 16میلیونتنتقلیلیافتهاست.
▪دفاعآماریحجتیازعملکردخود

وزیرجهادکشاورزیدردفاعازخوددرمجلس،
باتصریحبروجودنارساییهادرعملکردخود،به
بهبودوضعیتصادراتکشاورزیاشارهکردو
گفت:تولیدکشاورزیکشوراز 97میلیونتن

به  122میلیون تن رسیده است و  25میلیون
تنافزایشتولیدداشتیم.بهرغماینکهمصرف
آبدربخشکشاورزیطیاینسالهابهمراتب
کمتر از سالهای پیش بوده است و واردات
کشورهمدراینزمینهکاهشیافتهبود.حجتی
اضافه کرد :طی این دوران شاهد کاهش تراز
تجاری غذایی کشور از منفی 8میلیارد دالر به
منفی  3.1میلیارد دالر بودهایم .وی با اشاره
به این که طی این سال ها  700هزار هکتار
سیستمهای نوین آبیاری اجــرا شــده است،
گفت :این رقم امسال به تنهایی  285هکتار
بودهاست.حجتیبهبرنامههایدولتدرحوزه
محصول گندم اشــاره کرد و گفت :در نتیجه
تالش های صورت گرفته امسال گندم وارد
نمیکنیم و توانسته ایم آن را تولید کنیم و فکر
میکنیمدرسالآیندهنیازمندوارداتنباشیم.
▪حاشیه های جلسه استیضاح حجتی

محمداکبری  -جلسه استیضاح وزیر جهاد
کشاورزی با حاشیه هایی همراه بود که به قلم
خبرنگارپارلمانخراسانآوردهشدهاست.
*در جلسه استیضاح محمود حجتی همانند

شاخص

جلسات قبلی استیضاح وزیــران کار و راه و
شهرسازی،رئیسجمهورغایبجلسهبود.
*بـــه رغـــم آن کــه نـــام مــحــمــود صــادقــی به
عــنــوان مــوافــق استیضاح بــرای سخنرانی
اعــام شد امــا رفتار وی نشان ازآن داشت
کــه تمایلی بــه سخنرانی نـــدارد بنابراین
صدیف بــدری به جــای وی صحبت کــردو به
دنبال آن زمانی که نوبت نطق موافق دیگر
بــود وقتی الریجانی از پشت تریبون اعالم
کــرد "آقــای صادقی آمادگی صحبت دارد"
به جای وی نادرقاضی پور سخنرانی کرد.
*زهـــرا سعیدی نماینده مــردم مبارکه در
میان صحبت هــای خــود بــه عــنــوان موافق
استیضاح بــه مشکالت کــشــاورزان استان
اصــفــهــان اشـــاره کــرد و بــا بغض گــفــت :آن
ها  5میلیارد تومان بــرای فــروش بذر از این
وزارتــخــانــه طلب دارنـــد و اکــنــون بــه دلیل
تنگدستی مجبور به دستفروشی شدهاند.
*زمــانــی کــه وزیـــر جــهــاد کــشــاورزی بــرای
ارائــــه دفـــاع پــشــت تــریــبــون رف ــت بــه دلیل
داشــتــن بــرگ ـههــای بــســیــار در دســتــانــش،
با طعنه شــوخ طبعانه الریجانی مواجه شد

که با تعجب اعــام کــرد" :همه ایــن هایی را
ک ــه آوردهایـــــــد م ـیخــواهــیــد بــخــوانــیــد؟"
*پسازآنکههیئترئیسهاعالمکردغالمرضا
جعفرزادهایمنآبادینمایندهمردمرشت15
دقیقه زمان دارد تا در مخالفت با استیضاح
وزیر جهاد کشاورزی صحبت کند الریجانی
پیش از آن که وی در پشت تریبون حضور یابد
باخندهگفت":بهقیافهشمامیآیدکه 5دقیقه
بیشتر صحبت نکنید" جعفر زاده نیز پس از
قرار گرفتن پشت تریبون خطاب به الریجانی
گفت":خدا به شما قوت دهد که از راه دور هم
قیافهشناسیمیکنید".
*مهردادالهوتینمایندهلنگرودنیزبهعنوان
موافق دیگر استیضاح خطاب به وزیر جهاد
کشاورزیگفت:دلممیخوادگریهکنم؛آقای
حجتی! اگر جرئت دارید بروید به چایکاران
دست دهید؛ دستهای پینه بسته آنان دست
شما را مثل اره میبرد .وی که انتقادات شدید
خود به حجتی را با فریاد مطرح می کرد نطق
خودراباشعریگیلکیپایانداد.
*پسازپایانیافتنجلسهاستیضاححمیدرضا
حاجی بابایی رئیس فراکسیون والیــی طی
تذکری با بیان این که اعــام استیضاح سه
وزیر یک کابینه به دنبال هم در روز اول دارای
ابهامبود،گفت:بنبستمجلسدراستیضاح
وزیران ،ضربه مهلکی به آرای مردم و جایگاه
مجلساست.
* بــه دنــبــال آن بــهــرام پــارســایــی سخنگوی
فراکسیونامیدطیاخطاریبابیاناینکهامروز
ماوملتخواهانجایگاهواقعیمجلسهستیم
اظهار کــرد :میخواهم حداقل از یکی از این
استیضاحهابهعنواناستیضاحکثیفیادکنم.

آگهی روزنامه دومین منبع جست وجوی
شغل
مرکز آمار در طرح آمارگیری از نیروی کار از بیکاران
می پرسد که برای یافتن شغل چه می کنند .بر اساس
نتایج این آمارگیری در سال  95حدود سه میلیون نفر
پرس و جو از آشنایان را امتحان کرده اند .اما ثبت نام
در کاریابی ها و مراکز اشتغال دولتی فقط توسط 755
هزار نفر امتحان شده است .حدود یک میلیون نفر
هم کاریابی های خصوصی را امتحان کرده اند1.5 .
میلیون نفر هم درج آگهی در روزنامه یا مطالعه آگهی
های تقاضای شغل را امتحان کرده اند .در این میان
فقط  500هزار نفر در تالش اند تا خودشان شغلی راه
بیندازند .حدود  1.2میلیون نفر هم به طور مستقیم
سراغ کارفرماها و صاحبان کسب و کارها رفته اند.

...
بازارخبر

افزایش 25درصدیوارداتکفش
فارس  -رئیس اتحادیه کفش دست دوز
تهران با اشاره به افزایش واردات کفش به
کشور گفت :براساس آمار رسمی سازمان
تجارت جهانی ،واردات کفش به ایران از
 490میلیون دالر در سال  2016به  520میلیون دالر در
سال 2017افزایشیافتهاست.رسولشجریبااشارهبهاین
که حدود 25برند خارجی کفش در ایران فعالیت میکنند،
بیانکرد:درحالیکهماتوانوظرفیتتولیدکفشباکیفیت
خوبرادرکشورداریم،چرااجازهفعالیتبرندهایخارجی
کهبیشترشبیهبهمافیاهستند،درکشوردادهمیشود.

تعللدرکاهشتعرفهخودروهایهیبریدی
مهر-اگرچهیکماهازاعالموزارتصنعت
مبنی بــر ارســــال ط ــرح کــاهــش تعرفه
خــودروهــای هیبریدی به هیئت وزیــران
گذشته اما همچنان تعلل در کاهش این
ردیف تعرفه ادامــه دارد و با این که رئیس جمهور نیز قول
مساعددادهوفقط چندروزازسال ۹۶باقیماندههنوزهیچ
خبری مبنی بر اصالح یا تعدیل تعرف ه هیبریدیها به گوش
نمیرسد.ایندرحالیاستکهدیوانعدالتاداری،رایبه
توقفتعرفههایجدیددادهو ۲۱۷نمایندهمجلسهمطرح
دوفوریتیکاهشتعرفههارادوبارهبهجریانانداختهاند.

 ۳۵هزارمیلیاردتوماناسکناسوسکهدست
مردماست
ایسنا  -بر اساس آخرین آمار ثبت شده در
صورتهایمالیشبکهبانکی،تاپایاندی
ماه امسال حدود ۵۳هزار و ۵۰۰میلیارد
توماناسکناسومسکوکدرگردشبوده
کهازاینرقم ۳۵هزارو ۸۰۰میلیاردتوماندردستمردمدر
گردشاست.

قیمتواممسکنبرایزوجهااز ۹تا۱۴
میلیونتومان
ایسنا  -قیمت هر برگ از امتیاز تسهیالت
مسکن در این روزهــا از  ۶۴تا  ۶۸هزار
تــومــان داد و ستد م ـیشــود .زوجهــای
تهرانی بــدون احتساب وام جعاله باید
حدود  13.5میلیون تومان صرف خرید  ۲۰۰برگ تسه
کنند .همچنین زوجهــای غیر تهرانی که در شهرهایی با
جمعیتبیشتراز ۲۰۰هزارنفرزندگیمیکنند،درمجموع
برای دریافت وام  ۹۰میلیون تومانی باید  ۱۲میلیون و ۶۰
هزار تومان پرداخت کنند .عالوه بر این زوجهای ساکن در
دیگرشهرهایباجمعیتزیر ۲۰۰هزارنفردرمجموعبرای
دریافت وام  ۷۰میلیون تومانی باید  ۹میلیون و ۳۸۰هزار
تومان پرداخت کنند.

عکس و شرح

گل های وزیر صنعت برای فروشندگان و
خریداران تولید ملی
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت ،معدن و تجارت
عصر دیــروز در حمایت از پویش «آری به تولید ملی»
از چند فروشگاه عرضه پوشاک ایرانی در شهر تهران
بازدید و به فروشندگان و خریداران گل اهدا کرد  .وی
همچنین در این بازدید به تولیدکنندگان نشان «پویش
آری به تولید ملی» اهــدا کــرد .فروشگا ههای عرضه
اختصاصی کاالی ایرانی با ابتکار مجموعه اصناف
کشور و دولت برای نخستینبار در تهران راهانــدازی
شدهاند.
CMYK

