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شکایت از یارانه ها  ۵برابر کل شکایات
دیوان عدالت اداری است

...

بازار خبر
درخواست توقف واگذاری های
رانتی شرکت های دولتی

فارس  -بیش از 90فعال سیاسی در نامه ای
سرگشاده از سر گیری واگذاریها را منوط
به تأمین شروط الزم ،ایجاد شفافیت و فراهم
کردن الزامات مشارکت فعال و تاثیرگذار
کارگران در برنامهریزی و نحوه اداره صنایع
قابل واگذاری اعالم کردهاند.

فروش موتورسیکلت ۱۴میلیونی
به قیمت  ۲۰میلیون تومان
ایسنا  -رئــیــس اتــحــادیــه فــروشــنــدگــان
دوچرخه ،موتورسیکلت و لوازم یدکی گفت:
با وجــود آن که سود قانونی فروشندگان و
تولیدکنندگانطبققانونمشخصاست،اما
موتورسیکلتی که  ۱۴میلیون تومان ارزش
دارد در بــازار به قیمت بیش از  ۲۰میلیون
تومان داد و ستد میشود.

...

بخش خصوصی
در همایش تجاری مشترک ایران
و سوریه در تهران مطرح شد:

تعیین  20محور برای فعالیت
بخش خصوصی ایران در سوریه

حسین بردبار-وزیر اقتصاد و تجارت سوریه
که دیــروز در همایشی با حضور وزیــرراه و
شهرسازی کشورمان با رئیس پارلمان
بخش خصوصی به اتــاق بازرگانی ایــران
آمده بود ،از دستیابی به یک تفاهم بانکی
و تجاری میان دوکشور خبرداد و گفت :این
تفاهم یک چارچوب کلی را برای همکاری
های دو کشور به ویژه در عرصه های بانکی
و تجاری فراهم می کند .ایــن تفاهم در
شرایطی است که برخی کشورهای منطقه
به ویژه کشور های عربی خلیج فارس  ،به
سرعت در حــال بازگشایی سفارت های
خود در سوریه هستند و تالش زیادی برای
برقراری روابط اقتصادی و به ویژه مشارکت
در بــازســازی سوریه دارنـــد .از ایــن منظر
حضور شرکت های بخش خصوصی ایران
در بازسازی سوریه می تواند ایجاد اشتغال
و منافع اقتصادی بلندمدت برای کشورمان
داشته باشد.
به گزارش خراسان ،محمد سامر الخلیل،
وزیر اقتصاد و تجارت سوریه که دیروز در راس
هیئتی اقتصادی به اتاق بازرگانی ایران آمده
بود ،درجمع فعاالن بخش خصوصی ایران
اظهار امیدواری کرد که مشکالت موجود
در زمینه حمل ونقل و مبادالت کاالیی و جابه
جایی پول با ایجاد تفاهم جدید بین دوکشور
برطرف شود.
محمد اســامــی  ،وزی ــر راه و شهرسازی
کشورمان نیز دراین مراسم با بیان این که
حضور موثر ایــران در سوریه می تواند به
پایدارسازی صلح دراین کشور کمک کند،
افزود:مذاکرات درباره حل و فصل مسائل
پولی و بانکی و حمل ونقل ادامــه دارد و
تسهیل گــری الزم درایــن بخش به وجود
می آید.
وی از فعاالن بخش خصوصی خواست تا
در سفر ماه آینده به سوریه حضور داشته
باشند و ادامه داد :شرکت های ایرانی باید
بتوانند در تمام موضوعاتی که دولت و مردم
سوریه نیازمندند ،سرمایه گذاری مشترک
را عملیاتی کنند.
وی از شناسایی  20محور بــرای توسعه
همکاریهای اقتصادی با سوریه خبر داد
و گفت :این فعالیتها میتواند به صورت
سرمایهگذاری مشترک یا سرمایهگذاری
طرف ایرانی و کار واگذار شده از طرف دولت
سوریه به صورت پیمانکاری باشد.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی
ایران نیز در این مراسم مسئله نقل و انتقال
پول و همچنین حمل کاال را دو مشکل در
سر راه توسعه مبادالت اقتصادی دوکشور
توصیف و اظهارامیدواری کرد که با کمک
دولت های دوکشور این مشکالت به سرعت
حل شود.
وی با بیان این که اتاق در دو سال گذشته
اقــدام به تشکیل ستاد بــازســازی سوریه
کرده است ،گفت :این ستاد آمادگی دارد
تا در زمینه صنعت ،کشاورزی و خدمات
فنی و مهندسی بــرای بــازســازی سوریه
فعالیت کند.

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با اشاره به گستردگی درخواستها و شکایات مربوط به یارانههای نقدی گفت :در پنج سال
اخیر پنج برابر کل شکایات دیوان عدالت اداری ،درباره وضعیت یارانهها شکایت داشتهایم .میدری به فارس گفت :اگر دیوان
عدالت اداری  ۹۰هزار شکایت را در این پنج سال بررسی میکند ما در این پنج سال  ۴۵۰هزار شکایت را بررسی کردهایم.
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شاخص

چک های برگشتیدردام «صیاد

»

افت  41درصدی تعداد چک های برگشتی در آبان  97با اجرایی شدن سامانه جدید بانک مرکزی
بانک مرکزی گزارش وضعیت چک ها
در آبان ماه را منتشر کرد که نشان می
دهد تعداد چک های برگشتی نسبت
به سال قبل 41.2 ،درصــد و ارزش
ایــن چــک هــا  32.5درصــد کاهش
یافته است.به گزارش خراسان ،تازه
ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت
چک هــای مبادله ای و برگشتی در
آبان ماه امسال نشان می دهد که در
کل کشور حــدود  7.2میلیون فقره
چک به ارزشی در حدود  71.3هزار
میلیارد تومان مبادله شده است .بر
این اساس تعداد کل چک های مبادله
ای نسبت به ماه قبل  19.8درصد
و نسبت به آبــان  25.5 ،96درصد
کاهش را نشان می دهد .از سوی دیگر
مبلغ چک های مبادله شده در این ماه



نسبت به مهر امسال  23.8درصد
کاهش و نسبت به آبان سال گذشته،
 15.8درصد افزایش داشته است.اما
آمارهای بانک مرکزی در بخش چک
هــای برگشتی ،حاکی از افــت قابل
توجه تعداد و مبلغ چک های برگشتی
است .بر این اساس ،در آبان ماه ،بیش
از  869هزار فقره چک به ارزش حدود
 9.3هــزار میلیارد تــومــان برگشت
خــورده اســت که ایــن آمــار نسبت به
آبان ماه  ،96به ترتیب  41.2درصد
و  32.5درصد افت داشته است .از
سوی دیگر تعداد چک های برگشتی
در آبان ماه نسبت به مهرماه امسال،
 25.2درصد و ارزش این چک ها نیز
 36.9درصدکاهشرانشانمیدهد.
آمــارهــای بانک مرکزی از جنبه ای

...

دیگر نیز ازکــاهــش سهم چک های
برگشتی از کل چک های صادر شده
حکایت دارد که این موضوع بیانگر
سالم شدن هر چه بیشتر فضای چک

تجارت

توافق اولیه چین و آمریکا برای حل اختالفات تجاری

رئیسجمهور آمریکا در توئیتر خود اعالم کرد طی تماس تلفنی با رئیسجمهور چین درباره
روند مذاکرات تجاری بین دو کشور با وی توافق کرده است .گفتنی است دو کشور بعد از ماه ها
جنگ تجاری ،اوایل آذرماه توافق کردند که به صورت موقت این جنگ تعرفه ای را متوقف کنند.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک ،ترامپ ،درباره گفت وگویش با شی نوشت :من مکالمهای
بسیار خوب با رئیسجمهور شی چین داشتم .مذاکرات به صورت مناسبی پیش میرود .اگر
توافقحاصلشودبسیارجامعبودهوتماماختالفنظرها،حوزههایهمکاریوتمامموضوعاترا
در برخواهد گرفت .به گزارش خبرگزاری شینهوا چین ،در این گفتوگو رئیسجمهور چین گفته
است که نمایندگان دو کشور در حال تالش برای اجرای توافق تجاری اخیر هستند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعالم کرد:

همکاری با «گرام» اخالل درنظام اقتصادیکشوراست

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
گفت :هر گونه همکاری با تلگرام در راهانــدازی
گراماقدامعلیهامنیتملیاستوبهعنواناخالل
در نظام اقتصادی کشور با آن برخورد خواهد
شد.جواد جاویدنیا ،سرپرست معاونت فضای
مجازیدادستانیکلکشورودبیرکارگروهتعیین
مصادیق محتوای مجرمانه به فارس گفت :یکی
از مهم ترین عوامل فیلترینگ تلگرام احساس
خطر اقتصادی جدی ناشی از فعالیت آن بود که
متأسفانه در فضای غبارآلود هیاهوهای سیاسی
به حاشیه رانــده شد و مــورد غفلت قــرار گرفت.
وی افزود  :تلگرام به پشتوانه کاربران ایرانی پر
تعدادش به روش سرمایه گــذاری  ICOمبتنی
بر ارز رمز وارد شده است که بر مبنای آن طی
یک برنامه زمان بندی در صورت تحقق ارائه ارز
رمز خود موفق به جذب  10میلیارد دالر (صد
میلیارد تومان) سرمایه خواهد شــد.وی گفت:
وقتی گرام ارائه شود با اعتمادسازی کاذب تلگرام

با اظهارنظرهای غیرکارشناسی برخی مسئوالن
مردم به شدت به خرید این ارز هجوم خواهند آورد
و تلگرام در واقع در این شرایط جانشین سیستم
بانکی کشور خواهد شد و امکان تعیین ارزش
پول ملی کشور و تعیین هر سیاستی برای اقتصاد
کشور را در دست خواهد گرفت و کافی است از
ناحیه آمریکا تحریم شود و دارایی عده کثیری از
مردم را بلوکه خواهد کرد .به گفته وی ،این حرف
ها آمریکاهراسی نیست بلکه تجربه تاریخی کشور
ماست که هر فرد دلسوز را به فکر وا می دارد.



ها در کشور است .بر این اساس ،سهم
چک های برگشتی از کل چک ها در
آبان ماه ،به  12.1درصد از تعداد چک
ها و  13.1درصد از ارزش کل چک ها

...

رسیده است .این ارقام در مهر امسال
به ترتیب  13و  15.8درصد و در آبان
سال گذشته ،به ترتیب  15.4و 22.5
درصد بوده است.افت قابل توجه آمار
چک های برگشتی در شبکه بانکی
را جــدای از کاهش تــبــادالت مالی،
میتوان به اجرایی شدن سامانه صیاد
نسبت داد .طبق این سامانه ،استعالم
پیامکی سوابق چک برگشتی امکان
پذیر شده است که می تواند ریسک
پذیرشچکبرگشتیراازصادرکننده
آن به حداقل برساند.این در حالی
است که عالوه بر موارد فوق ،در آینده
نزدیک با ابالغ تغییرات جدیدی که
در قانون چک رخ داده است ،می توان
به کاهش هر چه بیشتر آمار چک های
برگشتی امیدوار بود.

مجلس

مرکز پژوهش های مجلس :نرخ دالر در الیحه بودجه  6هزار تومان است

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد :بر اساس الیحه بودجه  ،98میزان وابستگی
بودجه به نفت حدود  35درصد است .این میزان در قانون بودجه سال  97حدود  33درصد ،در
بودجه سال 96حدود 35درصد و در عملکرد سال 95حدود 27درصد بوده است .از سوی دیگر
محاسبات نشان می دهند که در الیحه مذکور ،قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی  54دالر و
متوسط برابری دالر  6000تومان (برای کاالهای اساسی  4200و برای دیگر کاالها 8000
تومان) ،فرض شده است .نرخ 6هزار تومانی ارز در بودجه ،در حالی است که مقامات دولت پیشتر
نرخ دالر در بودجه را  5700تومان اعالم کرده بودند .انتشار این گزارش ،واکنش سازمان برنامه
را در پی داشت .این سازمان اعالم کرد :نرخ ارز موثر در بودجه  ۵۵۴۴ ،تومان است.

تولید در یک سال ،چقدر گران شد؟
روند شاخص بهای تولیدکننده در یک
ســال گذشته صــعــودی بــوده و از رقم
 110.7به  174رسیده است .این بدان
معنی است که هزینه های تولید به طور
متوسط از مهرماه  96تا مهرماه امسال
 57درصــد ،افزایش یافته و به عبارتی
بیش از  1.5برابر شده است .شاخص
بهای تولیدکننده به عنوان شمایی از
تــورم مصرف کننده در ماه های آینده
به شمار می رود .با این حساب ،بعید
نیست در ماه های آینده شاهد تورم نقطه
به نقطه با نرخ هایی این چنینی باشیم.

...
خبر

گوشتگوسفند 72هزارتومانشد
فارس  -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
از افزایش قیمت این نوع گوشت در بازار
خبر داد و گفت :قیمت هرکیلوگرم شقه
بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۷۱
تا  ۷۲هزارتومان رسیده است .علی اصغر
ملکی دربــاره این که برخی دلیل کمبود
دام را قاچاق و برخی کاهش تولید ذکر
می کنند ،اضافه کرد :بحث قاچاق در این
زمینه مطرح است ،قاچاق دام با افزایش
نرخ دالر بسیار افزایش داشته و در کمبود
بازار تاثیرگذار بوده است.

