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اختصاص  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت برای
یکی از مناطق محروم سیستان وبلوچستان

...

خودروهای مانده در گمرک به
زودی تعیین تکلیف میشود

 14هزار خودروی خارجی
در راه بازار

سرپرستسازمانتوسعهتجارتایرانگفت:
نتیجه جلسه سران سه قوه درباره ترخیص
خودروهای مانده در گمرک به زودی اعالم
مـیشــود .خودروهایی که تعداد آنهــا به
گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 14
هزار و  240دستگاه است.به گزارش مهر به
نقل از گمرک ایــران ،محمدرضا مودودی
اظهار کرد :نتیجه جلسه سران سه قوه درباره
ترخیص خــودروهــای مانده در گمرک ،به
زودی اعــام میشود.سرپرست سازمان
توسعهتجارتایرانافزود:درصورتموافقت
سران قوا ،شرایط خاصی از جمله پرداخت
عوارض و حقوق گمرکی برای ترخیص این
خودروهاتعیینمیشود.همچنینبهگزارش
صدا و سیما ،یک مسئول در وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،از ترخیص خودروهای ثبت
سفارش غیرقانونی از گمرک در روزهــای
آینده خبر داد.وی گفته اســت :قــرار است
مابه التفاوت خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰
تومانی وارد شده ،پرداخت و سپس ترخیص
شود .همچنین آن دسته از خودروهایی که
برخی شرکتها با ثبت سفارش غیرقانونی
وارد و از مشتریان پیش ثبت نام کردند نیز
از گمرک ترخیص و به مشتریان تحویل
میشود.این مقام مسئول اعالم کرده بود:
واردکنندگانی که به صــورت غیرقانونی
ثبت سفارش کردند ،باید مراحل دادرسی
را طی و مجازات قانونی را تحمل کنند؛
ضمن این که با ترخیص خودروهای انباشت
شــده در گمرک ،شرکتهای واردکننده
خودروبتوانندبهبیشترتعهداتخوددرقبال
مشتریان عمل کنند و دوره انتظار مشتریان
برای دریافت خودرو کوتاه شــود.در همین
حالدبیرانجمنواردکنندگانخودروگفت:
سازمان توسعه تجارت باید برای حل مشکل
و ترخیص خودروهای مانده در گمرک اقدام
کند.از ابتدای تیر ماه امسال با مصوبه دولت
واردات تعدادی کاال از جمله خودرو ممنوع و
بهدنبالآن،از ترخیصخودروهایواردشده
به گمرک جلوگیری شد.

در حمایت از کارگران بیکارشده
و اعتراض به خصوصی سازیهای
رانتی برگزار شد

تجمع اعتراضی مقابل سازمان
خصوصی سازی
در حــالــی کــه بــا انــتــشــار گــزارشهــایــی از
واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به
پــوری حسینی ،رئیس سازمان خصوصی
س ــازی ،انــتــقــادات از ایــن مقام مسئول به
اوج خــود رسیده اســت ،دیــروز نیز جمعی
از دانشجویان ،کــارگــران و طــاب مقابل
ســازمــان خصوصی ســازی تجمع کردند.
وی پیشتر نیز بــه خــاطــر حــواشــی برخی
خصوصیسازیهاازجملهآلومینیمالمهدی
مــورد انتقاد بود.به گــزارش خراسان ،روز
دوشنبه ،توکلی نماینده سابق مجلس و
رئیس هیئت مدیره دیــده بــان شفافیت و
عدالت در نامهای به وزیر اقتصاد خواستار
برکناری پــوری حسینی شــده بــود .طبق
تصاویر منتشرشده از این تجمع ،معترضان
به مشکالت ناشی از خصوصی ســازی در
واحدهایی همچون هفت تپه ،آذراب ،هپکو
و .. .نیز در دســت نوشتههای خــود اشــاره
کردند و در حمایت از کارگران این واحدها
شعار دادنــد .احمد توکلی نیز در این جمع
حاضر شد.به گزارش فرارو و مهر ،حاضران
در این تجمع که به همت اتحادیه جنبش
عدالتخواه دانشجویی و با عنوان «خصوصی
سازی افسار گسیخته را متوقف کنید» برگزار
شــد ،به رونــد غیر شفاف خصوصیساز ی
در کشور اعــتــراض کــردنــد .گفتنی است
دانشجویان ،طالب و کارگران شرکتکننده
در این تجمع دستنوشتههایی را بههمراه
داشتند که روی آ نها شعارهایی همچون
«خصوصیسازی رانتی عامل بیکاری»،
«خصوصیسازی غیرشفاف را متوقف کنید»
نوشته شده بود .تجمعکنندگان با سردادن
شعارهایی خواستار توقف خصوصیسازی
افسارگسیخته و استعفای رئیس سازمان
خصوصیسازیازمسئوالنشدند.همچنین
از دستگاه قضایی خواستند رئیس سازمان
خصوصیسازی ممنوعالخروج شود.
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رئیس بنیاد مستضعفان در جمع مردم قصرقند سیستان و بلوچستان ،از اختصاص  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت برای مردم منطقه
خبر داد .به گزارش فارس ،سعیدیکی ا در مراسم بهرهبرداری از  ۸۰۰واحد مسکونی مددجویی سیستان و بلوچستان در قصرقند
با بیان این خبر افزود :قصرقند یکی از محرومترین نقاط ایران و سیستان و بلوچستان است که از امکانات کمی برخوردار است.

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

سکه طرح جدید

ربع سکه

شاخص

رئیس اتاق ایران در بازدید از تحریریه روزنامه خراسان مطرح کرد:

حمایت موسسه خراسان ازکسب وکارهای نوین قابل تقدیر است

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایــران در بازدید از تحریریه روزنامه خراسان با
بیان این که روزنامه خراسان روزنامه مردمی
است افزود :حمایت روزنامه خراسان از جوانان
ل تقدیر است.
ب وکار قاب 
و فعالیتهای نوین کس 
به گــزارش خراسان ،غالمحسین شافعی روز
گذشته در بازدید خود از تحریریه روزنامه خراسان
ضمن تبریک چاپ بیست هزارمین شماره این
روزنــامــه با ذکــر خــاطــرهای از فعالیت روزنامه
خراسان در دهه  40اظهار کرد :روزنامه خراسان
سطح باالیی داشت و چاپ مطلب در این نشریه
بسیار مشکل بود به همین دلیل وقتی یکبار
در سال  1343نوشته بنده در روزنامه خراسان
چاپ شد برایم مانند معجزه بود.
رئیس اتاق ایران افزود :روزنامه خراسان امروز
جزئی از زندگی ما شــده اســت و حتی به رغم
تسلط فضای مجازی بر فضای خبری کشور
بازهم بنده هرروز صبح که وارد دفتر کار خود
میشوم اولین سؤالم این است که روزنامه امروز
آمده است یا خیر؟
شافعی با اشاره به این موضوع که امروز بسیاری
از مخاطبان روزنامه خراسان قادر نیستند تعیین
کنند روزنــامــه خــراســان با کــدام طیف و جناح
است گفت :این موضوع به شخص بنده هم گفته
میشود که معلوم نیست با کدام جناح هستید.
این نشاندهنده مردمی بودن روزنامه خراسان
است .ما درواقع دست اصولگرا و اصالحطلبی
را که کار درست انجام میدهد میبوسیم.رئیس
مجلس بخش خصوصی کشور با بیان این که بنده
بازدیدهای زیادی از نشریههای کشور داشتهام
افــزود :فعالیت روزنامه خراسان در این سطح



از کسبوکارهای نوین و بحث استارت آ پها
برای بنده بسیار جالب بوده است .در واقع یکی
از اشکاالت اساسی کشور که ریشه در فرهنگ
ما دارد بحث نداشتن اعتماد به جوانان است.
خوشبختانه روزنــامــه خــراســان در بسیاری از
حوزههای خبری و فعالیتهای خود به نیروهای
جــوان بها داده اســت که شایسته تقدیر است.
وی اظهار کــرد :بنده به خاطر شغلی که دارم
به کشورهای زیــادی سفرکرد هام و در برخی
کشورها وقتی میبینم یک جوان حدود  30ساله
در مسند وزارت نشسته است تأسف میخورم که
چرا در ایران ما فرصت را به جوانان نمیدهیم.
رئیس اتــاق ایــران در خصوص توجه به ترویج
کسبوکارهای نوین بیان کرد :درگذشته پدران
در زمان تعطیالت تابستانی مــدارس ،فرزندان
خود را بهصورت عملی با کسبوکار اقتصادی
آشنا میکردند امــا بـهمــرورزمــان از بین رفت.
شافعی گفت :یکی از بزر گترین مشکالتی که

...



طال

رشد قیمتهای جهانی ،مانع از کاهش قیمت
طال شد

در حالی که بی ثباتی در اقتصاد جهان ،ریــزش بازارهای
سهام و افت قیمت کاالهای اساسی و نفت ،موجی از گرایش
به خرید طال به عنوان دارایی امن در بازارهای جهانی ایجاد
کرده است ،قیمت اونس جهانی به حدود  1300دالر رسیده
است .به گزارش خراسان این موضوع باعث شده است با وجود
ثبات نرخ ارز در محدوده  10تا  11هزار تومان در داخل،
قیمت انواع طال روند صعودی بگیرد .هر گرم طالی  18عیار
در محدوده  330هزار تومان و انواع سکه تمام در محدوده
بیش از  3.5میلیون تومان قرار گرفته است .گفتنی است
دیروز با شروع معامالت در بازارهای جهانی در سال جدید
مجدد قیمت نفتاندکی کاهش یافت و به  53.2دالر در هر
بشکه رسید.

نحوه پذیرش اوراق بهادار به عنوان وثیقه تسهیالت
بانک مرکزی در بخشنامهای بر اســاس قانون بودجه سال
« ۱۳۹۷دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی
به عنوان ضمانت اعطای تسهیالت به پیمانکاران مجری
طرحهای عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کرد .به
گزارش ایسنا ،بر این اساس ،طبق بند «ح» تبصره ( )۱۶قانون
بودجه سال  ۱۳۹۷کل کشور« ،بانکهای عامل مکلفند به
پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به عنوان ضمانت تسهیالت
پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام کنند».
فرایند توثیق اوراق اسناد مالی اسالمی همچون دیگر اوراق
بهادار ثبت شده نزد سازمان بــورس و اوراق بهادار ،باید از
طریق مراجعه به «شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه» و ارائه فرم توثیق تکمیل شود و به امضای دوطرف
(وثیقهگذار و وثیقهگیر) برسد.

نرخ بیکاری کل  11.7درصد ماند ،بیکاری جوانان از  31درصد فراتر رفت

▪روایت روحانی از وضعیت بازار کار

در همین باره ،دیروز رئیسجمهور در جلسه
هیئت دولــت ،با اشــاره به این گــزارش گفت:
این آمار در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه
ســال قبل  623هــزار نفر اشتغال خالص را

...

بانک مرکزی

تعداد شاغالن به مرز  24میلیون نفر رسید
بر اســاس آخرین گــزارش مرکز آمــار ایــران از
وضعیت اشتغال و بیکاری در پاییز امسال ،تعداد
بیکاران به سه میلیون و  158هزار نفر رسیده
استکه 56هزارنفربیشترازپاییزگذشتهاست.
همزمان تعداد شاغالن نیز به رقم  23میلیون
و  937هزار نفر رسید.به گزارش خراسان ،در
پاییز امسال  27میلیون و  96هــزار و  70نفر
متقاضی شغل (بــه ایــن اف ــراد ،جمعیت فعال
میگویند) بودند که از این تعداد  23میلیون و
 937هزار نفر شاغل بودند و سه میلیون و 158
هزار نفر بیکار ماندند .به این ترتیب نرخ بیکاری،
یعنی نسبت بیکاران به جمعیت فعال ،بدون
تغییر نسبت به پاییز گذشته در سطح 11.7
درصد ماند .گفتنی است در پاییز امسال نرخ
مشارکت (یعنی درصــدی از جمعیت بزرگ
سال که متقاضی شغل یا فعال بودند) با رشد
 0.6درصدی به  40.5درصد رسید که به معنی
افزایش  680هــزار نفری جمعیت فعال بوده
اســت .از این میزان  623هــزار نفر به صورت
خالص شاغل شدند تا جمعیت شاغالن به حدود
 24میلیون نفر برسد و حدود  56هزار نفر هم به
جمع بیکاران اضافه شدند.

ما با آن درگیر هستیم ایــن اســت که هیچوقت
برنامهای برای پیشبینی آینده نداریم .یکی از
رسالتهای اتاقهای بازرگانی آموزش کسب و
کار به متقاضیان است و در شرایط امروز آموزش
و حمایت از کسبوکارهای نوین بهصورت جدی
توسط اتاقهای بازرگانی پیگیری میشود .این
رسالت درگذشته توسط اتاق بازرگانی مغفول
مانده بود .اما به تازگی هیئتی را برای آشنایی
با کسبوکارهای نوین به کشور اتریش اعزام
کردیم و اعضای هیئت اعزامی از مشاهده کارها
و فعالیتهای اتاقهای بازرگانی در کشور اتریش
شوکهشدهبودندکهتاچهاندازهبهکسبوکارهای
نوین توجه میشود.رئیس اتاق بازرگانی خراسان
رضــوی تأکید کــرد :به تازگی در جلسه شورای
گفت وگــوی دولــت و بخش خصوصی تهران
بحثی بین مدیر یکی از اپلیکیشنهای خدمات
دهی تاکسی اینترنتی و مدیران شهرداری به
وجود آمد و نماینده شهرداری معتقد بود که باید

نشان میدهد و با توجه به شرایط کشورمان
امیدوارکنندهاست.بهگزارشتسنیم،روحانی
اف ــزود :بــرای اولین بــار آمــار اشتغال خالص
تقریبا به مرز  24میلیون نفر رسیده است و این
درحالی است که در آغاز دولت ،تعداد شاغالن
 20میلیونو 600هزارنفربودوطیسالهای
گذشته در مجموع سه میلیون و  309هزار نفر
به میزان اشتغال خالص افزوده شده است.
▪نرخ بیکاری جوانان به  31درصد رسید

به گزارش ایسنا و طبق آخرین آمار مرکز آمار
ایــران ،نرخ بیکاری جوانان  ۱۵تا  ۲۴ساله
نیز در پاییز امسال  31.1درصد بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  1.1درصد
کاهش یافته اســت .همچنین نــرخ بیکاری
جوانان  ١۵تا  ٢٩ساله حاکی از آن است که
 27.5درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز
 ١٣٩٧بیکار بودهاند .بررسی تغییرات فصلی
نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد که این نرخ
نسبت به فصل مشابه گذشته ،با تغییر جزئی به
0.1درصد افزایش یافته است .نرخ بیکاری در
جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر در پاییز امسال برای
دانــش آموختگان دانشگاهی  18.3درصد
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری
نکرده است .البته این نرخ در پاییز  ،۹۷برای
مردان  13.4درصد و برای زنان  27.9درصد
بوده که نشان دهنده افزایش بیکاری در گروه
دانش آموختگان زن است.



فعالیت این اپلیکیشنها تعطیل شود .درحالیکه
نادیده گرفتن کسبوکارهای نوین بههیچوجه
ممکن نیست .این که موسسه خراسان به موضوع
کسبوکارهای نوین ورود کرده ،کار قابلتقدیری
است.رئیس اتاق ایران در خصوص فضای فعالیت
در استان خراسان رضــوی گفت :متأسفانه در
استان خراسان رضــوی فضای بسیار منفی در
همه حوزهها وجود دارد .درواقع در این فضای
رقابتی منفی که همه دنبال تأمین منافع شخصی
و گروهی خــود هستند منافع جمعی و استان
قربانی میشود .وگرنه دلیلی ندارد که استاندار
خراسان رضوی در دقایق پایانی تعیین تکلیف
شود و استان خراسان رضوی به رغم وسعت و
جایگاه اقتصادی خود سهم کمتری از بودجه
کشورببرد .همه این موضوعات از فضای منفی
حاکم بر استان خراسان رضوی نشئت میگیرد.
شافعی گفت :استان خراسان رضــوی بار ملی
زیادی را به دوش میکشد ولی به خاطر همین
دیــدگــاه منفی تقدم منافع شخصی بر منافع
استانی میبینیم که بودجه استان در حد استان
نیست و حتی جاد ههای ترانزیتی مانند جاده
سرخس در حد یک جاده فرعی مانده است .وی
تأکید کرد :امیدواریم این دیدگاه منفی و تقدم
منافع شخصی روزی به پایان برسد.در این جلسه
سید علی علوی ،سردبیر روزنامه خراسان نیز
گزارشی از فعالیتهای روزنامه خراسان و بنگاه
رسانهای سرمایهگذاری آخرین خبر در فضای
مجازی و کسبوکارهای نوین در شتابدهنده
فردوسی ارائه کرد که بسیار مورد توجه رئیس
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
قرار گرفت.

...

مسکن مهر

ورود دادستانی به کم کاری انبوه سازان
در مسکن مهر
مدیرعامل شرکت عمران پردیس اظهار کرد :در فازهای  5و 9
جدید مسکن مهر پردیس با انجمن انبوهسازان استان تهران
و شرکت توسعه شهرسازی قرارداد امضا شده است ،به دلیل
اتفاقاتی که در مسیر این قرارداد روی داده متاسفانه پیشرفت
پروژه قابل قبول نیست .مهدی هدایت در گفتوگو با تسنیم،
افزود :در این مرحله سازندههایی را که به تعهدات خود عمل
نکردهاند ،از پروژههای مسکن مهر حذف میکنیم .مدیرعامل
شرکت عمران پردیس یادآور شد :دادستانی همکاری بسیار
خوبی برای احقاق حقوق متقاضیان با شرکت عمران دارد و
چندین پیمانکار را تاکنون احضار کرده است .اگر پیمانکاران
پروژهها را فعال نکنند در محاکم قضایی موضوع آنها طرح
میشود که به نفع سازندهها نیست.

روایت روحانی از وضعیت خوب صادرات ،تورم و اشتغال

درخواست رئیس جمهور از نمایندگان درباره الیحه بودجه :اختیارات مخلوط نشود
رئیس جمهور در جلسه دی ــروز هیئت دولــت
گزارشی از آخرین آمارهای تورم تولیدکننده،
اشتغال و صــادرات ارائــه کرد و آخرین وضعیت
اقتصادی و آمارهای موجود را امیدوارکننده
دانست .به گزارش تسنیم ،روحانی در این جلسه
با بیان این که در جلسات این هفته هیئت دولت،
وزیران و مسئوالن گزارشهای خوبی از اقدامات
خود ارائه کردند که الزم میدانم ملت عزیز ایران
از آن باخبر باشند ،افزود :در  9ماه گذشته تراز
تجاری ناشی از صادرات غیرنفتی با رقم حدود
 750میلیون دالر ،مثبت بوده که این رقم نشان
دهنده تالشهای موفقیت آمیز فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی و دولتی است.روحانی اشارهای
هم به آخرین آمار اشتغال و رسیدن تعداد شاغالن
به مرز  24میلیون نفر کرد و گفت که  623هزار
نفر بر تعداد شاغالن اف ــزوده شــده اســت .وی
افزود :بر اساس گزارش وزیر نفت ،فروش نفت
به همان صورتی که مدنظر بــود ادامــه دارد و
برخی مشکالت جزئی موجود قابل حل است
و به زودی برطرف خواهد شد.رئیسجمهور با
اشاره به آمار رئیس بانک مرکزی گفت که این
آمار هم امیدوارکننده بود و نشان میدهد التهاب
قیمتها درحال کنترل است .آمار بانک مرکزی
همچنین به شاخص قیمتهای تولیدی در سطح
عمد هفروشی مربوط میشود و بر این اساس
در ماه آذر نسبت به ماه آبان  4.5درصد کاهش
داریم و این خبر بسیار خوشحا لکنند ه است.
رئیس جمهور با قدردانی از تالش سازمان برنامه

و بودجه و همه وزیران و معاونان در روند تدوین
بودجه اظهارکرد :از نمایندگان مجلس خواهش
میکنم که به دو اصل  52و  126قانون اساسی
توجه کنند.
اصل  52اگر با اصل  126دیده نشود ،ممکن
است مسیر غیردقیق را انتخاب کنیم .طبق اصل
 126قانون اساسی ،مسئولیت برنامه و بودجه
کشور ،مسائل اداری و استخدامی ،به طور
مستقیم در اختیار رئیس جمهور و با مسئولیت
رئیس جمهور اســت .روحانی تصریح کرد که
قدرتها و حدود مخلوط نشود.

درآمد حاصل از فروش
سوخت در سال 98
کجا خرج میشود؟
طبق الیحه بودجه سال  ،98در مجموع
حدود  142هزار و  600میلیارد تومان
از محل فروش انواع حاملهای انرژی و
آب درآمد کسب خواهد شد که  42هزار
و  500میلیارد تومان صرف یارانه نقدی
خواهد شــد .حــدود  20هــزار میلیارد
تومان دیگر نیز به امــور حمایتی ،مثل
کمک به اقشار نیازمند و زنان سرپرست
خانوار و یارانه نان اختصاص مییابد
و بقیه ،یعنی حــدود  80هــزار میلیارد
تومان هم به شرکتهای مجری بابت
هزینههای تولید و توزیع این فراوردهها و
اموری مثل تجهیز مدارس و  ...و توسعه
زیرساختها بازگردانده میشود.

...

بازار خبر
بالتکلیفی  ۱۷ساله  ۱۰هزار
کانتینر کاال در گمرک!

ایسنا  -در نشست مشترک بین مدیرکل
بنادر و دریانوردی هرمزگان با سرپرست
حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و
گمرک شهید رجایی اعــام شد  ۴۲هزار
کانتینر در محوطههای بندر شهید رجایی
انباشت شده که ۱۰هزار کانتینر از سال۸۰
تاکنون تعیین تکلیف نشدهاند.

شرط بازگشت نماد بانکهای
نظامی به تابلوی بورس
ایرنا -بازگشایی نماد بانکهای نظامی در
بورس ،مشروط به تعیین تکلیف ادغام آنها
شده و تا آن زمــان ،راهکاری بــرای خروج
داوطلبانه سهام داران از این نمادها در حال
آماده سازی است که تا پایان امسال اجرایی
میشود .نمادهای برخی بانکها به دلیل
نبود شفافیت در صورتهای مالی و الزام
بانک مرکزی برای رعایت استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSو
همچنین بــرگــزار نشدن مجمع ،متوقف
شد که شماری از آنها پس از رفع ابهامات
و شفاف ســازی ،آزاد شدند اما بقیه هنوز
بسته باقی ماندهاند .هنوز شمار دیگری از
نمادهای بانکی از جمله بانکهای وابسته
بــه نهادهای نظامی متوقف هستند که
بازگشایی آ نهــا عــاوه بر رفــع ابهامات،
مشروط به ادغام آنها شده است.

فعالیت کارخانههای چین
کاهش یافت

مــهــر -نــتــایــج تحقیقات م ــدی ــران خرید
تولیدکنندگان بـــازار (پــــیامآی) درب ــاره
تولیدکنندگان چینی نشان داد که در ماه
دسامبر ،بــرای اولین بار در  ۱۹ماه اخیر،
فعالیت کارخانههای چین کاهش یافته
است .به گزارش سیانبیسی ،در حالی که
تحلیلگران و اقتصاددانان رویترز پیشبینی
میکردند ،پــیامآی چین در مــاه دسامبر
به  50/1واحــد افت کند ،نتایج تحقیقات
خصوصی پیامآی کایچین هم نشان داد که
این شاخص ،تا 49/7واحد پایین آمده است.

