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تشکیل ستاد پاسخ گویی به اعتراض
مشتریان سایپا و ایران خودرو

...

گفتوگو
درگفتوگوباخراسانمطرحشد:

موضع متفاوت یک مقام وزارت
راه درباره وام مسکن

حسین بردبار :در شرایطی که به تازگی
وزیر راه و شهرسازی افزایش وام مسکن را
منتفی دانسته بود ،رئیس موسسه تحقیقات
راه  ،مسکن و شهرسازی معتقد است که
تسهیالت مسکن باید متناسب با قیمت آن
باشد .محمد شکرچی زاده ،معاون وزیر راه و
شهرسازی درگفت وگو با خراسان اظهار می
کند که تسهیالت مسکن باید سهم درخوری
از کل قیمت این کاال را داشته باشد .بعد
از برخی بحث ها دربــاره این که تسهیالت
مسکن باید افزایش یابد یا نیابد ،نظر وی را
جویا شدیم که در ادامه می خوانید:
با توجه به شرایط فعلی بازار ،آیا
افزایش تسهیالت مسکن به صالح این
بازار است یا خیر؟

در هرحال باید آن چه که ما تسهیالتمی دهیم یک سهم درخوری از کل قیمت
مسکن را به خودش اختصاص بدهد ،وقتی
که افزایش قیمت مسکن در این حد بوده
اســت باید بتوانیم تسهیالت را متناسب
با آن پیش ببریم ولــی از آن طــرف باید به
محدودیت هایی که بانک ها و بازار سرمایه
دارد توجه داشته باشیم.

با عنایت به این که شاهد افزایش
بسیاری در قیمت مسکن بــوده ایــم ،آیا
افزایش تسهیالت منجر به این نمی شود
که موج تورمی دیگری را در بــازار شاهد
باشیم؟

این اتفاق به سرعت به وقوع نمی پیوندد،چون عواملی که ایجاد تورم می کند؛ یعنی
عوامل تاثیرگذار ،آن قدر گسترده است که
به نظر نمی رسد این حجم از نقدینگی که
افزوده خواهد شد و از این طریق اضافه می
شود ،سهمش به اندازه ای باشد که بر روی
قیمت مسکن تأثیر بگذارد ،با این همه الزم
است مطالعات دقیق تری انجام شود تا بتوان
جواب روشن تری در این باره داد.

آیــا اقــدامــی درای ــن خصوص در
وزارت راه و شهرسازی مطرح است؟

موضوع در کــارگــروه مسکن با مدیریتمعاونت مسکن و ساختمان دنبال می شود
که البته از آخرین تصمیماتی که گرفته اند
اطالعی ندارم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

 2هشدار مالیاتی مرکز پژوهش هادر خصوص الیحه بودجه

احتمالآزادسازی سهام عدالت تا  2هفته آینده

فشار مالیاتی به حقوق بگیران در الیحه بودجه 98
در الیحه بودجه امسال ،سقف معافیت مالیاتی
در الیحه بودجه ســال  ،98تفاوتی نسبت به
سال  97نداشته است .با توجه به وضعیت تورم،
این موضوع نگرانی ها را در خصوص فشار بر
درآمد قشرهای ضعیف برانگیخته است .مرکز
پژوهش های مجلس در گزارشی به این موضوع
اشــاره کــرده و در بخشی از آن ،تلویح ًا دربــاره
این موضوع هشدار داده است.بر اســاس این
گزارش ،در حالی سقف معافیت درآمد ماهانه
دو میلیون و  300هزار تومان ،در الیحه بودجه
سال آینده پیش بینی شده است که بر اساس
گــزارش های مرکز آمــار ایــران ،متوسط انواع
هزینه های خوراکی و غیر خوراکی برای یک
خانوار با جمعیت چهار نفر ،ماهانه حدود سه
میلیون تومان بوده است و در عین حال ،انتظار
افزایش تورم و هزینه ها برای سال آینده نیز وجود
دارد.بنابراین روشن است که سقف معافیت
مالیاتی دو میلیون و  300هزار تومانی در الیحه



بودجه سال آینده ،تناسبی با متوسط هزینه
های خانوار ندارد.این مرکز در بخش دیگری از
گزارش یادشده ،به کاهش پلکان مالیات حقوق
اشاره کرده و آورده است مالیات حقوق کارکنان
بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال
 97برخالف سال های قبل از آن ،با پلکان های
بیشتری تصویب شد .به طوری که در سال های
گذشته ،تعداد پلکان مالیات حقوق محدود به
دو پله بود اما در سال  ،97تعداد پلکان مالیات
حقوق به چهار پله افزایش یافت .با وجود این ،در
الیحه بودجه سال  ،98مجدد رویکرد دو پله ای
اتخاذ شده است که این مسئله به کاهش اثر باز
توزیعی و عدالت مالیاتی می انجامد.

...

نظام بانکی

آمارجدیدازپیشرویسرطانشعبهداریبانکها
اگر چه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد شعب
بانک ها در پایان خرداد  97نسبت به پایان اسفند ماه ،96
کاهش یافته ،اما هم اینک خبرگزاری ایبنا گزارش داده است
که این رقم در بازه زمانی بهمن  96تا بهمن امسال به میزان
 474شعبه افزایش یافته است.
بر این اســاس ،تعداد شعب بانک ها در بهمن ماه 23 ،97
هزار و  549شعبه بوده است .این در حالی است که به تازگی
عباس معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اعالم کرده
که بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تعداد شعب بانکی باید
در مجموع  12هزار واحد باشد؛ رقمی که تقریب ًا نصف تعداد
شعب فعلی بانک هاست.
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مهر -معاونوزیرصنعتگفت:درخصوصدستوروزارتصمتبهشرکتهایخودروسازبرایتعیینتکلیفمشتریان،ایران
خودرو و سایپا ،ستادی را تشــکیل داده اند و به اعتراض مشتریان درباره تاخیر و شــرایط تحویل خودرو رسیدگی میکنند.
مقیمی افزود :متقاضیان با مراجعه به ستاد و انتخاب محصول مد نظر ،میتوانند از زمان تحویل خودرو مطلع شوند.

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسلامی از احتمـال آزادسـازی سـهام عدالـت
تـا دو هفتـه دیگـر خبـر داد .به گـزارش تسـنیم،
پـور ابراهیمـی گفـت :بـا موافقـت روسـای قـوا
و اعضـای شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی
کشـور ،پیشـنهاد آزادسـازی سـهام عدالـت در
قالـب گـزارش کمیسـیون اقتصـادی و وزارت
اقتصـاد مطـرح شـد .وی در ایـن خصـوص ،بـا
اشـاره بـه نشسـت مشـترک دو روز پیـش خـود
با وزیـر اقتصـاد تصریـح کرد :جمـع بنـدی ما در
این جلسـه این بود کـه بتوانیم با مجـوزی که در
اختیـار دولـت قـرار مـی دهیـم روش واگـذاری
جدیـد سـهام عدالـت در کشـور را فراهـم کنیم.
پورابراهیمـی افـزود :در صـورت موافقـت
اعضـای شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی
کشـور و پـس از آن تأییـد مقـام معظـم رهبـری
امیدواریـم طـی دو هفتـه آینـده آزادسـازی
سـهام عدالـت براسـاس جـدول زمـان بنـدی

...

سرمایهگذاری

دفاع عضو فراکسیون امید ازمنافع اقتصادی
سرمایه گذاری ایران در سوریه
یک عضو فراکسیون امید مجلس ،در توئیتی از منافع اقتصادی
سرمایه گذاری ایران در سوریه دفاع کرد .علیرضا رحیمی
نوشت :در سوریه ،سهم خوبی از منابع و منافع برایایران توافق
شده است ولی بهره برداری از آن ها نیازمند حداقل یک میلیارد
دالرسرمایه گذاری است .به گفته وی ،روس ها هم منابع مهمی
گرفته اند که در حال بهره برداری است .وی افزود :یافتن مدل
مناسب سرمایهگذاری ،مرحله سخت سودآور کردن سهم ایران
در سوریه است .سوریه پس از سال ها جنگ داخلی درصدد
بازسازی است و در این مسیر کشورهای منطقه درصدد سرمایه
گذاری در زیرساخت های این کشور هستند.



عملیاتـی شـود.
بنا بـر اظهـارات وی ،این آزادسـازی به یـک باره
نخواهـد بـود و دارنـدگان سـهام عدالتـی کـه
زیر پوشـش کمیتـه امـداد و سـازمان بهزیسـتی
هسـتند در اولویت اند .اظهـارات پورابراهیمی
حاکـی از این اسـت کـه متوسـط ارزش هر برگ
سـهام عدالت بـرای هر فـرد هـم اکنـون ،حدود
سـه میلیـون تومان اسـت.
پورابراهیمی با بیان این که حـدود  50میلیون
ایرانـی دارای سـهام عدالـت هسـتند ،تصریـح
کـرد :تمهیداتـی را در نظـر گرفتـه ایـم کـه اگـر
افـرادی بـه هـر دلیلـی از ثبـت نـام در فهرسـت
سـهام عدالـت جا مانـده انـد امـکان ثبت نـام آن
هـا وجود داشـته باشـد .وی افـزود :پیشـنهادی
نیـز مطـرح شـده اسـت کـه دارنـدگان سـهام
عدالـت بـه صـورت تدریجـی بتواننـد خریـد و
فـروش سـهام را در یـک بـازه زمانـی سـه سـاله
انجـام دهنـد.

...
دولت

دولت 2.3 ،درصد الغر شد
فارس -تعداد کارکنان دولت از ابتدای سال  ۹۷تاکنون نسبت
به سال  ۹۶با کاهش  ۵۵هزار نفری روبه رو بوده و اندازه دولت
 ۲/۳درصــد کاهش یافته اســت .مستندات به دست آمــده از
تعداد نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که توسط سازمان
امور اداری و استخدامی تهیه شده است نشان میدهد ،وزارت
آموزش و پرورش ابتدای امسال  ۹۵۵هزار کارمند داشته که
بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است .پس از آن رتبه
دوم با تعداد  ۴۲۰هزار نیرو متعلق به وزارت بهداشت و درمان
است .به ترتیب وزارت اقتصاد با  ۱۲۰هزار نیرو ،وزارت نفت
 ۱۱۲هزار ،وزارت جهاد کشاورزی  ۸۵هزار و وزارت علوم با ۸۲
هزار نیرو در رتبههای بعدی قرار میگیرند.

شاخص

بخشهایمقاومدربرابرتحریم
عملکرد بخش حقیقی اقــتــصــاد در
سالهای  97و  98بیش از هر چیز متاثر
از وضع تحریم های جدید و بحران ارزی
است .در این زمینه و با توجه به تجربه
دور قبلی تحریمها مشاهده می شود
که بخش هــای کــشــاورزی و خدمات،
کمترین تاثیر را از تحریم های سال های
 90و  91داشتند به طــوری که حتی
رشــد کــشــاورزی نیز مثبت تر شــد .اما
در مقابل ،تاثیر تحریمها بر بخشهای
ساختمان ،صنعت و به خصوص نفت،
بیشتر بوده است.

...

بازار خبر
قیمتهای عجیب ژیان
خبرآنالین -خ ــودروی ژیــان ایــن روزهــا با
نرخهایعجیب 12تا ۵۵میلیوندربازارخرید
وفروشخودروهایقدیمیمعاملهمیشود.

عربستان به دنبال ارز مجازی
ایبنا -بانک مرکزی عربستان توافقی را با
موسسه«ریپل»برایگسترش ارزهایمجازی
درعرصهبانکداریاینکشورامضاکرده وقصد
دارد از این ارزها برای انتقال وجه در داخل و
خارجازشبکهبانکی استفاده کند.

