اقتصاد
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رئیس سازمان برنامه و بودجه از واریز عیدی کارکنان دولت تا امروز خبر داد .به گزارش ایسنا ،پس از تصویب رقم یک میلیون
تومانی برای عیدی کارکنان دولت ،اکنون نوبخت اعالم کرده است که عیدی کارکنان قبل از  ۲۲بهمن ماه به حساب آن
ها واریز میشود .پیش از این قرار بود عیدی کارمندان به همراه حقوق بهمن ماه واریز شود.

نوبخت :عیدی کارمندان
امروز واریز می شود

شاخص

تناقض هایی از مناطق
فقیرنشین کره زمین
جدیدترینگزارشبانکجهانیازوضعیت
فقر مطلق در دنیا نشان مــی دهــد که
فقیرترین مردمان دنیا در مناطق آفریقای
مرکزی و جنوبی که اتفاق ًا از نظر آب و
هوایی ،خیلی خشک نیستند زندگی می
کنند.بعدازآن،کشورهایجنوبآسیاقرار
دارندکههندبهعنوانیکیازاقتصادهای
نوظهورنیزجزئیازآنهاست.

...

گفتوگو
معاون راه آهن:

حداکثر 10درصد از بلیت های
قطار ،چارتری فروخته می شود
حسین بردبار :به تازگی برخی شرکت های
خدمات مسافرتی و گردشگری ،بلیت قطار
را در برخی مسیرها ازجمله تهران-مشهد به
صورت چارتری و همراه با خدمات هتل و در
نتیجه با هزینه ای به مراتب بیشتر از یک بلیت
معمولی ارائــه می کنند ،در خصوص این که
چنین کــاری چقدر قانونی و درســت است با
سیدحسن موسوی ،معاون امور مسافری راه
آهنگفتوگومیکنیمکهدر ادامهمیخوانید:
*بهتازگیبرخیشرکتهاهنگام
فروش بلیت قطار ،خدمات هتل را نیز می
فروشند ،این کار که بعضا اعتراضاتی را نیز
موجبشده،چقدرقانونیاست؟

استحضار دارید که در صنعت گردشگرییکی از کارهای اصولی و اساسی که از طرف
خادماناینصنعتانجاممیشود،ارائهبسته
کاملبرایمسافرانعزیزاست.برخیشرکت
هایحملونقلمسافریهممجوزسفرهای
گردشگریرادارندوبستهکاملازجملهحمل
ونقلوهتلوغذاهایداخلهتلراپیشبینی
و ارائه می کنند ،آن چیزی که ما به آن نظارت
میکنیمبهقیمتیبرمیگرددکهدراینبسته،
رویبلیتهاصادرمیشودو حتمابهبخشی
کهمربوطبهقیمتبلیتراهآهناست،نظارت
می کنیم که از قیمت پایه و مقرراتی که وجود
دارد،تجاوزنکند.

*خباینکارفضارااشغالمیکند
و یک نفر که می خواهد مثال برای مشهد -
تهرانبلیتبگیردبهدلیلیکهآنفضااشغال
شدهاست،نمیتواندبهقیمتواقعیخودش
بلیت بگیرد چون فضا اشغال شده است ،به
خصوصاگرعجلهداشتهباشد؟

دغدغه شما این است که آیا ما همه ظرفیتقطارها را به این موضوع اختصاص می دهیم
و اگر متقاضی کامل باشد آیا چنین امکانی
در اختیارشان قــرار می گیرد یا نه؟ جواب
خیر است ،برای این که ما فقط  90درصد
از ظرفیت قطارها را برای فروش بلیت ارائه
میدهیم؛  10درصــد از ظرفیت قطارها
را هم به شرکت های حمل و نقل مسافری
اختصاص می دهیم که آن را به صورت بسته
کامل یا چارتری به فروش می رسانند.

...

روایت بانک جهانی از مقایسه فقر مطلق در ایران و جهان

بازار خبر

فقرمطلق در ایرانکمتر ازانگلیس ،بلژیک واسپانیا
جدیدترین آمارهای بانک جهانی حاکی از آن
است که فقر مطلق در ایــران طبق شاخصی که
برای  40درصد جمعیت فقیر هر کشور تعریف
می شود ،کمتر از کشورهایی همچون انگلیس،
بلژیک و اسپانیاست .همچنین نیمی از فقیران
مطلق دنیا ،تنها در پنج کشور زندگی می کنند .به
گزارشخراسانوتسنیم،بانکجهانیدرگزارش
اخیر خود موسوم به «چینش پازل فقر» ،به بررسی
وضعیت فقر در کشورهای جهان پرداخته است.
در این گزارش ،به روند نزولی تعداد افراد دارای
فقرشدید(مطلق)دردنیااشارهشدهوآمدهاست:
تعداد فقیر مطلق در دنیا در بازه زمانی  1990تا
 2015کاهش محسوسی داشته و از حدود 1.9
میلیارد نفر به  736میلیون نفر رسیده است.
سهم ایــن افــراد از کل جمعیت دنیا نیز همین
روند نزولی را شاهد بوده و از  35.9به 10درصد
کاهش داشته است .بر اساس این گزارش که بر
پایه آمار سال  2015تهیه شده است فقیر مطلق
به افرادی گفته می شود که روزانه درآمدی کمتر
از  1.9دالر دارند.



گــزارش بانک جهانی ،با بررسی وضعیت فقر
مطلق در  36کشور ،نتایج جالبی را دربــاره
کشورمان نشان می دهــد .این بانک بر اساس
آمــارهــای حــدود ســال  ،2015شاخص تعداد
افرادی را که درآمد کمتر از 1.9دالر در روز داشته
اند نسبت به تعداد  40درصــد فقیرترین افراد
جمعیت محاسبه کرده است .بر این اساس ،ایران
از برخی کشورهای توسعه یافته تر مانند انگلیس،
بلژیک و نیز اسپانیا وضعیت بهتری داشته است.
دیگر کشورهایی که وضعیت این شاخص در ایران
نسبت به آن ها بهتر بوده ،کشورهای کرواسی،
یونان ،رومانی ،برزیل ،لیتوانی ،مجارستان،
اســلــواکــی ،صربستان ،بولیوی و بنگالدش
هستند .از سوی دیگر این رده بندی نشان می
دهد که تنها کشورهای ترکیه ،فرانسه ،اروگوئه و
اوکرایننسبتبهکشورمانوضعیتبهتریداشته
انــد .گــزارش «چینش پــازل فقر» بانک جهانی
همچنین حاکی از این است که در سال ،2014
تعداد افراد دارای فقر شدید در ایران  300هزار
نفربودهکهاینرقممعادل 0.4جمعیتکلکشور

...



صادرات

احتکار  4.5تن مرغ منجمد
تنظیم بازاری در یک مغازه

ما در این سال بوده است .با این حال ،تمرکز فقر
شدید (مطلق) در دنیا جالب توجه است .طبق
این آمارها ،نیمی از  736هزار نفر فقیر مطلق،
تنها در پنج کشور دنیا زندگی می کنند .بر اساس
اینگزارش،پنجکشوردارایبیشترینتعدادفقیر
به ترتیب عبارت اند از  :هند ،نیجریه ،جمهوری
دموکرات کنگو ،اتیوپی و بنگالدش  .این کشورها
اتفاق ًا پرجمعیت ترین کشورهای جنوب آسیا و
جنوب صحرای آفریقا هم هستند؛ دو منطقه ای
که روی هم  85درصد ( 629میلیون) جمعیت
فقیر دنیا را در خود جای داده اند .در این میان،
قرار گرفتن کشور هند به عنوان یکی از پنج قدرت
اقتصادی نوظهور (بریکس) جالب توجه است.

مهر -رئیس گشت های مشترک تعزیرات
گفت :بیش از چهار هزار و  ۵۰۰کیلوگرم
مــرغ منجمد ویــژه تنظیم بــازار که در یک
مغازه در عبدل آباد تهران احتکار و دپو شده
بود ،کشف شد .بهروز طالبیان افزود :این
واحد صنفی تحت پوشش شبکه توزیع مرغ
مصرف خانوار نبوده و مرغ نرخ دولتی را
با نرخ آزاد به رستورانها و اغذیه فروشان
عرضه می کرد.

ممنوعیت واردات برخی کاالها
لغو میشود

ترجمه عنوان نمودار :فقر مطلق در بین ۴۰

مهر -گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم
کرد :به زودی ممنوعیت واردات  ۱۳۰۰قلم
کاال از طریق مرزهای زمینی که دولت در
سال  ۹۵وضع کرده بود ،لغو می شود.

درصد فقیر جامعه ،مقایسه  ۳۶کشور منتخب،

آمار سال ۲۰۱۵

ترجمه نوشته پایین نمودار :نسبت افرادی که با

کمتر از  ۱/۹دالر در روز زندگی میکنند.

...
فناوری



...

بانکداری

سبقت ایران از ترکیه در صادرات کاال به عراق

مذاکره  2وزارتخانه برای تولید گوشی هوشمند

شرایطبخششسودتسهیالتاعطاییبانکمسکن

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت :در سال ،2018
ایــران در صــادرات به عــراق از ترکیه سبقت گرفت .حمید
حسینی در گفت و گو با ایرنا افزود :صادرات ترکیه در سال
 2018از  154میلیارد دالر به  163میلیارد دالر رسیده است.
در سال  2018سهم عراق از کل صادرات ترکیه  4.5درصد
بود و با وجود سیر افزایشی صادرات این کشور ،سهم صادرات
به عراق حدود یک میلیارد دالر کاهش یافت و به هفت میلیارد
و  350میلیون دالر رسید .وی اضافه کرد :آمار صادرات ایران
به عراق در سال  2018نشان می دهد که در این سال ،هشت
میلیارد و  750میلیون دالر کاال به عراق صادر کرده ایم؛ این
رقم به جز ترانزیت ،توریسم درمانی و بخشی از اقالم نفتی
محاسبه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به تقاضای برخی
کاربرانبرایحلمشکالتکارخانهگوشیایرانیجیالایکس،
از مذاکره وزارت ارتباطات و وزارت صنعت برای تسهیل شرایط
تولید گوشی در کشور خبر داد .به گزارش فارس ،آذری جهرمی
همچنینخاطرنشانکرد:پسازشرایطیکهدربارهنرخارزایجاد
شد میزان کاربرد گوشی های "جی ال ایکس" درشبکه و سهم
اینگوشیهادربازارایرانبه ۷درصدرسیدکهتقریبارشدهفت
برابری را تجربه کرد .وی ادامه داد :تولید کنندگان این گوشی
درماههایاخیر؛برایترخیصکاالهایموردنیازخودازگمرکبا
مشکلمواجهبودندکهخوشبختانهکاالهاترخیصشد.بهتازگی
نیزمعاونتفناوریوزارتارتباطاتومعاونمربوطوزیرصنعت،
برای تسهیلشرایطتولیدگوشیدرحالمذاکرههستند.

بانک مسکن از بخشودگی سود تسهیالت یک میلیارد ریالی
و کمتر قبل از سال  95در صــورت پرداخت یک جا و نقدی
خبر داد .به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه
و شهرسازی ،بانک مسکن در اطالعیه ای بخشودگی سود
تسهیالت اعطایی یک میلیارد ریالی و کمتر را قبل از سال 95
اعالم کرد .در این اطالعیه آمده است :به منظور اجرای ماده ٢
تبصره  ٣٥قانون اصالح بودجه سال  95هموطنانی که قبل از
پایان سال  95از تسهیالت اعطایی یک میلیارد ریالی و کمتر
از آن استفاده کرده و در بازپرداخت آن دچار مشکل شده اند،
برابر ضوابط اعالمی بانک مرکزی در صورت بازپرداخت یک جا
و نقدی باقی مانده از اصل تسهیالت از بخشش سود و جریمه
بهره مند میشوند.

رونمایی از یک طرح جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

طرح مجلس برای تشویق سوت زنان

روز گذشته متن کامل طرحی که با  ۹۴امضا
درباره حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری
و اقتصادی تدوین و به هیئت رئیسه مجلس
تقدیم شده است ،منتشر شد که براساس آن،
جزئیات حمایت هــای قانونی از افــرادی که
فسادها را گزارش کنند مشخص شد .براساس
این طرح که آن را باید در قالب مقوله سوت زنی
(افشاگری فساد) دانست ،شورایی با عنوان
«ش ــورای حمایت و تشویق مخبران و شهود
مفاسد اداری و اقتصادی» با حضور روسای
سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات ،ستاد کل
نیروهای مسلح ،کمیسیون اصل  90مجلس و
وزیران اطالعات و کشور و همچنین دادستان
کل کشور تشکیل می شود .دبیرخانه شورا نیز
در سازمان بازرسی مستقر می شود .این شورا تا
یک سال پس از تصویب این قانون مکلف است
با همکاری وزارت ارتباطات« ،سامانه گزارش
های مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» را
طراحی کند .مــاده  5ایــن طــرح به اقدامات
حمایتی از سوت زنان اختصاص دارد .براساس
ایــن مـــاده ،افــشــانــکــردن اطــاعــات شخصی

افشاکنندگان فساد ،به جز مواردی که قاضی
تشخیص دهد ،فراهم کردن موجبات انتقال
شغلی افراد مذکور براساس درخواست خود
این افراد ،فراهم کردن موجبات تغییر هویت
یا محل سکونت افراد مذکور ،جبران صدمات
و خسارات جسمی و مالی به این افراد و تشویق
های مالی از جمله مواردی است که در قانون
پیش بینی شده اســت .براساس مــاده  6این
طرح ،برای افرادی که اطالعات خود از فساد را
در اختیار این شورا قرار دهند ،پرداخت  5تا 20
درصد منافع فساد کشف شده پیشبینی شده
است .در صورتی که فرد سوت زن از کارمندان
دستگاه های اجرایی یا قضایی باشد ،ارتقای
شغلی و پرداخت وجه نقد معادل دو ماه حقوق
همان فرد پیش بینی شده اســت .حــدود یک
ماه پیش نیز طرح مشابهی در  14ماده از سوی
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به
هیئت دولت پیشنهاد شد که براساس آن ایده
ایجاد یک سامانه مردمی بــرای گزارشگری
فساد در سطوح مختلف مطرح شده بود ،اما در
آن طرح خبری از پاداش برای سوت زنان نبود.

ثبات گوشت گوسفندی در نرخ
 ۸۵هزار تومان
مهر -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
با اشاره به ثبات قیمت این نوع گوشت در
روزهــای اخیر ،گفت :با توجه به ایــن که
مردم توان خرید ندارند ،فعال پیشبینی
افزایش قیمت در ایــن زمینه نــداریــم .به
گفته ملکی هم اکنون قیمت هرکیلوگرم
شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان ٨٥
هزارتومان است.

اعطای کارت اعتباری  ۵میلیون
تومانی معیشتی به تاکسیرانها
تسنیم -مدیر عامل اتحادیه تعاونی های
سراسری تاکسیرانی کشور از اعطای کارت
اعــتــبــاری پنج میلیون تومانی معیشتی
بــه تاکسیران هــا خبر داد و گفت:مدت
بازپرداخت این اقساط دو ساله است.

