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کاهش تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن
مالحظات منطقه ای

...

گزارش خبری
وزیر نفت با اشاره به مطالبه
رهبر انقالب وعده داد:

سوزاندن گازهای همراه نفت
تا پایان دولت متوقف می شود

حسین بــردبــار -وزیـــر نــفــت در مــراســم
راهانـــــدازی عملیات اجــرایــی پتروشیمی
اندیمشک با اشاره به این که رهبری از وزارت
نفت خواسته اند از سوخته شدن گازهای
همراهنفتدرمشعلواحدهایپاالیشگاهی
و پتروشیمی جلوگیری شود؛ وعده داد که
این مسئله تا پایان دولت متوقف می شود .به
گــزارش خراسان ،بیژن زنگنه پیش از ظهر
پنج شنبه در محل اجــرای این طرح در 30
کیلومتری اندیمشک با بیان این که رهبری
سه موضوع را از وزارت نفت مطالبه کرده
اند ،افزود :یکی از این موضوعات جلوگیری
از سوزاندن گازهای همراه نفت است که هر
زمان صحنه سوختن آن ها را می بینم عذاب
می کشم .وی با تشبیه سوختن مشعل گاز
مجتمعهاینفتیبهسوختناسکناسافزود:
تا پایان این دولت باید این طرح محقق شود و
دیگرگازیبیدلیلسوختهنشود.
در خور ذکر است واحد پتروشیمی اندیمشک
 ۳۰۰هــزار تن ظرفیت خواهد داشــت و قرار
است که ساالنه  ۱۱۰هزار تن اتیلن اکساید،
 ۱۱هزار تن منو اتیلن گالیکول ۱۰۱ ،هزار
تن اتــو کسیالت ۵۵ ،هــزار تن اتوکسالت و
 ۳۱هــزار تن اتانول آمین تولید کند .بیژن
زنگنه ،وزیر نفت در حاشیه مراسم کلنگ زنی
پتروشیمی اندیمشک همچنین گفت :نوک
پیکان حمله آمریکا و غربیها به ایران ،صنعت
نفت است .هدف اول فریز کردن فروش نفت
یا کاهش فــروش آن اســت .وی افــزود :هدف
دوم آمریکاییها جلوگیری از جابهجایی پول
و بالک کردن سیستم بانکی کشور است که
در زمان باالترین تحریمها نتوانستند کاری
را پیش ببرند .زنگنه اظهار کرد :حدود 6.5
میلیارددالرطرحبااتکابهمنابعداخلیدرحال
اجراوبرنامهریزیاست.وزیرنفتتصریحکرد:
پروژهاندیمشکیککارنمایشینیست.زمان
زیادیصرفشدتا هلدینگخلیجفارس راقانع
کردیم در این جا سرمایهگذاری کند و زمانی
که این هلدینگ سرمایه گــذاری را پذیرفت،
قرارشدبیشتریننیروهاراازمردمبومیبهکار
بگیرند.ویاظهارکرد:ماهماکنونبایکجنگ
تمامعیاراقتصادیدرگیرهستیمکهتفاوتآن
با دیگر جنگها این است که کشته و زخمی
نــدارد .من همه بمبارانها را تجربه کردهام،
اما فشاری که االن وجود دارد شدیدتر از زمان
جنگ است تا ما را خفه کند ،اما نتوانستند و با
حضوررهبریومقاومتملتودولتنخواهند
توانست.وزیرنفتبابیاناینکهدشمنانتالش
میکنند ما را زمین بزنند ،افزود :با وجود این
بندههیچوقتنمیگویمکهچطور تحریم رادور
میزنمهیچعددیاعالمنمیکنمممکناست
به ضرر خودم باشد ،اما ملت سرفراز میماند.
فــریــدون حسنوند رئیس کمیسیون انــرژی
مجلس نیز در این مراسم استان خوزستان را
دارای قابلیت پنج میلیارد دالر سرمایه گذاری
نفتیدرایندولتدانستوگفت:صنعتنفت
نوکحملهوتحریمدشمناناستامااینمراسم
نشاندهندهشکستتوطئههایآناناست.
▪هلدینگ خلیج فــارس مجری طرح
جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز در این
مراسم اجــرای طرح جلوگیری از سوزاندن
گــازهــای همراه نفت را یکی از طــرح های
دردستور کار این مجموعه در آینده ذکرکرد
و گفت 8.5 :میلیارد دالر طــرح در دست
اجرا داریم که سه پروژه آن در سال آینده به
بهره بــرداری می رسد .جعفر ربیعی گفت:
سال  ٩٨سه شرکت پتروشیمی بندرامام،
پتروشیمی نوری و پتروشیمی بوعلی روی
تابلوی شیشهای بازار بورس می روند.

وزیر اقتصاد گفت :تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و مالحظات منطقهای کاهش مییابد .با این حال باید در این
زمینه نیازمندیها و مالحظات منطقه ای را در نظر بگیریم .به گزارش ایبنا ،دژپسند افزود :همچنین ممکن است در برخی
نقاط ایجاد شعب جدید کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.

برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار؛ سه شنبه این هفته

شاخص

تعیین دستمزد کارگران بازهم به دقیقه  90افتاد
تا این اندازه اهمال بورزند ،ادامه داد:
برگزار نشدن جلسات ،عم ً
ال فضای
چانهزنی کارگران را محدود کرده؛ ما
علیالقاعده باید تا امروز چندین جلسه
برگزارمیکردیمکهمتأسفانهفقطیک
جلسه با موضوع تعیین دستمزد 98
برگزار شده که در آن جلسه نیز وزیر کار
ودووزیردیگرحضورنداشتند.

در حــالــی کــه تصمیم گــیــری درب ــاره
دستمزد  98به دلیل تورم قابل توجه
امــســال ،موضوعی پرچالش خواهد
بود،تاکنونفقطیکجلسهبرایتعیین
این شاخص مهم اقتصادی و معیشتی
برگزار شده و جلسه دوم نیز قرار است
سه شنبه این هفته برگزار شود .معموال
تصمیم گیری درباره حقوق کارگران با
پیچیدگی هایی همراه است که باعث
می شود جلسات از بهمن یا حتی زودتر
آغاز شود تا سه طرف(کارگر ،کارفرما،
دولـــت) بتوانند دربـــاره مــیــزان رشد
دستمزدبهتوافقبرسند.

▪پیشبینی ۲۰درصـــــدی بــرای
حداقل افزایش مزد ۹۸

▪دومین جلسه تعیین دستمزد،
 ۲۱اسفند

امسال ،اولین جلسه  5اسفند برگزار
شــد .در خصوص دومــیــن جلسه ،به
گزارشایلنا،علیخداییعضوکارگری
شــورای عالی کار با انتشار پیامی در
اینستاگرامخوداعالمکرد:بنابراطالع
واصل شده جلسه  ۲۸۱شورای عالی

کار در روز سهشنبه  ۲۱اسفند ماه ۹۷
ساعت  ۱۵با موضوع تعیین دستمزد
کارگرانتشکیلخواهدشد.بهگزارش
تسنیم ،علی خدایی ،پیشتر ،دربــاره

تعویق برگزاری جلسات شورای عالی
کار ،گفته بود :وزارت کار جلسه را به
تعویق میاندازد و این اص ً
ال اتفاق قابل
قبول و خوشایندی نیست .برخالف

...

سالهای گذشته ،تا  16اسفند هنوز
هیچ مــذاکــره جــدی و رودررویـــــی با
کارفرمایان و دولت نداشتهایم .وی با
تاکیدبراینکهنبایددربرگزاریجلسات

گــفــتــنــی اســــت بـــا ت ــوج ــه بـــه نــرخ
تـــورم و همچنین پیشنهاد دولــت
بـــرای افــزایــش  20درصـــد حقوق
کارمندانش در بودجه  ،98طبیعتا
کمترین نرخ برای رشد حداقل مزد
 20درصد خواهد بود .البته با توجه
به حمایت چندباره وزارت کار از لزوم
افزایش قابل توجه دستمزد و تاکید بر
تورم زا نبودن این موضوع ،احتمال
افزایش دستمزد با نرخ های بیشتر
نیز کم نیست.

...

نقدینگی

مسکن

وزیر راه :مشوق های کاهش قیمت تمام شده مسکن در راه است

روایت روحانی از پشت پرده موسسات غیرمجاز

وزیرراهوشهرسازیباتأکیدبرعرضهزمینبرایاحداثمسکنگفت:سیاستماارائهمشوقهایی
برایتسهیل،تسریعوکاهشقیمتتمامشدهمسکناستتابهافزایشقدرتخریدمسکنمنجر
شود .اسالمی خواستار نظارت مدیران راه و شهرسازی بر نظام مهندسی شد و با اشاره به گزارشی
عجیب گفت« :از  ۹۲۸برجی که در تهران ساخته شده ۷۰۰ ،برج بدون پروانه ساختمانی انجام
شده است ».به گزارش فارس ،محمد اسالمی ،از احیای طرح جامع مسکن خبر داد .وی با تاکید
بر این که نظام مهندسی باید توسط مدیران راه و شهرسازی نظارت شود ،نتایج عجیب گزارش
شهرداری تهران به شورای عالی شهرسازی را مورد اشاره قرارداد و گفت :طبق این گزارش ،از
 ۹۲۸برجی که در تهران ساخته شده  ۷۰۰برج بدون پروانه ساختمانی انجام شده است .مگر
چنین چیزی ممکن است؟ واقعا چه مدیریتی اعمال می شود؟ اسالمی همچنین اعالم کرد :در
چندسالگذشتهدرحوزهتامینمسکندچارعقبماندگیبودهایمکهعقبماندگیبخشمسکن
را جبران خواهیم کرد .وی در مراسم بهره برداری از 620واحد مسکونی در مشهد به برنامههای
وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه اشاره کرد و گفت :امروز با خط مشی
تکمیل مسکن مهر و همچنین آغاز عملیات اجرایی احداث  ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کشور
یک برنامه مشخص برای تأمین مسکن وجود دارد که براساس نیاز جامعه و به گونهای تدوین شده
است که قشر متوسط و ضعیف را مخاطب قرار بدهد .وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر عرضه زمین
برایاحداثمسکنتصریحکرد:نکتهمهم ترکمکبهکسانیاستکهقصداحداثمسکندارند.
در این زمینه ،سیاست ما ارائه مشوق هایی برای تسهیل ،تسریع و کاهش قیمت تمام شده مسکن
است تا به افزایش قدرت خرید مسکن منجر شود.

رئیس جمهور با اذعان به رشد نقدینگی بر اثر پرداخت  30هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران
موسسات غیرمجاز اعالم کرد :نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را آفریدند؛
سر مردم را کاله گذاشتند و خودشان آن ها را به خیابان ها کشاندند .به گزارش ایسنا ،حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان گیالن
لزوم سامان دهی بانکها را مورد تأکید قرار داد و گفت :در این زمینه چند قدم مهم برداشته
شده است و در دولت یازدهم ،ریشه مؤسسات اعتباری غیرمجاز کنده شد .اگر چه در این مسیر
فحاشی و توهینهای زیادی به دولت شد که باید وزارت اطالعات یک روز پشت صحنه این
قضایا را منتشر کند .روحانی با بیان این که نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیرمجاز
را آفریدند؛ سر مردم را کاله گذاشتند و خودشان آن ها را به خیابان ها کشاندند! افزود :در
مسیر انحالل مؤسسات غیرمجاز بار سنگینی بر دوش دولت بود و توانستیم حدود  ۳۰هزار
میلیارد تومان پول مردم را پرداخت کنیم که البته این کار به طور طبیعی در افزایش نقدینگی
تأثیر داشته است ،اما نقدینگی اصلی را کسانی ایجاد کردند که مؤسسات غیرمجاز را تأسیس
کردند و مردم را به خیابان کشاندند و دولت به خاطر مردم ناچار شد که برای جبران زیان مردم
به آن ها پول پرداخت کند.
رئیس جمهور با بیان این که دولت گام دوم را برای اصالحات بانکی آغاز کرده است ،افزود :یکی
از این گامها ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه است که در این زمینه تصمیمگیریها
و هماهنگیهای الزم انجام شده است و البته در مسیر اصالحات بانکی گامهای دیگری را هم
در سال آینده برخواهیم داشت.

هند خواستار
معافیت بیشتر از
تحریم نفتی
ایران شد

در حالـی کـه هشـت مشـتری عمـده نفـت
ایـران حـدود دو مـاه دیگـر تـا پایـان مهلـت
معافیـت نفتـی خود فرصـت دارنـد ،خبرها
حکایـت از شـروع مذاکـرات ایـن کشـورها
بـا آمریـکا بـرای تمدیـد معافیـت دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،وینسـنت کمپـوس،
سـخنگوی بخـش انـرژی وزارت خارجـه
آمریـکا در ایـن بـاره گفـت :مذاکـرات بـا
هشـت مشـتری نفـت ایـران کـه در نوامبـر

(آبـان) معافیـت دریافـت کردنـد ،ادامـه
دارد .وی گفـت :مـا بـه مذاکـرات دوجانبـه
بـا هـر یـک از ایـن کشـورها از جملـه هنـد
ادامـه میدهیـم .در ایـن زمینـه یـک منبـع
آگاه هنـدی بـه رویتـرز گفـت :مذاکـرات
بـا واشـنگتن دربـاره تمدیـد معافیـت از
تحریمهـای ایـران به دلیـل تعطیلـی دولت
آمریـکا طوالنـی شـده و ایـن مذاکـرات
اکنـون از سـر گرفتـه شـده اسـت.

دانشگاه رفتهها در روستا
بیکارترند یا شهر؟
طی سال های گذشته سهم افراد دارای
تحصیالت عالی از کل بیکاران افزایش
یافتهاست.البتهاینموضوعدرروستاوشهر
تفاوتهاییدارد.چنانچهنمودارفوقنشان
میدهد،درروستاهاحدود 25درصدودر
شهرها  43درصد از بیکاران تحصیالت
عالیدارند!جالباینکههمدرروستاوهم
شهر،سهمدانشگاهرفتههاازکلبیکاراندر
سال97افزایشیافتهاست.

...

بازار خبر
فروشگاههای اینترنتی ملزم به
ارائه قیمت بعد و قبل از حراجی
شدند
فـــارس -یــک مــقــام مسئول در اتحادیه
کسبوکارهایاینترنتیدرپاسخبهاعتراض
مشتریان بــه تخفیفهای ساختگی در
فروشگاههایاینترنتی،گفت:فروشگاههای
بزرگ در حراجیها ملزم به ارائه قیمت بعد و
قبل از حراجی به اتحادیه شدهاند.

سیاست فروش فوری خودرو
ادامه دارد
خبر آنــایــن -مــعــاون ام ــور صنایع وزیــر
صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که تا
زمان تعدیل قیمتها ،سیاست فروش فوری
خــودرو ادامــه مییابد ،افــزود :قیمتها در
بازار رو به کاهش است.

قیمت آجیل شب عید اعالم شد
تسنیم -رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار
تهران در خصوص قیمت آجیل در ایام نوروز
گفت :قیمت هر کیلو آجیل شور در محدوده
 65تا  110هــزار تومان و قیمت هر کیلو
آجیل  4مغز نیز بین  150تا  170هزار
تومان نرخ گذاری شده است.

