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جهش تولید در گرو اصالح نظام
مالیاتی و بانکی
اگر نگاهی به برخی مولفه های حاکم بر اقتصاد
ایــران بیندازید ،ظرفیت های قوی و غنی برای
جهش تولید درون خود دارد؛ از ذخایر غنی نفت
و گاز که درمجموع در جایگاه اول جهان است و
چشم انداز تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی
و میعانات گازی و گاز را ایجاد کرده است تا معادن
ســرشــار و ســایــت هــای غنی گــردشــگــری کــه در
جایگاه 10کشور اول دنیاست و نیروی انسانی
جوان و متخصص و همسایگی با  15کشور که در
نوع خود کم نظیر است.چنین اقتصادی زمینه و
بستر برای جهش تولید فــراوان دارد اما بسیاری
از تولیدکنندگان و کارآفرینان اکنون از کمبود
نقدینگی یا سرمایه در گــردش می نالند و آن را
مانعی برای رشد تولیدات خود می دانند درحالی
که اکنون نقدینگی به رقم سرسام آور باالی دوهزار
هزارمیلیارد تومان رسیده است و ارزش پول ملی به
دلیل موضوع تورم هر روز کمتر از دیروز می شود.
در چنین شرایطی تردیدی نیست که برای تحقق
جهش تولید باید مشکل توزیع نقدینگی حل شود ،
چرا که نقدینگی به اندازه کافی وجود دارد و مشکل
در بازتوزیع آن است؛ به عبارتی نقدینگی مانند
خون در رگ های اقتصاد است که باید به اندازه و
در همه بخش ها وجود داشته باشد ،اکنون اقتصاد
ایران به مثابه بیماری است که از یک سو فشارخون
مزمن دارد و از سوی دیگر امالح و فاکتورهای مورد
نیاز برای تغذیه سلول های بافت های مختلف را
نــدارد؛ در چنین شرایطی تنها راه ممکن اصالح
روش توزیع مناسب نقدینگی است که با اصالح
نظام بانکی و مالیاتی مقدور است.به عنوان یکی
از مصادیق این تراژدی نظام بانکی اکنون ساالنه
حدود 225هــزار میلیارد تومان را در قالب سود
بانکی به اقتصاد پمپاژ می کند بدون آن که هیچ
گونه مالیاتی بر این رقم سرسام آور اعمال کند تا
این نقدینگی به گونه ای مناسب بازتوزیع شود و
جای تاسف بیشتر آن که وقتی نگارنده از رئیس کل
سازمان امور مالیاتی در اواخر سال گذشته درباره
اعمال مالیات بر سود سپرده های کالن بانکی در
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه پرسید ،پاسخ آن
بود که دراین الیحه چنین چیزی دیده نشده است
و تمرکز آن روی امالک و زمین است ،در حالی که
اگر حتی  10درصد مالیات بر این رقم بسته شود
 22.5میلیارد تومان دوباره برای توزیع در بخش
هایمختلفبهاقتصادبازمیگردد؛برایدرکاین
رقم باید گفت کل رقمی که از گرانی بنزین از هزار
تومان به  1500تومان سهمیه ای و 3هزار تومان
آزاد حاصل می شود  ،به گفته وزیر نفت در طول
سالحدود30هزارمیلیاردتوماناستکهدرقالب
یارانه معیشتی اکنون بازتوزیع می شود و مشابه
چنین ارقامی با اعمال مالیات بر سود سپرده های
کالن بانکی و موارد مشابه محقق می شود ،از این
گونه مصادیقدرنظامبانکیومالیاتیکشورفراوان
است و به اعتقاد نگارنده برای تحقق جهش تولید
الزم است به این حوزه نیز ورود جدی داشته باشیم.

خبر

گره کرونا بر تعیین دستمزد 99
در شرایطی که وضعیت تولید از یک سو و معاش
کارگرانازسویدیگربهدلیلشرایطکروناییبازار
پیچیده شده ،تعیین دستمزد کارگران در آخرین
جلسات شورای عالی کار بدون نتیجه باقی ماند.به
گزارشخبرگزاریتسنیم،دویستونودمینجلسه
شورایعالیکاربرایتعییندستمزد 99کارگران
در  29اسفند سال گذشته به نتیجه ای نرسید و به
نیمه اول فروردین امسال موکول شد .با این حال،
این مسئله تاکنون نیز تعیین تکلیف نشده است .به
گزارش فارس ،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در
حاشیهجلسهفوق،بابیاناینکهاینجلسه،سومین
جلسه شورای عالی اشتغال بوده و قبل از آن هشت
جلسهتخصصیکمیتهمزدبرگزارشدهاست،افزود:
متغیرهای زیــادی بــرای تعیین حداقل دستمزد
کارگراندرسالآیندهدخیلهستند   .
پیش از این و بعد از برگزاری دومین جلسه شورای
عالیاشتغال،علیخدایینمایندهکارگراندراین
شورا در خصوص به نتیجه نرسیدن جلسه شورای
عالی کار ،از اختالف کارگران و کارفرمایان بر سر
مبنای افزایش دستمزد خبر داده و گفته بود :نظر
نمایندگانگروهکارگریهمچنانحفظقدرتخرید
کارگراناست،درحالیکهنمایندهکارفرمایانرقم
دیگریرادرنظرداردواختالفایندورقمبسیارزیاد
است.خدایینظردولتوکارفرمایانراحفظحداقل
دستمزدبانرخرشد 18.5درصداعالمکردهوگفته
بود :حداقل حقوق کارمندان دولت  2.8میلیون
تومان است و ما میگوییم حداقل حقوق کارگران
نیز باید به همین نسبت افزایش یابد.به گزارش
خراسان،حداقلدستمزدکارگراندرسال،98یک
میلیونو 517هزارتومانتعیینشدهکهبااحتساب
رشد 18.5درصدبهیکمیلیونو 790هزارتومان
خواهدرسید.
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 3اقدام اقتصادیضدکرونایی

شاخص

 3ماه بیمه بیکاری ،کمک تا600هزار تومانی و  75هزار میلیارد تومان وام برای واحدهای اقتصادی
پس از دستورالعمل تنفس سه ماهه اقساط تسهیالت قرضالحسنه و وامهای کسب و کار در واپسین روزهای سال گذشته ،حمایت های اقتصادی
دولت برای مقابله با بیماری کرونا هم اینک در سه محور حمایت از خانوارها ،حفظ اشتغال و حمایت از بنگاه های آسیب دیده سازمان یافته است.
اقداماتیکهبهگفتهمعاوناقتصادیرئیسجمهوربرایآنها 100هزارمیلیاردتومانمنابعدرنظرگرفتهشدهاست

▪ 3ماه بیمه بیکاری برای بیکاران متاثر از کرونا

اورژانسی ترین اقدام دولت را می توان حمایت از بیکاران
متاثر از رکود کرونا دانست .به گزارش فارس در روز 12
فروردین ،دستورالعمل بیمه بیکاری به علت شیوع کرونا
توسط وزارت کار و تامین اجتماعی نهایی شده است .در این
دستورالعمل به اقدامات این وزارتخانه برای ارائه خدمات
شایسته تر به جامعه هدف در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه
بیکاری (نظیر طراحی سامانه الکترونیکی ثبت درخواست
متقاضیان بیمه بیکاری بدون نیاز به مراجعه حضوری به
ادارات کار استان ها و کاریابی های غیردولتی و همچنین
حذف مراحل حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری تا
پایان اردیبهشت ماه) اشاره شده و آمده است :ضروری است
ادارات کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ها پس از اخذ
درخواست متقاضیان واجد شرایط بیمه بیکاری از سامانه
مذکور که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در سامانه مربوط
ثبت نام میکنند ،به بررسی غیر حضوری کلیه شرایط
قانونی الزم اقدام و بدون نیاز به روال معمول و طرح موضوع
در کمیته های مربوط و در صورت احراز شرایط قانونی
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بابت ماه های اسفند
 ۹۸و فروردین و اردیبهشت  ،99فهرست مشموالن را به
شعب تامین اجتماعی مربوط برای برقراری مقرری بیمه
بیکاری ماه های مذکور ارسال کنند .این دستورالعمل
در بخش دیگر خود حاکی از آن است که استمرار پرداخت
مقرری بیمه بیکاری پس از پایان  ۳ماه مذکور (اسفند-
فروردین و اردیبهشت) مستلزم رسیدگی حضوری و طرح
پرونده در کمیته های مربوط است .همچنین شعب تامین
اجتماعی موظف اند در اسرع وقت ،برای برقراری مقرری
بیمه بیکاری افراد مشمول برای مدت زمان مقرر در این
دستورالعمل اقدام و نتیجه را به ادارات مذکور و متقاضی
اعالم کنند.

▪  75هزار میلیارد تومان تسهیالت مشروط حمایت
از بنگاه ها

دولت در بخش دیگری از اقدامات حمایتی خود ،بنگاه
های آسیب دیده از کرونا را به طور مشروط هدف قرار داده
است .بر این اساس ،قرار است به صاحبان کسب و کارهای
آسیب دیــده از کرونا که شاغالن خــود را اخــراج نکرده
باشند 75 ،هزار میلیارد تومان تسهیالت اعطا شود .نرخ
سود این تسهیالت حدود  12درصد خواهد بود که از محل
منابع بانکی و به مدد کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها
تامین خواهد شد .رئیس کل بانک مرکزی بازپرداخت این
تسهیالت را دو ساله و با تنفس چند ماهه اعالم کرده است.
اگر چه هنوز زمان اجرای این طرح مشخص نشده و بستگی
به تصویب آیین نامه آن در دولت طی روزهای آینده دارد،
اما علی ربیعی سخنگوی دولت  11فروردین و در نشست
خبری با خبرنگاران جزئیات دیگری از آن را ارائه کرد .به
گفته وی ،مالک برای پرداخت تسهیالت ،بهمن 98است.
این تسهیالت قرار است به منظور مقاصدی نظیر دستمزد
نیروی کار ،خرید مواد اولیه ،پرداخت دیون خدماتی و
کمک به افرادی که به دلیل فروش نرفتن کاال ،موجودی
انبار دارنــد ،به بنگاه های مشمول ارائــه شــود .مشاغل
مشمول این تسهیالت مراکزی نظیر توزیع و فروش صنایع
دستی ،مجتمعهای فرهنگی و آموزشی ،مجتمعهای
ورزشی و تفریحی ،آبمیوهفروشیها ،بستنیفروشیها،
قنادیها ،خشکبارفروشیها ،مراکز فروش کیف و کفش
و پوشاک ،فعاالن حمل و نقل درون و برون شهری ،مراکز
گردشگری ،رستوران ها و اغذیه فروشی ها و مراکز آموزشی
نظیر مهدهای کودک خواهند بود .ضمن این که کمیته ای
پیش بینی شده است که بسته به مورد ،اصناف و مشاغل
پیشنهادی جدید بــرای اضافه شــدن به ایــن فهرست را
بررسی خواهد کرد.

رشدمتزلزلبازارهایجهانیبعد ازسقوطشدید

صندوق بین المللی پول :سقوط اقتصاد جهانی بدتر از بحران 2009خواهد بود

در شرایطی که کشورهای غربی در
حال تجربه درگیری شدید با کرونا
هستند ،صــنــدوق بین المللی پول
هشدار داد که رکود اقتصادی جهانی
ناشی از شیوع ویروس کرونا میتواند
بدتر از بحران اقتصادی سال 2009
باشد.به گ ــزارش خــبــرگــزاری های
فــارس ،رویترز و بلومبرگ ،اقتصاد
جهانیوضعیتیبیسابقهراتجربهمی
کند .پل ام تامسن ،مدیر بخش اروپای
صندوق بینالمللی پول در بیانیهای
اعالم کرد« :درحالی که ما نمی دانیم
این بحران تا چه مدتی به طول خواهد
انجامید ،می دانیم که تاثیر اقتصادی
آن شدید خواهد بــود.».در پی شیوع
کرونا ،بورس آمریکا بیش از  20درصد
ارزش خــود را از دســت داده اســت و
انتظار برای رکود شدید و عقبگرد 10
درصدی اقتصاد جهانی وجود دارد.
در این شرایط رهبران گروه جی 20
در روز پنج شنبه متعهد شدند بیش از
 5تریلیون دالر به اقتصاد جهان برای
محدود کردن خسارت های مشاغل و
درآمدها تزریق کنند و «هر آن چه الزم
است برای غلبه بر این بیماری مسری
انجام دهند ».ناظران می گویند که
چنین اتــحــادی میان آن ها از زمان
بحران مالی سال 2008-2009
دیده نشده است.
▪از کار افتادگی صندوق ها بر اثر
بازار وحشی ماه مارس

در پی این توافق ،بازارهای جهانی
روز پنج شنبه و جمعه را مثبت سپری
کردند امــا همچنان نــاظــران نگران
تشدید شیوع کرونا هستند و رشدهای

این چنینی را متزلزل می دانند .چرا
که تزریق پول سیاست موقتی و مسکن
است .بورس آمریکا نسبت به ابتدای
سال جاری میالدی  21.8درصد از
ارزش خود را از دست داده و بدترین
سه ماهه از ســال  1987را به ثبت
رسانده است.بسته های حمایتی از
جمله بسته  2تریلیون دالری دولت
آمریکا برای حمایت از اقتصاد موجب
رش ــد بــیــش از  10درصـــد شاخص
داوجونز در آمریکا شد که بیشترین
رشد روزانــه از سال  1933تاکنون
محسوب میشود .برخی رسانه ها
بــازار و بــورس های جهانی را دیوانه
و وحشی توصیف کــرده انــد چــرا که
سقوط ها و رشدهای شدید و تاریخی
را به صورت پی درپی ثبت می کنند اما
روند کلی نزولی است.
▪ 10میلیون بیکار جدید در آمریکا

بــا وجـــود ســیــاســت ه ــای حمایتی،
وضعیت بــازار کــار آمریکا نیز نزولی
شده است .برای دومین هفته متوالی

ارزیابیکارشناسان
از الزامات
جهشتولید

محوریت اقتصاد دانش بنیان،
توجه به ظرفیت های بخش
کشاورزی واصالحات مالیاتی

تعداد افراد بیکار شده که برای دریافت
مزایای بیمه بیکاری در آمریکا ثبتنام
کردهاند به شدت افزایش داشته است.
به گــزارش رویترز ،انتظار مـیرود در
گزارش هفتگی که از سوی وزارت کار
آمریکا منتشر میشود ،تعداد افرادی
که هفته گذشته اقدام به ثبتنام برای
دریافت مزایای بیمه بیکاری کردهاند
از  3.3میلیون نفر فراتر رود.
شب گذشته ،وزارت کار ایاالت متحده
اعالم کرد موج شدید آمریکاییهایی
که درخواست پرداخت حقوق بیکاری
خود را ثبت کردهاند،این هفته با بیکار
شدن  ۶/۶میلیون آمریکایی ادامه
یافته اســت .رقمی که دوبرابر هفته
قبل بوده است .قبل از این که شیوع
ویــروس کرونا بخشهای مهمی از
اقتصاد آمریکا را تعطیل کند ،باالترین
نرخ بیکاری هفتگی آمریکا  ۶۹۵هزار
نفر در ۱۹۸۲بود .در بحران اقتصادی
بــزرگ جهان در مــارس  ۲۰۰۹هم
باالترین نرخ بیکاری ثبت شده هفتگی
 ۶۶۵هزار نفر بود.

همزمان با نام گــذاری سال جدید به جهش
تولید از سوی رهبر انقالب ،کارشناسان و
مسئوالن ارزیابی هایی را در خصوص الزامات
و برنامه های الزم بــرای تحقق جهش تولید
مطرح کردند.
از جمله مجید شاکری ،اقتصاددان ضمن
تاکید بر این که وضعیت تحریم ها و آثار جهش
نرخ ارز بر تورم به ثبات رسیده ،تصریح کرد:
دقیقا لحظه سوییچ کردن از وضعیت بی برنامه
فعلی به برنامه ریزی همساز و با هدف گذاری
مشخص است .وی افزود« :کاش پاسخ بخش
اجرا به این شعار سال حرف های کلی نباشد
بلکه معرفی صنایع یا بخش های هدف و ارائه
کمیت های هدف گذاری شده سنجش پذیر

▪حمایت  1500میلیارد تومانی از اقشار آسیب پذیر

کمک بالعوض و تسهیالتی به خانوارها ،محور سوم حمایت
های دولت از اقتصاد در دوران کروناست .بر این اساس و در
درجه اول برای سه میلیون نفر معادل یک میلیون خانوار
از پایین ترین سطوح درآمــدی جامعه ،کمک بالعوض
 200تا  600هزار تومانی در نظر گرفته شده است که در
چهار مرحله (مــاه) بین آن ها توزیع می شود .منابع این
طرح حــدود هــزار میلیارد تومان بــرآورد شده که ازمحل
هدفمندی یارانه ها تامین می شود .در اقدامی دیگر ،دولت
برای  4میلیون خانواری که در سطح باالتری از درآمد قرار
دارنــد ،با اختصاص  1500میلیارد تومان ،تسهیالت تا
سقف دو میلیون تومان در نظر گرفته اســت .به گزارش
مهر از ابالغیه معاون اول رئیس جمهور در این زمینه ،نرخ
سود این تسهیالت  12درصد است که البته  8درصد از
سود  ۱۲درصــدی آن توسط دولــت به بانکها پرداخت
میشود .بازپرداخت این تسهیالت نیز  27ماهه با دوره
تنفس  3ماه خواهد بود .ابالغیه فوق ،مشموالن این طرح
را که از آن به «خرید اعتباری اضطراری ناشی از کرونا یاد
شده» ،اقشار آسیبپذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان
تاکسی،اتوبوس،مینیبوسوکرایههایبینشهری ،دست
فروشان وکارگرانفصلیاعالمکردهاست.طبقاینطرح،
بانک های عامل (همان بانک های واریز کننده یارانه افراد)
موظف اند تا  ۴۸ساعت پس از اعالم وزارت کار ،به ترتیب
اعتبار یک میلیون تومانی را در کارت خانوارهای یک نفره و
 ۲میلیون تومانی را در کارت خانوار بیش از یک نفره فاقد
درآمد ثابت (مشمول) منظور کنند .در این طرح ،مشموالن
نیازی به مراجعه به بانکها ندارند و بانکها با اخذ تعهد
الکترونیک میتوانند اقساط را از یارانه و کمک هزینه
معیشتی افراد کسر کنند .همچنین داشتن چک برگشتی
و اقساط معوق بانکی مانع دریافت این تسهیالت نمیشود.

درپیبازگشتکشورهابهمیزمذاکرهو
احتمالکاهشقابلتوجهعرضهنفترخداد

بازگشت نفت از
کف قیمت  18ساله
قیمت نفت که در پی شیوع کرونا و شکست مذاکرات کاهش تولید
تا محدوده  20دالر سقوط کرده و به کمترین مقدار از سال 2002
رسیده بود ،روز پنج شنبه با جهش حدود  50درصدی به باالی 30
دالر بازگشت .با وجود نوسانات ،دیروز هم بازار نفت مثبت بود و
شاخص قیمت برنت در محدوده  33دالر قرار گرفت.
احیای قیمت نفت در پی اعالم آمادگی کشورهای تولیدکننده
برای مذاکره و اعالم خبر برگزاری نشست اوپک پالس رخ داد .به
گزارش خبرگزاری های فارس و رویترز ،وزارت انرژی آذربایجان
اعالم کرد نشست گروه اوپک پالس قرار است در  6آوریل و به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شود.
▪احتمال حضور آمریکا در مذاکرات

نکته جالب ،مداخالت قابل توجه رئیس جمهور آمریکا برای
افزایش قیمت نفت و طرح موضوع احتمال حضور آمریکا در
مذاکرات است .ترامپ همواره مخالف و منتقد تالش های اوپک
برای افزایش قیمت نفت بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعــام کــرد :به صورت
جداگانه با سران عربستان و روسیه گفتوگو کرده و معتقد است
که طی روزهای آینده شاهد توافق بین این دو کشور خواهیم بود.
همچنین ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت :روسیه و
عربستان در حال گفت و گو در این باره هستند و در صورتی که نیاز
باشد من هم در زمان مناسب به این گفتوگوها ورود خواهم کرد.
دونالد ترامپ در اظهاراتی عجیب مدعی شد که واسطه توافقی
میان روسیه و عربستان برای کاهش تولید 10تا 15میلیون بشکه
نفت در روز شده است .این رقم ،بی سابقه است و  10تا  15درصد
عرضه جهانی نفت را شامل می شد.
اگرچه ترامپ گفته هیچ پیشنهادی برای کاهش تولید نفت آمریکا
نداده است اما رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه
گفت« :ما با عربستان و برخی کشورهای دیگر در ارتباط هستیم.
بر اساس این تماس ها ،ما متوجه شدیم که اگر تعداد اعضای اوپک
پالس افزایش یابد  ،احتمال یک توافق مشترک برای توازن بازار
نفت وجود دارد».

اعم از مقدار تولید یا صــادرات این بخش ها
باشد .به نحوی که گــزارش سه ماهه آن هم
اعتماد عمومی به سیاست گذار و هم اعتماد به
نفس از دست رفته سیاست گذار را باز گرداند.
ایــن شعار ســال به معنای واقعی کلمه یک
« هدف گذاری» است».
خــبــرگــزاری فــارس هــم در گــزارشــی ،وضع
مالیات بر عایدی سرمایه را یک راهبرد مهم
جهش تولید دانست و نوشت:دریافت مالیات از
سود سپرده های بانکی یکی از منابع درآمدی
مهم و از ابزارهای اصلی هدایت منابع به سمت
تولید در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و
حتی برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه و
افغانستان است.

طیبی ،کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو
با ایسنا ،سیاستگذار یهای بانک مرکزی
و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری
توسط دولــت را در تحقق جهش تولید الزم
دانــســت و مـــواردی همچون نــرخ بیکاری و
تورم باال ،نوسانات نرخ ارز ،تحریمها ،رشد
اقتصادی و تولید ناخالص داخلی منفی را
موانع تحقق شعار سال اعالم کرد.
گفتنی است برخی تحلیل گران نیز در وضعیت
کرونایی جامعه ،اقتصاد دانش بنیان و کسب
و کارهای متکی بر فناوری ارتباطات را کلید
جهش تولید دانسته اند .به تازگی بخشنامه
هایی نیز برای حمایت از استارت آپ ها ابالغ
شده است.

کارنامه تورم در سال 98
نرخ تورم (متوسط قیمت ها در  12ماه منتهی
به اسفند  98نسبت به رقم مشابه در اسفند
 )97در حالی بــه  34.8درصــد رسید که
گروه مبلمان و لوازم خانگی با  49.3درصد
رکورددار بیشترین و گروه ارتباطات با 15.4
درصد رکــورددار کمترین نرخ تورم شدند .از
منظر رشد قیمت ها در اسفند  98نسبت به
اسفند  97نیز ،نرخ تورم نقطه به نقطه به 22
درصد رسید .در این زمینه گروه حمل و نقل با
 44.8درصد رکورددار بیشترین رشد قیمت
شد .گروه ارتباطات نیز با  3.3درصد کمترین
رشد قیمت را به خود اختصاص داد  .

بازار خبر

نرخ سازی دالالن ارز در تعطیلی
صرافیهای رسمی
فارس  -رئیس شورای عالی کانون صرافان با بیان
اینکهقیمتهاییکهبهعنواننرخارزدرکانالهای
تلگرامی منتشر میشود غیرواقعی است ،افزود :به
دلیلفعالیتنکردنصرافیهایرسمی،بازارارزبه
دستدالالنافتادهکهبامعاملهبینخودنرختعیین
میکنند.قیمتدالردرروزهایاخیرروندصعودی
داشته و برخی کانالهای تلگرامی قیمتهایی
در سطح  16هزار تومان را منتشر کردهاند .این
افزایشقیمتونرخهایمعامالتیدرشرایطیدرج
میشود که تقریبا اغلب صرافیها تعطیل یا نیمه
تعطیلهستند.

 1/2میلیون خانوار به فهرست
یارانه معیشتی اضافه شدند
مهر -سخنگوی شناسایی مشموالن طرح
حمایت معیشتی گفت 19 :میلیون و  ۱۰۰هزار
خانوار ،بسته معیشتی ماهانه دریافت می کنند.
حسین میرزایی افزود :تعهد دادیم به  ۶۰میلیون
نفر بسته معیشتی پرداخت کنیم ،امــا اکنون
بیش از  ۶۰میلیون نفر کمک معیشتی دریافت
میکنند.همچنین  ۳میلیون و  ۷۰هزار خانوار
اعتراض کردند که از بین آنها یک میلیون و۱۷۶
هزارخانواراعتراضشانپذیرفتهشدوبهفهرست
اضافه شدند .براساس این گزارش ،در مجموع
 ۴میلیون و  ۳۰۰هزار نفر به فهرست مشموالن
اضافه شدند و معوقات را نیز دریافت کردند.

سهم دالر از ذخایر جهانی
در کمترین سطح  ۶سال اخیر
ایسنا  -صندوق بینالمللی پول اعالم کرد سهم
دالر از ذخایر ارزی جهان به  60/8درصد رسیده
است .به گزارش رویترز ،اقبال بانکهای مرکزی
جهان به دالر رو به کاهش است و ارزهای امنتر
نظیرینژاپنوفرانکسوئیسدرحالگرفتنجای
اسکناس سبز هستند .آنطور که دادههای جدید
صندوق بینالمللی نشان میدهد ،سهم دالر از
ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه چهارم سال به
 60/8درصد رسیده است تا بدین ترتیب دومین
کاهش متوالی سهم ذخایر دالری به ثبت برسد.

قیمت مسکن در تهران به متری
 15/6میلیون تومان رسید
مهر  -بر اساس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد
مسکن وزارت راه و شهرسازی ،متوسط قیمت
مسکن در تهران در اسفند ماه  ۹۸به متری ۱۵
میلیون و  ۶۵۸هــزار و  ۸۰۰تومان رسید .بر
اساس این گزارش ،تعداد مبایعات در این ماه،
 ۱۰هزار و  ۲۴۲فقره بود .این در حالی است
که در ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند ۱۳ )۹۷
هزار و  ۳۳فقره و در ماه قبل از آن (بهمن  )۹۸نیز
 ۱۳هزار و  ۵۵۰فقره مبایعه نامه ثبت شده بود.

گندم  2500تومان قیمت گذاری
شد
فــارس  -قیمت تضمینی خرید گندم در سال
 ۹۹به ازای هر کیلوگرم  ۲۵هزار ریال در جلسه
هیئت وزیران تصویب شد.

