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بنیان گذار کبریت توکلی
و ماشین سازی تبریز درگذشت

شاخص

ایســنا -تقی توکلی کار آفرین و بنیان گذار صنعــت نوین آذربایجان صبح سهشــنبه در  ۸۶ســالگی و به دلیل کهولت ســن در تبریز
چشم از جهان فروبست.وی بنیان گذار کارخانه «کبریت توکلی» تبریز بود .احداث کارخانه ماشینسازی تبریز در سال  45و سپس
کارخانههاییمانندپمپایران،موتوژن،ایدم،کمپرسورسازیوشرکتگسترشصنایعریلی،نیزبخشیازخدمات اوبهشمارمیرود.

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

(سامانهسنا)

) 514(107.514

) 372 ( 125.628

) 230(137.823

16.155

29.805

مشهد

3.428.000

36.000.000

11.800.000 19.500.000 ) 1/000/000( 37.200.000

شاخصکلبورس

) 1/643( 163.967

هرگرمزعفراننگین

119/912

هرگرمزعفرانپوشال

82/597

تهران

3.428.120

36.200.000

12.000.000 19.300.000

نرخ ارز

سکه طرح جدید

نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

) 300/000(37.500.000

نیم سکه

ربع سکه

با سفر ظریف و یک هیئت تجاری ۷۰نفره به هند صورت گرفت

سهم عمده کاالهای
واسطه ای از مجموع واردات
بیشترینسهمازکاالهایوارداتیکشور
در سال های اخیر را کاالهای واسطهای
تشکیل داده اســت .با توجه به این که
کاالهای واسطه ای ،در تولید به کار
گرفته می شوند ،این موضوع ،وابستگی
شدید بخشی از تولیدات داخلی (که
برای تولید ،نیازمند واردات هستند)
به خارج را نشان می دهد .طبق آمارها،
مجموع واردات کــاالهــای مصرفی و
سرمایه ای (با دوام) کمتر از کاالهای
واسطه ای اســت( .آمـــار :خبرگزاری
فارس به نقل از سازمان برنامه و بودجه)

...

بازار خبر
کاهش تلفات برق به  16.6درصد

فارس  -میزان کل تلفات بخش انتقال و
توزیع برق از  18.1درصد در سال  89به
 16.6درصد در سال  1396کاهش یافته
است.

قیمت مرغ به زیر  ۱۳هزارتومان
رسید
مهر  -رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ،از
کاهش قیمت مرغ به  ۱۲هزار و  ۹۵۰تومان
در مراکز خــرده فروشی خبر داد .مهدی
یوسفخانی با اشاره به ادامه روند کاهشی
قیمت مرغ در بازار ،از کاهش حدود ۸۵۰
تومانی نرخ این کاال در بازار خبر داد و گفت:
قیمت هر کیلوگرم مــرغ در مراکز خرده
فروشی ،به کیلویی  ۱۲هزار و  ۹۵۰تومان
رسیده است.

...
گزارش

پرداخت بسته حمایتی
تنها به یک گروه کامل شد

با گذشت دو مــاه از تصویب و ابــاغ قانون
«دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و
حمایت غذایی از گروههای کمدرآمد جامعه»،
نه تنها دور دوم پرداختی ها آغاز نشده است
بلکه در دور اول نیز فقط یک گروه از چهار گروه
مشمولبهطورکاملبستههایخودرادریافت
کرده اند.گفتنی است این دستورالعمل اواخر
آبان تصویب و ابالغ شده بود اما تاکنون فقط
گــروه اول مشمول یعنی ،خانوارهای تحت
پوششنهادهایحمایتیبستهرابهطورکامل
دریافت کرده اند .به گزارش تسنیم ،طبق این
دستورالعملچهارگروهمشمولدریافتبسته
معرفی شدند که عبارتند از:
 1ــ خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و
سازمان بهزیستی
 2ــ بازنشستگان کشور
 3ــ خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 30
میلیون ریال در گروههای مختلف (کارگران
ساختمانی ،قالیبافان و  ...وگرو ههای
مشمول که توسط وزارت رفــاه اجتماعی
شناسایی میشوند).
 4ــ دیگرخانوارهای ک ـمدرآمــد با درآمــد
مــاهــانــه کمتر از  30میلیون ریـــال که
درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته
امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
پذیرفته میشود.گفتنی است پرداختی به
گروه دوم یعنی بازنشستگان نیز به حدود
 75درصــد رسیده اســت .احمد میدری،
معاون رفاه وزارت کار در این خصوص گفته
است که تا کنون  75درصــد بودجه برای
بازنشستگان تأمین اجتماعی دریافت شده،
پس از تأمین کامل به بازنشستگان پرداخت
میشود و پس از اینکه سبد حمایتی به این
گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمهشده
تأمین اجتماعی میرسد .به گزارش تسنیم،
سازمان تأمین اجتماعی طی پیامی اعالم
کــرده است که زمــان دقیق پرداخت سبد
حمایتی به شاغالن مشخص نیست.

واکنش بانک مرکزی به مصوبه
ممنوعیت انتشار نرخ تورم

احیای شرکای سنتی

انتشار آمار اقتصادی را ادامه
می دهیم

ظریف:منتظرکانال مالی اروپا نمی مانیم و با شرکای سنتی خود رایزنی میکنیم

وزیــر امــور خارجه به همراه هیئتی
 70نفره از بازرگانان اتاق بازرگانی
و شــرکــت ه ــای مهم کــشــورمــان به
هندوستان سفر کردهاست،سفریکه
به نظر می رسد بخشی از رویکرد جدید
ایران برای احیای شرکای سنتی خود
در زمینه تجارت و بازرگانی است.
محمد جواد ظریف و بسیاری دیگر از
مسئوالن کشورمان طی هفته های
اخیر و در پی تعلل های اتحادیه اروپا
برای نهایی کردن سازو کار ویژه مالی
با ایران ( )SPVبه وضوح ضمن انتقاد
از اروپــا از تمرکز بیشتر بر روابــط با
شرکای سنتی ایران یعنی چین ،هند ،
روسیه و برخی کشورهای دیگر سخن
به میان آورده انــد .رئیس دستگاه
دیپلماسی کــه از ســوی بسیاری از
منتقدان خود به گرایش به سمت اروپا
و نادیده گرفتن ظرفیت های روابط با
شرق و کشور های همسایه متهم شده
بارها این اتهام را رد کرده و به آمار سفر
های خود به این کشور ها در مقایسه
با کشور های اروپایی اشاره می کند.
وی در عین حال روز گذشته و در دهلی
به وضوح تاکید کرد:پیشرفت سازو
کار مالی اروپایی ها با ایران را در حد
انتظار نمی دانیم و به همکاری با اروپا
درباره سازوکار ویژه مالی ( )SPVادامه
می دهیم اما منتظر اروپا نمی مانیم و با
شرکای سنتی خود برای تامین منافع

مــردم ایــران رایزنی می کنیم .وزیر
حمل و نقل هند نیز در دیــدار با وزیر
خارجه کشورمان از موافقت دولت
هند با گشایش شعبه یک بانک ایرانی
در این کشور خبر داد .در این حال،
خبرگزاری رویترز همزمان با این سفر
خبر داد که شرکت هندی خرید نفت
ایران را از سر خواهند گرفت.
▪ایران تامین کننده نفت هند بوده
و خواهد بود

به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف
در بدو ورود خود به هند و در فرودگاه
دهلی نــو ،با بیان ایــن که وی و وزیر
امور خارجه هند ،رئیس کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور هستند،
اظــهــار کــرد :در مــاقــات بــا وی این
فرصت فراهم میشود که در زمینه
صــــادرات نفت صحبت کنیم.وی
تصریح کــرد :ایــران هــمــواره تامین
کننده مطمئن نفت برای هند بوده
و خــواهــد بــود .ظریف همچنین به
زمینه های خوب همکاری دو کشور از
جمله بندر چابهار و یک توافق بانکی
خوب با هندی ها در پاییز امسال و
بعد از تحریم ها اشاره کرد و گفت :این
توافق این امکان را برای کشور فراهم
میکند که هم صــادرات و واردات و
هم دیگر نیازهای مالی را از این مسیر
تامین کند.

▪موافقت هند با گشایش شعبه
بانک ایرانی در این کشور

ظریف همچنین در نخستین روز کاری
از سفر سه روزه خود به هند ،با وزیر
حمل و نقل این کشور دیــدار و گفت
وگو کرد .در حاشیه این دیدار« ،نیتین
گادکاری» وزیــر کشتیرانی ،حمل و
نقل و بزرگراه های هند دیدار با ظریف
را بسیار مفید توصیف کرد و همچنین
از موافقت دولت این کشور با افتتاح
یک شعبه بانک پاسارگاد ایــران در
بمبئی (مومیای) خبر داد .گادکاری
همچنین فعالیت هــای انجام شده
در خصوص چابهار را مثبت ارزیابی
کرد و گفت :در مقطعی قرار داریم که
چابهار به زودی فعالیت کامل خود را
آغاز خواهد کرد.
▪ظریف:منتظر SPVاروپا نمی مانیم

وزیر امور خارجه در حاشیه دیــدار با
وزیــر حمل و نقل هند ،در خصوص
همکاری با اتحادیه اروپا اظهار کرد:
ما به همکاری با اروپا درباره سازوکار
ویژه مالی ( )SPVادامه می دهیم اما
منتظر اروپــا نمی مانیم و با شرکای
سنتی خود برای تامین منافع مردم
ایران رایزنی می کنیم .ظریف گفت:
اروپایی ها در خصوص سازو کار ویژه
مالی تالش کرده اند اما در حد انتظار
ما نتوانستند که پیشرفت کنند.رئیس

دادستان تهران در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

بدهی مالیاتی  28هزارمیلیاردی دارندگان
کارت های بازرگانی

دادستان تهران گفت :بدهی مالیاتی دارندگان
کــارت هــای بــازرگــانــی تــا ســـال۲۸ ،۹۶هــزار
میلیارد تومان است .با کسانی مواجه هستیم
که از مزایای کارت بازرگانی بهر همند هستند
و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.
به گزارش مهر ،نشست مشترک دادستانی
تهران و مسئوالن اتاق بازرگانی روز شنبه ۱۵
دی ماه با حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی
ایران ،سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران
بزرگ وتعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای
تهران به ریاست جعفری دولـتآبــادی برگزار
شد.دادستان تهران با تشریح نحوه سوء استفاده
از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای
کالن اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج
حاصل از پروندههای اخیر ،اظهار کرد :بررسی
پروند ههای متشکله در شش ماهه اخیر نشان
میدهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که
به نوعی هویت افــراد را نشان مـیدهــد ،سوء

استفاده و از این مدارک به عنوان بستری برای
اقدامات مجرمانه استفاده کردهاند.وی به سوء
استفاده متهمان اقتصادی از کارتهای بانکی،
مجوزهای بهرهبرداری پتروشیمی و کارتهای
ملی اجــار های اشــاره کرد و مصداق چهارم را
سوء استفاده از کار تهای بازرگانی دانست و
گفت :نقش افرادی که از کارتهای اجارهای یا
وکالتی سوء استفاده میکنند پر رنگ است.وی
از اتاق بازرگانی خواست که در صدور کارتهای
بازرگانی به میزان وظیفهای که دارد ایفای نقش
کند و گفت  :متهمی به نــام فرخزاد که ۴۰۰
میلیون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی گرفته و اکنون
در زندان است ،سواد زیادی ندارد .از این رو باید
بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است
یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت
بازرگانی گرفته است .بنابراین به جای سلب
مسئولیت از خود ،در حد وظیفه به رفع مشکالت
کمک کنیم.

 ۲۸۰هزا ر کارگر قطعه ساز بیکار شدند

تــســنــیــم  -یـــک مــقــام مــســئــول در صنعت
قطعهسازی ،با بیان این که  ۲۸۰هــزار نفر از
ابتدای سال تاکنون ،بیکار شدهاند ،افزود۱۳۰ :
هزار نفر تعدیل و  ۱۵۰هزار نفر تعلیق شدهاند.
آرش محبینژاد در گردهمایی قطعه ســازان
خودرو اظهار کرد :قیمتهای فروش قطعات ،به

رغم افزایش قیمتهای مواد اولیه و نهادههای
تولید هنوز از سوی خودروسازان اصالح نشده
است و بر همین اساس ،قطعهسازان با زیان قابل
توجهی روبه رو هستند؛ ضمن این که مجموع
مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به بیش از
 20هزار میلیارد تومان میرسد.

...
خبر

دستگاه دیپلماسی تصریح کــرد :ما
به همکاری با اروپا درباره  SPVادامه
میدهیم اما منتظر آن ها نمی مانیم و
با شرکای سنتی خود مثل هند ،چین
و روسیه در راستای منافع مردم ایران
همکاری می کنیم.
▪آماده تعامل با شرق هستیم

ظریف همچنین در انجمن اقتصاد
ایــران -هند شرکت کرد .وی در این
نشست ،با بیان این که ما آماده تعامل
بیشتر بــا شــرق و طــرف هــای دیگر
هستیم ،افزود :هند در شرایط سخت
در کنار ایــران بــوده و در زما نهای
بهتر هم در کنار ما خواهد بود.در این
نشست ،ویجای کومار سینگ ،وزیر
مشاور در امور خارجه هند ایران را نه
صرف ًا یک شریک تجاری برای هند،
بلکه همسایه ای نزدیک خواند و گفت:
ما با این کشور حوزه های اقتصادی
و امنیتی مشترک داریم .ما شرکایی
در حوزه های مختلف و دغدغه های
مشابه داریــم.مــدیــرعــامــل سازمان
منطقه آزاد چابهار نیز در این نشست
از ثبت بیش از سه هزار شرکت در این
منطقه خبر داد و گفت :از این تعداد

 400شرکت از  15کشور مختلف به
ثبت رسیده است.در نشست انجمن
اقتصاد ایــران -هند همچنین اتاق
های بازرگانی ،صنایع و معادن ایران
و هند تفاهم نامه مشترک همکاری
اقتصادی با یکدیگر امضا کردند.
بــه گـــزارش ایــســنــا ،در ایــن جلسه،
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران ،اعمال
تعرفه هــای تبعیضی بــرای واردات
محصوالت ایرانی به هند نسبت به
دیگر کشورهای صادرکننده به هند
و در مقابل ورود کاالهای هندی مانند
چای و برنج بدون تعرفه تبعیضی به
ایران و نیز مشکل انتقال پول در زمینه
دارو را از موانع تجارت بین دو کشور
بیانکرد.شافعیهمچنینحذفدالر
از مــراودات تجاری ،اعطای معافیت
مالیاتی برای پرداخت های روپیهای
خرید نفت از ایــران توسط مشتریان
هندی را از خبرهای خوش در روابط
تجاری دو کشور بیان کرد.شایان ذکر
است همزمان با سفر وزیر امور خارجه
به هند ،خبرگزاری رویترز به نقل از
منابع آگــاه خبر داد که شرکتهای
نفتی پس از توقف سه ماهه خرید نفت
از ایران را از سر میگیرند.

بــانــک مــرکــزی بــه تصمیم روز گذشته
کمیسیون تخصصی شــورای عالی آمار
برای ممنوعیت انتشار نرخ های تورم و رشد
اقتصادی واکنش نشان داد و اعالم کرد:
بانک مرکزی براساس قانون ،همچنان
به تولید و انتشار آمار اقــدام خواهد کرد.
محمود چلویان ،مدیر اداره آمار اقتصادی
بانک مرکزی با اشاره به دالیل تفاوت نتایج
نــرخ تــورم بانک مرکزی و مرکز آمــار ،در
خصوص دلیل منتشر نکردن نــرخ تورم
آذرمـــاه تــوســط بــانــک مــرکــزی ،گــفــت :به
تازگی نیز بین نتایج شاخص تورم اعالمی
بانک مرکزی و مرکز آمار تفاو تهایی رخ
داده کــه ممکن اســت بــرای عموم باعث
سردرگمی و ســوء تفاهم شــود ،به همین
دلیل و باتوجه به این که مرکز آمــار ایران
نــرخ تــورم را قبل از بانک مرکزی منتشر
میکند ،تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص
تورم بانک مرکزی فعال منتشر نشود تا با
انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی
دوجانبه در خصوص اختالفات آمارها ،این
اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در
واکنش به تصمیم کمیسیون تخصصی
شورای عالی آمار ،با اشاره به این که مبنای
فعالیتهای آماری بانک مرکزی بند (پ)
ماده  ۱۰احکام دایمی برنامههای توسعه
کشور است ،افزود :این بانک با سابقه ۸۰
ساله تولید آمارهای اقتصادی به ویژه نرخ
تورم همواره ایفای نقش کرده است و در این
مدت عموم مــردم ،دستگا ههای اجرایی،
محققان ،دانشگا هها و مراجع قضایی از
آمارهای بانک مرکزی استفاده کردهاند.

