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اخبار کوتاه

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

واریز یارانه خردادماه پنجشنبه این هفته
ســازمان هدفمندی یارانهها اعالم کرد که هشتاد و هشتمین مرحله پرداخت
یارانه نقدی در ســاعت  24پنجشنبه (بیســت و چهارم خردادماه) به حساب
سرپرســتان خانوارها واریز می شــود.مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن
دریافت یارانه نقدی همانند ماههای گذشــته  455هزار ریال اســت.افزون بر
یارانهها ،افزایش حداقل مســتمری خانوارهای مدجویان تحت حمایت کمیته
امدادامام خمینی(ره) و ســازمان بهزیستی کشور نیز پنجشنبه این هفته واریز
می شود که بالفاصله امکان برداشــت آن وجود دارد.یارانه نقدی در چارچوب
قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه  1389تاکنون به مردم پرداخت می شــود.
می کند که حدود
دولــت ماهانه  34هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت 
 20هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمتها تامین و بقیه براساس قانون
از بودجه عمومی برداشت میشود.

تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری از گمرک
گمرک جمهوری اســامی ایران در بخشــنامه ای مهلت ترخیص خودروهای
ســواری دارای ثبت ســفارش و یا قبض انبار را تــا  24خردادماه تمدید کرد.
براساس اعالم گمرک خودروهای سواری دارای ثبت سفارش یا قبض انبار  9دی
ماه  1396فقط تا تاریخ بیست و چهارم خردادماه امسال مهلت دارند خودروهای
خود را ترخیص کنند .گمرک جمهوری اســامی ایران نهم اســفندماه  96در
بخشنامه ای اعالم کرد ترخیص همه خودروها (به استثنای خودروهای مربوط
به محل مصوبات جانبازان و معلوالن) که تا پیش از نهم دی ماه ثبت ســفارش
شده و پذیرش درخواست ابطال اظهارنامههای مربوط ،فقط به اعالم شماره ثبت
سفارش ،شرح موضوع و هماهنگی با این مرکز قبل از هرگونه اقدام منوط است.
براساس این گزارش،در مجموع پارسال مجوز ثبت سفارش و تاییدیه  70هزار و
 75دســتگاه خودروی وارداتی در بانک اطالعاتی گمرک ثبت شده و این تعداد
خودرو به ارزش یک میلیارد و  838میلیون و  851هزار دالر وارد کشور شد.

موافقت شورای رقابت
با افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان
براساس اعالم رئیس شورای رقابت ،شــرکتهای ایرانخودرو مجاز به افزایش
 ۷.۱۸درصدی و ســایپا مجاز به افزایش  ۷.۰۱درصدی نرخ خودروهای زیر ۴۵
میلیون تومان خود شــدند.به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا شــیوا از محاسبات
مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول
قیمت گذاری هســتند ،خبر داد و گفت :به طور متوســط خودروهای ساخت
داخل شرکت ایران خودرو ،معادل  ۷.۱۸درصد و سایپا به طور متوسط افزایش
 ۷.۰۱درصــد اجازه افزایش قیمت دارند.رئیس شــورای رقابت افزود :در بخش
خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوســط افزایش  ۵.۶۲مورد تأیید مرکز
ملی رقابت قرارگرفته اســت؛ بر این اساساز اول تیرماه امسال خودروسازان می
تواننــد حداکثر به میزان درصدهای اعالمــی قیمت محصوالت خود را افزایش
دهند.

اعالم جدیدترین ردهبندی کیفی خودروهای داخلی
گزارش ردهبندی کیفی خودروهای ســواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال
منتشر شــد.در گروه خودروهای با ســطح قیمتی کمتر از  ۲۵میلیون تومان،
سایپا  ۱۳۱و سایپا  ۱۳۲یک پله صعود کیفی داشته و دو ستاره کیفی را کسب
کردهاند .ســایپا  ۱۱۱اما همچنان در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها
یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است.در گروه خودروهای با سطح
قیمتی  ۲۵تا  ۵۰میلیون تومان ،ســاندرو ،پژو  ۲۰۷اتوماتیک ،تندر  ۹۰پالس
و پارس تندر چهار ســتاره کیفی را کسب کردهاند.خودروهای تندر  ۹۰پالس
اتوماتیک ،تندر  ،۹۰رانا ،پژو  ،۲۰۶پژو  ۲۰۶صندوقدار و دناپالس ســه ستاره
کیفی را کسب کردهاند .باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه قیمتی شامل
نیو امویام  ،۳۱۵دنا ،دانگ فنگ  ،H۳۰ســورن ،پژو  ،۴۰۵سمند ،پژو پارس،
تیبا ،ساینا و تیبا هاچبک دو ستاره کیفی را کسب کردهاند.در گروه خودروهای
با سطح قیمتی  ۵۰تا  ۷۵میلیون تومان B۳۰ ،دارای چهار ستاره کیفی است.
چانگان  ،CS۳۵آریزو  ۵و برلیانس  H۳۳۰ســه ســتاره کیفی کسب کردهاند.
خودروی لیفان  X۶۰اتوماتیک نیز دارای دو ستاره کیفی است.

فعالیت  ۱۸هزار بنگاه امالک در تهران

رییس اتاق اصناف ایران ،دستفروشــی و شغلسازی نامناسب که بر اساس نیاز و
شاخصهای اقتصادی نیست را مهمترین دالیل رکود در بازار دانست و گفت :به
عنــوان مثال در تهران بیش از  ۱۸هزار بنگاه معامالت ملکی وجود دارد که باید
پرســید آیا حضور همه آنها ضروری است!؟علی فاضلی در گفت و گو با ایسنا،
اظهار کرد :در بخشی از بازار با رکود مواجه هستیم که رکود به وجود آمده چند
عامل دارد .یکی از آنها این اســت که طی دهههای اخیر ایجاد شــغل بر اساس
نیاز در کشور انجام شده ،نه براساس شاخصهای اقتصادی .یعنی فعاالن اقتصادی
از آنجاکه به کار احتیاج داشــتند وارد این مشاغل شدند.وی افزود :از سوی دیگر
نیز تعدد بنگاههای صنفی خود به معضلی برای ایجاد رکود تبدیل شــده است.
مشاهده میکنید که پدیده دستفروشــی نیز روز به روز بیشتر میشود و مقابل
مغازهها و بنگاههای صنفی ســازمان یافته که حــق و حقوق دولت را میپردازند
چگونه چنین خالف روشــن و آشــکاری صورت میگیرد.فاضلی ادامه داد :نظام
دستفروشی واقعیتی از جامعه اســت که نمیشود آن را کتمان کرد .بخشی که
نمیتواند مستقیما به مصرف کننده وصل شود ،خطر ایجاد میکند.
اخبار انرژی

اوج مصرف برق کشور در محدوده  48هزار مگاوات
شــرکت مدیریت شبکه برق ایران پیک مصرف برق کشور در روز دوشنبه را 48
هزار و  340مگاوات گزارش کرد .اوج مصرف برق در سال گذشته در همین زمان
برابر با  49هزار و  339مگاوات بود.با توجه به افزایش هر ســاله تعداد مشترکان،
پیش بینی می شد مصرف برق کشور امسال در زمان پیک نسبت به سال گذشته
حــدود پنج درصد افزایش یابد.میزان مبادالت برق نیز روز دوشــنبه برابر با یک
هزار و  691مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان یک هزار و  174مگاوات
و واردات بــرق نیز  517مگاوات بوده اســت.میزان مصرف برق صنایع نیز در روز
گذشته ســههزار و  903مگاوات بود که نسبت به روز یکشنبه (سه هزار و 895
مگاوات) ،مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته است.پیک مصرف یا ساعات
اوج مصرف بهطور معمول در ســاعتهای  12تا ( 16پیک روزانه) و  19تا  23در
شب (پیک شبانه) اتفاق میافتد.

قیمت نفت افزایش یافت
رویترز اعالم کرد ،قیمتهای نفت در روزگذشته همزمان با اینکه «دونالد ترامپ»
رئیس جمهوری آمریکا گفت نشست وی با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی
پیشــرفت خوبی داشته است ،باال رفت.به گزارش ایرنا ،این خبرگزاری انگلیسی،
اعالم کرد :پیشــرفت گفــت و گوهای آمریکا -کره شــمالی ،امیدها برای پایان
بخشــیدن بن بست شبه جزیره کره را افزایش داده است .قیمت نفت خام برنت
دریای شمال دیروز در بازار لندن با  26سنت یا  0.3درصد افزایش نسبت به روز
پیش به  76دالر و  72سنت در هر بشکه رسید.نفت خام وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا نیز در بازار نایمکس این کشور به بهای  66دالر و  42سنت در هر بشکه
معامله شد که نسبت به روز پیش از ان  32سنت یا  0.5درصد افزایش دارد.

افزایش صادرات گاز ایران به ارمنستان
مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز از افزایش میزان صادرات گاز ایران به ارمنستان
خبر داد و گفت :هفته آینده هیات ارمنی برای مذاکره درباره قیمت جدید گاز و
افزایش صادرات به ایران میآید.به گزارش وزارت نفت ،بهزاد بابازاده روز گذشــته
درباره افزایش حجم صادرات گاز ایران به ارمنستان گفت :شرکت نیروگاه حرارتی
ایروان متقاضی دریافت گاز بیشتری از ایران است و از آنجا که قرارداد بین شرکت
ملی گاز ایران و شرکت نیروگاه حرارتی ایروان ،تهاتر گاز با برق است ،آنها تقاضای
افزایش از یک میلیون به یک میلیون و  600هزار مترمکعب گاز را دارند.وی افزود:
با وجود آنکه حجم گاز درخواســتی در میزان صــادرات ما تاثیر زیادی نخواهد
داشت ،اما بنیان قیمت باید بر مبنای قرارداد جدید گذاشته شود ،بنابراین هفته
آینــده هیات ارمنی برای مذاکره به ایــران میآید تا در صورت توافق ،میزان گاز
صادراتی را افزایش دهیم.پیش از این ،حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز
از آمادگی ایران برای گسترش همکاری گازی با ارمنستان خبر داده بود.

کاهش قیمت تولید با ارز  ۴۲۰۰تومانی

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی تاکید کرد کــه با توجه به
اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به مواد اولیه تولید باید شــاهد
کاهش قیمت باشیم.مســعود کرباسیان در حاشیه مراسم
آغاز بهرهبرداری از شــش ســامانه و خدمات الکترونیکی
که روزگذشــته در محل وزارت اقتصاد برگزار شــد درباره
نوســانات نــرخ ارز در روزهای اخیر و تأثیــر آن بر قیمت
تمامشــده بخش تولید ،گفــت :ارز  ۴۲۰۰تومانی به مواد
اولیه بخش تولید اختصاص پیدا کرده و واردات مواد اولیه
به کشــور به صورت مداوم رصد و کنترل میشود ،بنابراین
نباید با افزایش قیمت روبهرو باشیم.وی با بیان اینکه گاهی
انعــکاس افزایش قیمتها بیشــتر از کاهش قیمت کاالها
اســت ،اظهارکرد :در ماههای گذشــته با افزایش نرخ ارز
مواد اولیه و کاالها با قیمت باالتری به ایران وارد میشدند،
بنابراین اکنون که ارز با قیمت پایینتری به آنها اختصاص
مییابد ،طبیعتا باید کاهش قیمت داشــته باشیم ،ما باید
آرامش بیشــتری به مردم در این زمینه بدهیم و دولت نیز
وظیفه خود را انجام میدهد.
کرباســیان همچنین از ارائه اظهارنامههای مودیان مالیاتی
به صورت الکترونیکی در ســال جاری خبــر داد و گفت:
اقداماتی در این زمینه انجــام دادهایم و امیدواریم بتوانیم
جهش خوبی در زمینه نظام مالیاتی داشته باشیم و براساس
بــرآورد ما ،بیش از  ۹۰درصد طرح جامع مالیاتی امســال
محقق خواهد شــد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ
به ســؤالی درخصوص ماده  ۱۶۹مکــرر قانون مالیاتهای
مستقیم سازمان مالیات مبنی بر وظیفه دولت برای ایجاد
پایگاه اطالعات مالــی و پولی از فعاالن اقتصادی و به ویژه
حسابهای بانکی ادامه داد :خوشبختانه تاکنون  ۸۰درصد
نظام بانکی اطالعات را دادهاند و تنها برخی از مؤسســات
پولی هنوز اقدام نکردهاند که این موضوع در دستور کار ما
قرار دارد و از مکانیزمهــای نظارتی و کنترلی حتماً دنبال
میکنیم تا ســامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
کرباســیان تاکید کرد :این  ۲۰درصد بانکها و مؤسسات
پولی قطعا مراودات و ارتباط با دولت دارند و ما باید پای کار

باشیم و پیگیری کنیم تا آنها نیز اطالعات خود را بدهند.
وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی را به منظور شــفافیت
و سادهســازی پرداخت مالیات ،پیگیــری میکنیم گفت:
شاید برخی امور سهم زیادی در درآمدهای مالیاتی نداشته
باشند ،اما با ارباب رجوع در ارتباط هستند .سازمان مالیاتی
و به ویژه وزارت ارتباطات سهم مهمی در همکاریها دارند
که یکی از موارد به طرح جامع مالیاتی بازمیگردد.
کرباســیان با بیــان اینکه موضــوع نقــل و انتقال ملک
برونسپاری خواهد شــد ،گفت :عوارض ساختمان توسط
شهرداری اخذ میشود و هر ســال بر اساس منطقهبندی
عوارض از سوی شــهرداری تعیین میشود؛ اینکه یک نفر
بخواهد مالیات آن را بپردازد ،از دفاتر اســناد رســمی نامه
دریافت میکند تا بدهی مالیاتی آن مشــخص شود و پس
از آن برای انتقال سند ،مفاصا حساب مالیاتی باید دریافت
کنیم .وی اضافه کرد :این موضوعات از سوی وزارت ارتباطات

پیگیری شد تا نقل و انتقال امالک در محضرخانهها و دفاتر
رسمی انجام شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان
اجرایی شــدن این طرح نیز ،گفت :طبق صورتجلسهای
که تنظیم شده قرار اســت  ۱۵روزه این کار اجرایی شود،
شــاید در اول کار به لحاظ اینکه رویه در حال تغییر است
با مشکالتی روبهرو باشیم ،اما روند آن بهبود خواهد یافت.
کرباســیان همچنین در این مراسم با بیان اینکه هدف از
راهاندازی این سامانهها ایجاد شفافیت و قرارگرفتن مردم در
جریان امور است ،گفت :در ابتدا از تمامی دستگاههای تابع
وزارت اقتصاد که در زمینه الکترونیکی شــدن فعالیتهای
خوبی داشــته تشــکر میکنم و در پایان ماه جاری نیز دو
ایکس ری پرسرعت ساخت داخل در گمرک به بهرهبرداری
میرسد.وی با اشاره به سامانه ارتباط مردمی وزارت اقتصاد
به عنوان اولین سامانه ،اظهار کرد :این سامانه توسط دفتر
بازرســی و فاوا وزارتخانه طراحی شده و مردم میتوانند از

فروش محصوالت ایران خودرو ویژه عید سعید فطر
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو از
آغاز برنامه فروش محصوالت به مناســبت فرارسيدن
عيد سعيد فطر از روز چهارشنبه 23خردادماه خبر داد.
به گزارش ايكوپرس ،مصطفی خان کرمی با اشــاره به
نياز و درخواست مشتريان گروه صنعتي ايران خودرو
گفت :بــه منظور احترام به اعتماد مشــتريان ،برنامه
فروش برخي از محصوالت پرتقاضاي بازار هم زمان با
فرارسيدن عيد سعيد فطر به اجرا گذاشته مي شود.وي
افزود :در راستاي تامین نیاز مصرف کنندگان حقیقی
و جلوگیری از فعالیت واسطهها در بازار خودرو ،در این
بخشنامه هر کد ملی صرفا مجاز به خرید یک دستگاه
خودرو است .همچنين در ثبت نام فروش اقساطی ویژه
عید سعید فطر ،مشــتریانی که هر یک از محصوالت
ایران خودرو را در شــش ماه گذشته خریداری كرده
اند ،امکان نام نويسي نخواهند داشت.خان كرمي اضافه
كــرد :در روشهای پیش فروش عید ســعید فطر نیز
امکان صلح نامه حذف شــده تا صرفا مشــتری نهایی
نســبت به خرید اقدام و فعالیت واسطهها کاهش یابد.
وی با بيان اين كه اعمال كنترل ممكن اســت سبب
كندي فرآيند نام نويسي شود تصريح كرد :اين اقدام با
هدف جلوگيري از فعالیت واسطهها و ایجاد امکان ثبت
نــام برای مصرف کنندگان نهایی صورت مي گيرد كه
در نهايت به نفع مشتريان خواهد بود.معاون بازاريابي

و فروش ايران خودرو با تاكيد بر يكســان بودن قيمت
محصوالت در تمامــي نمايندگيهاي ايران خودرو در
سراسر كشــور گفت :هيچ يك از نمايندگيهاي ايران
خودرو در سراســر كشــور مجاز به فــروش خودرو با
قيمت باالتر از كارخانه نبوده و در صورت مشاهده و يا
دريافت گزارش از سوي مشتريان طبق قوانين برخورد
خواهد شــد .خان کرمی با اشاره به استقبال مشتریان
از محصــوالت ایران خــودرو تصریح کــرد :از ابتدای
ســال  97تا روز بیســتم خرداد ماه ،تعداد  114هزار
دســتگاه انواع خودرو تولید که از این تعداد 112هزار
دستگاه روانه بازار شده است.خان كرمي تصريح كرد:
برنامههاي فروش مناســبتي و يا ماهيانه ايران خودرو
پاســخگوي نياز متقاضيان بوده و مشتريان مي توانند
صرفا با مراجعه به پايگاه اينترنتي فروش محصوالت و
يا نمايندگيهاي اين خودروســاز نسبت به نام نويسي
اقدام كنند.گفتني است ،طرح فروش ویژه عید سعید
فطــر از ســاعت  10صبح روزچهارشــنبه  23خرداد
آغــاز و تا زمان تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشــت.
مشتریان میتوانند با مراجعه به سایت فروش اینترنتی
محصوالت شــرکت ایران خودرو به نشــانی esale.
( ikco.irدر روش پیــش فروش) و یا نمایندگیهای
مجاز سراسر کشور (در تمامي روشهای فروش) نسبت
به نام نويسي اقدام كنند.

این طریق نظرات ،شــکایات و درخواســتهای خود را به
صورت الکترونیکی ارسال کنند که ظرف  ۱۰روز این موارد
باید پاسخ داده شود و پس از آن ما راستیآزمایی میکنیم
که آیا این پاســخها داده شده یا خیر.وزیر امور اقتصادی و
دارایی با بیان اینکه ســامانه دوم سامانه درخواست وجه
الکترونیکی خزانه است ،گفت :از طریق این سامانه بالغ بر
 ۶۰هزار دســته چک جمع خواهد شد و کسی الزم نیست
برای گرفتن پول از خزانه به تهران مراجعه کند.
وی با اشاره به سومین طرح از شش سامانه رونمایی شده،
تصریح کرد :طرح ســوم در ارتباط با بهبود مستمر فضای
کســبوکار و حذف موانع در جهت فعالسازی و پیشرفت
فعالیتهای اقتصادی اســت که در مجموع شــامل چهار
سامانه میشود که دو ســامانه دادور و یاور امروز رونمایی
شــده و دو مورد آن نیز به زودی به بهره برداری میرسند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از طریق سامانه
دادور صــدور مجوز بــرای فعالیتهای اقتصــادی کنترل
میشــود ،ادامه داد :در همین راستا دستگاههایی که باید
مجــوز برای فعالیت بدهند مشــخص شــده و مجوزهای
غیرضرور نیز شناسایی میشــوند که تاکنون حدود ۶۰۰
مجوز غیرضرور حذف شــده اســت.به گفته کرباســیان
چهارمین سامانه ،ســامانه دادخواهی مالیاتی موضوع ماده
 ۲۵۱مکرر قانون مالیاتهاست که پیش از این ،این کار به
صورت دستی و فقط در تهران انجام میشد و از طریق این
سامانه درخواســتها به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی از ســامانه تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات وزارت
اقتصاد به عنوان پنجمین ســامانه طراحی شــده نام برد و
گفت :ما ســعی میکنیم به طبیعت کمک کنیم و با حذف
کاغذ عالوه بر اســتفاده کمتر از کاغذ ،شفافیت و پیگیری
فعالیت اقتصادی را بیشتر کنیم.به گفته کرباسیان در کنار
این شش سامانه طرح اجرایی شــدن نظام فنی و اجرایی
مناطق آزاد کشــور نیز با حضور مسئوالن مربوطه رونمایی
میشود که هدف آن شفافیت در اجرای پروژههای عمرانی
مناطق آزاد است.

امضای سند همکاری مالی بین ایران و چین
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به امضای
سند همکاری با چین ،گفت :تبادل تجربههای بورس
کاال و انرژی ایران با چهار بورس کاالی چین با هدف
واردات و صادرات و انتشــار اوراق بینالمللی ایران در
این کشور با هدف جذب ســرمایهگذاران خارجی از
محورهای این سند همکاری است.به گزارش سازمان
بورس و اوراق بهادار ،شــاپور محمدی روزگذشــته
درباره امضای ســند همکاری با چین ،افزود :سازمان
بــورس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار ســرمایه
ایران همواره همکاری با سازمانها و ارتقای تعامالت
ســازنده بینالمللی را در دســتور کار خود قرار داده
اســت و براین اســاس ســند همکاری مســتقیم و
نزدیک بازار ســرمایه ایران و چین به امضا رسید.وی
با اشــاره به جزییات این ســند همکاری عنوان کرد:
این سازمان در ســالهای گذشته ارتباطات موفق و
موثری با نهاد ناظر بازار ســرمایه چین برقرار کرده و
برای رسمیت بخشی به این تعامالت ،سند همکاری
بازار ســرمایه ایران و چین کــه در واقع یکی از چند
سند مشترک بین این دو کشور است ،امضا شد.دبیر
شــورای عالی بورس افزود :این سند همکاری پس از
انجام مذاکرات و دریافت تفاهم نامه همکاری متقابل
از همتای چینی یعنی «کمیسیون قانونگذاری اوراق
بهادار چین» مورد تایید قرار گرفت و فصل جدیدی

از همکاریهای بازار ســرمایه ایــران و چین را رقم
زد .محمدی با اشــاره به جزییات این سند همکاری،
ادامه داد :در این تفاهمنامه ،موضوعاتی مانند اتصال
مرکز «پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی» سازمان
بورس به مرکز پژوهش نهاد ناظر بازار سرمایه چین،
توسعه ابزارهای مالی اسالمی و انتقال تجربه و دانش
ایران به چین و انجــام مطالعات تطبیقی و برگزاری
دورههای آموزشی با تشــکیل یک کارگروه مشترک
مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت :همچنین در این ســند همکاری به تبادل
تجربههای بورس کاال و انــرژی ایران با چهار بورس
کاالی چین با هدف واردات و صادرات ،انتشــار اوراق
بینالمللــی ایــران در چین با هدف جذب ســرمایه
گــذاران خارجی و قرار گرفتــن نهادهای مالی ایران
از جمله بورسها ،شرکت ســپرده گذاری مرکزی و
همچنیــن مرکز مالی ایــران در کارگروههای مرتبط
با طرح جاده ابرشــیم نیز پرداخته شــده است.وی
اضافــه کرد :همچنین توافق شــد تا طرف چینی در
حوزههای فنآوری اطالعات و توســعه نرم افزارهای
مالی با ایران همکاری و تبادل تجربه داشــته باشد و
بــا توجه به اینکه چین تجربه موفقی نیز در خصوص
سهام عدالت دارد مقرر شد دو طرف در این خصوص
تعامالت نزدیکی داشته باشند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد

پرداخت  1150میلیارد تومان تسهیالت اشتغال فراگیر روستایی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اعالم اینکه تاکنون بیش
از  1150میلیارد تومان تســهیالت به طرحهای مربوط به
اشتغال فراگیر در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده
اســت ،پیش بینی کرد که این رونــد در ماههای آینده با
شتاب بیشتری انجام شود.
به گزارش ایرنا ،مجلس شــورای اســامی تابســتان سال
گذشــته با برداشــت  1.5میلیــارد دالر از منابع صندوق
توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در مناطق
روستایی و عشایری موافقت کرد و به دنبال آن ،آیین نامه
اجرایی آن اواخر آبان ماه به تصویب دولت رســید و به این
ترتیب از اواســط زمستان پارســال وارد فاز اجرایی شد و
صندوق توســعه ملی نیمی از منابع مورد نظر را به حساب
بانکهای عامل واریز کرد.صنــدوق کارآفرینی امید ،بانک
کشــاورزی ،بانک توســعه تعاون و پست بانک ،چهار بانک
عاملی هســتند که طرحهای تایید شده کارگروههای ملی
و اســتانی برای ایجاد اشتغال را دریافت و به متقاضیان وام
پرداخت میکنند.
هماهنگی بیشــتر میان نظام بانکی و وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی برای تســهیل هرچه بهتر امور ،مدیران را بر
آن داشــت تا دیروز در نشستی که در حضور ولی اله سیف
رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد ،ابعاد اجرای این طرح را
در پنج ماه گذشــته مرور کنند.علی ربیعی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی پس از پایان این جلســه که مدیران عامل
بانکهــای عامل نیز حضور داشــتند ،در جمع خبرنگاران
اظهار داشــت :در قالب اشــتغال فراگیر 120 ،هزار شغل
در مناطق روســتایی و عشــایری ایجاد میشود.وی افزود:
در قالب ایــن کار ،طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی

بسته به نیاز راه اندازی واحد تولیدی ،تسهیالت میگیرند
که میتواند بین  50میلیون تا  100میلیون تومان متغییر
باشد.وی ،پرهیز از پول پاشی به بهانه اشتغال زایی را مورد
تاکید قرار داد و گفت :در گذشته طرحهای ضربتی دیگری
نیز برای ایجاد اشتغال در کشور اجرا شد اما کارایی نداشت
اما این بار با اســتفاده از تجارب گذشته قصد پول پاشی در
اقتصاد را نداریم بلکه بســته به نوع طرح و میزان اشتغالی
که ایجاد میکند ،تسهیالت تخصیص مییابد.
ربیعی یادآور شد :برای اجرای بهتر طرح ،رستههای شغلی
مورد نظر در هر استان دیده شده است و مشکالت در حین
اجرای طرحها رصد میشــود تا به نتیجه برسد.وی گفت:
برای نمونه ،رســته چرم و کفش برای خراســان رضوی و
امور نرم افزاری برای کردستان دیده شده است.وزیر تعاون،
آموزشهای فنی و حرفه ای به متقاضیان اســتفاده از این
تســهیالت را مورد تاکید قرار داد و گفت :اتصال تولید به
بــازار مصــرف روی دیگر این طرح اســت و بدون در نظر
گرفتن بازار مصرف ،طرحی اجرایی نمیشود زیرا به دنبال
بدهکار کردن روستاییان نیستیم.
وی در ادامه فرآوری محصوالت کشــاورزی ،صنایع دستی
و گردشــگری را از دیگر رستههای شغلی مورد نظر در این
طرح برشمرد و گفت :به تازگی با همکاری وزارت صنعت،
رســته معدن نیز به این مشــاغل افزوده شده است.ربیعی
گفت :در طرح اشتغال فراگیر ،طرحهای روستاییان به شکل
یک زنجیره تولید دیده میشود و همین ویژگی سبب شد تا
وقت زیادی صرف طراحی زنجیرههای تولید شود اما نتیجه
ایــن کار پایین آمدن هزینه تولید و ایجاد اشــتغال پایدار
خواهد بود.به گفته ربیعی ،از میان  44هزار روستا ،در گام

بازار

نخست  4900روستا انتخاب شدند و از بین آنها هزار روستا
به عنوان گزینههای نهایی برگزیده شدند که اکنون اجرای
این طرحها در  150روستا آغاز شده است و کارها به صورت
خوشهای به پیش میرود تا هزینه تمام شده تولید کاهش
یابد.وزیــر کار با بیان اینکه تاکنــون  6هزار میلیارد تومان
طرح برای دریافت تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شده
اند ،گفت :در مواردی خود متقاضی برای دریافت وام نیامده
و یا شاهد آن بوده ایم که فرد به دلیل داشتن چک برگشتی
و یا بدهی به نظام بانکی نتوانسته از وام خود استفاده کند
که این موارد در جلسه امروز با رییس کل بانک مرکزی در
میان گذاشته شــد.وزیر کار درباره پرداخت این تسهیالت
به مشــاغل مرتبط با حوزه کشــاورزی نیز توضیح داد :در
این رسته به دنبال انعقاد قراردادهای مبتنی بر کشت برای
محصوالتی چون گوجه فرنگی یا ســیب زمینی هســتیم
که روی دســت کشــاورزان میماند؛ در این شیوه کشاورز
براساس قرارداد با خریدار ،تسهیالت دریافت کرده و کشت
میکند و دیگر روش فروش سلفی برچیده میشود.
ربیعی ادامــه داد :به دنبال راهکار منطقی هســتیم تا به
ایجاد اشتغال پایدار منجر شود؛ اگر قرار بود این منابع ملی
به روش گذشــته به رشــتههایی چون فرش و پرورش دام
اختصــاص یابد ،در یک ماه کار تمام میشــد؛ ضمن آنکه
میزان درخواست برای پرورش دام از همه دامهای موجود
کشور بیشتر بود.ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز
در این نشست ،طرح اشتغال فراگیر در مناطق روستایی و
عشــایری را مهم ارزیابی کرد و گفت :موفقیت اجرای این
طرح نیازمند همصدایی دســتگاههای مرتبط در پرداخت
تسهیالت است.

وی گفت :بانک مرکزی به طور مستقل گزارشی درخصوص
اجرای این قانون و تخصیصهای انجام گرفته تاکنون تهیه
و به رئیس جمهوری ارسال خواهد کرد.رئیس شورای پول و
اعتبار از بانکهای عامل خواست تا در پرداخت تسهیالت به
متقاضیان این طرح ،بنای کار را بر دستورالعملهای ابالغی
بانک مرکزی قرار دهند اما اگر در مســیر کار با مشکالتی
چون بدهی یا چک برگشتی متقاضی رو به رو شدند ،ضمن
مراقبت از منابــع این طرح ،با اســتعالم از بانک مرکزی،
انعطاف داشته باشند.
وی از طرح اشــتغال فراگیر در مناطق روستایی و عشایری
به عنوان طرحی منحصر به فرد یاد کرد و گفت :در گذشته
شــاهد اجرای طرحهای ضربتی چون بنگاههای زود بازده
بودیم که به نتیجه نرســید بنابراین باید مراقب باشیم که
منابع تخصیص یافته به ایجاد شغل منجر شود.

بورس

گرانی ادامهدار سکه در بازار
در بازار آزاد تهران ،قیمت انواع سکه با افزایش ده تا  ۶۱هزار تومانی مواجه شد؛ به نحوی که قیمت در روزگذشته
به دو میلیون و  ۵۳۷هزار تومان رســید.به گزارش خبرنگار مهر ،در جریان معامالت روز سه شنبه بازار آزاد تهران،
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش  ۶۱هزار و  ۵۰۰تومانی به دو میلیون و  ۵۳۷هزار تومان
رسید .همچنین هر سکه طرح قدیم هم  ۵۷هزار تومان گران شد و نرخ آن به دو میلیون و  ۴۱۲هزار تومان رسید.
هر نیم سکه با افزایش بیست هزار تومانی ،ربع سکه با افزایش  ۱۳هزار تومانی و سکه یک گرمی با افزایش ده هزار
تومانی مواجه شد و به ترتیب نرخ آن به یک میلیون و  ۲۳۵هزار تومان ۷۰۶ ،هزار تومان و  ۴۰۵هزار تومان رسید.
این درحالی است که رییس کل بانک مرکزی روزگذشته در اظهار نظری در خصوص وضعیت بوجودآمده اینروزهای
بازار ســکه علت گرانیها را روانی اعالم کرد و به گفته وی کمبودی در عرضه ســکه در بازار وجود ندارد .به گزارش
خبرگزاری مهر ،ولیاهلل سیف در حاشیه نشست بررسی گزارش عملکرد توسعه اشتغال روستایی و عشایری در جمع
خبرنگاران گفت :آمارهای بانک مرکزی نشــان میدهد که در پیش فروش ســکه ۷ ،میلیون سکه به فروش رسیده
است که به سرعت وارد بازار شدهاند؛ در غیر این صورت هیچ کمبودی برای بازار در عرضه سکه وجود ندارد .رئیس
کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه ناشی از عوامل روانی است ،خاطرنشان کرد :این موضوع به تدریج
میتواند برطرف شــود؛ البته شرایط بین المللی ،مســائل روانی و بزرگ نمایی برخی مسائل که ریشه واقعی ندارد،
توانسته چنین اثری در بازار ایجاد کند که البته محدود به طال هم نیست .سیف ادامه داد :در برخی کاالها هم چنین
وضعی به وجود آمده که بیشتر جنبه روانی دارد.هر اونس طال در بازارهای جهانی  ۱۲۹۸دالر و  ۲۸سنت و هر گرم
طالی  ۱۸عیار  ۲۰۹هزار و  ۴۰۰تومان است.

شاخص کل  ۵۳۱واحد رشد کرد
در معامالت روز سه شنبه بورس تهران ،شاخص کل بورس رشدی  ۵۳۱واحدی را ثبت کرد.به گزارش خبرنگار مهر،
در داد و ستدهای روز سهشنبه شاخص کل بورس با رشدی  ۵۳۱واحدی توانست در رقم  ۹۶هزار و  ۳۷۸قرار بگیرد.
نمادهای فوالد مبارکه ،فوالد خوزستان ،گل گهر ،ملی مس و سرمایه گذاری معادن و فلزات با بیشترین تاثیر مثبت بر
شاخص رشد این متغیر را رقم زدند.این در حالی بود که نمادهای سرمایه گذاری امید و صنایع پتروشیمی خلیج فارس
دیروز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل ثبت کردند.دیروز همه هفت شاخص بورس صعودی شدند .شاخصهای
بازار اول و دوم به ترتیب  ۵۷و  ۱۶۸واحد رشــد کردند .همچنین شاخص هم وزن نیز  ۱۰۳واحد باال رفت .گروههای
فلزات اساسی ،رایانه و کانه فلزی نیز با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروههای صنعتی قرار گرفتند.
صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نماد شرکتهای کربن ایران ،لوله و ماشین سازی ایران ،صنعتی
بهشهر ،داروسازی جابر بن حیان ،فیبر ایران ،موتورسازان تراکتورسازی ایران و پرداخت الکترونیک سامان کیش بود.در
مقابل نماد شرکتهای سیمان بجنورد ،درخشان تهران ،افست ،توسعه شهری توس گستر ،آبادگران ایران ،حملونقل
توکا و قند نقش جهان با بیشــترین کاهش قیمت در انتهای جدول معامالت نشستند.سهام داران بورسی دیروز برای
خرید اوراق صکوک مخابرات ،اوراق مشارکت شهرداری سبزوار ،سهام کالسیمین ،واحدهای صندوق امین یکم ،اوراق
صکوک سایپا ،سهام توسعه معادن روی و سهام صنعتی بهشهر بیشترین تقاضا را ثبت کردند .دیروز سه نماد فاسمین،
کروی و غبشهر تقاضای بیش از  ۲۵میلیون سهمی را ثبت کردند و سنگین ترین صفهای خرید را داشتند.در مقابل
گروهی از سرمایه گذاران تالش کردند با عرضههای سنگین از اوراق صکوک سایپا ،اوراق مشارکت رایان سایپا ،اوراق
مشارکت شهرداری سبزوار ،اوراق مشارکت شهرداری تهران و اوراق مشارکت شهرداری مشهد خارج شوند.

