اخبار
افزایش  ۸درصدی
مصرف بنزین در کشور

میانگین مصرف بنزین کل کشور در ۱۱
ماه امسال با  ۸درصد افزایش نسبت به
مدت مشابه پارسال به  ۸۰.۲میلیون لیتر
رسید .به گزارش مهر به نقل از شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ،در مدت
مشابه پارسال  ۷۴.۳میلیون لیتر بنزین
مصرف شده بود .میزان مصرف نفتگاز
کشــور نیز در  ۱۱ماه امسال (منتهی به
یک اســفند) ۳.۶ ،درصد رشد به ۸۲.۷
میلیون لیتر رسیده است .این میزان در
مدت مشــابه پارسال  ۷۹.۸میلیون لیتر
بوده است .اما مصرف نفت گاز در بهمن
ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۵درصد کاهش یافته است.
کرمانشاه ؛ بیکارترین استان

کرمانشــاه ،چهارمحــال و بختیاری و
آذربایجان غربــی در پاییز  ۹۶باالترین
نــرخ بیکاری را داشــتند .بــه گزارش
تســنیم ،طبق گزارش جدید مرکز آمار
ایران ،اســتانهای کرمانشــاه با 25.6
درصد ،چهــار ومحال بختیاری با 21.1
درصد و آذربایجــان غربی با 15درصد
در پاییز ســال  96باالترین نرخ بیکاری
را به خود اختصاص داده اند .همچنین
استانهای هرمزگان با 7.5درصد ،سمنان
با  8.3درصد و مرکزی با  8.5درصد هم
کمترین نرخ بیکاری را دارند.
مخالفت کمیسیون صنایع
با تفکیک وزارت صنعت

دبیر دوم کمیســیون صنایع مجلس در
مورد بحثهای جدید مطرحشده مبنی بر
پیگیری تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی
در دولت ،گفت :کمیسیون صنایع با این
مسئله مخالف است .سید جواد حسینیکیا
در گفتوگو بــا فــارس ،در واکنش به
بحثهای مطر ح شده مبنی بر پیگیری
تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی توسط
مسئوالن دولتی با بیان اینکه در جریان
ادغام وزارت صنعت و بازرگانی ســابق،
مدت زیادی طول کشــید تا فرایندهای
کار انجام شــود ،افزود :اگر قرار باشد این
وزارتخانهها از هم تفکیک شــوند ،باید
دوباره مدتی را صرف تفکیک ساختمانها
و تهیه شرح وظایف کنند و به این ترتیب
 3یا  4ســال زمان صرف خواهد شــد.
وی تصریح کرد :بــرای تفکیک وزارت
صنعت و بازرگانی باید عالوه بر تفکیک
ســاختمانها ،چیدمان نیروی انسانی نیز
تغییر کند که این مسائل بار مالی سنگینی
ن حال،
را به دولت تحمیل میکند .در عی 
تعداد مدیران کل در هر اســتان افزایش
خواهد یافت و تعداد معاونان وزارت صنعت
نیز بیشتر خواهد شد.

گزارش « عصرايرانيان» درباره تناقض گوييهاي دولت در موضوع بررسی حسابهای بانکی متقاضیان دریافت یارانه

ربیعی :سرک میکشیم؛ نوبخت :سرک نمیکشیم
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس :به دولت در زمينه اجراي قانون هدفمندي يارانهها اعتماد نداريم

گروه اقتصــادي – اميرعلــي امينيان:

سريال دنبالهدار تناقض در دولت بهويژه
در بخشهاي اقتصادي همچنان ادامه
دارد و هرروز بخش متفاوتي از ادعاهاي
ضدونقيض دولتيهــا درزمينه مباحث
اقتصادي کشور موردتوجه قرار ميگيرد.
به گزارش «عصــر ايرانيان» در جريان
بررسي اليحه بودجه  97يکي از مباحثي
که بارهــا درباره آن از ســوي مقامات
دولتي و نماينــدگان مجلس اظهارنظر
شد موضوع کنترل حسابهاي مردم و
برنامه دولت براي اين موضوع بود.
در جريان ماجراي پرحاشيه حذف يارانه
مردم در سال  97برخي مدعي بودند که
سرک کشيدن بهحساب مردم برنامهاي
است که قرار است توسط دولت اجرايي
شود .مســئلهاي که روزي توسط يک
مقــام دولتي تائيد و روز ديگر توســط
مقاميديگــر تکذيب ميشــد.انداختن
توپ اين مسئله به زمين مجلس توسط
رئيس سازمان برنامهوبودجه سبب شد
غالمرضا تاجگردون رئيس کميســيون
تلفيق بودجه  97موضوع گيري کرده و
در اظهاراتي اعالم کند ســرک کشيدن
بهحســاب مردم بــراي حــذف يارانه
پردرآمدها پيشنهاد دولت بوده است.
نماينده مردم گچســاران و باشــت در
مجلس شــوراي اســامي ،با تأکيد بر
اينکه زماني که هيئترئيسه کميسيون
تلفيق با رئيسجمهور ديدار داشت دولت
عنوان کرد که در تبصره  14که درزمينه
هدفمندي يارانهها است به دولت اختيار
داده شــود که براي حذف افراد پردرآمد
بررسي حســابها را انجام دهد ،افزود:
نمايندگان با همين استدالل در کميسيون
تلفيق پيشــنهاد را تصويب کرده و اين
اختيــار را به دولت دادند ،اما اکنون آقاي
نوبخت ميگويد که مــا چرا بايد جيب
مردم را وارســي کنيم درحاليکه دولت
خودش اين اختيار را از مجلس درخواست
کــرد .وي ادامه داد :اگر بدانيم که دولت
ايــن اختيار را در بخش حذف يارانههاي
افــراد پردرآمد از مجلــس نميخواهد و
ميخواهد هزينه آن را به دوش مجلس
بيندازد آن را حذف ميکنيم ،لذا مجلس از
دولت و وزرا ميخواهد شفاف عنوان کنند
چه اختياراتي از قانونگذار ميخواهند تا
به آنها براي پيشبرد بهتر کارها کمک
شود.
برنامه و بودجه :سرک نمیکشیم

اما باوجوداين اظهارنظر رئيس کميسيون
تلفيــق بودجــه  97بازهم ســازمان
برنامهوبودجه اعالم کرد پيشنهاد دولت
مبني بر ســرک کشيدن به حسابهاي
مردم از اساس سخني باطل و نادرست
بوده و اين موضوع باسياستهاي دولت

وزارت صنعت
 8مشاور وزیر را برکنار کرد

مدیرکل دفتر وزارتی طی تشکر جداگانه
ای از زحمات جمعی از مشــاوران وزیر
قدردانــی و اعالم پایــان همکاری در
ســمت های یاد شده آنها را اعالم کرد.
به گزارش فــارس ،محمدرضا یاورزاده
مدیــرکل دفتر وزارتی طــی نامههای
جداگانه از تالشهــا و خدمات آقایان
بهروز ریاحی مشــاور وزیــر  ،عبدالرضا
امینی مشــاور وزیر در امور بین الملل،
علی اصغر توفیق مشــاور وزیر در امور
پژوهش و فناوری ،علی یزدانی مشــاور
وزیر  ،عین اله اعالء مشاور وزیر در امور
مالیاتی ،محمدرضا خانمحمدی مشاور
وزیــر  ،منوچهر طاهایی مشــاور وزیر ،
سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی و
ناصر بزرگمهر مشاور وزیر و عضو شورای
اطالع رســانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت قدردانی و پایــان همکاری در
سمت های مذکور را اعالم کرد.

وزيــر کار با بيان اينکه مردم و کارگران
قدرت خريد خوبي ندارند ،گفت :افزايش
ميزان دســتمزد نســبت به نرخ تورم
سياست دولت اســت .به گزارش مهر
به نقل از صدا و ســيما ،علي ربيعي در
استوديو گفتگوي ويژه خبري شبکه دو
ســيما افزود :صادقانه بايد گفت مردم
و کارگــران قدرت خريــد خوبي ندارند
و افزايش دســتمزدها هم اين کاهش
قــدرت خريد را جبــران نميکند .وي

مغاير است.
ســازمان برنامه و بودجه در بيانيهاي در
واکنش به اظهــارات تاج گردون اعالم
کرد» پيشــنهاد دولت در اليحه بودجه
ســال  1397برنامــه معطــوف کردن
يارانههــاي نقدي بــه گروههاي هدف
شــامل :مددجويان کميته امــام(ره)،
مددجويان ســازمان بهزيســتي ،زنان
سرپرســتان خانــوار ،افراد ســاکن در
دهســتانهاي با ضريب 6و 7و 8و ، 9
بيماران خاص ،عشــاير ،بازنشستگان،
ايثارگران و ســاير گروههــاي نيازمند
(شامل کارگران ســاختماني ،قاليبافان،
صيادان ،خادمان مســاجد ،باربران و)...
بوده اســت .طبــق اين پيشــنهاد او ًال
شناســايي گروههاي مستحق دريافت
يارانــه نقدي تکميلنشــده اســت و
بانکهاي اطالعاتــي در اختيار دولت
موظف به تکميــل اطالعات و تحقيق
آنها در ســال  1397خواهند بود .ثاني ًا
ســاير افراد که نهايت ًا در زمره گروههاي
مشــمول دريافــت يارانه نقــدي قرار
نميگيرند ،حق اعتراض و اثبات نيازمند
بودن خود را خواهند داشت.
نکته اساســي اين است که تحت اين
برنامه تنهــا يارانه نقــدي افرادي که
مستحق دريافت يارانه نقدي شناسايي
نشــده و در فرآيند راســتي آزمايي نيز
مشخص شود که شرايط دريافت يارانه
نقدي را ندارند ،حذف خواهد شد.
در پايان تأکيد ميشود آنچه در خصوص
يارانه بگيران اعم از پرداخت ،اصالح يا
حذف در ســال آينده انجام ميشود بر
اساس مصوبات مجلس محترم شوراي
اســاميخواهد بود و تــا زمان تعيين
ســازوکار حذف دهکهاي پردرآمد از

سوي مجلس هيچ اقدامياز سوي دولت
در اين خصوص انجام نخواهد شد.
وزیر کار :سرک میکشیم

اين واکنش بهظاهر قاطعانه از ســوي
ســازمان برنامهوبودجه دربــاره اينکه
موضوع سرک کشيدن بهحساب مردم را
بههيچوجه به گردن نميگيرد در حالي
اســت که علي ربيعي وزير کار،تعاون و
رفاه اجتماعي ششــم ديماه در برنامه
گفتوگــوي ويژه خبري شــبکه دو با
اعالم اينکه حســاب بانکي کساني که
متقاضي يارانه هستند ،بررسي ميشود،
گفت :در حــال حاضر اطالعات رفاهي
ايرانيان براي ارزيابــي افراد بهصورت
شفاف در اختيار ما قرارگرفته است.
البته ربيعي در همان برنامه هم سياست
يک بام و دوهواي دولت را دنبال کرد و
مدعي شد رئيسجمهور گفته است که
در ابتدا به سراغ حساب مردم نرويد.
وي تصريح کرد :در شناســايي افراد در
ابتدا به ســراغ حسابهاي بانکي آنها
نميرويــم و اين تأکيــد رئيسجمهور
محترم اســت .اما ممکن است حساب
بانکي کســاني که درخواست دريافت
يارانه داشــته باشــند ،موردبررسي قرار
گيرد.
دولت ناهماهنگ

اينکه چرا دولت نميخواهد مســئوليت
کارهايي را که در سالهاي اخير انجام
داده را بر عهده بگيرد ســؤالي اســت
که ذهن بســياري از فعاالن اقتصادي
و کارشناســان را به خود مشغول کرده
است .در اين ميان برخي کارشناسان و
نماينــدگان مجلس معتقدند تناقض در
رفتارهاي دولت موضوع چندان جديدي
نيست چراکه بسياري از اقدامات دولت

بهويژه در حوزه اقتصاد با ضدونقيضهاي
فراوان همراه بوده است .
حســينعلي حاجــي دليگانــي  ،عضو
کميســيون برنامهوبودجه و محاسبات
مجلس شوراي اســاميدر اين رابطه
به «عصر ايرانيــان» گفت:علت وجود
تناقض در رفتار دولتيها درباره مسائل
اقتصادي وجــود ناهماهنگي فراوان در
تيم اقتصادي دولت است.دولت فرصت
زيادي براي تجزيهوتحليل و بررســي
مسائل و مشکالت اقتصادي مردم و طرح
ديدگاههاي مختلف نميگذارد بنابراين
ديدگاههاي سازمان برنامهوبودجه اغلب
با نظر ساير وزارتخانهها مغاير است.
وي بــا تأکيد بر اينکــه اليحه بودجه
ســال  97توســط دولت تنظيمشده و
مجلــس در تنظيم اوليــه آن دخالتي
نداشــته تأکيد کرد:تناقــض در رفتار
دولت در همين اليحه کام ً
ال آشــکار
است.در متن اليحه دو موضوع مهم به
چشم ميخورد.يکي حذف يارانه بيش
از  30ميليون ايراني و ديگري افزايش
قيمت حاملهــاي انرژي که در همان
روزهاي اول که اليحه را در کميسيون
برنامهوبودجــه بررســي کرديم اعالم
کرديم که اين دو پيشــنهاد خطرناک
است و بايد حذف شود.
حاجي دليگانــي افزود:پسازآنکه دولت
متوجه شد نسبت به اين دو موضوع در
جامعه موضعگيري منفي شــده و مردم
اين دو مســئله را نپذيرفته و آن را پاي
دولت نوشتهاند ســعي کرد به شيوهاي
اين دو برنامه را که پيشنهاد خودش بود
از خود دور کند و مدعي شــود که اين
دو پيشــنهاد ارتباطي به دولت ندارد.در
جريان تصويب بودجه هم دولت ســعي

نماينده مردم شاهينشهر ،ميمه و برخوار
در مجلس شــوراي اســاميبا اشاره
به موضوع حذف يارانه مردم در ســال
 97تصريح کرد:روز پنجشــنبه در يک
اخطار قانوني اعالم کردم که نمايندگان
مجلس درزمينه حذف يارانهها به وزارت
رفاه و سازمان هدفمندي يارانهها اعتماد
ندارند و ممکن است در اين زمينه دولت
تبعيض قائل شود.
بــه گفتــه ايــن عضــو کميســيون
برنامهوبودجــه مجلس معلوم نيســت
دولت در حذف يارانه کســاني که وضع
ماليشان خوب است درست عمل کند
و دولــت بايد بداند که حق حذف يارانه
افراد متوسط و معمولي را به بهانههاي
مختلف ندارد.
حاجي دليگاني با اشــاره به اينکه دولت
در دور قبل حذف يارانه برخي پردرآمدها
درست عملنکرده است تأکيد کرد:امسال
دولت ميخواهد يارانه  20ميليون نفر را
قطع کند و در ايــن زمينه اعتماد الزم
به دولت براي رعايت عدالت را نداشته
و تصــور ميکنيــم دور توانايي اجراي
صحيح اين برنامه را ندارد .اين نماينده
مجلس دربــاره ضدونقيضهاي آماري
دولت نيــز اظهار کرد:تناقــض در آمار
تنها به موضوع يارانهها ختم نميشــود
و دولــت در بســياري از موضوعــات
متناقض عمل کرده است.بهعنوانمثال
درزمينه آمار اشــتغال کارشناسان براي
تصميمگيــري و اظهارنظــر واماندهاند
چراکه مرکز آمار،سازمان برنامهوبودجه
و وزارت کار هرکدام آمار متفاوتي ر ارائه
ميدهند که معلوم نيست کدام درست
است .وي ادامه داد:دولت بايد رفتار خود
در بخشهــاي مختلف کشــور بهويژه
بخشهاي اقتصادي را اصالح کند که
البته تاکنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
به گزارش «عصر ايرانيان»،باوجود همه
اسناد موجود درزمينه اينکه دولت همواره
متناقض سخن گفته اما بازهم روحاني و
ياران اقتصادياش مدعياند درزمينههاي
مختلف اقتصادي با مردم شفاف بودهاند.
بايد منتظر ماند و ديد قرار است شفافيت
واقعي چه زماني در منش و روش اقتصادي
دولت حاکم ميشود شايد آن زمان شرايط
اقتصادي کشور نيز وارد فاز بهتري شود.

ربیعی :براي بهبود وضع معيشتي مردم  10سال زمان الزم است
گفت :سياســت افزايش ميزان دستمزد
نســبت به نرخ تــورم بايــد يک دهه
دنبال شود تا مردم قدرت خريدشان به
سالهاي گذشته برسد .وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي افزود :افزايش دستمزد
باعث افزايش قــدرت خريد مردم و در
نهايت افزايش توليد ميشــود .ربيعي با
اشــاره به هزينههاي اين وزارت براي
تامين اجتماعي گفــت :روزي که وزير
شــدم هفت هزار ميليارد تومان هزينه

درمان تاميــن اجتماعي بود که االن به
 ۲۰هزار ميليارد تومان رســيده اســت.
وي با بيــان اينکــه يکپارچگي تامين
اجتماعــي را از هم ميپاشــد افزود :در
حالي که بايد  ۵۰هــزار ميليارد تومان
مستمري پرداخت کنيم تالش کردهايم
تا حتي يک روز مســتمري مســتمري
بگيران تاخير نشــود .وزير تعاون ،کار و
رفاه اجتماعي با اشاره به نابرابري ميان
شهرها و حاشيه آنها گفت :اگر بخواهيم

فقر زدايي کنيم نياز به سياست مناسب،
مداوم و منسجم داريم .ربيعي افزود :بايد
با اين سياست به فقر حمله و روستاييان
و کارگران و حاشــيه نشينان را توانمند
کنيم .وي گفت :بر اساس بررسيهاي
به عمــل آمده از ناآراميهاي گذشــته
دربرخي مناطق کشــور مشــخص شد
ناآراميها در مناطقي که احســاس بي
عدالتي بيشتر بوده بيشتر به وجود آمده
و اين يک واقعيت اجتماعي است .ربيعي

افزود :در سال  ۹۷براي فقرزدايي هفت
هزار ميليارد تومان پيش بيني شــد که
چهار هزار ميليارد تومان آن موجود است
و بقيه را بايد تامين کنيم .ربيعي گفت:
 ۶ميليون بيمه نشــده در کشــور وجود
دارد که اليحــه حمايتياش هم اکنون
در دولت در دست بررسي است .ربيعي
افزود :واقعيت اين است که دهکهاي
مياني کشور بي جان هستند و نميشود
زندگي شان را دست کاري کرد.

ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم معرفی ابزارهای جدید
برای سیاستگذاری در نظام بانکی ،اظهارداشت:
وزارت اقتصاد در زمینه تدوین قواعد کسب و کار
برای تسهیل فعالیت فین تکها تالش میکند.
به گزارش ایبنا ،مسعود کرباسیان با تاکید بر توسعه
بانکداری الکترونیک همگام با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی ،گفت :بالندگی فناوری در بستر
بانکــداری الکترونیک ،فرصتهای تازهای برای
بهبود عملکرد فعاالن اقتصادی و ایفای وظایف
دولتها فراهم کرده که میتواند به افزایش رفاه و
ب و کار را ارتقا بخشد و
تولید بینجامد ،محیط کس 
اسباب توانمندسازی خانوارها و بنگاههای کوچک
ومتوســط بازمانده از قطار رشــد را فراهم کند،
شــفافیت و اجرای دقیقتر تنظیمگری و اعمال
قانون را محقق و تعامل میــان دولت و ملت را
تسهیل و تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد :استفاده از فناوریهای جدید

حمایت وزارت اقتصاد از فین تکها

در بانکــداری ،ب ه همراه موهبتــی که دادههای
بزرگ در اختیار فعاالن بازار مالی قرار میدهند،
باعث ارتقای مدیریت ریســک در واسطهگران
مالی نیز خواهد شد .کالندادهها قدرت پیشبینی
را بــ ه شــدت افزایش میدهند و از این مســیر
ن مانــدگان از نظام
امــکان تعیین اعتبــار بیرو 
بانکی را فراهم میکننــد .در نتیجه ،خانوارها و
بنگاههای کوچکومتوسط که باالبودن هزینه
اعتبارسنجی آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی
شده به این شبکه وارد میشوند .نتیجه افزایش
شمول مالی ،بهبود رفاه خانوار و افزایش اشتغال
کو
و کارایی از مسیر فعالشدن بنگاههای کوچ 
متوسط است .عالوه بر ارتقای مدیریت ریسک،
شــرکتهای مالی این امــکان را مییابند که با
تحلیل کالندادهها بازارهای جدیدی را متناسب
با نیاز مشــتریان تعریف و از این مسیر به تعیین
ب و کار کمک کنند .وزارت امور
مدلهای کســ 

بو
اقتصاد و دارایی با دغدغه بهبود محیط کس 
کار در جهت تحقق این فرایندها تالش میکند.
کرباســیان با اشــاره به بازیگران جدیدی که در
عرصه بانکــداری مدرن ظاهر شــدهاند افزود:
فینتکها ،مصداق بازر ادعاهای فوق هســتند.
ب و کار
این بنگاهها توانســتهاند ابعاد محیط کس 
و بازار خدمات مالی را گسترش دهند و نوآوری،
امنیت و هوشمندی شبکههای بانکی را تکمیل
کنند .در ســطح دنیا ،فعالیت فینتکها در سه
حوزه اصلی پرداخــت ،قرضدهی و پسانداز در
حال گسترش است .فینتکهای حوزه پرداخت
که در ایران نیز گســترش بیشــتری یافتهاند و
مکمل نظام بانکی محسوب میشوند ،جابهجایی
منابع مالی را تســهیل و از این مسیر رفاه خانوار
را زیاد میکنند .گســترش فعالیت این شرکتها
میتواند از هزینههای بانکها بکاهد و بازارهای
بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر اقتصــاد ادامه داد :فینتکهــای فعال در
حوزه پسانداز و قرضدهی هستند که ب ه نوعی
خدماتی جانشین خدمات بانکها ارائه میکنند و
ممکن است در فرایند گسترش با مخالفتهایی
روبرو شوند .نفوذ زیاد تلفنهای هوشمند و سهم
باالی نیروی جوان تحصیلکرده باعث شده است
تا توان و ظرفیت زیادی برای فعالشدن این دو
حوزه فعالیت وجود داشــته باشد .نقش اصلی و
بیبدیل حاکمیت در این حیطــه قانونگذاری،
تعیین چارچوبهــا و خط قرمزهــا ،حمایت از
نوآوری و ایدههای جدید و کاهش موانع قانونی
خواهد بود .وزارت اقتصاد ب ه عنوان نماینده دولت
در بانکهای دولتی و تحــت مدیریت دولت از
تحقق این فناوری استقبال میکند و تالشش بر
ب و کار را
آن است که قواعد حاکم بر محیط کس 
ب ه گونهای تدوین کند که اختاللی در این عرصه
نوین فعالیت ایجاد نشود.

نرخ بيکاري جوانان ۲۸درصد شد

در حالي جمعيت شاغل کشور در تابستان
امسال بيش از ۲۳ميليون و ۸۳۰هزار نفر
بوده کــه اين رقم در پاييز امســال به
۲۳ميليون و ۳۳۱هزار نفر کاهشيافته
اســت .به گزارش تســنيم ،جديدترين
گزارش مرکز آمــار حکايت از افزايش
نرخ بيکاري به ميزان  0.2درصد در پاييز
 96نسبت به تابستان  96دارد .بر اساس
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اخبار
افت ۱۹۱واحدی شاخص بورس
در هفته گذشته

به دولت اعتماد نداریم

اعتراف وزير کار به نداشتن قدرت خريد مردم

 ۶شرکت دولتی واگذار می شود

قسمتی از سهام دولتی شرکت های ذوب
آهن اصفهان ،حمل و نقل خلیج فارس،
آلومینیوم ایــران ،نورد و لوله اهواز و بیمه
آسیا و بیمه البرز در نیمه اسفند ماه توسط
سازمان خصوصی سازی عرضه خواهند
شد .به گزارش ایسنا ،یکی از عرضههای
سازمان خصوصی ســازی در اسفند ماه
ســال جاری عرضه عمده سهام شرکت
ذوب آهن اصفهان است که  ۱۶.۶۷درصد
سهام این شرکت با قیمت پایه هر سهم
 ۷۵تومان عرضه می شود .فروشنده این
سهم سازمان خصوصی سازی به وکالت از
صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد است
خریدار این سهم باید  ۱۰درصد از سهم را
نقد و مابقی را طی اقساط مساوی  ۶ماهه
در  ۸سال با نرخ  ۱۳درصد بپردازد.

کرد وانمود کند اگــر براي يارانه و اين
قبيل موضوعات تصميميگرفته ميشود
کار مجلس است و دولت در آن دخالتي
ندارد اما خوشبختانه مجلس تااندازهاي
مســائل و مشــکالت مردم را در نظر
گرفت و بسياري از تصميمات گرفتهشده
بر اساس شرايط موجود در جامعه گرفته
شد تا کمترين فشار به مردم بيايد.
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۵۰۰هزار نفر در پاييز بيکار شدند

گزارش تفصيلي اين مرکز درباره نيروي
کار در پاييز امسال از جمعيت  26ميليون
و  472هزار و  835نفري فعال کشــور،
بالغبر  23ميليون و  331نفر شــاغل و
بيش از  3ميليــون و  141هزار و 600
نفر بيکار هستند .از کل جمعيت شاغلين
کشور ،بالغبر  19ميليون و  107هزار نفر
را مردان و حدود  4ميليون و  224هزار

نفر بانوان هســتند .همچنين از مجموع
سه ميليون و  141هزار و  667بيکار در
سطح کشــور 2 ،ميليون و  142هزار و
 522نفر از مردان و  999هزار و  145نفر
از جمعيت بانوان هستند .بر اساس اين
گــزارش ،نرخ بيکاري جوانان  15تا 24
سال در پاييز امسال با کاهش 2درصدي
نسبت به پاييز  95به  28.4درصد رسيد.

تعداد شاغالن کشور نسبت به پاييز 95
به ميزان  957هزار و  751نفر افزايش و
نسبت به فصل ماقبل يعني تابستان ،96
 496هزار و يــک نفر کاهش پيداکرده
است .نتايج اين طرح آمارگيري همچنين
حکايت از آن دارد که بخش خدمات با
 50.1درصد ،بيشــترين سهم اشتغال را
بين بخشهاي عمده اقتصادي به خود

اختصاص داده است .عليرغم اينکه نرخ
بيکاري جمعيت  15تا 24ساله نسبت به
پاييز سال گذشته 2درصد کاهش داشته
اســت اما نرخ بيــکاري جمعيت جوان
کشــور حدود 28درصد و همچنين نرخ
بيکاري جوانان  15تا 29ساله حدود 25
درصد اســت که به اعتقاد کارشناسان
اقتصادي اين رقم نگرانکننده است .

شــاخص بورس در پایان معامالت هفته
گذشــته با  ۱۹۱واحد کاهــش ،معادل
۰.۲درصد افت را بهثبت رساند .به گزارش
تسنیم؛ در هفتهای که گذشت تعداد 6081
میلیون انواع اوراق بهادار بهارزش 14022
میلیارد ریال در بیــش از  368هزار دفعه
مورد معامله قرار گرفت که بهترتیب ،83
 63و  36درصد افزایش را نشان میدهد.
این درحالی اســت که تعداد 139میلیون
واحد از صندوقهای سرمایه گذاری قابل
معامله در بورس تهران بهارزش کل بیش
از  1447میلیارد ریال در هفته گذشته مورد
معامله قرار گرفــت که بهترتیب با 399
و  398درصد افزایش همراه شــدند .این
گزارش میافزاید :شــاخص کل بورس
نیــز در پایان معامالت هفته منتهی به 4
اسفندماه با  191واحد کاهش ،معادل 0.2
درصد افت را بهثبت رساند و در ارتفاع 98
هزار و  157واحد متوقف شد.
«کارت اعتباری خرید کاال»
سال آینده هم اعتبار ندارد!

ت اعتباری خرید کاالی ایرانی
طــرح کار 
نه تنها در ســال جاری بــه مرحله اجرا
درنیامد بلکه برای ســال  1397هم هیچ
برنامهای جهت اجرای آن اعالم نشده و
طبق اعالم انجمــن تولیدکنندگان لوازم
خانگی سال آینده نیز اجرایی نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،قرار بر این بود که طرح
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال
جاری با رفع نقایص طــرح قبلی که در
سال گذشته به مرحله اجرا درآمد ،توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک
مرکزی اجرایی شود؛ دستوری که توسط
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق
ابالغیهای به این دو دستگاه ابالغ شد اما
هرگز به سرانجام نرسید .حمیدرضا غزنوی
 سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگانلوازم خانگی  -در گفتوگو با ایســنا ،در
مورد اجرای طــرح کارت اعتباری خرید
کاالی ایرانی در سال آینده تصریح کرد:
همان طور که پیش از این انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی اعالم کرده بود
طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در
سال جاری توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و نیز بانک مرکزی به مرحله اجرا
در نیامد .وی اظهار کرد :باید اعالم کنیم
که هیچگونه برنامــهای برای اجرای این
طرح در سال آینده توسط نهادهای متولی
وجود نــدارد و طرح کارت اعتباری خرید
کاالی ایرانی در ســال آینده نیز اجرایی
نخواهد شد.
رفاه در رتبه اول بازدهی
فروش ایستاد

شرکت فروشــگاه های زنجیره ای رفاه
در بیســتمین مراسم معرفی صد شرکت
برتر کشــور توانســت رتبه اول بازدهی
فروش را کسب کند .به گزارش خبرنگار
ما ،مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای
رفاه در این خصوص گفت:فروشگاه های
رنجیره ای رفاه در مراسم امروز توانست
رتبه اول بازدهی فروش را کسب کند به
این معنی که ماموفق شــدیم با فروش
باالتر و مدیریت بهتر هزینه ها شرکتی
با شــاخص های بهتر اقتصادی بسازیم.
فرشــید گل زاده کرمانی بــا بیان اینکه
صنعت خرده فروشــی ویتربن اقتصادی
و تولید هر کشــور اســت،افزود:یکی از
شــاخص های توســعه یافتگی اقتصاد
کشورها میزان مدرن شدن صنعت خرده
فروشی آنها اســت و به همین دلیل در
کشورهای توســعه یافته همواره شرکت
های فعال در صنعت خرده فروشــی و
فروشــگاه های زنجیره ای در میان ١٠
شــرکت برتر آنها جای دارند .وی خاطر
نشان کرد:در واقع شرکت های تولیدی
زمانی مــی توانند در اقتصاد کشــورها
بزرگ شــده و حتی پا به عرصه رقابت
جهانی بگذارند که شبکه توزیع و فروش
و بازاریابــی به کمک آنها بیاید و به این
ترتیب شبکه بهینه خرده فروشی کشور
نیز رشد خواهد کرد .مراسم معرفی صد
شرکت برتر امروز با حضور وزیر ،صنعت
،معدن و تجارت برگزار شــد و طی آن
 ١٠٠شــرکت برتر در ســال  ٩٥معرفی
شدند.

