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بانک مرکزی :اخذ هزینه برای دریافت
اطالعات از ثبت احوال ممنوع است

نوسازی  ٣٥درصد ناوگان بخش کشاورزی
در دولتهای یازدهم و دوازدهم

رئیس مرکز توســـعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت :در
 4.5سال گذشـــته  35درصد ناوگان ماشینآالت بخش کشاورزی
کشور نوســـازی شـــده اســـت .به گزارش ایرنا« ،کامبیز عباسی» در
نشســـت خبری خود با تشـــریح گزارش عملکرد این بخش افزود:
طـــرح جایگزینـــی ماشـــینهای فرســـوده ،از محـــل صرفهجویی
ســـوخت در دســـتور کار این وزارتخانه قـــرار دارد .وی تصریح کرد:
در دولتهـــای یازدهم و دوازدهم ،ســـرمایه گذاریهای زیادی در
حوزه مکانیزاسیون کشـــاورزی انجام شده است .وی اظهارداشت:
از نیمه دوم امســـال تاکنون ،پنج هزار و  500میلیارد تومان در این
حوزه ســـرمایهگذاری و تبدیل به ماشـــین شـــده که  95درصد این
سرمایهگذاری با تکیه بر تولیدات داخلی صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی:

ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی با منابع پایه را داریم

وزیـــر جهادکشـــاورزی گفـــت :ایـــران بـــا وجـــود محدودیتهای منابـــع آبی
ظرفیتهـــای فوقالعادهای در تأمین تولیدات کشـــاورزی مورد نیاز کشـــور از
منابع پایه را داراســـت و تخصیـــص  10میلیارد دالر برای رونـــق این بخش از
اقدامهای حمایتی اســـت .بهگـــزارش ایرنا« ،محمود حجتـــی» افزود :میزان
ســـرمایهگذاری در بخش کشاورزی در هیچ دورهای از تاریخ کشورمان از پیش
از انقالب تاکنون ،در بخش آب و خاک کشـــور مانند امروز نبوده است .حجتی
خاطرنشـــان کرد :تخصیص  10میلیارد دالر به حوزه آب و خاک کشور ،اجرای
طرح آبرســـانی به  300هزار هکتار از اراضی دشت سیستان ،طرح انتقال آب
تا مزرعه در ســـطح  46هزار هکتار برای نخســـتین بار در کشـــور ،طرح توسعه
سیستمهای نوین آبیاری ،جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه آبخیزداری از
جمله اقدامهای حمایتی در بخش کشاورزی است.

صادرات گاز مایع ایران پس از تحریمها رکورد زد

اقتصاددان برجسته ایرانی در کانادا درگذشت

فریدون تفضلی اقتصاددان برجسـ ــته ایرانی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه
شـ ــهید بهشتی روز گذشته در کانادا چهره در نقاب خاک کشید .تفضلی ،متولد
 ،۱۳۱۹یکی از اقتصاددانان برجسته ایران است .او از سال  ۱۳۴۹مدرس دانشکده
اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و در سال  ۱۳۵۶به رتبه استادی رسید .دکتر
تفضلی دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از امریکا دریافت
کرد و گفته میشـ ــود یکی از شـ ــاگردان میلتون فریدمن ،اقتصاددان برجسته و
بنیانگذار مکتب پولگرایی بوده است .مرحوم تفضلی برای اغلب دانشجویان و
خوانندگان کتابهای اقتصادی ،با کتاب تاریخ عقاید اقتصادی شناخته میشود
امـ ــا وی عالوه بر این کتـ ــاب ،کتابهای اقتصاد کالن :نظریهها و سیاس ـ ـتهای
اقتصادی« ،انقالب کینزی از دیدگاه رشـ ــد و توسـ ــعه اقتصادی» و «تورم و تورم
بسیار شدید و چند نمونه تاریخی» را تألیف کرده است.
«تورم ناشـ ــی از فشـ ــار تقاضـ ــا» نیز نظریه معروف تقضلی اسـ ــت .بر اسـ ــاس
این نظریه ،در شـ ــرایطی که افزایش سـ ــطح تقاضا نسـ ــبت به امکانات عرضه
نامتعادل اسـ ــت ،این نوع تورم بروز میکند .افزایش تقاضا میتواند از بخش
واقعی اقتصاد یا بخش پولی آن یا ترکیبی از این دو حاصل شود .تفضلی خود
در توضیـ ــح این نظریه گفتـ ــه بود«:فرض کنید بیکاری گسـ ــتردهای در اقتصاد
حاکم است .اگر در اثر سیاستهای مالی دولت (مانند افزایش سرمایهگذاری
دولتـ ــی و افزایش مخـ ــارج دولت -یعنی باالبـ ــردن میزان بودجـ ــه مصرفی و
عمرانی) تقاضا برای کاال در جامعه بیشتر شود؛ باعث افزایش تولید و افزایش
تولیـ ــد باعـ ــث افزایش تقاضا برای نیـ ــروی کار (افزایش اشـ ــتغال) و به تبع آن
افزایش دسـ ــتمزدها میشود .از آنجا که بخش عمدهای از هزینههای تولید را
 بویژ ه درکشورهای صنعتی  -هزینه دستمزد تشکیل میدهد ،تولیدکنندگانناچارند این افزایش هزینههای تولید را درقیمت کاالها و خدمات تولید شـ ــده
خود لحاظ کنند و بدین ترتیب بر قیمتها افزوده میشـ ــود؛ یعنی تورم پدید
میآیـ ــد .پس کاهش بیکاری باعث افزایش قیمت کاالها و خدمات شـ ــد .این
مفهوم تحت عنوان «رابطه فیلیپس» در اقتصاد مطرح میشود».
کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی نیز روز گذشته در این باره
م متأسفانه استاد گرامی جناب آقای دکتر فریدون تفضلی
اعالم کرد :مطلع شدی 
عضو هیأت علمی وقت دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی
به رحمتخدا رفتهاند .مراسم ختم این اقتصاددان روز جمعه ۱۱ ،اسفند ساعت
 ۱۶الی  .۱۷:۳۰در مسجد جامع شهرک غرب برگزار میشود.

قوانین تجارت الکترونیک نیاز به بازنگری دارد

رئیـ ــس مرکز توسـ ــعه تجـ ــارت الکترونیکی گفـ ــت :قوانیـ ــن تجارت
الکترونیک ،با توجه به تحوالت پرشتاب حوزه  ITدر سالهای اخیر،
کاربرد مورد نظر را ندارند .به گزارش ایسنا ،رمضانعلی صادقزاده،
رئیس مرکز توسـ ــعه تجـ ــارت الکترونیکی درباره برگزاری نخسـ ــتین
همایش بینالمللی جنبههای حقوقی فناوری اطالعات گفت :قانون
تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشـ ــتاد در مجلس شورای اسالمی
به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵سال اخیر با توجه به
تحوالت پرشـ ــتابی که در حوزه  ،ITچه نرمافزاری چه سـ ــختافزاری
و همچنین کاربردی از جمله کس ـ ـبوکارهای الکترونیکی ،اسـ ــتارت
آپها و اصوالً تجارت الکترونیک در سـ ــطح ملی و بینالمللی اتفاق
افتاده ،قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.

«ایران» از رفتار  4گروه عمده متقاضی مسکن گزارش میدهد

نــــــــــــــــرخارز

خروج سوداگران  ،ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن

تومان

دالر
4802
يورو
6082
پوند
6873
درهم
1344

در ماههای اخیر بخش عمدهای از متقاضیان و خریداران مسکن از گروه «مصرفی رفاه گرا» بودهاند

محمد مهدوی

همانطورکه اصوالً وضعیت بازار مسکن
در سایر مناطق کشور با تأخیر دو سه ماهه
از بازار تهران تبعیـ ــت میکند ،آمار خرید
و فـ ــروش آپارتمـ ــان در پایتخـ ــت با دقت
معقولی برای رصد وضعیت معامالت در
کل کشور مناسب است .از سوی دیگر توجه
بـ ــه آمار تهـ ــران گریزناپذیر اسـ ــت ،چرا که
توجه مراکز آماردهی مربوطه در دورههای
کوتاهمدت و مسـ ــتمر روی پایتخت تمرکز
دارد .بر اسـ ــاس آمار دفتر اقتصاد مسکن
در دیماه سـ ــالجاری نزدیـ ــک به  18هزار
واحد مسـ ــکونی در تهـ ــران خرید و فروش
شد که به لحاظ تعداد معامالت ،افزایش
 12/7درصـ ــدی نسـ ــبت به دی ماه سـ ــال
ی دهد .این میـ ــزان حجم
 95را نشـ ــان م ـ ـ 
معامالت نسـ ــبت به ماه گذشـ ــته نشـ ــان
از رشـ ــد 7/7درصـ ــدی اسـ ــت ،اما شـ ــیب
رشدمعامالت مسکن در دی ماه نسبت به
ماه قبل به یکسـ ــوم تنزل یافت که عامل
مؤثر در کنترل افزایش قیمت محسـ ــوس
نسـ ــبت به آخرین ماه پاییز بوده است ،به
طوریکه میزان افزایش قیمت در دیماه
امسـ ــال نسـ ــبت به ماه قبل  3درصد بوده
است .برای اینکه دید کلی نسبت به دیماه
سال گذشته داشته باشیم ،باید گفت رشد
قیمت  15درصدی نسـ ــبت به موعد مورد
نظـ ــر تجربه شـ ــده اسـ ــت .ایـ ــن اطالعات
رسـ ــمی از نخسـ ــتین ماه زمسـ ــتان امسال
نمود تبدار نبودن افزایش قیمت نسبت
به ماه قبل است که با جوسازی و به نوعی
بازارگرمی مشـ ــاهده شده واسطههای بازار
طی بازدیدهای میدانی در منافات است.
دی ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع
واحد مسـ ــکونی در تهران  5میلیون و 146
هزار تومان بوده اسـ ــت .همچنین معدل
خرید و فروش واحد مسکونی در تهران از
ابتدای سالجاری تا پایان دی ماه حاکی از
رشـ ــد  12درصدی حجم معامالت نسبت
بـ ــه  10ماه سـ ــال  95اسـ ــت .مقایسـ ــه آمار

معامالت یک سـ ــاله  95نسـ ــبت به سـ ــال
 94نشـ ــان از افزایش فقط  6درصدی بوده
اسـ ــت .این دو قیاس وضعیـ ــت بازارهای
سهساله اخیر را بخوبی نشان میدهد.
ëëروند کاهشی گروه سرمایه گذار
اما در سـ ــطح اقتصاد خرد ،خریداران
بخش مسـ ــکن با توجـ ــه به هدف ،شـ ــیوه
خریـ ــد و زمان ورود به بازار و رفتارشناسـ ــی
آنهـ ــا در  4گـ ــروه قابـ ــل واکاوی و ارزیابـ ــی
هسـ ــتند .نخسـ ــتین گروه« ،سـ ــرمایهگذار»
است که مسـ ــکن را با هدف سرمایهگذاری
بلندمدت خریداری میکند و عموماً پس
از خرید ملـ ــک آن را رهن و اجاره میدهد.
درصد ناچیزی از سـ ــرمایهگذاران ،مسکن
خریداری شـ ــده را در بلندمدت خالی نگه
میدارنـ ــد .تقاضـ ــای ایجاد شـ ــده توسـ ــط
این گـ ــروه تقاضای سـ ــرمایهگذاری نامیده
میشـ ــود .هدف این گروه کسب بازدهی از
محل افزایش قیمت مسکن ،حفظ قدرت
خرید در برابر تورم در بلند مدت و دریافت
اجـ ــاره اسـ ــت .افزایش تـ ــورم در جامعه
یا انتظارات تورمی قابـ ــل توجه و در اندازه
غیرمعمـ ــول در آینده نزدیـ ــک ،این گروه
را نسـ ــبت به خرید ملک تشـ ــویق میکند.
بدیهی اسـ ــت بـ ــا توجه به سیاس ـ ـتهای
ضد تورمی دولتهای یازدهم و دوازدهم
تاکنون ،پس از سال  92و باور کاهش تورم،
تعداد این گروه بهمرور روند کاهشی داشته
اسـ ــت؛ هرچنـ ــد در برخـ ــی برههها بسـ ــته
بهشـ ــرایط کالن اقتصـ ــادی و بی ـ ـم هـ ــا و
امیدهای بازار ریزنوسـ ــاناتی را نیز تجربه
کرده است .یکی از این ریزنوسانات از نوع
افزایش خیلی نامحسـ ــوس از سـ ــوی این
گروه در هفت ه هـ ــای اخیر به علت افزایش
تـ ــورم بوده اسـ ــت که اصـ ــاً پایـ ــدار بهنظر
نمیآید و جذابیتی برایاین گروه ندارد.
ëëسوداگرانی که از بازار خارج شدند
گروه دوم« ،سـ ــوداگر» است که مسکن
را با هدف کسب سـ ــود از نوسانات قیمتی
و با هـ ــدف کوتاهمدت خریـ ــداری میکند

و برخـ ــاف سـ ــرمایهگذار بهدنبال عایدات
جانبی آن یعنی رهن و اجاره دادن نیست.
این گروه ،مسکن را با هدف سرمایهگذاری
کوتاهمـ ــدت خریـ ــداری و عمومـ ــاً تـ ــاش
میکند پس از خرید ملک آن را اجاره ندهد
تا امکان فروش سـ ــریع با توجه به شرایط
بـ ــازار وجود داشـ ــته باشـ ــد .در واقع هدف
سوداگر ،کسـ ــب حداکثر بازدهی در دوران
رشد شدید قیمت مسـ ــکن درکوتاه مدت
است .این سرمایهگذاران حرفهای مسلماً
طی چند سـ ــال اخیر رکود یعنی از سال 92
تاکنون از بازار مسکن خارج شدهاند و رونق
نسبی اخیر با افزایش قیمت کمچرب ،غیر
از تعداد معدودی سـ ــوداگر خـ ــام و آماتور
بقیه را بههیچ وجـ ــه برای ورود به این بازار
کمرمق تحریک نکرده است.
ëëگروه«مصرفیرفاهگرا»درصدرتقاضا
گروه سوم اما «مصرفی رفاهگرا» است
که مسـ ــکن را با هدف اسـ ــتفاده شخصی و
سـ ــکونت خریداری میکند و اگـ ــر در حال
حاضر در جایی مسـ ــتأجر باشـ ــد ،سـ ــبب
آزاد شـ ــدن یک واحد بـ ــرای عرضه به بازار
رهـ ــن و اجاره میشـ ــود .مصرفـ ــی رفاهگرا
در خرید خـ ــود چندان دیـ ــدگاه اقتصادی
نـ ــدارد و کمتر بـ ــه دورههای رکـ ــود و رونق
مسـ ــکن توجه میکند .عمومـ ــاً دلیل این
امـ ــر کمتجربگی ،ناآگاهـ ــی ،بیتوجهی به
تحوالت اقتصادی و بازار مسـ ــکن یا توجه
بیشـ ــتر به رفاه و آرامش شخصی ناشی از
خرید مسکن است که همه جزو ترجیحات
این تیپ مصرفکننده اسـ ــت .در واقع وی
در تصمیمگیـ ــری خود بیشـ ــتر بـ ــه توان و
قدرت مالی جهت خرید مسکن و نیز رفاه
مـ ــورد نظر برای خانواده تمرکز میکند .در
ماههای اخیر بخش عمدهای از متقاضیان
و خریداران مسـ ــکن از این گـ ــروه بودهاند،
چرا که تورم طوالنیمدت چندسـ ــاله اخیر
و عـ ــدم افزایـ ــش جـ ــدی قیمت مسـ ــکن،
فرصـ ــت پسانداز و تمرکز روی خرید را به
آنها داده و چه بسـ ــا افزایش قیمت تورمی

هواپیمای روسی برای جلب نظر «ایرالین» ها در مهرآباد فرود آمد

بازاریابی «سوخو» سوپر جت در ایران

گروه اقتصادی  /یک فروند هواپیمای ســـوپر جت  100روســـی
روز گذشته در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست تا در معرض
دید شـــرکتهای هواپیمایی ایرانی قرار گیرد .در واقع ســـوخو
بهدنبال فروش هواپیمای خود به ایرالینهای ایرانی است.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
در حاشیه مراسم معرفی این هواپیما گفت :سوخو سوپر جت
روســـی بین  ۲۰تا  ۲۵میلیون دالر قیمت دارد و اجاره یا خرید
آن نیازمنـــد مجوز اداره خزانـــهداری امریکا (اوفک) نیســـت.
چند شـــرکت ایرانی برای اســـتفاده از این هواپیمـــا ابراز عالقه
کردهانـــد .اکنون  ۱۰درصد پروازها در  ۴۵فرودگاه کشـــور انجام
میشودو استفاده ازهواپیماهایکوچک در این فرودگاههابرای
شرکتهای هوایی صرفه اقتصادی دارد که در عمل میتواند
ایـــن فرودگاههـــا را به یکدیگـــر متصل کند .به گفته ســـامانی،
این هواپیما وارد فرودگاه مهرآباد شد تا ظرفیتهای آن توسط
شرکت روسی برای شرکتهای هواپیمایی معرفی شود.
وی همچنین با یادآوری اینکه شرکت سوخو در مذاکرات قبلی
فروش و اجاره هواپیما را منوط به صدور مجوز اوفک کرده بود،
افزود :با توجه به تغییرات این هواپیما و اینکه میزان قطعات
امریکایی آن به زیر  10درصد کاهش یافته دیگر نیازی به مجوز
اوفک و هماهنگی بـــا وزارت خزانـــهداری امریکا برای فروش
به ایران نیست.
ëëبازار ایران جذابیت دارد
رضـــا جعفرزاده ســـخنگوی ســـازمان هواپیمایی کشـــوری در
توگو با «ایران» گفت :کمپانی ســـازنده
این خصـــوص در گف 
ســـوخو تصمیم گرفته با توجه به بازار ایـــران همکاری خود را
بـــا ایرالینهای ایرانی شـــروع کنند .بازار ایـــران در حال حاضر
جذابیت زیادی برای شرکتهای سازنده هواپیما دارد .به گفته
جعفرزاده ،روند خرید هواپیما توســـط شـــرکتها به این نحو
اســـت که شـــرکتها هواپیما را انتخاب میکنند و از جنبههای
مختلف و تحـــت الزامات ســـازمان هواپیمایی آن را بررســـی
میکنند و اگر تصمیم به خرید گرفتند سازمان هواپیمایی باید
آن را تأیید کند.
ëëگزینههای مختلف ایران برای خرید هواپیما
ســـید علی عباسزاده کارشـــناس هوانوردی نیـــز در گفت گو

وزیـــر صنعت ،معـــدن و تجارت گفت اخـــذ تعرفه واردات
خـــودرو طبـــق مصوبـــه دی مـــاه دولـــت انجام میشـــود و
فقـــط حکم هیأت عمومـــی دیوان عدالـــت اداری میتواند
مصوبات هیأت وزیران را تغییر دهد .این کار در اختیار یک
شعبه دیوان نیست.
بهگزارش ایرنا ،محمد شـــریعتمداری در پاســـخ به سؤالی
درباره رأی یکی از شـــعب دیـــوان عدالت اداری برای تغییر
تعرفـــه واردات خودرو اظهارداشـــت :رأی هیـــأت عمومی
دیـــوان اگـــر صادر شـــود قانونی اســـت ولی تغییـــردر نظام
تعرفههای گمرکی با توجه به بازتابهای قابل مالحظهای
کـــه دارد فقط با رأی هیأت عمومی دیوان قابل اجرا اســـت
و لـــذا (تا زمان ابالغ حکم دیـــوان عدالت) همان بحثها و
مصوبات هیأت وزیران ادامه خواهد یافت .وی خاطرنشان
کـــرد :البته هنـــوز این رأی به ما ابالغ نشـــده و فقط از طریق

نیم نگاه

ëëگـــروه «مصرفـــی مقتصد» در خریـــد خود دیـــدگاه کامالً
اقتصـــادی دارد و تالش میکند بهترین زمـــان را برای خرید
مســـکن مصرفی خود انتخاب کند .این گـــروه در دوره رکود،
سرمایه خود را در سایر حوزهها به گردش در می آورد

اخیر و رونق نهچندان دلچسب بازار آنها
را به سـ ــبب بیـ ــم از جهش قیمت جدی
بـ ــرای ورود به بازار خرید مصممتر کرده
است .از آنجا که امکان دریافت تسهیالت
مناسب خرید مسکن ،حضور این گروه را
در بخش تقاضا پررنگتر میکند ،به این
ترتیب تسـ ــهیالت بانکی خصوصاً بانک
مسکن شانس خرید را برای آنها افزایش
داده اسـ ــت .علت عدم اسـ ــتقبال خیلی
جـ ــدی این گروه بیرونقـ ــی اقتصادی در
کسـ ــب و کارها در چند سال رکود بوده که
موجب کاهش پسانداز عمده این افراد
شده است.
ëëفرصت طلبی «مصرفی مقتصد»
اما آخرین گروه« ،مصرفی مقتصد»
اسـ ــت که مانند گـ ــروه قبل مسـ ــکن را با
هدف استفاده شخصی خریداری میکند
و در صورتی کـ ــه در حال حاضر در جایی
مسـ ــتأجر باشد ،سـ ــبب آزاد شـ ــدن یک
واحـ ــد بـ ــرای ارائه به بـ ــازار رهـ ــن و اجاره
میشـ ــود ،با این تفاوت که ایـ ــن گروه در
خرید خود دیدگاه کامـ ــاً اقتصادی دارد

و تـ ــاش میکنـ ــد بهترین زمـ ــان را برای
خرید مسکن مصرفی خود انتخاب کند
تا باالترین قدرت خرید را داشـ ــته باشد و
تا حد امکان در دوره رکود ،سرمایه خود را
در سایر حوزهها به گردش درآورده و سود
کسب کند .این گروه تنها پس از مشخص
شـ ــدن احتمال افزایش قیمت در آینده
نزدیـ ــک ،پسانـ ــداز خـ ــود را به سـ ــمت
مسـ ــکن روانـ ــه میکنـ ــد .در بـ ــازار کنونی
افـ ــراد این گروه بسـ ــته به دیدگاه و شـ ــم
اقتصادی خود از نگاه خودشان تصمیم
عاقالنهتری میگیرنـ ــد و در صورت ورود
به بازار مسکن مصممتر از گروه مصرفی
رفاهگرا هسـ ــتند ،چرا که مصرفی رفاهگرا
بـ ــا توجه بـ ــه بیاطالعی از بـ ــازار و تمرکز
بر رفـ ــاه خانـ ــواده بـ ــا موضـ ــوع ،برخورد
احساسـ ــی دارد .بـ ــا ایـ ــن وصـ ــف عمده
متقاضیان در بازار کنونی مسـ ــکن کشور
دو گروه مصرفیهـ ــای رفاهگرا و مقتصد
هستند که نشان از شـ ــرایط مناسب بازار
بـ ــرای ایـ ــن دو در غیاب سـ ــرمایهگذاران
و سوداگران است.

گریز از کسری بودجه

با «ایران» با اشاره به تمایل ایرالینهای ایرانی به خرید سوخو
سوپر جت روســـی گفت :ایران برای خرید هواپیما گزینههای
مختلفی پیش رو دارد و اینطور نیســـت کـــه فقط منتظر دو
شرکت بوئینگ یا ایرباس باشیم .او افزود :قطعات هواپیمای
ســـوخو در کشـــورهای اتحادیه اروپا ،امریکا و روســـیه ساخته
میشود و چون در کشور ما زیرساختهای نگهداری و تعمیر
ایرباس و بوئینگ وجود دارد برای سوخو مشکلی نداریم.
عباسزاده گفت :روســـیه ملزم شـــده برخی قطعات سوخو
که نتوانســـته اســـتانداردهای جهانی را کسب کنند در صورت
فـــروش به ایـــران آن قطعات را جایگزین کنـــد .در خصوص
قیمت ایـــن هواپیما عباسزاده گفت کـــه مقامهای کمپانی
ســـوخو فعالً تمایلی بـــرای صحبت در مـــورد قیمت فروش
نداشتند و این بحثها به بعد موکول شده است.
آذر ماه ســـال گذشـــته الکســـاندر نوواک ،وزیر انرژی روســـیه
از برنامه کشـــورش برای فروش هواپیمای ســـوپر ســـوخو۱۰۰
به ایـــران خبر داده و گفته بـــود :هدف از این اقـــدام ،افزایش
همکاریهـــای اقتصـــای و تجـــاری دوجانبه اســـت .ســـوخو
ســـوپر جت  ۱۰۰یـــک هواپیمای مســـافربری جت منطقهای
با ظرفیتی بین  ۷۵تا  ۹۵صندلی اســـت که شـــرکت روســـی
ســـوخو از سال  ۲۰۰۰میالدی طرح ســـاخت آن را کلید زد و از
ســـال  ۲۰۰۸میالدی وارد صنعت هوایی جهان شـــد .بعد از
توافق هســـته ای ،ایران تصمیم گرفت برای نوســـازی ناوگان
هوایی خود قراردادهای خرید  200هواپیما را با چند شـــرکت
ی ای تی آر
سازنده منعقد کند که از آن زمان تاکنون  8هواپیما 
و  3هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شده است.

شریعتمداری :رأی دیوان عدالت درباره تعرفه واردات خودرو قانونی است
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آخرین وضعیت مالی دولت نشان داد

ایرنا

پایـــگاه خبری ســـنگاپوری «پالتس» بـــه نقل از منابع کشـــتیرانی
گزارش داد :صادرات ال .پی .جـــی ()Liquefied Petroleum Gas
گاز مایع ایران سال  2018میالدی را با افزایش آغاز کردند و میزان
آن در نخســـتین ماه میالدی (ژانویه) ،به باالترین رقم از زمان لغو
تحریمها ،یعنـــی  520هزار تن رســـید .بر این اســـاس ،این مقدار
146هزار تن بیشتر از آمارهای اولیه منتشر شده در اواسط ماه ژانویه
است .این رقم همچنین  39.4درصد نسبت به  373هزار تن ال.
پـــی .جی که ایران در دســـامبر ( 2017آخرین مـــاه میالدی) صادر
کرده بود ،رشد نشان میدهد .در سال  ،2017صادرات ال .پی .جی
ایران در مجموع به  3میلیون و  500هزار تن رسید و باالترین رقم
ماهانه در همین سال به ماه اوت ،با  423هزار تن مربوط میشد.

سال بیستوچهارم شماره  6717سهشنبه  24بهمن 1396

ایرنا

بانک مرکزی اعـــام کرد :دریافت کارمزد اســـتعالم
اطالعات مربوط به مشـــتریان از سازمان ثبت احوال
کشور توسط بانکها و مؤسســـههای اعتباری ممنوع
اســـت و این اقدام با بخشـــنامههای پیشـــین مغایرت دارد .مشاهده شده به
تازگـــی برخی بانکها و مؤسســـههای اعتباری ،عالوه بـــر کارمزدهای مندرج
در بخشـــنامههای اخذ کارمزد ،اقدام به اخذ مبالغی از مشـــتریان خود تحت
عنوان «کارمزد اســـتعالم اطالعات مشـــتریان از ســـازمان ثبت احوال کشور»
میکننـــد .بـــر این اســـاس بانک مرکزی بـــا ابالغ بخشـــنامهای بـــه بانکها و
مؤسســـههای اعتباری این اقدام را مغایر با بخشـــنامههای صادره این بانک
دانســـت و دریافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمـــزد خدمات بانکی خارج از
چارچوب بخشـــنامههای ابالغی بانک مرکزی ممنوع است .بهگزارش بانک
مرکزی در این بخشـــنامه از بانکها و مؤسســـههای اعتباری خواســـته شـــده،
ضمن ابالغ موضوع به واحدهای ذیربط بر حســـن اجرای آن نیز نظارت الزم
انجام شـــود .بخشـــنامه مزبور در چارچوب دریافت  2تا  6هـــزار ریالی برخی
بانکهـــا و مؤسســـههای اعتباری از مشـــتریان تحت عنوان کارمزد اســـتعالم
اطالعات مشتریان از سازمان ثبت احوال کشور توسط بانک مرکزی صادر شد.

اقتصادی

iran-newspaper

مطبوعات و رســـانهها در جریان این رأی قـــرار گرفتهایم و
ابالغ رسمی صورت نگرفته است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشـــان کرد :مصوبات
هیـــأت وزیران فقط بـــا رأی هیأت عمومی دیـــوان عدالت
اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی
هیأت وزیران ابالغ نشـــده و روال قبلی ادامـــه دارد .دیوان
عدالـــت اداری در حکمـــی ماده  14مصوبه دی ماه امســـال
دولت مبنی بر افزایش تعرفـــه واردات خودروهای بنزینی،
دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی دانســـت و حکم داد واردات
خودروهـــا باید برمبنای تعرفههای قبلی صورت گیرد.طبق
مصوبه دیماه امسال دولت ،تعرفه واردات خودرو افزایش
یافته و در عینحال محدودیت سقف ارزش  ۴۰هزار دالری
بـــرای خودروهای وارداتی و همچنیـــن حجم موتور  ۲هزار و
 ۵۰۰سیسی در این مورد تعیین شده بود.

گروه اقتصادی  /بررســـی وضعیت مالی دولت در  ۹ماهه سالجاری حاکی از
تحقق نیافتن بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده است ،با
این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد.
ب ه گزارش ایسنا ،دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل
مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای
آن(فروش دارایی سرمایهای) و درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی که
عمده آن انتشـــار اوراق اســـت ،در قالب منابع عمومی کسب درآمد میکند.
برای ســـالجاری حدود  ۳۴۶هزار میلیارد تومـــان منابع عمومی و بههمین
میزان مصارف در قالب قانون بودجه  ۱۳۹۶پیشبینی شد.
بـــر این اســـاس مصوب شـــده بود تا حـــدود  ۱۷۴هـــزار میلیـــارد تومان از
محـــل درآمدها ،تا مـــرز  ۱۱۹هزار میلیـــارد تومان از محـــل فروش نفت و
فرآوردههـــای آن و همچنیـــن بالـــغ بر  ۵۳هـــزار میلیارد تومـــان از محل
واگـــذاری داراییهـــای مالـــی منابـــع خـــود را تأمیـــن کند .در ایـــن حالت
مصوب  ۹ماهـــه برای درآمدها تا  ۱۳۱هـــزار و  ۶۰۰میلیارد تومان ،نفت و
فرآوردههای آن  ۹۰هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی حدود
 ۵۳هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان تعیین شد.
گزارشـــی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولـــت در پایان  ۹ماهه
امسال منتشر کرد ،نشان داد که از درآمدهای پیشبینی شده حدود  ۹۵هزار و
 ۳۰۰میلیارد تومان و درآمدهای ناشی از فروش نفت  ۶۴هزار میلیارد تومان
محقق شده است .در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیشبینی  ۹ماهه
حدود  ۲۶هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا  ۳۶هزار میلیارد تومان تحقق
نیافته دارد .در واگذاری داراییهای مالی ۶۰هزار میلیارد تومان عملکرد وجود
دارد که نشـــان میدهد حتی  ۲۰هزار میلیارد تومان باالتر از مصوب  ۹ماهه و
تا  ۷۰۰۰میلیارد تومان برای آنچه ســـالجاری مصوب شده بود محقق شده
است و دولت به طور گستردهای اوراق منتشر کرده است.
اما در بخـــش مصارف دولـــت دو هزینه اصلی هزینههای جـــاری که عمده
آن را حقوق و دســـتمزد تشـــکیل میدهد و همچنیـــن بودجههای عمرانی
وجود دارد .برای ســـالجاری مصوب شـــده بـــود تا حدود  ۲۵۳هـــزار و ۸۰۰
میلیارد تومان هزینههـــای جاری ۷۱ ،هزار میلیارد تومـــان بودجه عمرانی و
همچنین ۲۱هزار میلیـــارد تومان برای تملک داراییهـــای مالی اختصاص
پیـــدا کنـــد .از اینرو باید بـــرای  ۹ماهه تا مـــرز  ۱۹۲هزار میلیـــارد تومان برای
هزینههای جاری ،حدود  ۵۴هزار میلیارد تومان بودجههای عمرانی و بیش
از  ۱۶هـــزار میلیارد تومان برای تملک داراییهای مالی هزینه میشـــد ،ولی
عملکـــرد دوره از این حکایت دارد که دولت در بخش جاری  ۱۶۳هزار و ۵۰۰
میلیـــارد تومان هزینه کرده که نزدیک به  ۳۰هزار میلیارد تومان کمتر از رقم
مصوب است.
همچنین در بودجههای عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا ۲۳هزار میلیارد
تومان کمتر از مصوب  ۹ماهه تخصیص داده شده ،به طوری که فقط  ۳۰هزار
میلیارد تومان برای بودجههای عمرانی در  ۹ماهه اول ســـالجاری پرداخت
شـــده اســـت ،ولی در بخش تملک داراییهای مالی  ۲۱هـــزار و  ۶۰۰میلیارد
تومان تخصیص وجود دارد که با میزان مصوب سال برابری میکند.
در مجموع از حدود  ۳۴۶هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی شـــده باید در
۹ماهه امسال  ۲۶۱هزار میلیارد تومان محقق میشد ،ولی عملکرد آن حاکی
از تحقق نیافتن حدود ۴۲هزار میلیـــارد و تحقق نزدیک به  ۲۱۹هزار میلیارد
تومان اســـت .در ســـوی دیگر برای مصارف  ۳۴۶هزار میلیـــاردی هم باید تا
۲۶۱هزار میلیارد تومان پرداخت میشد ،ولی حدود  ۲۱۶هزار میلیارد تومان
ثبت شده اســـت که در مجموع نشاندهنده دســـت نیافتن دولت به هزینه
۴۶هزار میلیاردی در نتیجه تحقق نیافتن منابع مورد نظر است.
در کل با وجود محقق نشدن درآمدها بهدلیل کسر هزینهها ،ظاهراً در  ۹ماهه
امســـال دولت با کســـری بودجه مواجه نبوده اســـت .در این مدت مسئوالن
دولتی تأکید کردند که در سالجاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.

گزیده
8ëëهزار تومان
ارزش یارانه واریزی برای هر فرد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس بـــا اشـــاره به اینکـــه اکنون
یارانـــه بـــرای فـــرد  ۴۵هـــزار و ۵۰۰
تومان است ،گفت :این یارانه اکنون
به اندازه هشـــت هزار تومان ارزش
دارد .حمیدرضـــا حاجیبابایـــی
در گفتوگو با ایســـنا بـــا بیان اینکه
امســـال درآمد هدفمندی یارانهها
در بودجـــه ســـال  ۹۷لحـــاظ شـــده
اســـت و  ۱۰۲هـــزار میلیـــارد تومان
توســـط کمیســـیون تلفیق مصوب
شده است ،اظهار داشـــت ۴۱ :هزار
میلیارد تومان از درآمد هدفمندی
یارانههـــا در ســـالجاری برای اعطا
بـــه ۷۶میلیون نفر اســـت .وی بیان
کرد :هفـــت هزار میلیـــارد تومان از
درآمد هدفمنـــدی یارانههـــا برای
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
اســـت بهدلیـــل اینکه حقـــوق این
افراد امســـال چهار برابـــر و این امر
اجرایی شد ،سه هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان برای بهداشـــت ،ســـه هزار و
 ۳۰۰میلیـــارد تومـــان بـــرای خرید
گندم ،هشـــت هزار میلیـــارد تومان
برای مالیات ارزش افزوده ۲۱ ،هزار
میلیارد تومان برای شـــرکت برق و
مابقی برای سایر شرکتهای پخش
و پاالیش همچون آب ،گاز و ...است.
ëëنفت یک درصد گران شد
قیمـــت نفت روز دوشـــنبه بخشـــی
از ضـــرر بـــزرگ هفتـــه گذشـــته را
جبـــران کرد و به میـــزان یک درصد
افزایـــش یافت.بـــه گزارش ایســـنا،
بهـــای معامـــات آتی نفـــت برنت
با ۶۳ســـنت یا یک درصـــد افزایش
نسبت به روز جمعه ،به  ۶۳.۴۲دالر
در هر بشـــکه رسید .بهای معامالت
آتی وســـت تگـــزاس اینترمدیت با
 ۶۳ســـنت یا  ۱.۱درصـــد افزایش ،به
 ۵۹.۸۳دالر در هـــر بشـــکه رســـید.
نفـــت هفته گذشـــته در پـــی ریزش
بازارهـــای مالـــی ،بزرگترین کاهش
هفتگی در دو ســـال گذشـــته را ثبت
کرده بود ،اما بازارهای سهام امریکا
روز جمعـــه بهبود یافتنـــد و به نظر
میرسد بازارهای سهام آسیایی روز
دوشنبه ثبات داشتند که این موضوع
از قیمت نفت حمایت کرده است.

