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وزیر صنعت در ابالغی به دو معاون خود ،بر اســتفاده از ظرفیت حداکثری ســرمایههای انســانی کشــور برای تعمیق ســاخت داخل قطعات مصرفی و وارداتــی تأکید کرد .به
گزارش مهر ،رضا رحمانی در ابالغیه خود تصریح کرد :ضروری اســت تمام شرکتهای خودروسازی با همکاری قطعه سازان ،شــرکتهای دانش بنیان ،فعاالن اقتصادی،
ظرفیتهای دانشگاهی ،متخصصان داخلی و جوانان خالق برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی اقدام کنند.

فراخوان وزارت صمت
برای داخلی سازی قطعات خودرو
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با تصویب در کمیسیون اقتصادی
دولت صورت گرفت:

قرضالحسنههایتکشعبهای
درمسیرساماندهی

کمیسیون اقتصادی هیئت دولــت ،سامان
دهیصندوقهایقرضالحسنهتکشعبهای
را مصوب کرد .این مصوبه باید در هیئت دولت
نهایی و سپس برای تصویب نهایی به مجلس
ارسال شود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
دفتر هیئت دولــت ،براساس تبصره ( )2بند
“ب” و تبصره ذیل بند "ج" ماده ( )14قانون
برنامهششمتوسعه،صندوقهایقرضالحسنه
تکشعبهایبراساسجذبمنابعساالنهتا30
میلیارد ریال و نیز صندوقهای قرضالحسنه
زیرنظر سازمان اقتصاد اسالمی از اقدامات
نظارتی بانک مرکزی مستثنا شده اند که با
توجه به خطر تکرار ماجرای موسسات مالی
غیرمجازمقررشداستثنایمذکورحذفوملغی
شود .پیش از این خراسان در گزارشهایی به
فعالیت بدون مجوز موسسات قرض الحسنه
تــک شعبه ای انتقاد و از ایــن موسسات به
بمبهایتکشعبهایتعبیرکردهبود.
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اجباری شدن رمز دوم یکبار مصرف به تعویق افتاد

بیم ها و امیدها در تازه ترین آمار
از تجارت خارجی کشور
بردبار  -تازه ترین آمارها از وضعیت تجارت
خارجی کشورمان در فروردین ماه که از سوی
گمرک اعالم شده ،گویای بیم ها و امیدهای
فراوانی است .افت صادرات و کاهش میزان
تجارت از نکات تامل برانگیز و هشداردهنده
است اما تــراز مثبت تجاری و افزایش میزان
صــادرات برخی از محصوالت ازمولفه های
مثبت و امیدبخش درایــن گــزارش اســت .بر
اساس آمار گمرک کشور ،صادرات غیرنفتی
کشوربااحتسابمیعاناتگازیدرفروردینماه
به نسبت مدت مشابه سال قبل ،نشان دهنده
افت  18.3درصدی است و میزان واردات نیز
درفروردینماهکاهش 7.7درصدیبهنسبت
فروردین  97داشته است .این آمارها نشان
میدهدتجارتخارجیکشوردرفروردینماه
امسال  13.5درصد کاهش داشته و در عین
حالترازتجاریکشورمثبت 213میلیوندالر
بوده است .نکته قابل تامل دیگر نیز به سخنان
سرپرست سازمان توسعه تجارت برمی گردد،
جایی که مــودودی بیشترین افت صــادرات را
مربوط به صــادرات میعانات گازی دانست و
گفت :صــادرات پتروشیمی ،صنعت ،فرش
و صنایع دستی و کــشــاورزی کاهش داشته
است و در مقابل صــادرات در بخش معدنی
معادل  43درصــد افزایش یافته اســت .این
آمار از دومنظر قابل تامل است؛ یکی این که
کاهش صــادرات و درنتیجه درآمــد حاصل از
میعاناتگازیومحصوالتپتروشیمیهمچون
کاهش صــادرات نفت گرچه به ظاهر بودجه
کشور را می آزارد اما درباطن موجب کاهش
وابستگیاقتصادمانبهنفتومحصوالتنفتی
میشود .اما یک نکته که باید روی آن بررسی
همه جانبه و عمیقی شــود ،افــت قابل توجه
صادراتاست،معموالوقتی درکشوریقیمت
ارزافزایشمییابد،صادراتنیزمزیتبیشتری
مییابدوافزایشمییابدامادرکشورماباوجود
افزایش چندبرابری نــرخ ارز طی یک سال
گذشتهمتاسفانهشاهدافتصادراتهستیم،
موضوعی که جا دارد مورد توجه بیشتری از
سویمسئوالنوکارشناسانقرارگیرد.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

ربع سکه

18.000.000 28.000.000

شاخص

مخالفت همتی با کارمزد 20هزار تومانی ساالنه بانک ها برای رمز دوم پویا

بانک مرکزی پس از آن که به بانک ها
برای معافیت تراکنش های زیر 500
هــزار تومان از کاربرد رمز دوم یک بار
مصرفدرنقلوانتقاالتمجوزداد،دیروز
الزام اجرای رمز دوم یک بار مصرف از
ابتدای خردادماه را نیز تا اطالع ثانوی
تعلیقکرد.
 16اردیبهشت مــاه بانک مرکزی در
ابالغیه ای بــه شبکه بانکی ،بــر ارائــه
رمــز دوم یک بــار مصرف به مشتریان
بانکی از ابتدای خــرداد تاکید و اعالم
کرد :رمزهای دوم ایستا صرفا تا پایان
اردیبهشت ماه اعتبار دارند .انتشار این
خبر با برخی نگرانی ها در بین مردم
همراهبود.زیرااستفادهازنرمافزارتولید



رمز برای همه تلفن های همراه میسر
نبود .آمارها نشان می دهند  30درصد
دارندگان کارت های بانکی از گوشی
هوشمند استفاده نمی کنند .هرچند

...



کاغذ

بانک مرکزی اعالم کرد که رمز دوم را
به صورت پیامکی نیز می توان به دست
مشتریانبانکرساند.
درادامه،بانکمرکزیدرتوضیحاتیکه

 22اردیبهشت منتشر شد ،یک گام به
عقب گذاشت و اعالم کرد که در صورت
قبول مسئولیت بانک ها ،تراکنش های
کمتر از  500هــزار تومان در روز و نیز
تراکنش هایی که ذی نفع آن دستگاه
هــای عمومی نظیر صادرکنندگان
قبض باشند ،می توانند از رمز دوم ایستا
استفادهکنند.البتهبانکمرکزیبهاین
بانکهااعالمکرددرصورتیکهمشکلی
برایامنیتاینتراکنشهابهوجودآید،
بانک موظف است جبران خسارت کند.
بااینحال،دیروزخبردیگریمنتشرشد
مبنی بر این که طرح استفاده اجباری از
رمز دوم یک بار مصرف که قرار بود از اول
خردادماهاجراشود،فع ً
الاجبارینیست

...
مسکن



وبانکهاییکهزیرساختالزمراندارند،
میتوانندازرمزایستااستفادهکنند.ایبنا
دربیاندالیلعقبگرداخیربانکمرکزی
نوشت:تعدادزیادیازبانکهازیرساخت
اجرای طرح رمز دوم یک بار مصرف را
آماده کرده اند ،اما به دلیل مشکلی که
برای اپلیکیشن های  IOSو گوگل پیش
آمد،نیازاستتغییراتیدراینزیرساخت
صورت گیرد .از سوی دیگر تسنیم خبر
داد که گویا بانک ها برای اجرای طرح
رمزهای یک بار مصرف ،در نظر داشتند
کارمزد  ۲۰هــزار تومانی (ســاالنــه) از
مشتریان بگیرند که بانک مرکزی مانع
ایــن کــار شــده و شخص همتی بــا آن
مخالفتجدیکردهاست.

...
نفت

عرضه حدود  ۶تا  ۱۰هزار تن کاغذ به بازار
تا  2هفته آینده

افزایش سقف تسهیالت مسکن روستایی
و قرض الحسنه اشتغال

اعالم زمان تصمیم گیری هند درباره
واردات نفت از ایران

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گفـت :حـدود  ۶تـا  ۱۰هـزار
تـن کاغـذ در یـک تـا دو هفتـه آینـده ترخیـص و بـه بـازار عرضـه
میشـود .به گـزارش فـارس ،سـیدعباس صالحـی با اعلام این
خبر افـزود :حـدود  ۲۰تا  ۳۰هـزار تن کاغذ هم در مسـیر اسـت
که به کشـور برسـد و با این واردات مشـکل برطرف خواهد شد.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی گفـت :تعزیـرات وزارت ارشـاد
کمیتـه ای تشـکیل داده و بـه شـکل جـدی وارد میـدان شـده تـا
مجموعـه کسـانی کـه ارز گرفتـه انـد و کاغـذ وارد نکـرده یـا وارد
کـرده انـد امـا توزیع شـان مشـخص نیسـت در ایـن کمیتـه مورد
بررسـی قـرار گیرنـد.

شورای پول و اعتبار ،افزایش سقف تسهیالت نوسازی روستایی و
قرضالحسنهاشتغالزاییراتصویبکرد.بهگزارشروابط عمومی
بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ،با افزایش سقف
فردی «تسهیالت یارانهای قابل اعطا بابت بازسازی و نوسازی
اماکن مسکونی روستایی» به مبلغ  400میلیون ریال موافقت
کرد .همچنین اعضای شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی
«تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایــی» به  500میلیون ریال
موافقت کردند .این تسهیالت با معرفی کمیته امداد امام خمینی
(ره)،بهزیستی،صندوقاشتغالوکارآفرینیامورایثارگرانووزارت
کارواموراجتماعیبهبانکهایعاملقابلاعطاست.

مقامات هندی اعالم کردند برای تداوم واردات نفت از ایران
بعد از انتخابات این کشور تصمیمگیری خواهد شد .به گزارش
ایبنا به نقل از بیزینس استاندارد ،سوشما سواراج ،وزیر امور
خارجه هند در جریان سفر ظریف ،همتای ایرانیاش به دهلی
نو تاکید کرده است که درباره آینده خرید نفت از ایران با درنظر
گرفتن مالحظات تجاری ،امنیت انــرژی و منافع اقتصادی
تصمیم گرفته خواهد شد .هند سومین مصرف کننده بزرگ
نفت در جهان است و حدود  ۸۰درصد از نیازهای نفتی خود
را از طریق واردات تأمین میکند .این کشور همچنین دومین
خریدار بزرگ نفت ایران پس از چین است.

اعتراض مجلس به تخلف دولت در افزایش حقوق کارمندان
درحالیکهروزسهشنبهبرخینمایندگانمجلس
از تخلف دولــت در تعیین میزان افزایش حقوق
کارمندان در سال جدید خبر داده بودند ،دیروز
ایــن موضوع توسط برخی نمایندگان و دیــوان
محاسبات پیگیری شد .بر این اســاس احتمال
ابطال احکام صادرشده وجود دارد .گفتنی است
یکی از نمایندگان مجلس روز سه شنبه گفته بود
که دولت دربــاره برخی حداقل بگیران ،حداقل
افزایش الزم را اعمال نکرده است و درباره برخی
افراد با دریافتی باال ،بیش از مقدار قانونی اقدام
به افزایش حقوق کــرده اســت .حاجی بابایی،
«دانشجو معلمان» را مثال زده بود که در احکام آن
ها قانون افزایش  400هزار تومانی  10+درصد
رعایت نشده اســت .دیگر تخلف دولــت از نظر
حاجی بابایی ،افزایش  18درصدی حقوق افراد
دارای حداکثر دریافتی (مثال 20میلیون تومان)
بوده است که طبق قانون نباید در مجموع بیش
از  12درصد باشد .حاجی بابایی دیــروز هم در
گفتوگوباتسنیم اظهارکرد:دولتدرمصوبهای
به پایینترین حقوق که یک میلیون و  240هزار
تومان اســت 3.2 ،درصــد (به عــاوه  400هزار

تومان) و به حقوق باالی  10میلیون تومان است،
 16درصد اضافه کرده است .این در حالی است
که با توجه به افزایش  400هزار تومانی و تا 10
درصد ،حداکثر افزایش حقوق کارمندی با درآمد
 10میلیون تومان ،فقط 14درصد است .به گفته
وی ،هرکسحقوقباالتریدارد ،درصدبیشتری
به آن اضافه شده و هر کسی هم که حقوق کمتری
دارد ،درصدکمتریبهآناضافهشدهاست.دراین
باره ،دیروز یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس
به شبکه خبر گفت :دولت نمیتواند حکم قانونی
که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده
را به دلیل برداشت شخصی ،استنکاف یا موضوع
دیگریاجرایینکند.یوسفنژادتصریحکرد:حکم
قطعیقانوندرخصوصافزایشحقوقکارمندان
دولت 400هزارتومانبهعالوه 10درصدافزایش
حقوقنسبتبهسالقبلاستودولتچارهایجز
اجرای این قانون ندارد .وی با اشاره به این که با
مسببانبرخوردمیکنیمافزود:طیروزهایهفته
جارینمایندگانمجلسبارهادراینبارهبهدولت
تذکر دادهاند .یوسفنژاد تصریح کرد :قرار است
روز شنبه در جلسه هیئت رئیسه موضوع ابطال

احکامحکمقانونیافزایشحقوقکارمندانرابررسی
کنیم.رئیسدیوانمحاسباتهمدرگفتوگوباخانه
ملت ،ضمن تایید وجود "تفاوت و انحرافاتی در زمینه
افزایش  18درصــدی حقوق بازنشستگان برای
همسان سازی و اعمال افزایش  400هزار تومانی و
ضریب 10درصدی به حقوق کارکنان" ،از برگزاری
نشست سه جانبه بین سازمان امور استخدامی،
دیوانمحاسباتکلکشورونمایندگانمجلسبرای
بررسی موضوع خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان
اردیبهشت ماه مشکل رفع شود.

فراز و فرود مناسبات با
شرکای تجاری در سال 97
در سال  ،97حدود  42میلیارد دالر کاال
به کشور وارد شد که  21.7درصد کمتر از
سالقبلبود.بیشترینسهمازاینواردات
را کشورهای چین ،امارات ،ترکیه ،هند،
آلــمــان ،سوئیس ،کــره جنوبی و روسیه
داشتند.دراینمیان،سهمشرکایتجاری
قدیمی مثل چین ،امارات و کره از واردات
ایران به شدت کاهش یافت و کشورهای
هند و روسیه به سهم شان از واردات به
ایرانافزودند.

...

بازار خبر
عرضه بلیت قطارهای عید فطر
از شنبه
مهر -فروش بلیت قطارهای شرکت ریلی
رجا بــرای حد فاصل تاریخهای  ۱۱تا ۳۱
خرداد ماه  ،۱۳۹۸از ساعت  ۱۱صبح روز
شنبه  ۲۸اردیبهشت ماه آغاز میشود.

کارگران باید برای اردیبهشت
چقدر حق مسکن دریافت کنند؟
مهر -با توجه به اعمال حق مسکن 100
هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال
و نیز ابالغ مصوبه مربوط به این موضوع در
اردیبهشت مــاه ،دستمزد تمام کارکنان
مشمول قانون کار در این ماه باید با اعمال
حق مسکن  ۱۶۰هــزار تومانی پرداخت
شود؛  ۶۰هزار تومان از این مبلغ ،مربوط به
مابهالتفاوت حق مسکن فروردین ماه است.

اشتغال زایی  58هزار نفری
کاریابی ها
ف ــارس -مدیرکل هــدایــت نــیــروی کــار و
کاریابیهای وزارت تــعــاون ،کــار و رفاه
اجتماعی گفت :در سال گذشته  ۳۶۰هزار
جوینده کار به کاریابی ها مراجعه کردند
که از این تعداد  ۵۸هــزار نفر مشغول به
کار شده اند.

