بانک
تقدیر رئیس جامعه خیرین
مدرسهساز از بانک پارسیان

خودرو
«ناز» بازار خودرو خریدار دارد!

ایسنا :به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو،
در حال حاضر بزرگترین عامل در افزایش قیمت
خودرو ،تقاضاهای کاذب در عین تضعیف شدن
عرضه است .با این وجود افزایش تقاضا برای حفظ
ارزش پول و دارایی سبب شده که بازار «نازکند»
و چون نازش خریدار دارد؛ افزایش قیمتها را رقم
میزند« .حسن کریمیسنجری» اظهار کرد :در
رابطه با افزایش قیمتها در بازار خودرو ،دالیل
متعددی به این موضوع دامن زده است .بخشی
مربوط به شــرایط اقتصادی کشور است؛ بدین
معنا که پیشبینی روشــنی از آینده اقتصادی
در سال  ۱۳۹۸وجود ندارد .بنابراین افراد تصور
میکنند اگر قرار اســت شرایط به همین شیوه
پیش برود ،در سال آینده ممکن است نرخ ارز و
به دنبال آن تورم افزایــش پیدا کند .وی با بیان
اینکه ظرف هفت الی هشت سال گذشته یا شاید
از اواخر دولت دهم نقدینگی ساالنه افزایش جدی
داشته است ،تصریح کرد :نقدینگی در بخشها
و الیههای متعددی اثرگذار بوده و ســبب شده
مردم برای حفظ ارزش پول خود که قرار است
توســط تورم اقتصادی و افزایش نرخ ارز از بین
برود ،به بازارهای مختلف روی آورند .البته که بازار
خودرو دارای مطلوبیت فراوان در این زمینه است.
کریمیسنجری گفت :عالوه بر این بخشی دیگر
از نابسامانیها در افزایش قیمت خودرو در خود
صنعت قابل تحلیل است .درست است که طی
یکی -دو ماه اخیر شرایط عرضه بهتر شده است؛
اما در نگاه کلی به سال  ۱۳۹۷عرضه خودرو در
مقایسه با سنوات قبل و تقاضای طبیعی جامعه،
بسیارکمتروتضعیفشدهاست.البتهکهکماکان
تقاضا وجود داشته و این حجم تقاضا موجب شده
از آنجایی که تقاضاها توسط کارخانهها تأمین
نمیشود ،مشکالتی ایجاد شــود .وی افزود :در
حال حاضر تنها مکمل برای پاسخ به این حجم از
تقاضا ،بازار است؛ بنابراین بازار به راحتی قیمتها
را افزایش داده و به اصطالح «ناز میکند» .نازش
هم به سبب نگرانی از آینده بازار ،خریدار دارد و
قیمتها را افزایش داده است.

بازار
عرضه قطعههای بیکیفیت
لوازمخانگی به نام تولید داخل

افکار نیوز :رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و
تعمیرکاران صنایع برودتی ،تهویه و لباسشویی
گفت :قطعههــای یدکی و لــوازم جانبی برای
تعمیر لوازمخانگی با کمبود مواجه اســت .این
در حالی است که برخی افراد به اسم تولید داخل،
محصــول بیکیفیت چینی را در بــازار عرضه
میکنند« .علیجمالی» اظهار کرد :با توجه به
افزایش قیمت لوازم یدکــی و محصول نهایی،
عموم مصرفکنندگان تعمیر را جایگزین خرید
محصول نو کردهاند؛ این در حالی است که قیمت
قطعاتبهشدتافزایشیافتهودرکنارآنکمبود
قطعات یدکی در بازار احساس میشود و اگر روند
به همین روال پیش برود در سال آینده با کمبود
در بازار قطعات و لوازم یدکی لوازمخانگی مواجه
خواهیم شد.

ایران اکونومیست :شرکت ملی نفت ایران ،قیمت فروش رسمی چهار گرید نفت خام ایران برای بارگیری در آوریل به مقصد آسیا را افزایش
داد .یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران به «پالتس» گفت :این شرکت قیمت فروش رسمی نفت سبک ایران به آسیا را برای بارگیری
در آوریل به میزان ۳۵سنت در هر بشکه افزایش داده و ۷۵سنت در هر بشکه باالتر از میانگین قیمت نفت عمان و دوبی رسانده است .شرکت
ملی نفت ایران ،قیمت فروش نفت سنگین و نفت فروزان برای بارگیری از جزیره خارک در آوریل را هر کدام به میزان  ۳۰سنت در هر بشکه
افزایش داد .قیمت نفت سنگین ایران اکنون  ۴۵سنت در هر بشکه ارزانتر از میانگین قیمت نفت عمان و دوبی است که پالتس در آوریل
ارزیابی کرده بود در حالی که قیمت فروش رسمی نفت فروزان اکنون ۳۰سنت در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت مذکور است .همچنین
شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی نفت سروش در آوریل به مقصد آسیا را ۱۰سنت در هر بشکه در مقایسه با مارس باال برد.

ایرنا  :با نزدیکی به ایام نوروز و آغاز سال جدید بازار اسکناسهای نو هم داغ میشود .بانک مرکزی برای تسهیل تهیه اسکناس نو از سوی
مردم و کوتاه کردن دست دالالن اسکناس از بازار سیاه اسکناس شب عید ،از دیروز اقدام به توزیع اسکناس نو در برخی شعب منتخب
بانکها کرده است .امسال نیز به روال سالهای گذشته از چهارشنبه ۲۲اسفند تا روز دوشنبه  ۲۷اسفند ۱۳۹۷در شعب منتخب ۱۲
بانک از جمله بانک ملی ایران ،صادرات ایران ،ملت ،اقتصاد نوین ،سپه ،گردشگری ،پست بانک ،سینا ،رفاه کارگران ،پارسیان ،پاسارگاد
و سرمایه اسکناس نو توزیع خواهد شد .طبق اعالم بانک مرکزی ،اسکناسهایی که توزیع خواهد شد از نوع دو هزار تومانی و پنج هزار
تومانی است؛ ضمن آنکه توزیع اسکناس ۱۰هزار تومانی و ایرانچک ۵۰هزار تومانی نیز که از اوایل اسفندماه در بین بانکها آغاز شده
در روزهای پیشرو بیشتر شده و از طریق شعب بانکها و دستگاههای خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
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گزارش


سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

مریم محسنی  /گروه اقتصاد

هیچاتفاقینمیافتداگردرمقطعیگوشتنخوریم
دریاوفایی  /گروه پارلمانی

reza.akhlaghpour@yahoo.com

اینروزهــا ،موضــوع صفهای
طوالنی گوشت و کوچکشدن
ســفرههای مردم ،از سوژهای داغ خبری
رســانههای داخلــی و خارجی اســت.
مسئلهای که گفته میشود زاییده ضعفها
و به عبارتی عدمتحقق شــعارهای دولت
است .اما ریشــه اصلی این پدیده قدیمی
کجاســت و در دهه  50انقالب اسالمی
قراراست به کجا ختم شود؟
«بهروز نعمتی» سخنگوی هیئترئیسه
مجلس درگفتوگــوی اختصاصی با ما
دراین باره پاســخ داد :حقیقتاً بنده این
موضوع را قبول ندارم بــه این دلیل که با
جنگ بزرگ اقتصــادی مواجهیم و همه
مردم هم خوشــبختانه میدانند که یک
جنگ اقتصادی شدیدی علیه کشورمان
ایجاد شده است .مردم درمقاطع مختلف
به روشهای مختلف پــای کار آمدهاند و
کمک کردند.
وی البته خاطرنشــان کرد :اینکه ممکن
است در بعضی مواقع نقاط ضعف جدی
داشته باشیم را میپذیریم و حتماً داریم.
نعمتی ادامــه داد :فکر میکنــم یکی از
بحثهایی کــه همواره مغفــول مانده و
متاسفانه بهرغم تذکراتی هم که داده شد،
بحث توجه رئیسجمهور به اصالح و ترمیم

تیم اقتصادی و تعیین لیدربرای آن بود؛
کمااینکه یک زمانــی ما  200امضا جمع
کردیم .اما عم ً
ال این اتفاق نیفتاد و متاسفانه
تیم اقتصادی یک تیم ناهماهنگی است
و همین معایب موجب برخــی اتفاقها
میشود.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای
اســامی ،درخصوص پدیده صف گفت:
به نظرمن ،موضوع صف گوشــت به جز
ناهماهنگی بین دستگاههای دولت ،هیچ
علت دیگری نــدارد .االن انواع و اقســام
کاالهای مختلــف درانبارهای ما ذخیره
شده و هیچ دغدغهای از این بابت نداریم.
امروزهر کاالیی که مورد نیاز مردم باشد در
انبارهای ما وجود دارد.
وی با بیان اینکه« :هیچ اتفاقی نمیافتد
اگردر یک مقطع زمانی گوشت نخریم»،
اضافه کرد :درســت اســت که شــرایط
اقتصادی را برما دشوارکرده اند ،اما قرارهم
نیست خودمان با مث ً
ال هجوم برای خرید
کاالیی به این بحرانها دامن بزنیم.
نعمتی افزود :شــکر خدا هیچ مشکلی از
بابت تأمین کاالهای مورد نیاز مردم نداریم
اما دربحث توزیع آن ،دولت مشکالتی را
دارد که باید آن را رفع کند.
وی درباره وجــود مافیاهــای تولیدات
داخلــی از جمله اقالم دارویــی و قاچاق
دام نیزعنوان کرد :همانطورکه اشــاره
شد ،متاسفانه این ناهماهنگیها در کشور

وجود دارد و بنده آن را تایید میکنم؛ اما
اینکه گفته شود در بسیاری از کاالها مافیا
وجود دارد را قبول ندارم .بسیاری از اقالمی
که بحرانی بودنش مطرح بوده است ،قبل
از اینکه دچار باند و مافیا شود خوشبختانه
در جلسات مشترک مجلس ،دولت و قوه
قضائیه موضوعش حل شده است.
وی خاطرنشــان کرد :البته فع ً
ال جای آن
نیســت که بخواهم بعضی موضوعات را
مطرح کنم و ممکن است خودش موجب
برخی بحرانها بشود .اما این را بدانید که
مسئوالن دارند تالش میکنند ،زحمت
میکشند و درخیلی از مواقع قبل از اینکه
اتفاقهای دیگری رخ بدهد ،پیگیری انجام
دادهاند و مشکل حل شده است.
نعمتی ،در پاســخ به اینکه به مناســبت
فرارسیدن ســال نو چه خبرخوشایندی
برای اقشــار مختلف جامعه دارید ،بیان
داشت :اول اینکه ما نوکرمردم هستیم و
خدمتگزار .اما فکر میکنم فع ً
ال در  این
شرایط سخت برکشور تحمیل شده ،جنگ
شدید اقتصادی علیه ما به راه افتاده است.
من مسئول باید تالش کنیم
مردم ،دولت و ِ
بتوانیم از این گذربه سالمت عبور کنیم.
در این مســیرنیاز به همفکری و همدلی
بیشتری داریم .باالخره گاهی اوقات باید
از اتفاقاتی که رخ میدهد پرهیز کنیم.
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس اظهار
داشت :به نظرمن عیدانه  400هزارتومانی
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بهترین عیدانه برای بخــش عظیمی از
جامعه است و این رقم بسیار خوبی است.
وی درپاســخ به اینکه «امــا همه مردم
کارمنــد دولت نیســتند و ایــن عیدانه
شامل حالشان نمیشود برای سایراقشار
جامعه چه خبرخوشــی دارید؟»گفت:
به هرحــال  40میلیون نفــر به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم دارند از سازمان
تأمین اجتماعی ارتــزاق میکنند و این
 400هزارتومان شــامل حــال آنها هم
میشود.
اما دربحث تبصره  14یک عدد بســیار

خوبی ،حدود  14میلیارد دالربرای حمایت
از اقشار آسیبپذیر درنظرگرفته شده است
و انشاءا دولت شرایطی را فراهم خواهد کرد
تا به صورت نقدی به عنوان مابهالتفاوت
قیمتها به مردم بپردازد.
نعمتی تصریح کرد :مقررشــده از ابتدای
ســال  98عالوه بر  400هزارتومان اعالم
شده از محل  14میلیارد دالر هم از ابتدای
سال  98این مابه التفاوت ارزنیمایی با ارز
 4200تومــان نیزباید به حســاب مردم
واریز شــود یا به همان میزان کاالهایی را
به مردم بدهند.

به استناد ماده 71قانون شهرداریها ارائه عملکرد 6ماه اول سال 1397به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه می گردد.

گزارش درآمد های شهرداری شاهین شهر در 6ماه اول سال1397

شماره اعتبار

شرح اعتبار

مصوب ساالنه

تعهد  6ماهه

عملكرد  6ماهه

1000

درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

1,021,122,463,828

520,352,817,184

299,889,292,211

2000

درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

75,453,135,109

38,450,090,768

35,260,707,566

3000

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

31,169,928,000

15,883,853,721

14,962,224,662

4000

درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري

15,005,241,000

7,646,506,373

9,786,183,297

5000

كمكهاي اعطایي و سازمان هاي دولتي

3,000,000,000

1,528,767,123

0

6000

اعانات و هدايا و دارائيها

73,400,000,000

37,403,835,616

9,294,704,921

7000

ساير منابع تامين اعتبار

241,248,530,400

122,937,607,272

260,967,019,201

-

جمع درآمدها :

1,460,399,298,337

744,203,478,057

630,160,131,858

گزارش هزینه های شهرداری در  6ماه اول سال 1397
شماره اعتبار

شرح اعتبار

مصوب ساالنه

تعهد  6ماهه

عملكرد  6ماهه

-

جمع چهار فصل اداری و شهری :

762,227,643,382

385,367,857,136

283,699,194,648

-

جمع چهار فصل وظیفه خدمات اداری :

138,807,643,382

50,273,877,926

46,577,862,725

10000

فصل اول هزينههاي پرسنلي اداری

76,999,500,000

31,502,702,167

31,306,466,250

20000

فصل دوم هزينه هاي اداري  ،اداری

38,493,000,000

13,209,939,552

10,417,650,269

30000

فصل سوم هزينه هاي سرمايه اي اداری

2,080,000,000

1,070,220,001

362,730,000

40000

فصل چهارم هزينه هاي انتقالي اداری

21,235,143,382

4,491,016,206

4,491,016,206

-

جمع چهار فصل وظیفه خدمات شهری :

623,420,000,000

335,093,979,210

237,121,331,923

10000

فصل اول هزينههاي پرسنلي شهری

76,752,000,000

30,952,291,547

30,866,279,429

20000

فصل دوم هزينه هاي اداري  ،شهری

287,081,000,000

189,054,931,636

94,803,379,375

30000

فصل سوم هزينه هاي سرمايه اي شهری

4,737,000,000

774,259,200

766,187,200

40000

فصل چهارم هزينه هاي انتقالي شهری

254,850,000,000

114,312,496,827

110,685,485,919

-

جمع پروژه های عمرانی :

739,410,000,000

248,285,891,115

109,739,358,120

-

جمع پروژه های عمرانی و دیون عمرانی :

1,230,048,880,041

422,336,423,676

227,432,419,420

31000

برنامه ريزي توسعه شهري

61,000,000,000

13,010,920,010

6,600,622,805

32000

برنامه هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل شهري

14,010,000,000

2,414,257,034

0

33000

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري

249,400,000,000

98,843,806,704

3,657,820,854

34,000

برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهرها

10,000,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

35000

برنامه بهبود محيط شهري

307,500,000,000

126,198,413,550

94,112,236,673

36000

برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي  ،فرهنگي و توريستي

70,000,000,000

3,471,800,000

2,196,400,000

37000

برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري

17,000,000,000

2,099,083,617

1,132,652,817

38000

برنامه ايجاد تاسيسات درآمدزا

10,500,000,000

947,610,200

739,624,971

39000

هزینه های پیش بینی نشده و دیون عمرانی

490,638,880,041

174,050,532,561

117,693,061,300

حمید عشقی  -شهردار شاهین شهر

نگاهی به بازار شب عید

سفرههای شب عید آب رفته است

عکس  :فارس

نسل فردا :با حضور دکتر پرویزیان ،مدیرعامل
بانک پارسیان؛ دکتر محمدرضاحافظی ،رئیس
جامعه خیرین مدرسهسازکشــور؛ جعفری،
مدیرعامل بنیاد برکــت؛ دکترقدمی ،معاون
وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس
استثنایی کشور؛ جعفری ،مدیرعامل شرکت
تجارت الکترونیک پارســیان؛ مراسم امضای
تفاهمنامه همکاری شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان و جامعه خیرین مدرسهساز کشور،
روز دوشنبه  20اســفندماه ،به میزبانی بانک
پارسیان برگزار شد .دکتر پرویزیان ،مدیرعامل
بانک پارســیان در این مراسم با اشاره با نقش
کلیــدی بانک پارســیان در نهادینهســازی
مســئولیتهای اجتماعی ،گفــت :همکاری
با جامعه خیرین مدرســه ســاز و آموزش و
پرورش از راهبردهای اساســی و اولویتهای
استراتژیک بانک پارســیان است و تفاهمنامه
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه
خیرین مدرسهساز به منظور هدایت کمکهای
مردمی ،حمایت از دانشآموزان مناطق کمتر
برخوردار ،احداث مدرسه در استانهای محروم
و توسعه علم آموزی امضا شــده است .دکتر
حافظی ،رئیس جامعه خیرین مدرسهساز نیز
در این مراسم از بانک پارسیان بهدلیل اهتمام
ویژه این بانک به مسئولیتپذیری اجتماعی و
حمایت از خیرین به ویژه خیرین مدرسهساز
تقدیر کــرد .مدیرعامــل شــرکت تجارت
الکترونیک پارسیان نیز در این مراسم با بیان
اینکه ،این شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی،
خدمات قابل توجهی دارد ،افزود :در راستای
این تفاهم نامه ،با اســتفاده از زیرساختهای
مناســبی که در حوزه بانکداری الکترونیک
در بانک پارسیان از قبیل درگاههای پرداخت،
پایانههای فروش و  ...وجود دارد ،زمینه و بستر
مناسب برای خدمات خیرخواهانه و دریافت
کمکهای خیرین فراهم است.

قیمت تمام گریدهای نفتی ایران افزایش یافت

توزیع پول نو در شعب منتخب بانکی آغاز شد

به همین ســادگی همه از ســفرههایی
حرف میزنند که این روزها آب رفته اســت.
از معیشتی که در گرانیهای چند سال اخیر
پا بر گلوی مردم گذاشته است .از تجربههایی
که ختم شــده به نخریدن مایحتاج عمومی.
از عمــری کــه صرف میشــود بــه جمع و
یافت
تفریق و تقســیم آنچه در جیبهایشان 
نمیشود.
به همین سادگی گرانی روی همه چیز تأثیر
گذاشته تا جایی که دیگر در آستانه شب عید
کسی به فکر شادی نیست .انعکاس گرانی در
چشمهای همه کســانی که به حداقلها فکر
میکنند ،پیداست؛ حاال چه کارگر ،چه کارمند
و چه سرپرست خانوار .چیزی که عیان است،
گرانیهای یکی دوســاله اخیراست که روی
همه تاثیرگذاشته است .این تأثیر از کم کردن
مسافت در مسافرتهای خارج از کشور شروع
شده و مقصد گردشگری ،چند هزار کیلومتر
به میهن نزدیکتر شده ،تا رسیده به کم کردن
خورد و خوراک و پوشاک و حتی کم کردن یک
وعده از غذای روزانه.
شــاید بتوان گفــت تجربههــا در مواجهه
با گرانیهای بــازار در یــک کالم :آب رفتن
سفرههاســت .مریم ،یکی از همان کســانی
است که قدرت خریدش نسبت به قبل بسیار
کاهش یافتــه .او در توضیــح کاهش قدرت
خریدش میگوید« :مجبور شــدهایم به جای
گوشت قرمز ،ا حبوبات یا سبزیجات استفاده
کنیم .وعدههای غذاهایی که با گوشت قرمز
میخوریــم ،از چهار بار در هفتــه ،به یک بار
یا حتی به هیچ رســیده .البتــه این موضوع
تنها به مواد پروتئینی ختم نمیشود ،ما یک
خانواده پنج نفره هســتیم کــه فاصله زمانی
بین خرید لباسهایمــان را هم زیاد کردهایم
و به جای هر شش ماه یکبار ،هر سال خرید
میکنیم .مســعود از دیگر افرادی اســت که
از ســهم تفریحش کم کرده است« :تفریح ما
شده تلویزیون یا دیدن فیلم در خانه .سینما
نمیرویم ،کنســرت برایمان خاطره شــده،
تئاتر را هم گذاشتهایم کنار .سفر هم که دیگر
حرفش را نباید زد .انگار همه چیز بسنده شده
به شرط حیات و گرسنه نماندن .به غیر از آن
پولی برای تفریح باقی نمیماند مگر اینکه در
طی دو ماه چند بار به فست فودی ها سر بزنیم.
او کارمند یک سازمان دولتی است و همسرش
هم در یک مهدکودک کار میکند .دو فرزند
دارند که هر کدامشان در حال درس خواندن
هستند .به نظر مسعود با تورمی که هر روز در
حال چاق شدن است نمیشود هیچ کاری کرد
و تنها باید به فکر کم نیاوردن بود .برای عدهای
از شهرنشــینان که در کالنشــهرها زندگی
میکنند ،فشــار گرانی اینقدر آرام نیامده و
برود .زهرا در حاشیه کالنشهر اصفهان زندگی
میکند و سرپرست خانوار محسوب میشود،
میگوید« :گرانیها تأثیر بســیار زیادی روی
زندگی ما داشــته .خیلی وقت است میوه به
چشم ندیدهایم ،بسیاری از میوههای فصل را
اص ً
ال نخریدهایم و گوشت را هم از زندگیمان
حذف کردهایم .ایــن طور کــه او میگوید،
زندگیاش ،تقریباً مطابق با الگویی اســت که
اطالعات آمــاری اقتصادی کالن در کشــور
ارائه میکند .گزارشهای بانک مرکزی هزینه
ساالنه خانوادههای یک نفره که  ۷.۶درصد کل
خانوارها را تشکیل میدهند را در سال گذشته
 ۲۷میلیون و  ۲۰۰هزار تومان محاسبه کرده
و اگر این رقم را با تورم  ۳۴درصدی امســال
جمع و به تعداد ماههای ســال تقسیم کنیم،
متوجه میشــویم هزینه ماهانه خانوادههای

تومان
یک نفره در حال حاضر به سه میلیون
میرســد  .یعنــی کســی که تنهــا زندگی
میکند بایــد حداقل ســه میلیــون تومان
درآمد ماهانه داشــته باشــد .هر چــه اندازه
خانوار بزرگتر شــود هزینــه ماهانه هم باال
میرود .برای همین براســاس محاســبات،
هزینه ماهانه خانوادههای ســه نفره در حال
حاضر چهار میلیون و  ۹۰۰هزار تومان است.
خانوادههــای چهار نفره بیشــترین توزیع را
در بین خانوادههای کشور دارند و حدود ۲۹
درصد خانوادههای ایرانــی چهار نفرهاند .این
خانوادهها سال گذشــته  ۴۵میلیون و ۹۰۰
هزار تومان پــول خرج کردهاند کــه اگر این
رقــم را  ۳۴درصد افزایش داده و تقســیم بر
تعداد ماه کنیم ،هزینه ماهانه این خانوادهها
به پنج میلیــون و ۱۲۰هزار تومان رســیده
است.

