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شــهروند| درآمدهای نفتی 6ماه اول امســال،  
سال گذشته پیش خور شــد. این موضوعی است که 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز 
اعالم کرد و گفت: در 6ماه دوم  ســال گذشته روزهای 
سختی داشتیم و قیمت نفت به زیر 25دالر افت کرد و 
درآمدها به شدت کاهش یافت، به همین خاطر قادر به 
پرداخت طرح های عمرانی نشدیم و درآمدهای نفتی 
در 6ماه نخست امسال که بیشتر از 2.5 میلیون بشکه 
در روز بود، پیش خور شده است. این موضوع درحالی 
رخ می دهد کــه دولت های مختلف بارهــا از کاهش 
وابستگی درآمدهای کشور به نفت گفته اند؛ به طوری 
که پیش از این اعالم شد، میزان وابستگی به درآمدهای 
نفتی تا 30 درصد کاهش داشته است. با این وجود نوبت 
دخل و خرج و حســاب و کتاب که می رسد، مشخص 
می شود که دولت های فربه همچنان پول های نفتی را 
می بلعند و برای توســعه کشور چیزی باقی نمی ماند. 
در الیحه بودجه  سال آینده قرار است 320 هزار میلیارد 
تومان ازمنابع کشــور یعنی  حــدود 5.5برابر بودجه 
عمرانی، صرف امور جاری شود. همین موضوع کافی 
اســت که بدانیم دولت ایران همچنان فربه و پرهزینه 
مانده است. بهاءالدین  هاشمی اقتصاددان به »شهروند« 
می گوید: ادعای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
تنها روی کاغذ دیده می شود و درعمل دولت ها با عالقه 
شدیدشان به بنگاهداری و بدنه اداری عریض و طویل 
همچنان پول هــای نفت را می بلعنــد و چیزی برای 

توسعه زیرساخت های کشور باقی نمی گذارند. 
دستور رئیس جمهوری برای پرداخت به موقع 

حقوق کارمندان
رئیس ســازمان برنامه و بودجه که دیروز درجمع 
کارکنان مرکز آمار ایران حاضر شــده بود، با اشاره به 
این که متوســط قیمت نفت در ســال گذشته 42 تا 
43دالر فروخته شــد که در بودجه قیمت آن 40دالر 
بسته شده بود، عنوان کرد: فشــاری که در 6ماهه اول 
به خاطر  سال گذشــته بود، جبران شد و اکنون وضع 
مطلوب است و در ارتباط با عمرانی ها درسطح ملی و 
استانی اقداماتی انجام می شود و برنامه ریزی در ستاد 
ریاســت جمهوری قبل از ماهی که به اتمام برســد، 

پرداخت حقوق کارمندان را خواهیم داشت.
ایــن مقام مســئول همچنین  به دو فشــار بزرگ 
مالی امسال اشــاره و بیان کرد: خرید تضمینی گندم 
١4 هزارو٧00 میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت 
که گرچه در راستای خودکفایی بود، ولی بار مالی را به 
خزانه تحمیل کرد. همچنین قول داده بودیم که آذر 
به اتمام نرســیده، مطالبات فرهنگیان پرداخت شود 
که 2 هزارو٧00 میلیارد تومان با همکاری خزانه داری 

پرداخت خواهد شد.
2046 طرح ناتمام روی دستمان مانده است

نوبخت همچنین با اشــاره به این کــه 2046 طرح 
ناتمام عمرانی روی دســت دولت مانده است، تصریح 
کرد: ناچاریم به جــای توزیــع قطره چکانی به همه 
طرح ها، روی تعدادی از آنها متمرکز شویم، تا در 2 سال 
آینده به اتمام برسد، بنابراین همه آنچه  سال گذشته 
پرداخت نکردیم، به همراه آنچه تا پایان 6ماهه اول باید 
پرداخت شود، دراین هفته اجرا خواهد شد که بخشی 
از آن با انتشار اوراق و پول نقد خواهد بود. دراین زمینه 
2500 میلیارد تومان اوراق و ١000 میلیارد تومان پول 

نقد پرداخت شد.
او خاطرنشــان کرد: 6ماه پارســال و اول امسال در 
پرداخت برخی طرح ها مشــکل داشــتیم، اما هفته 
جاری تمام معوقــات و همچنین مطالبات پیش رو را 
پرداخت خواهیم کرد؛ این درحالی است که از برخی 
ابزارها مثل اوراق و صکوک و اســناد خزانه اســتفاده 

خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  با اشاره به این 
نکته که رشد اقتصادی کشــور در 6ماهه اول امسال با 
احتســاب نفت 6.5 درصد و بدون آن 4.5 درصد است، 
تصریح کرد: جزییات این نرخ به زودی درجلسه سخنگو 

اعالم می شود. 
ادعاهای کاغذی 

اما بهبود درآمدهای نفتی درشرایطی حاصل شده 

که دولتمردان از کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 
سخن می گویند. ادعایی که اقتصاددان ها  آن را دور از 
واقعیت می دانند. به گفته  هاشمی، این اظهارات شاید 
در روی کاغذ درست باشــد، اما واقعیت چیز دیگری 
اســت. دولت بگوید یا نگوید، اقتصاد ایران وابستگی 

شدیدی به درآمدهای نفتی دارد.
این کارشــناس مســائل اقتصــادی با اشــاره به 
برداشت های دولت ها از محل صندوق توسعه ملی به 
بهانه های مختلف، اعالم کرد:  به عنوان نمونه بخشی 
از منابع الزم برای خرید هواپیمای بویینگ قرار است 
که از محل صندوق توســعه ملی تأمین شود. هرچند 
که دولت با اخذ مصوبه مجلس به این اقدام وجه قانونی 
بخشیده است اما در اصل موضوع که همان برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملی است، هیچ تغییری ایجاد 

نمی شود. 
زیرساخت های کاهش وابستگی به درآمدهای 

نفتی فراهم نیست 
به گفته بهاء الدین هاشــمی، زیرساخت های الزم 
برای خروج از اقتصاد تک محصولی نفت و همان شعار 

قدیمی بسته شدن درِ چاه های 
نفت در ایران وجود ندارد. دولت 
بــرای این که وابســتگی اش به 
درآمدهای نفتــی کاهش یابد، 
باید ابتدا درآمدهای مالیاتی خود 
را افزایش دهد، اتفاقی که با توجه 
به رکود حاکم بر اقتصاد و وضع 
نامناسب کســب وکار در ایران 
گزارش های  نیست.  امکان پذیر 
موجــود حاکی از آن اســت که 
درحال حاضر بنگاه های تولیدی 
قــادر به پرداخــت مالیات خود 

نیستند و بسیاری از آنها در آستانه ورشکستگی قرار 
دارند، درچنین شرایطی چطور می توان انتظار افزایش 

درآمدهای مالیاتی را داشت.
دولت فربه درآمدهای توسعه ای را می بلعد 

او دومین زیرســاخت الزم برای کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی را خصوصی ســازی واقعی اعالم 
کرد و افزود: دولت فربه و ناکارآمد هزینه بسیاری را به 

اقتصاد ایران تحمیل می کند و بخش قابل توجهی از 
درآمدهای نفتی را که باید صرف توسعه شود، می بلعد. 

او تأکید می کنــد: الیحه بودجه  ســال آینده کل 
کشور به عنوان آخرین سند دخل و خرج ساالنه دولت 
یازدهم درشــرایطي تقدیم مجلس شد که قرار است 
320 هزار میلیارد تومان از منابع کشــور  یعنی حدود 
5.5برابر بودجه عمرانی کشور، صرف امور جاری شود. 
حال آن که اگر دولت از حجم خود بکاهد، نه تنها مجبور 
به صرف چنین هزینه هایی نمی شود، بلکه درآمدهایش 

هم به نوعی افزایش می یابد.
به گفته  هاشمی، براساس برنامه  توسعه چهارم و 
پنجم قرار بوده دولت 5 درصد از تعداد شاغالن دولتی 
خود را کم کنــد و از تعداد کارمندان خود بکاهد، اما 
براســاس آمار موجود نه تنها دراین ســال ها  تعداد 
کارمندان دولت کم نشده بلکه ١4 درصد هم به بدنه 

دولت اضافه شده است.  
افزایش 100 تومانی ارز در یک روز قابل تأیید 

نیست 
اما افزایش نرخ ارز نیز از نشســت دیروز بی نصیب 
نماند و مورد پرسش خبرنگاران 
قرار گرفت. نوبخت نیز درپاسخ 
به این سوال،  درحالی  که افزایش 
بهای دالر را روانی می دانســت، 
نسبت به کاهش آن در روزهای 
آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: 
افزایــش ١00تومانی قیمت ارز 
در یک روز قابل تأیید مسئوالن 
نیســت و ان شــاءاهلل این نرخ 

کاهش یابد.
بــه گفته این مقام مســئول، 
افزایــش قیمــت ارز ممکــن 
است به نفع صادرکننده باشــد و آنها از این موضوع 
خرسند شــوند، اما ارز درکشــور ما فراتر از وسیله 
 مبادلــه، به عنــوان دارایی محســوب می شــود.
وی گفت: بسیاری از مردم پول خود را تبدیل به دالر 

می کنند، درحالی  که در دنیا اینطور نیست.
سخنگوی دولت افزود: ازسویی افزایش نرخ برابری 
دالر درمقابل ریــال در اقتصاد ما مضر اســت. این 

ارقام با هر انگیزه ای که شناخته شده، گویای قدرت 
خرید ملی اســت. دولت از این که نرخ ارز در یک روز 
١00تومان افزایش یابد، راضی نیست و همکاران ما در 
بانک مرکزی از همه ابزارها با منطق اقتصادی نسبت 

به تعدیل و واقعی کردن نرخ ارز تالش می کنند.
مرکز آمار تنها نهاد رسمی کشور برای اعالم 

آمار است
معاون رئیس جمهوری با تأکید بر این که مرکز آمار 
تنها نهاد رسمی کشور برای اعالم آمار است، تصریح 
کرد: دیگر دستگاه ها نیز زحمت می کشند و حسب 
استمرار گذشته آمارها را منتشر می کنند، اما نظم 
و ترتیب مهم بوده و مشــاهده می شود، گاهی 6ماه 
آماری وجود ندارد، اما مرکز آمار تمامی گزارش ها را 

ارایه می دهد.
وی افزود: همه باید درعزم ملی برای یک فعالیت 
عمومی مشــارکت داشته باشــند و نیازمند کمک 
درطرح سرشــماری بودیم که به خوبی انجام شد، 
برای 5 ســال آینده هرتصمیم بخردانه ای که گرفته 
شود، با پایه آماری خواهد بود و ان شاءاهلل خروجی این 

طرح نیز بهنگام باشد.
به دنبال ارایه آمار ساختگی و سفارشی 

نیستیم
محمدعلی پارســا نیز دراین مراســم به دفاع از 
عملکرد مرکز آمار در ارایه صحــت آمار پرداخت و 
گفت: به دنبال ارایه آمار ساختگی و سفارشی نیستیم، 
ولی کار آماری مبتنی بر نمونه گیری و خوداظهاری، 
خطاهایی دارد، ولی تأکید می کنم که مرکز آمار بر 
صحت اطالعات شده متعهد است و گناه آمارسازی را 

برخود سخت تر می داند.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: آمار جمعیت براساس 
نتایج اولیه سرشماری از مرز ۸0 میلیون نفر عبور کرده 
است، اما برای اعالم آمار قطعی و دقیق باید تا پایان 

دی   ماه صبر کرد. 
وی افزود: براســاس آمارهای اولیه سرشــماری 
نگرانی که رشد جمعیت در سال های اخیر کاهش 
یافته، به آن شکل وجود ندارد؛ چراکه رشد جمعیت 
١.29 درصد خواهد بود که به این ترتیب برای رشد 

جمعیت نگرانی جدی وجود نخواهد داشت.

 عذرخواهی تلگرامی
احمد توکلی  از رئیس بانک مرکزی 

ایلنا| نماینده سابق مجلس به دلیل این که به اشتباه 
رئیس بانک مرکزی را از سهامداران بانک کارآفرین 
عنوان کــرده بود، از ســیف عذرخواهی کرد. متن 
یادداشت احمد توکلی در کانال  تلگرامی  اش به این 
شرح است: آقای سیف برایم نوشته که من حتی یک 
سهم در بانک کارآفرین ندارم. جواب دادم که من از 
چرخش مشاغل بین دو بخش عمومی و خصوصی 
حرف زده ام و بحث از ســهامداری نبوده است. اگر 
همچنین چیزی پیش آمده باشد، بررسی می کنم.   

با مراجعه به ویدیو پیوســت معلوم شد که بحث 
اصلی من   همان جابه جایی درمدیریت بوده اســت 
ولی درجمله ای آقای سیف را سهامدار هم خوانده ام 
که حق نبود چون مدرکی دال براین حرف نداشتم 

و ندارم.  

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

خودرو تا اردیبهشت ۹۶ گران نمی شود
تسنیم| رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعالم 
این که در اردیبهشت ماه  ســال آینده درصورت 
تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش 
قیمت خــودرو خواهیم کرد، گفــت: قبل از این 
تاریخ خودروســازان به هیچ عنوان نمی توانند به 
بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گران فروشی 
کننــد. او، با اشــاره بــه این که دســتورالعمل 
متغیرهــای قیمــت محصوالت خودروســازان 
ساالنه مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: 
این اطالعات را نه از قطعه ســاز و نه از خودروساز 
دریافت می کنیم، اطالعات شورای رقابت از منابع 

رسمی آماری کشور دریافت می شود.  

انتشار 145 هزارمیلیارد ریال اوراق 
برای تسویه با پیمانکاران 

فارس| هیأت وزیران بــه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اجــازه داد درخصوص انتشــار حداکثر 
١45 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی برای 
پرداخت مطالبــات پیمانــکاران از دولت اقدام 
کند. این میزان اســناد شــامل ۸5 هزار میلیارد 
ریال اسناد خزانه با سررســید حداکثر یک سال 
و60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت 
خرید و با سررســید دو ســال مطابق تخصیص 
اعالم شده ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور 

خواهد بود. 

آمادگی 1۲۰۰  اکیپ برای امداد 
درجاده های برفی

مهر| عبدالهاشــم حســن نیا معاون سازمان 
راهداری گفــت: بالغ  بر ١200 اکیــپ راهداری 
در ادارات راه، گردنه ها و راهدارخانه ها مســتقر 
شــده اند و ١2 هزار نیروی راهــداری آماده ارایه 
خدمت رســانی به مردم هســتند.  بــه گفته او، 
از  ابتدای دی ماه ســال جاری بیش از ١۸3 هزار 
کیلومتر از راه ها توسط راهداران برف روبی شدند.  
همچنین 9 هزارو2٧6 دستگاه خودرو از شرایط 
کوالک، مه و برف با کمک رســانی به مکان های 
امن انتقال داده شــدند و 90٧نفر از مســافران 

اسکان اضطراری یافتند.   

 سد و نیروگاه سازی 
با بودجه دولت ممنوع

مهر|  علیرضا دایمی معــاون وزیر نیرو با بیان 
این که ساخت نیروگاه و سدهای جدید با بودجه 
دولتی ممنوع شده است، گفت:   براساس ضوابط 
جدید مراحل ســرمایه گذاری اجرای طرح های 
آب، برق و فاضالب توسط بخش خصوصی انجام 
می شود. او با اعالم این که هم اکنون برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام صنایع آب و برق باید حدود 
200 هزار میلیــارد تومان ســرمایه گذاری انجام 
شود، تصریح کرد: تخصیص این حجم منابع مالی 
از اعتبارات دولتی  امکان پذیر نبوده و عمال بخش 
خصوصی باید دراین پروژه ها مشــارکت داشته 

باشد. 

رشد 3/5درصدی تورم تولید در آذر 
ایرنا | بانک مرکزی اعالم کرد: شــاخص بهای 
تولیدکننده در ایران در ١2ماه منتهی به آذرماه 
١395 نسبت به ١2ماه منتهی به آذرماه ١394 
به میزان 3.5درصد افزایش یافته اســت. خالصه 
نتایج به  دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده 
در ایران در آذرماه ١395 نســبت به ماه مشــابه 
 سال قبل معادل 6.۸ درصد افزایش داشته است. 
گروه های »کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری« 
2درصد، »ساخت)صنعت(« ١.٧درصد، »حمل و 
نقل و انبارداری« 0.4درصد، »هتل و رستوران« 
0.4درصد، »اطالعــات و ارتباطات« 0.١درصد، 
»آمــوزش« 0.3درصد، »بهداشــت و مددکاری 
اجتماعــی« 0.6درصــد و »ســایر فعالیت های 
خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« 0.6درصد 
رشد را در آذرماه نســبت به آبان ماه گذشته ثبت 

کردند. 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

تداوم رشد بازار مسکن انگلیس
قیمت مسکن در بریتانیا با وجود التهابات سیاسی 
که طی ماه های اخیر دراین منطقــه اتفاق افتاده، 
با روند صعودی به کار خــود ادامه می دهد و انتظار 
می رود که این رویه در ســال آینده هــم ادامه پیدا 
کند. این درحالی اســت که بازار مســکن بریتانیا 
از ســال 20١5 میالدی به بعــد ٧.3 درصد افزایش 
یافته و بازتاب آن روی قیمت مســکن خود را نشان 
داده است. همچنین کمبود مسکن در قسمت هایی 
از انگلیس موجب افزایش بیشتر ارزش مسکن شده 
است.  بهای مســکن در »لندن« در سال های اخیر 
به بیشترین رقم رسیده و ســریع ترین رشد را از آن 
خود کرده اســت؛  میانگین قیمت مسکن دراین 
شــهر 5.١2درصد افزایش یافتــه و ٧00 هزار دالر 
به بهای مسکن افزوده شــده است. )مهر به نقل از 

اسپوتتیک(

 توپولف، اتوبوس هوایی مرگ
 در روسیه 

درحالی که یک فروند دیگر از هواپیمای توپولف 
١54 روسیه روز گذشــته در آب های دریای سیاه 
سقوط کرد و تمامی سرنشــینان آن جان باختند، 
مقامات روســی معتقدند که نباید ایــن هواپیما از 
چرخه هوایی این کشــور برچیده شود. هواپیمای 
توپولف ١54 طراحی شــده در سال ١9٧2 میالدی 
اســت که در رقابت با مدل آمریکایــی خود یعنی 
بویینگ ٧3٧ به بازار روسیه عرضه شد. این هواپیما 
تا قبل از بازنشســتگی تجاری درخطــوط پروازی 
روسیه تا  سال ١990 میالدی بیش از ١3٧ میلیون 
مسافر را جابه جا کرده بود، اما از سال ١994 میالدی 
روسیه تصمیم گرفت تا از این نوع هواپیما درخطوط 
پروازهای مسافربری خود استفاده نکند و به جای آن 
درمصارف نظامی از آن بهره گیرد. هواپیمای توپولف 
١54 روسیه یکی از پرحادثه ترین مدل های هواپیما 

درجهان است.)ایسنا(

 حضور رمال ها در تلگرام 
و اینستاگرام

 
ایسنا| »دعانویســی برای ازدواج« این نخستین 
عبارتی اســت که بعد از درج کلمه دعانویســی در 
جست وجوگر گوگل پدیدار می شود. در رتبه بعدی 
»طلســم ازدواج فوری« اســت. این دو مــورد از 
کلیدواژه هــای پربیننده ای اســت کــه رماالن و 
دعانویسان با آن درفضای مجازی کاسبی می کنند. 
تعداد اعضــای کانال تلگرام دعانویســان گاهی به 
چند هــزار عضو می رســد و قیمت دعانویســی تا 
یک میلیون تومان نیز می رسد. این درحالی است که 
پلیس فتــا پیش از این گفته اســت با فعالیت های 
غیرقانونی فضای مجازی و ازجمله دعانویسی مبارزه 
می کند اما گویا بازار رماالن در تلگرام و اینستاگرام 

داغ تر از این حرف هاست. 

نگرانی فیس بوک از محبوبیت 
پیام رسان هندی 

 
فارس| در ماه های اخیر یک پیام رســان هندی 
موســوم به Hike Messenger درحال افزایش 
محبوبیت است و این امر پیام رسان های رقیب مانند 
واتس اپ را که در تملک فیس بوک می باشد، نگران 
کرده است. به گزارش  آی تک پست این پیام رسان هم 
تبادل پیام از طریق اینترنت بدون پرداخت هزینه را 
ممکن می کنــد. واتس اپ که جــزو محبوب ترین 
پیام رســان های موبایلی اســت، هم اکنون بیش از 
یک میلیارد کاربر ماهانه دارد و ١6 درصد از کاربران 
آن هم هندی هســتند، اما رقیب هندی واتس  اپ 
توانســته حدود ١00 میلیون کاربر به دست آورد و 
95 درصد از کاربــران این پیام رســان هم هندی 

هستند.

 سیم کارت های مجهول الهویه 
یک طرفه می شوند

 
تسنیم| محمود واعظی وزیر ارتباطات با اشاره به 
مهلت یک ماهه برای احراز هویت مشترکان موبایل 
گفــت: 9 دی مــاه آخریــن مهلــت دارنــدگان 
سیم کارت های مجهول الهویه برای اعالم مشخصات 
اســت و پس از این تاریخ سیم کارت مجهول الهویه 
یک طرفه خواهد شــد. او تأکید کــرد: دراین مدت 
ازطریق پیامــک به مالــکان این ســیم کارت ها 

اطالع رسانی شده است.
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شهروند| بــازار مسکن در آذرماه 
دوباره به رکود برگشــت. براســاس 
تازه ترین گزارش بانــک مرکزی در 
آذرماه تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ١١ هزارو۸32 
واحد رســید که در مقایســه با ماه 
پیش و ماه مشــابه پارسال به ترتیب 
5.١ و 5.9 درصــد کاهــش نشــان 
می دهد. البته کاهش معامالت مانع 
گران شدن ملک نشد و براساس این 

گزارش، متوســط قیمــت خریدوفروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
ازطریق بنــگاه معامالت ملکی شــهر تهران 
4.3 میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه 
پارســال ٧.٧ درصد افزایش نشــان می دهد. 
براســاس آمار اعالم شــده، در آذرماه امسال 
متوســط قیمت خریدوفروش یــک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق 
بنگاه معامالت ملکی شهر تهران 4.3 میلیون 
تومان بود که نســبت به ماه آبان 5دهم درصد 
رشــد داشته اســت. در بازار مســکن آذرماه 
همچنان واحدهای کوچک و متوسط  پیشتاز 
خریدوفروش بودند و  بانک مرکزی اعالم کرد 
که واحدهای کمتر از ۸0متر درصدر معامالت 
مسکن قرار داشــتند. بررســی توزیع تعداد 
واحدهای مســکونی معامله شــده به تفکیک 
عمر بنا در آذرماه نیز نشان می دهد واحدهایی 
تا 5 ســال ســاخت بــا ســهم 52.5 درصد 
بیشــترین ســهم از واحدهــای مســکونی 
 معامله شــده را بــه خود اختصــاص داده اند.

توزیع تعداد معامالت انجام شــده برحســب 
مناطق مختلف شــهر تهــران در آذرماه نیز 
بیانگر آن اســت که ازمیــان مناطق 22گانه 
شــهر تهران، منطقه 5 با سهم ١6.٧ درصدی 
از کل معامالت، بیشــترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نامــه را به خود اختصاص داده اســت. 
همچنین مناطــق 2 و 4 به ترتیب با ســهم 
١0.5 درصــدی و ١0.١ درصدی در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
از کل تعــداد  درمجمــوع ٧3.6 درصــد 
معامالت انجام شده درشــهر تهران مربوط به 
١0 منطقه شهری )به ترتیب بیشترین فراوانی 
 شــامل مناطق 5،4،2، ١4، ۸، ١0، ٧،١،١5 
و 3( بــوده و ١2 منطقه باقیمانده 26.4 درصد 
 از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در آذرماه امســال شــاخص کرایه 
مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری نسبت به ماه مشابه  ســال گذشته به 
ترتیب ١١.2 درصد و 9.6 درصد رشــد نشان 

می دهد.

خواب دوباره بازار مسکن
   حجم معامالت مسکن در آذرماه 5/9 درصد کاهش یافت

شهروند| کــف حقوق بازنشستگی 
در  ســال 96 به یک میلیون و 50 هزار 
تومان می رسد. این موضوعی است که 
دیروز محمود اســالمیان، مدیرعامل 
صندوق های بازنشســتگی اعالم کرد و 
گفت: در  سال 96 حقوق بازنشستگان 
بیشتر از ١0 درصد افزایش پیدا می کند. 
از طرفی ١2.5 درصد سهم بیمه ملت به 
١00 هزار بازنشسته واگذار می شود. اینها 
سرفصل مهم ترین موضوعاتی است که 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در همایش 
امنیت غذایی، سالمت و توسعه که در سالن وزارت 
کار برگزار شد، مطرح کرد و گفت: برای  سال 96 
نیز رقــم ١000 میلیارد تومــان اضافه بر بودجه 
مصوب کرده انــد تا از این محــل بتوانیم حقوق 
پایین بازنشســتگان را بیش از ١0 درصد افزایش 
دهیم، این درحالی اســت که در  سال 95 دولت 
٧00 میلیارد تومان عالوه بر بودجه مصوب به ما 
کمک کرد تا کف حداقل حقوق بازنشستگان را از 

٧00 هزار تومان به 900 هزار تومان برسانیم.
اسالمیان همچنین توضیح داد: قرار شده بخشی 
از سهام بیمه ملت به صندوق بازنشستگی واگذار 
شود و هدف از این طرح آن است که بازنشستگان 
در طرح های اقتصادی صندوق شرکت داده شوند.

او در مورد جزییات بیشــتر ایــن طرح گفت:  
١2.5 درصد ســهم بیمــه ملت بــه ١00 هزار 
بازنشســته در قالب وام قرض الحســنه واگذار 
می شود که این جزو نخستین طرح هاست و سعی 
می کنیم سهامی که ریســک کمتری دارد را به 

بازنشستگان   بدهیم. 

اســالمیان افزود: به هر بازنشســته ٧50 هزار 
تومان ســهام تعلق می گیرد و ظــرف چند روز 
گذشــته 25 هزار نفر از بازنشستگان از این طرح 
استقبال کرده اند. امیدواریم طرح های اقتصادی 
دیگری را هــم به مــرور اجرا کنیــم. به گفته 
اســالمیان، حدود 25 درصد از کل بازنشستگان 
کشــور حداقل بگیر هســتند. ایــن موضوع در 
شــرایطی رخ می دهد که طرح همسان ســازی 
حقوق بازنشستگان در مجلس درحال پیگیری 
است. این طرح که در قالب برنامه ششم توسعه به 
مجلس ارایه شده است، در صورت تصویب، حقوق 
تمام بازنشسته های کشور را یکسان می کند. گفته 
می شود درحال حاضر اختالف حداقل و حداکثر 
حقوق بازنشستگان کشــور به 20 برابر می رسد 
که این طرح با هدف حمایت از قشر حداقلی بگیر 
بازنشسته به مجلس ارایه شده است. گفتنی است، 
مجلس حداکثر تا پایان  ســال بررسی جزییات 
الیحه برنامه ششم توســعه را به پایان می رساند 
و بــه این ترتیب تکلیف همسان ســازی حقوق 

بازنشستگان تا پایان امسال مشخص می شود. 

رئیس صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:  

حداقل حقوق بازنشستگان در  سال آینده یک میلیون و 5۰ هزار تومان

رنا
: ای

س
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  رشد اقتصادی بدون نفت 
4/5 درصد بوده است

   افزایش نرخ ارز روانی و 
هیجانی است

2046 طرح ناتمام روی دست 
دولت مانده است

جمعیت ایران ۸0میلیونی شد


