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آغاز توزیع اسکناس های نو 
 توزیع اس��کناس های نو ویژه ش��ب عید از س��وی سیستم 
بانک��ی در حال��ی از دیروز آغاز ش��د که قرار اس��ت در تهران ۷ 

ه��زار میلیارد ریال و در شهرس��تان ها ۹ هزار میلیارد ریال پول 
تانخورده توزیع شود.

به گزارش مهر، توزیع اسکناس های نو در شعب بانکی از دیروز 
آغاز شد. بر این اساس بانک مرکزی طبق روال همه ساله، شعبی 

را هم به صورت منتخب اعالم کرده تا مردم بتوانند با رفاه بهتری، 
اسکناس های نو مورد نیاز خود را تهیه کنند. براساس اعالم بانک 
مرکزی، در تهران هفت هزار میلیارد ریال و در شهرس��تان ها نیز 
نه هزار میلیارد ریال اس��کناس نو توزیع خواهد شد که البته کار 

توزیع را ۶۰ ش��عبه بانک های ملی، ملت، صادرات، اقتصاد نوین، 
صادرات، سینا و سپه به عهده خواهند داشت.

بر این اساس اسکناس های عرضه شده ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار 
ریالی هستند که در شعب منتخب از دیروز توزیع شد.

روز گذشته وزیر صنعت، معدن 
ن�ه ا ر ي����ا

سارا علیاری
و تجارت در حاش��یه مراس��م 
امضای قرارداد س��رمایه گذاری 
معدن و کارخانجات س��رب و روی مهدی آباد درمورد 
یارانه پرداختی به بخش تولید مدعی شد که ۲۰۰ تا 
3۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید شندرغاز است و رقم 
قابل توجهی نمی شود ضمن اینکه سال گذشته بیش 
از ۱3۰ تا ۱4۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت بانکی 

به بخش تولید پرداخت شد.
محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه درآمد حاصل 
از هدفمندی یارانه ها تا 4۰ هزار میلیارد دالر بیشتر 
نمی ش��ود این نکته را مطرح کرد ک��ه اگر ۵ تا ۱۰ 
درصد آن را به تولید اختصاص دهند، مبلغ ناچیزی 

خواهد بود.

یارانه شندرغازی
این گفته های نعمت زاده در حالی مطرح می شود 
که تولیدکنندگان و صنعتگران کشور همواره از نبود 
نقدینگی و منابع مالی ش��کوه دارند و معتقدند اگر 
ان��دک رقمی ه��م به این حوزه توزیع ش��ود باز هم 
گره ای از مش��کالت آنها باز می کن��د و می توانند تا 
آنجا که می توانند کمر خود را صاف کرده و به تولید 
ادامه دهند و یا اینکه نس��بت به بی��کاری کارگران 

خود اقدام نکنند. 
طبق قانون هدفمندی یارانه ها می بایس��ت 3۵ 
درص��د از درآمدهای حاص��ل از هدفمندی یارانه ها 
باید به تولید اختصاص یابد اما آنچه از شواهد امر بر 
می آید از ابتدای اجرایی شدن این قانون در 3۰ آذر 

ماه ۱38۹ تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
نعم��ت زاده در حالی از ش��ندرغاز ب��ودن یارانه 
تولید خبر می دهد که خودش چندی پیش از وجود 

شرایط نامناسب در تولید لب به انتقاد گشوده بود و 
پس از وی نیز نوبخت بر آن مهر تایید زد. 

تایید ای��ن ادعا را می توان در س��خنان نوبخت 
یافت که مدتی پیش اعالم کرد به طور مش��خص در 
ماده ۷ این قانون تصریح ش��ده حداقل ۵۰ درصد از 
این رقم را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند، 
3۰ درص��د را به تولید اختص��اص دهد و ۲۰ درصد 

را به خزان��ه عمومی واریز کند و هزینه های جاری و 
عمرانی دولت نیز از این محل تامین شود.

 به گفته س��خنگوی دولت از س��ال 8۹ که این 
قانون اجرا ش��د متاس��فانه نه تنها آن ۵۰ درصد به 
خانوار ها فقط بسنده نشد و 3۰ درصد سهم مرتبط 
با تولید و دولت پرداخت نش��د بلکه همه آنچه را که 
دولت در س��ال 8۹ به دست آورد و حتی بخشی از 

خزانه روی آن گذاشت و به خانوارها داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح اعداد و 
ارقام هدفمندی ها مدعی ش��د که "برای سال 8۹ از 
مح��ل افزایش قیمت بنزین که اکنون ۱۰۰۰ تومان 
برای بنزی��ن معمولی و ۱۲۰۰ توم��ان برای بنزین 
س��وپر اس��ت و همچنین از بابت ف��روش گاز و برق 
و ص��ادرات فرآورده های نفتی ک��ه مجموعا چیزی 
حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می ش��ود به س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها تحویل می ش��ود اما قانون برای 
همی��ن رقم تکالیفی تعیین ک��رده که پنج درصد از 
رقم فروش بنزین به نوسازی لوله ها در شرکت نفت، 
ح��دود هفت هزار میلیارد تومان برای بهینه س��ازی 
ان��رژی، ه��زار میلی��ارد تومان ب��رای تولی��د قیر و 
جاده س��ازی، ۱4 و نی��م درصد از ای��ن رقم به خود 
تولید نفت اختصاص می یابد که مجموعا حدود ۲۰ 

هزار میلیارد تومان می شود."

چیزی باقی نمی ماند
نوبخت بر این ادعاس��ت که آن چیزی که باقی 
می مان��د حدود 3۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که ما 
بای��د از خزانه طبق قانون مق��داری هم به آن اضافه 
کنیم تا بتوانیم مبلغ 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه 
بین خانوارها توزیع کنی��م بنابراین اگر از این محل 
بخواهد برای واحدهای تولیدی صرف ش��ود با توجه 
به اینکه طرح تحول س��المت و ش��یر مدارس نیز از 
این رق��م بهره می برد دیگر چی��زی نمی ماند اما آن 
اقالمی که برای بهینه س��ازی انرژی به ش��رکت گاز، 
برق، قیر رایگان و نوس��ازی جاده ها که چیزی حدود 
۲۰ ه��زار میلیارد تومان اس��ت، اینها هم به نوعی به 

تولید باز می گردد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که به گفته 

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
وضعی��ت واحدهای صنعتی و تولی��دی به هیچ وجه 
مس��اعد نیست و آمارهای س��ال ۹4 و ۹۵ سرشار از 
خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید 
اس��ت چراکه براساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ 
هزار و ۱83 واحد مع��ادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات 
صنعت��ی با ظرفیت کمت��ر از ۵۰ درصد کار کرده اند 
و ۹ه��زار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داش��ته که 
مع��ادل ۲۹ درصد کل واحدها را تش��کیل می دهند 
و ب��ا۵۰ ت��ا ۷۰ درصد ظرفیت خود مش��غول به کار 
هس��تند و به نظر می رسد در س��ال ۹۵ هم با ادامه 
همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک های دولتی 

به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. 
 مع��اون برنامه ری��زی س��ازمان صنایع کوچک 
می گوی��د: وضعیت واحدهای تولی��دی و صنعتی در 
ش��هرک های صنعتی نیز بسیار وخیم است تا جایی 
که در شهرک ها و نواحی صنعتی کل کشور 34 هزار 
و ۵3۰ واحد در س��ال گذشته به بهره برداری رسیده 
اس��ت که از این تعداد ۶ ه��زار و ۲3۹ واحد متوقف 
هستند و اخبار حکایت از نیمه تعطیل بودن بسیاری 
از واحده��ای ب��ه اصطالح فع��ال دارد و باید هر چه 

سریع تر برای این وضعیت چاره ای اندیشید.
 با این وجود اگر گزارش های اعالم شده از سوی 
سازمان برنامه و بودجه را مدنظر قرار دهیم؛ درآمدها 
و مناب��ع س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها، مجموع 
ارقامی اس��ت که به عنوان سهم این سازمان از سوی 
شرکت های پاالیش و پخش، گاز، توانیر تنها در سال 
۱3۹۵ طب��ق جمع بندی دیوان محاس��بات حداکثر 
مبلغ 3۶ هزار و 4۰۰ میلیارد تومان اس��ت اما از این 
رقم هم یک ریال به تولید نرسیده و هنوز هم معلوم 
نیست این رقم چه زمانی قرار است به تولید برسد. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ا بیان پت�����رول

اینک��ه دغدغ��ه جایگاهداران 
بنزین درخص��وص اجرای ط��رح برندینگ برطرف 
ش��ده، گف��ت: به هیچ وج��ه بحث توق��ف یا کاهش 
ظرفیت عرضه س��وخت در کش��ور مطرح نیس��ت و 

توزیع سوخت در بهار ۹۶ متوقف نمی شود.
به گ��زارش ش��انا، منصور ریاحی در نشس��تی 
خبری اظهار داش��ت: امسال میانگین مصرف روزانه 
بنزین کش��ور به ۷4 میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید 

که نسبت به سال ۹4 رشدی ۵.۱ درصدی داشت.
وی افزود: همچنین متوسط مصرف گازوئیل در 
بخ��ش حمل و نق��ل 4۵ میلیون لیت��ر در روز و در 
بقی��ه بخش ه��ا 3۶ میلیون لیت��ر در روز بود که در 
مجموع در مصرف روزانه گازوئیل شاهد کاهش ۲.۶ 

درصدی نسبت به سال ۹4 بودیم.
ریاحی متوس��ط مصرف روزانه نفت س��فید در 

سال جاری را 8 میلیون لیتر در روز اعالم کرد و گفت: 
این رقم ۷.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته 
که از افزایش گازرسانی ها در سال ۹۵ نشأت می گیرد. 
وی ادامه داد: روزانه به طور متوسط ۱۱ میلیون لیتر 
گاز مایع، ۱4 میلیون لیتر نفت کوره، ۵ میلیون لیتر 
س��وخت هواپیما و ۲۱ میلیون مترمکعب CNG در 

کشور در سال جاری به مصرف رسیده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران متوس��ط واردات بنزین در ۱۱ ماهه نخس��ت 
امس��ال را ۱۲ میلیون لیت��ر در روز اعالم کرد و گفت: 
هم اکنون ذخایر مناس��بی برای روزهای پایانی سال و 
روزهای ابتدایی سال جدید داریم به طوری که ذخایر 
استراتژیک بنزین کشور بالغ بر یک میلیارد لیتر است.

وی افزود: در س��ال جاری رکورد صادرات روزانه 
فرآورده های نفتی شکس��ت به طوری که متوس��ط 
صادرات روزانه نف��ت گاز و نفت کوره به 4۰۰ هزار 
بش��که در روز که معادل حدود ۶4 میلیون لیتر در 
روز است رسید که بنا داریم این رقم را در سال ۹۶ 

به ۵۶۰ هزار تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم.
ریاحی سوخت رس��انی به نیروگاه های کشور در 
زمس��تان امس��ال را از نقاط کلی��دی و موفقیت آمیز 
مدیریت سوخت از س��وی وزارت نفت و شرکت ملی 
پخش برشمرد و گفت: زمستان بسیار سردی را سپری 
کردیم و ترکمنس��تان هم به صورت ناگهانی صادرات 
گاز به ای��ران را قطع کرد؛ ما که ب��ا افزایش صادرات 
فرآورده های نفتی، ذخایر مناسبی برای سوخت مایع 

زمس��تانه نیروگاه ه��ا در نظر نگرفت��ه بودیم و گمان 
می کردیم با ظرفیت سازی های صورت گرفته در بخش 
افزایش تولید گاز زمستان امسال گازرسانی مطلوبی به 
نیروگاه ها خواهیم داش��ت، با محدودیت در توزیع گاز 
به نیروگاه ها و در نبود ذخایر مناس��ب سوخت مایع، 
اع��الم وضعیت قرمز کردیم و با به مدار بهره برداری و 
س��رویس دهی آوردن تمامی انبارها و تمامی ظرفیت 
سوخت رسانی، زیر نظر وزیر نفت و با مدیریت ایشان، 
به گونه ای عمل کردیم که سوخت رسانی به نیروگاه ها 

در زمستان بدون اختالل انجام شد.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه "عدم خاموشی 
در زمستان ناش��ی از مدیریت بهینه عرضه سوخت 
بوده است"، گفت: در حال حاضر 8۵ درصد سوخت 
نیروگاهها از گازطبیعی و ۱۵ درصد آن از س��وخت 
مایع تأمین می شود که برنامه ریزی کرده ایم در سال 
۹۶ میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها را به ۵ 
درصد و میزان مصرف گاز را به ۹۵ درصد برسانیم.

ریاحی ادامه داد: در 8 ماهه نخس��ت امس��ال در 
مجم��وع ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون لیتر س��وخت مایع 
به نیروگاه های کش��ور تحویل ش��د اما میزان عرضه 
س��وخت مایع به نیروگاه ها در س��ه ماهه آذر، دی و 

بهمن به ۲ میلیارد و ۷3۵ میلیون لیتر رسید.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران ورود ش��رکت های صاحب صالحیت به عرضه 
توزیع س��وخت و اجرای طرح برندینگ را از اقدامات 
اس��تراتژیک و مطلوب وزارت نفت دانس��ت و گفت: 
با اجرای این طرح می توانیم انحصار توزیع س��وخت 
کش��ور را از ش��رکت ملی پخش خارج ک��رده و در 
راستای اجرای سیاس��ت های اصل 44 آنرا به بخش 
خصوصی واگذار کنیم و شرکت ملی پخش به نظارت 
عالیه خود متمرکز ش��ود. وی افزود: در قالب اجرای 
طرح برندینگ، تغییر نظ��ام کارمزدی به حق العمل 
کاری صورت می گیرد و بس��ترهای اجرای این کار با 

آغاز فعالیت برندها فراهم شده است.

نعمت زاده به شندرغاز بودن يارانه تولید اذعان کرد؛

سر بی کاله تولید

مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
 توزيع سوخت در بهار ۹۶ متوقف نمی شود

 اعطای اعتبار نامه مجمع جهانی
رهبران اقتصادی کشورهای اسالمی به بانک شهر

رئیس مرک��ز ارتباطات و روابط عمومی بانک 
ش��هر موفق به دریاف��ت اعتبارنامه رهبران 

اقتصادی کشورهای اسالمی شد.
در راس��تای بیانات رهب��ری درخصوص 
ضرورت اتخاذ رویک��رد مدیریت جهادی در همه عرصه ها 
و تاکیدات راهبردی رئیس جمهور در این خصوص، مجمع 
جهان��ی رهبران اقتصادی کش��ورهای اس��المی با رویکرد 
چابک س��ازی بنگاه ه��ای اقتص��ادی جهان اس��الم برگزار 
ش��د. این مجمع با حض��ور صاحب نظران و کارشناس��ان 
از کش��ورهای مختلف در جهان اس��الم و نی��ز منتخبانی 
از جمهوری اس��المی ایران با هدف شناس��ایی و تقدیر از 
رهبران اقتصادی کش��ورهای اسالمی و دولتمردانی که در 
حمایت از بنگاه ه��ای اقتصادی مؤثر بوده اند، برگزار و از از 
مدیران سازمان های چابک در کشورهای اسالمی قدردانی 
شد. بر این اساس، در این مراسم، فرشاد فخیمی اعتبارنامه 
مجم��ع جهانی رهبران اقتصادی کش��ورهای اس��المی را 

دریافت کرد.

 تعهد بدهکاران کالن بانک سرمایه
به بازگرداندن مطالبات این بانک

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
ش��ورای اس��المی، در مصاحب��ه ای از تعهد 
بدهکاران کالن بانک سرمایه به بازپرداخت 

مطالبات این بانک خبر داد.
جب��ار کوچکی نژاد ک��ه این مطلب را ضمن تش��ریح 
مصوبات مجلس شورای اسالمی در حوزه آموزش  و پرورش 
برای س��ال ۹۶ بیان می داش��ت، افزود: افرادی که وام های 
کالن از بانک س��رمایه دریافت کرده اند، بازداشت و متعهد 

شدند تا بدهی خود را صفر کنند.
ش��ایان ذکر اس��ت در ماه های گذش��ته اقدام قاطع 
حقوق��ی بانک س��رمایه بدهکاران کالن ای��ن بانک را به 
شدت تحت فشار گذاشته و حتی به بازداشت چند تن از 

آن ها انجامیده است.

 در جشنواره ساالنه بانک محبوب من
از بانک صادرات ایران تقدیر شد

در آیی��ن اختتامیه س��ومین جش��نواره بانک 
محبوب من که در دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران برگزار ش��د از بانک صادرات ایران که 
براساس نظرس��نجی مخاطبان جایگاه برتر را 

کسب کرده بود، با اعطاي تندیس ویژه تقدیر شد.
جشنواره ساالنه بانک محبوب من براساس نظرسنجی 
اینترنتی از مخاطبان درخصوص خدمات ارائه شده از سوی 
بانکها ی کشور می باش��د، که در سومین دوره آن بانک ها 
براساس دیدگاه های مشتریان رتبه بندی شده اند که نتایج 
نظرس��نجی از میان حدود ۵۰ هزار مشتری بیانگر کسب 
جایگاه برتر بانک صادرات ایران می باش��د و طی مراسمی 
ب��ا حضور جمعی از مدی��ران و صاحب نظران نظام بانکی و 

کارشناسان از آن تقدیر به عمل آمد.

برگزاری نشست مدیران استانی بانک ایران زمین 
با شهردار منطقه 3 اصفهان
نشس��ت مش��ترک مدیریت ش��عب اس��تان 
اصفهان و ش��هردار منطقه 3 این اس��تان با 
هدف بررس��ی مسائل و مش��کالت شهری 

شعب این بانک برگزارشد.
در ابتدای جلس��ه کارگر ش��هردار منطقه 3 اصفهان 
ضم��ن عرض خیرمقدم ب��ه مدیران اس��تانی بانک ایران 
زمی��ن در اس��تان اصفهان اظه��ار داش��ت: فراهم کردن 
امکان��ات و تجهیزات و تامین نیاز های زندگی ش��هری از 
اهم وظایف شهرداری هاس��ت و امیدواریم خدمات خوبی 
را برای ش��هروندان انج��ام دهیم. کارگر گف��ت: بانک ها 
نیز به عنوان یک س��ازمان اقتص��ادی خدماتی در جهت 
خدمت رس��انی به مردم گام بر می دارند و خدمات بانک ها 
جزء الینفک زندگی مردم و سازمان ها ست و ما هم تالش 
داریم در راستای اهداف خود بهترین خدمات را به عموم 
جامعه ارائه دهیم. محمدرضا سبزواری مدیر شعب استان 
اصفهان در ادامه با تش��ریح عملک��رد خدمات بانک ایران 
زمین به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک و دریافت 
ع��وارض کس��ب و مش��اغل از بانک ها، عوارض س��الیانه، 
عوارض افتتاح و بها خدمات برای بانک ها به نکاتی اشاره 
ک��رد و گفت: بانک ها نماد خدم��ت صادقه به مردم فهیم 

هستند.

 افزایش ساعت کار شعب بانک اقتصادنوین
در کالنشهرها  
با توجه به افزایش حجم مراجعات به ش��عب 
بانک اقتصادنوین در روزهاي پایاني س��ال، 
س��اعت کار ش��عب این بان��ک در روزهاي 

پایاني سال افزایش مي یابد.
نخس��تین بانک خصوصي جمهوري اس��المي ایران 
پیش��اپیش ضمن تبریک آغاز س��ال جدید به هموطنان 
عزیز اعالم کرد در روزهاي پایاني س��ال و با هدف تسریع 
در ارایه خدمت به مش��تریان، ساعت کار شعب این بانک 

در تهران و کالنشهرها افزایش یافته است.

راه اندازی بانک توسعه بنگاه های کوچک و 
متوسط با هدف ارائه تسهیالت ویژه به صنعتگران

مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ای��ران در بازدید از ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
هرمزگان اعالم کرد: به دنبال این هستیم تا بانک توسعه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط را با همکاری بانک مرکزی 
راه ان��دازی کنی��م تا با نگاه وی��ژه به ای��ن بنگاه ها بتواند 

تسهیالت و خدمات ویژه ارائه دهد.
علی یزدانی اف��زود: این بانک در صورت راه اندازی از 
نرخ تس��هیالت گرفته تا نگاه کارآفرینی به این بنگاه ها را 
پوشش خواهد داد. هم اکنون بنگاه های کوچک و متوسط 
در کش��ور ۹۶ درصد بنگاه های کش��ور را در برگرفته که 
امیدواری��م با راه اندازی این بانک بتوانیم به نحو صحیح از 
صنایع کوچک و متوس��ط حمایت کنیم. وی خاطرنشان 
کرد: عالوه بر آن، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با هدف پوشش ریسک این بنگاه ها با نگاه مناطق 
کمتر توس��عه یافته تاسیس شد تا این بنگاه ها که امکان 
وثیقه نوع یک به نظام بانکی کشور را ندارند بتوانند از این 

امتیاز برای اخذ تسهیالت مورد نیاز استفاده کنند.

آگـهـي اصـالحـي
در آگهي ارزيابي کيفي  و فني پيمانکاران براي مناقصه احداث بيمارستان ۴۰۰ 

تختخوابي يازهرا دزفول مندرج درتاريخ ۱۹ اسفند بشماره ي ۴۴۲۲ بند دوم 

يازهرا دزفول صحيح بوده که بدين وسيله  بيمارستان ۴۰۰ تختخوابي  احداث 

اصالح مي گردد.

بیمه مرکزی اعالم کرد
تداوم بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه

براس��اس اع��الم بیم��ه مرک��زی، طرح 
بیم��ه چت������ر دیرک��رد  جرائ��م  بخش��ودگی 

ش��خص ثالث موتورس��یکلت ها از سوی 
صندوق تامین خسارت های بدنی تا پایان اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش بیمه مرکزی، با اجرای طرح عیدانه بخشودگی 
جرائ��م دیرکرد بیمه ش��خص ثالث از س��وی صن��دوق تامین 
خس��ارت های بدن��ی در نیمه اول اس��فندماه، بیش از ۲۰هزار 
موتورسیکلت فاقد بیمه ش��خص ثالث تحت پوشش بیمه قرار 

گرفتند.
به پیش��نهاد رئیس کل بیم��ه مرک��زی و موافقت مجمع 
عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، در یک اقدام تشویقی 
- ترغیبی "۱۰۰ درصد جریمه موضوع بند )ب( ماده ۲4 قانون 
اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی 
برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه" مشمول بخشودگی شد 
که این بخشودگی از ابتدای اسفندماه سال جاری، اعمال شده و 

تا پایان اسفندماه ادامه دارد.
بنابر گ��زارش اداره تحلیل های آم��اری بیمه مرکزی، این 
طرح از س��وی راکبان موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث 
با اس��تقبال مواجه شده اس��ت و تعداد موتورسیکلت های فاقد 
بیمه نامه که برای دریافت بیمه نامه به شرکت های بیمه مراجعه 
کرده بودند، از ۱۰ هزار و 3۲4 در نیمه دوم بهمن ماه به ۲۰هزار 

و ۱۵۷ در نیمه اول اسفندماه افزایش یافته است.
بیمه مرکزی پیشنهاد کرد: دارندگان موتورسیکلت از فرصت 
باقی مانده استفاده کنند و با خرید بیمه شخص ثالث، از تبعات 
حوادث رانندگی که خود و خانواده آن ها و زیان دیدگان را تحت 
تاثیر قرار می دهد، بکاهند. این طرح تا پایان اسفندماه سال جاری 
ادامه دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به شرکت های بیمه 

سراسر کشور، از مزایای این طرح بهره مند شوند.

معاون وزير کار اعالم کرد
ایجاد ۷۰۰هزار شغل در سال ۹۵ 

معاون اش��تغال وزی��ر کار درباره میزان 
کار و  اشتغال زایی دولت در سال ۹۵ گفت: در کس�ب 

س��ال ۹۵ یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر 
ورودی به کار داش��ته ایم که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر 

شغل جدید ایجاد شده است.
به گزارش تسنیم، دی ماه سال جاری بود که علی طیب نیا، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اس��تان سمنان در س��الن یادگار امام)ره( با اشاره به 
ایجاد اش��تغال برای ی��ک میلیون و 44۵ هزار نف��ر در بهار و 
تابس��تان ۹۵، گفت: این میزان ایجاد اش��تغال از سوی دولت 

تدبیر و امید، در تاریخ ایران بی سابقه است.
بررس��ی ها نش��ان داد که در حالی وزیر اقتصاد ایجاد ۱.4 
میلیون شغل در ۶ماهه امسال را در کشور بی سابقه خوانده که 
در بررس��ی های آماری مشخص ش��ده، 83۰ هزار نفری که در 
شش ماهه دوم پارسال اخراج شدند و امسال مجدداً به بازار کار 

برگشتند، از آمار اشتغال زایی خالص دولت کم نشدند.
عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار اظهارات طیب نیا 
را رد می کند و تأکی��د دارد که وزیر اقتصاد چنین موضوعاتی 
را بیان نکرده اس��ت. معاون اشتغال ربیعی در دفاع از عملکرد 
اش��تغالی دولت ضمن رد اظهارات طیب نیا می گوید: در س��ال 
۹۵ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ورودی به کار داش��ته ایم، در 
واقع طی یک س��اله منتهی به تابس��تان ۹۵ این میزان به بازار 
کار وارد شده است که از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر شغل 
جدید ایجاد ش��ده است، به این معنی که برای همه ورودی ها 

فرصت شغلی ایجاد نشده است.
 مع��اون اش��تغال وزیر کار بیان کرد: یکی از ۵ کش��ور دنیا 
هستیم که در یک سال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شد و این ظرفیت 

خوب اما ناکافی است و نسبت به آنچه نیاز است عقب هستیم.

حج��م نقدینگی ب��ا رش��د ۲۶ درصدی در 
دی ماه امسال تا ۱۲۰۰ تریلیون پیش رفت.پش�ت باج�ه

به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارشی که 
بانک مرکزی از صورت های مالی سیستم بانکی منتشر کرده نشان 
از ادامه روند رو به رشد نقدینگی دارد. بر این اساس در پایان دی ماه 
امسال مجموعه نقدینگی از ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده 

که بیانگر رشد ۲۶ درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به 
پایان سال گذشته حدود ۱۷.۶ درصد رشد داشته و بالغ بر ۱8۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد. رش��د نقدینگی در حالی اتفاق 
می افت��د که چندی پیش رئیس کل بان��ک مرکزی در اظهاراتی 
اعالم کرده بود که در افزایش حجم و رش��د ثبت شده نقدینگی، 

وجود تسهیالت و تکالیف اعتباری بی تاثیر نبوده است.
ام��ا از مجموع ۱۱۹۶ هزار میلی��اردی نقدینگی حدود ۱۵۰ 
هزار میلیارد مربوط به پول است که البته با رشد ۱۰.4 درصدی 
نس��بت به اس��فندماه و ۲۷.8 درصدی در مقایسه با دی ماه سال 
گذش��ته همراه بود. از س��وی دیگر ش��به پول که عم��ده آن را 
س��پرده های بانکی تشکیل می دهد تا ۱۰4۵ هزار میلیارد تومان 
از نقدینگی را تشکیل داده که با رشد بیش از ۲۵ درصدی نسبت 

به دی ماه سال قبل است
همچنین براساس آمارهای متغیرهای پولی و بانکی، مجموع 
دارایی های خارج��ی بانک مرکزی در پایان دی ماه س��ال جاری 
33۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل ۰.4 درصد و نس��بت به اس��فندماه سال گذشته 4.۵ 

درصد کاهش داشته است. 
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۵۹ هزار و 4۶۰ میلیارد 
تومان درج شده که در ده ماهه منتهی به دی ماه ۱4.3 درصد و 

در یک سال منتهی به دی ماه ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.
بده��ی دولت 33 ه��زار و ۶۲۰ میلیارد تومان اس��ت که در 
۱۰ ماهه س��ال جاری 3۷.۷ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه 
امس��ال ۲۷ درصد افزایش داشته است. البته میزان بدهی دولت 
به بانک مرکزی در این ماه نسبت به آذرماه حدود ۲ هزار میلیارد 
تومان کاهش یافته است. بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی ۲۵ 
هزار و 84۰ میلیارد تومان درج شده که ۵.8 درصد در یک سال 

اخیر و ۶.4 درصد در ۱۰ ماهه امسال کاهش داشته است. 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی همانطور که در طول ماه های 
سال جاری روند رو به رشد خود را طی کرد، در ماه مورد بررسی 
ه��م افزایش یافت به طوری که در پایان این ماه میزان بدهی به 
رقم ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رس��یده است. این عدد در 
مقایس��ه با اسفندماه سال گذش��ته 3۰.۶ درصد و نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 3۰.۵ افزایش داشته است. 
سایر دارایی های بانک مرکزی هم در ۱۰ ماهه امسال 3۶۱.3 

درصد و در ۱۲ ماهه منتهی 38.4 درصد رشد کرده است. 
س��پرده بانک ها و مؤسس��ات اعتباری از بانک مرکزی ۱۲8 
هزار و ۹3۰ میلیارد تومان بوده که س��هم س��پرده قانونی ۱۲۲ 
هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان و سهم سپرده دیداری ۶ هزار و ۲۶۰ 
میلیارد تومان اس��ت. رشد س��پرده قانونی در این مدت و در ۱۰ 
ماهه امسال ۱۹.8 درصد و رشد سپرده دیداری ۹.8 درصد بوده 
اس��ت. س��پرده های بخش دولتی 3۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان 
درج شده که در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۰.۶ درصد و در 

۱۰ ماهه سال جاری 8.۲ درصد افزایش یافته است. 
حجم سپرده دولت نزد بانک مرکزی هم در سال جاری ۹.8 
درصد و در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۰.۶ درصد افزایش داشته و 

به رقم 3۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. 

براساس گزارش بانک مرکزی؛
نقدينگی به آستانه ۱۲۰۰ تريلیون رسید


