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 مصرف بنزین امسال به 90 میلیون لیتر
در روز می رسد 
براساس بررسی های صورت گرفته بی توجهی دولت 
موجب رشد مصرف بنزین از سال 92 تاکنون شده است 
که این روند نشان می دهد مصرف بنزین در سال 1400 

از رقم 100 میلیون لیتر نیز عبور خواهد کرد.
ب��ا نگاهی ب��ه روند مص��رف بنزین در کش��ور از 
س��ال 80 تا 96 ش��اهد فراز و فرود مصرف این حامل 
انرژی پرمصرف در کشور بودیم. در سال 85 میانگین 
مصرف بنزی��ن 73 میلیون لیتر در روز بود که با ورود 
کارت س��وخت ب��ه چرخه عرضه بنزی��ن روند مصرف 
بنزی��ن نیز کاهش یافت و در س��ال 86 مصرف بنزین 
به 65 میلیون لیتر در روز رس��ید. اما با سیاس��تی که 
دولت یازدهم در پیش گرفت و عدم اس��تفاده از کارت 
شخصی در سوخت گیری از سال 92 مصرف بنزین نیر 

روند صعودی به خود گرفت.
کارشناس��ان انرژی معتقدند مصرف بنزین ساالنه 
بین 12 تا 14 درصد رشد خواهد کرد که با این شرایط 
اگر دولت به دنبال راهکاری برای کنترل مصرف بنزین 
در کشور نباشد تا سال 1400 مصرف بنزین عدد 100 

میلیون لیتر را نیز می گذراند.  فارس

 راه اندازی سامانه ارزی محصوالت
و خدمات فناوری کشور 
سامانه ارزی محصوالت و خدمات فناوری کشور با 
هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی 
و عملیاتی خدمات ارزی فعاالن فناوری اطالعات کشور 
)ویژه خدمات و محصوالت نرم افزاری( در بستر خدمات 

الکترونیکی راه اندازی شد.
خدمات ارزی این س��امانه به 2 گروه، س��ازمان های 
دولتی و حاکمیتی و ش��رکت ها و کس��ب و کارهای نوپا 
)startup( اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی 

و محصوالت مختلف در این بخش را شامل می شود.
براساس این گزارش شبکه های اطالعاتی، بازاریابی 
دیجیتال، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات 
کارشناس��ی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، 
نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های 
اعزام شده به خارج، استفاده از شبکه خدمات رایانه ای 
اینترنتی و اجاره دس��تگاه های مرتبط، اسناد طراحی و 
مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله 
فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصوالتی اس��ت که 

مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.
چنانچه استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی 
خدمات و محصوالت، بررسی و تشخیص مشمول بودن 
خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و 

نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.
این گزارش افزوده اس��ت: متقاضان برای دریافت 
این خدمات در مرحله نخس��ت باید از طریق س��امانه 
اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده 
و پ��س از دریافت پبامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم 
برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطالعات و اسناد 
هویت��ی و ثبتی، تجاری خدم��ات و محصوالت ارزی و 
اطالعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواس��ت 
ش��ده را ارس��ال کنند. اعالم نظر قطعی نتایج پس از 
بررس��ی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان 

اعالم می شود.  سازمان فناوری اطالعات ایران

 پروانه فعالیت شرکت های حمل ونقل 
متخلف تمدید نمی شود

 عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای گفت: ب��ا ابزارهایی چون جلوگیری از تمدید 
پروانه فعالیت شرکت های متخلف و عدم ارائه بارنامه، 

این شرکت ها ناچار به مذاکره شده اند.
رامرز مداح اعتراضات رانندگان را ناشی از انباشت 
مطالبات و مشکالت این قشر طی سالیان گذشته ذکر 
کرد و افزود: س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
با تالش بی وقفه و هماهنگی با دس��تگاه های مختلف 
س��عی دارد این مش��کالت را حل کن��د، البته برخی 
از این اقدامات از قبل آغاز ش��ده ب��ود که اکنون این 

اقدامات با سرعت و قوت بیشتری دنبال می شود.
وی با اشاره به ش��کل گیری کارگروهی متشکل از 
نمایندگان صنوف مختلف، سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و نماینده وزیر راه و شهرس��ازی برای رسیدگی 
به مش��کالت رانندگان، درخصوص اقدامات انجام شده 
اظهار داشت: در حال حاضر کرایه حمل بار تا 20 درصد 
افزایش یافته اس��ت، البته از اواخر سال گذشته افزایش 
نرخ کرایه آغاز شد که مجوز رسمی از سوی دولت برای 
افزایش قیمت وجود نداشت که اخیراً به استثنای تعرفه 
حمل فرآورده های نفتی که افزایش آن منوط به موافقت 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی است، در سایر بخش ها 
تعرفه ها افزایش یافته و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
برای افزایش ن��رخ حمل فرآورده ه��ای نفتی در آینده 

نزدیک نیز قول مساعد داده است.
نماینده تام االختیار ریاست سازمان در امور فناوری 
اطالعات و س��رمایه گذاری با اشاره به تعیین نرخ حمل 
براساس تن - کیلومتر گفت: این اقدام به منظور سهولت 
و افزایش دقت در تعیی��ن کرایه ها و طی دو فاز تعریف 
شده که در فاز نخست، عوامل تاثیرگذار در تن - کیلومتر 
 تعیین می ش��ود و ط��ی روزهای آینده نهایی می ش��ود.

 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

اخبار

آمادگی تعاونی های ملی برای هدایت منابع اشتغال روستایی
رئیس اتاق تعاون با اش��اره به نقش��ی که اتحادیه های تعاونی برای تثبیت و 
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی می توانند داشته باشند، به معاونت کارآفرینی 
وزارت کار پیش��نهاد داد تا از تعاونی های ملی ب��ه عنوان هدایت گر در مدیریت 

کالن منابع طرح های اشتغال روستایی استفاده کنند.
بهم��ن عبداللهی با تاکید بر هوش��یاری و مراقب��ت از انحراف منابع در طرح 

اشتغال روستایی گفت: در ادوار گذشته طرح های مشابهی در حوزه اشتغال زایی اجرا 
شد که متأسفانه به دلیل انحراف بخشی از منابع به اهداف تعیین شده نرسیدند. 

وی با اشاره به این آیین نامه گفت: منافذ آسیب پذیر برنامه اشتغال روستایی، به منظور 
جلوگیری از انحراف منابع گرفته شده است که در کنار گرفتن این مالحظات، باید دسترسی 
آسان روس��تاییان به این تسهیالت مورد توجه باشد.ش��رکت های تعاونی عمدتاً از صنایع 

کوچک هستند و می توانند مخاطب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باشند.  فارس

کسب و کار 
فرار مالیاتی 15 هزار میلیاردی دارندگان کارت های بازرگانی 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس در نامه ای ب��ه رئیس جمهور اعالم کرد 
ک��ه فرار مالیاتی کارت های بازرگانی به بی��ش از15 هزار میلیارد و بدهی معوق 

گمرکی ناشی از آن  به بیش از 1000میلیارد تومان رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: در نامه بنده عنوان کردم که فرار مالیاتی 

کارت های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از15000میلیارد تومان و بدهی 
معوق گمرکی ناشی از آن ها به بیش از 1000میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین در این نامه یکی از ریش��ه های نابس��امانی بازار ارز را سوء اس��تفاده از 
کارت های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی دانست و تصریح کرد: یکی 
از ریشه های مهم قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارت های 
بازرگانی به نام اش��خاص بی بضاعت برای پنهان ک��ردن هویت و فرار از عواقب اظهارات 

خالف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است.  فارس

وده  ارزش افز
دولت دخالت نکند

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: عده ای نگران از آینده اقتصاد ایران هس��تند و 
بسیاری می گویند دولت کاری کند و این یک خواسته عمومی است که از دولت 

دارند و خواسته حقی است.
عب��اس آخوندی ایران افزود: فقدان نظریه یکی از موضوعاتی اس��ت که با آن 

مواجه هستیم و بزرگترین مسئله ای که بنده در ایران مشاهده می کنم مسئله نظریه 
است. وی گفت: در شرایط بسیار سختی هستیم و بزرگان اقتصاد به دولتمردان توصیه 

می کنند که اگر در تنگنا و یا بحران اقتصادی قرار گرفتید، ابتدا به داخل اقتصاد بازگشته 
و مسائل و مشکالت ساختاری اقتصاد را شناسایی کنید.

وزیر راه و شهرس��ازی افزود: ممکن اس��ت مس��ائل سیاس��ی و محیطی نقش بسیار 
تعیین کننده ای برای تخفیف و یا تشدید اوضاع داشته باشد ولی مسائل اقتصادی را باید با 

روش های اقتصادی حل کرد.  تسنیم

دیدگاه دولتی 

رئیس اتحادیه نانوایان:
بانرخهایفعلی،نانباکیفیتتولیدنمیشود

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با بیان اینکه 30 هزار نانوایی  اضافه در کشور داریم، از سیاست های قیمت نان انتقاد کرد.بــــازار روز
قاسم زراعت در آیین رونمایی و آغاز جشنواره عکس خوشه )گندم و نان، 
از مزرعه تا سفره( اظهار داشت: 90 هزار نانوایی سنتی در کشور داریم که 90 

درصد نان مورد نیاز داخل را تامین می کنند.
وی ضمن انتقاد از سیاس��ت های دولت در حوزه قیمت نان، افزود: بعد از 
گذشت 4 سال، هنوز قیمت نان لواش 210 تومان است که با این قیمت، نانواها 

انگیزه ای برای تولید نان باکیفیت ندارند.
زراعت ب��ا بیان اینکه نانواها با این ش��رایط نمی توانند ادامه دهند، گفت: 
ش��رایط به گونه ای اس��ت که افراد غیرمتخصص با ثبت نام در س��امانه مجوز 
می گیرند و مشغول به کار نانوایی می شوند؛ در حالی که 30 هزار نانوایی اضافه 
در کشور داریم. وی ادامه داد: متولی نان باید مشخص باشد؛ این در حالی است 
که ما نمی دانیم متولی این حوزه کیست؟ به وزارت جهاد که مراجعه می کنیم، 
می گویند به حوزه کاری ما مربوط نمی ش��ود و وقتی به وزارت صنعت مراجعه 

می کنیم، آنان نیز همین صحبت را تکرار می کنند.  تسنیم

معاون وزیر صنعت مطرح کرد؛
جذب2.3میلیارددالر

سرمایهخارجیدرصنایعکوچک
مع��اون وزیر صنعت گفت: بیش  از 2 میلیارد و 300 میلیون دالر تجـــــارت
س��رمایه گذاری خارجی در یک س��ال گذشته توسط 

39 واحد صنعتی کوچک و متوسط جذب شد.
ص��ادق نجفی افزود: ب��ه زودی 2 واح��د تولید 
س��یگار و مونت��اژ تلویزیون ب��ا س��رمایه طرف های 
خارجی در شهرس��تان س��قز اس��تان کردس��تان به 
بهره ب��رداری می رس��د. وی گف��ت: س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی با ارایه مش��وق هایی 
چ��ون واگذاری زمین و تس��هیالت، در زمینه جذب 
نقدینگی های سرگردان گام برداشته و فقط در نیمه 
دوم پارس��ال 700 هکت��ار زمین به س��رمایه گذاران 

واگذار شد که در تاریخ این سازمان بی سابقه بود.
به گفته نجفی، اکنون در شهرک صنعتی قرچک 

ورامین 600 واحد صنعتی کوچک در حال س��اخت 
است و توس��عه مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش 

سازمان صنایع کوچک دنبال می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به اجرای قانون انس��داد برای حفاظت از شرکت های 
اروپای��ی همکار با ایران در مقابل تحریم های آمریکا، 
هفت��ه گذش��ته هیات��ی 45 نفره از س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به آلمان س��فر 
ک��رد که در قالب آن 18 قرارداد در زمینه واحدهای 
بنگاه های کوچک و متوسط )SME( به امضا رسید.

به گفته نجفی، با وجود تهدید آمریکا به تحریم های 
جدید همکاری کش��ورهای مختلف با ایران در زمینه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط ادامه دارد، به طوری که 
یک گروه از این س��ازمان اکنون در کره جنوبی به سر 
می برد، هیاتی دیگر در زمینه صنعت پوشاک، نساجی 
و کفش به ایتالیا س��فر کرده است و یک گروه نیز در 

حال برنامه ریزی برای سفر به اتریش هستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران تاکید کرد: در ش��رایط کنونی و تهدید 
تحریم ه��ا، بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط صنعتی 
بهتری��ن گزینه ب��رای ورود س��رمایه و فناوری های 

جدید خارجی به کشور است.
نجفی یادآور ش��د: بزرگترین مشکالت بنگاه های 
کوچک و متوس��ط کش��ور، نبود فناوری های جدید و 
تنگناهای مالی اس��ت که حتی رسته های مزیت داری 
همچون پوش��اک، کی��ف و کفش نیز با آن دس��ت به 
گریبانند و از این رو برای رفع این دو مش��کل به دنبال 
همکاری با کشورهای پیشرو اروپایی و آسیایی هستیم.

وی اب��راز امی��دواری کرد با ای��ن رویکرد بتوان 
دس��ت کم 10 درصد از کل صنایع کوچک و متوسط 

کشور را »صادرات گرا« کرد.
بنابر ای��ن گزارش، جذب س��رمایه گذار خارجی 
بوی��ژه ایرانیان مقیم خارج از کش��ور در زمینه تولید 
کااله��ای حوزه فناوری اطالعات، پوش��اک و صنایع 
پایین دستی پتروشیمی و مس از برنامه های سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است.  ایرنا

کــــــل وزی��ر نیرو گفت: ما دوس��ت  قیم��ت، د اب��زار  ب��ا  نداری��م 
مش��ترکین آب و ب��رق را جریم��ه کنی��م، اما در 
صورت تداوم این وضعیت بهای آب و برق مصرفی 

پرمصرف ها تصاعدی محاسبه خواهد شد.
 رضا اردکانی��ان اظهار کرد: م��ا هم در بخش 
خانگی و هم به ش��کل عمومی ب��ا در نظر گرفتن 
ش��رایط تولید برق و کاهش مناب��ع آب و افزایش 
دما در ش��رایط خاص قرار داریم و همه باید همت 
کنند تا 10 درصد صرفه جویی انجام شده و بخشی 

از خاموشی ها تعدیل شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در چنی��ن ش��رایطی 
بکارگیری دستگاه های سرمایشی فشار زیادی را روی 
سیستم برق ما وارد می کند به طوری که امیدواریم 
هموطنان در مناطق گرمسیر دمای کولر گازی خود 
را روی 25 درج��ه تنظیم کنند تا با توجه به گرمای 
هوا مصرف برق در این حوزه ش��رایط متفاوتی را در 

خاموشی ها و قطعی های روزانه به وجود نیاورد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با توجه به اینکه 21 
هزار م��گاوات از 56 هزار م��گاوات بار برق مصرفی 
روی دستگاه های سرمایشی است، تصریح کرد: اگر 
صرفه جویی در مصرف برق به شکل صحیح و درست 
انجام ش��ود ما تا آخر تابس��تان با آرامش و آسایش 
بیشتری می توانیم این روزهای گرم را سپری کنیم.

اردکانیان از مردم خواس��ت تا با رعایت موارد 
مصرف بهینه به ویژه در ساعات اوج بار و با خاموش 
کردن وس��ایل برقی خود در این ساعات و استفاده 
حداقلی از آنها به پایداری منابع برق کمک کرده و 
به وزارت نیرو و بخش توانیر کمک کنند تا خدمات 

مناسب و مستمری را به هموطنان ارائه کنند.

وی ساعات اوج بار مصرف برق را 12 تا 17 و 
20 تا 23 اعالم کرد و گفت: مصرف برق در بخش 
خانگی و صنعت در کالنش��رها با توجه به شرایط 
اقتصادی و گس��تردگی این مناطق بسیار باالست 
و ما در این ش��هرها با تغییر س��اعات کار ادارات و 

اکیپ هایی که در ادارات با هدف پیمایش وس��ایل 
سرمایشی دستگاه ها مستقر کردیم تالش می کنیم 

تا مصرف را به نوعی کاهش داده و تعدیل کنیم.
وزیر نی��رو افزایش 20 درص��دی مصرف برق 
را به نس��بت س��ال گذشته یادآور ش��د و افزود: ما 

مذاکراتی را با صاحبان واحدهای تولیدی و چاه های 
کشاورزی داشتیم تا نسبت به توقف واحد تولیدی 
خود در ساعات اوج بار اقدام کنند تا در سایر ساعات 

برق مصرفی آنها به صورت رایگان محاسبه شود.
اردکانی��ان افزود: دو مس��ئله امس��ال در اعمال 

این خاموش��ی ها و ش��رایط خاص رخ داده است که 
اول��ی مربوط به کمبود تولید برق با توجه به کاهش 
بارندگی ها و در مرحله بعدی افزایش مستمر دمای هوا 
در شهرهای مختلف است که سبب شده هموطنان 

بیش از گذشته از وسایل سرمایشی استفاده کنند.
وی گفت: ما با 5 هزار مگاوات کاهش تولید برق 
به دلیل کم بارش��ی ها در نیروگاه های برق آبی روبه رو 
هستیم و در کنار آن هر یک درجه افزایش دما مصرف 
1500 مگاوات برق را در ساعات اوج به نیروگاه های ما 
تحمیل می کند که همه این شرایط می طلبد تا با یک 
مدیریت صحیح در مصرف برق همه ملت ایران توجه 

بیشتری را به این موضوع داشته باشند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه صرفا 
با اب��زار قیمت نمی توانیم مدیریت مصرف را انجام 
دهیم، اظهار کرد: اگر مش��ترکان ما به توصیه های 
مس��ئوالن بی توجهی کرده و ب��رق و آب زیادی را 
مصرف کنند به یقین مانند س��ایر کشورها قیمت 

تصاعدی را برای آنها محسابه خواهیم کرد.
اردکانیان به تنش آبی کش��ور و برخی شهرها 
اش��اره کرد و گفت: ما در برخی از شهرهای کشور 
با توجه به کاهش بارندگی ها و افزایش بیش از 10 
درصد مصرف آب با تنش آبی روبه رو هس��تیم که 
تالش می کنیم با راهکارهای مناس��ب به نوعی این 
مش��کل را برط��رف کنیم. وی بیان ک��رد: در حال 
حاضر از 1100 ش��هر کشور تعداد قابل توجهی با 
تنش آبی روبه رو هس��تند که دول��ت هزار میلیارد 
تومان برای حل این مش��کل در نظ��ر گرفته تا به 
نوع��ی این تنش های آبی تعدیل ش��ده و با رعایت 
الگوی مصرف صحیح در این حوزه با فشار کمتری 

تابستان سخت امسال را سپری کنیم.

وزیر نیرو اعالم کرد

محاسبه تصاعدی پول آب و برق مشترکان پرمصرف

با توجه به داده های وزرات نیرو، مصرف 
بیش  بار  اوج  زمان  در  خانگی کشور  بخش 
از ۵۰ درصد از کل مصرف و مصرف برق 
صنایع در زمان اوج بار حدود ۱۸ درصد از 

کل مصرف است. 
تقاضای  زمینه  در  سهم  بیشترین 
مصرفی زمان اوج بار مربوط به بخش خانگی 
در  دلیل  همین  به  است.  درصد   ۵۰.۸ با 
بخش های  از  مساوی  درصد  که  صورتی 
مختلف به عنوان معیار کاهش اوج بار قرار 
در  کاهش  بیشترین  خانگی  بخش  بگیرد، 

توان مصرفی اوج بار را خواهد داشت.
عالوه بر این، آمار منتشر شده از وزارت 
مصرف  اوج  اختالف  که  می دهد  نشان  نیرو 
بیش  به   ۹۶ سال  در  زمستان  و  تابستان 

از ۲۰۰۰۰ مگاوات رسید که سهم وسایل 
سرمایشی بخش خانگی از این عدد در حدود 
برخالف  اما  است.  بوده  مگاوات   ۱۵۰۰۰
سال  طول  در  صنعت  بخش  خانگی،  بخش 
مصرف یکنواختی داشته و تاثیری بر اختالف 

اوج مصرف تابستان و زمستان ندارد.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که 
اثر صنعت بر اختالف بار تابستان و زمستان 
لحظه  در  کل مصرف صنعت  و  حد صفر  در 
اوج بار فصل تابستان هم در حدود یک سوم 
با این وجود و علی رغم  بخش خانگی است. 
آنکه عمده اتالف انرژی در بخش خانگی و در 
دهک های باالی درآمدی جامعه اتفاق می افتد، 

هیچ مکانیزمی برای اصالح الگوی مصرف این 
گروه و هیچ سازوکار تنبیهی بازدارنده ای برای 
آنها تدارک دیده نشده است. در این راستا 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
برای  برق  قیمت  که  است  داده  پیشنهاد 
درصد   ۲۵ که  خانگی  پرمصرف  مشترکین 
از کل مشترکین خانگی را تشکیل می دهند، 
افزایش یافته و تمامی درآمد حاصل از آن 
به مشترکین کم  مصرف که ۷۵ درصد از کل 
مشترکین خانگی هستند، پاداش داده شود. 
با توجه به تجربیات دنیا، این شیوه پیشنهادی 
قطعا بر کاهش اوج مصرف برق موثر بوده و 
قابل  بخش  عمومی،  رضایت  ایجاد  بر  عالوه 
توجهی از چالش تامین برق در سال جاری را 

حل خواهد کرد.  مهر

نمای نزدیک

آدرس غلط ندهیم

بانک مرک��زی با ارای��ه نتایج  بررسی متوسط هزینه - درآمد خط کــــش
خانوار سال 96، اعالم کرد: درآمد یک خانوار شهری 
در س��ال گذش��ته 43 میلیون و 927 هزار تومان و 

هزینه نیز 42 میلیون و 130 هزار تومان بود.
بررس��ی گزارش رس��می بانک مرکزی نشان 
می دهد که میزان درآمدها در س��ال گذش��ته 12 
درصد و مخارج نیز 7.2 درصد افزایش یافته است. 
در عین حال، 35.5 درصد از مخارج 421 میلیون 
و 308 هزار و 524 ریالی خانوار در بخش مس��کن 
ب��ه میزان 149 میلیون و 376 ه��زار و 554 ریال 
بوده و پس از مسکن، باالترین هزینه خانوار شهری 
در سال گذشته خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان 

99 میلیون و 130 هزار و 268 ریال بوده است.
ب��ر پایه این گ��زارش، حمل ونقل ب��ا رقم 44 
میلی��ون و 641 ه��زار و 156 ریال 10.6 درصد و 
کاال و خدم��ات متفرقه نیز ب��ا 34 میلیون و 592 
هزار و 165 ریال، 8.2 درصد مخارج سال گذشته 

یک خانوار شهری کشور را تشکیل داده است.
کمترین هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به 
دخانیات با یک میلیون و 388 هزار و 646 ریال معادل 
0.3 درصد و همچنین تحصیل به میزان 7 میلیون و 
599 هزار و 261 ریال معادل 1.8 درصد بود. بیشترین 

میزان رش��د هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به 
خوراکی ها و آشامیدنی ها با 10.2 درصد بوده و هزینه 

مسکن نیز 7.1 درصد رشد داشته است.
به صورت کل��ی، خوراکی ها و آش��امیدنی ها، 
دخانیات، پوش��اک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز 
و س��ایر س��وخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد 
اس��تفاده در خانه، بهداش��ت و درمان، حمل ونقل، 
ارتباط��ات، تفری��ح و ام��ور فرهنگ��ی، تحصی��ل، 
رس��توران و هتل و کاال و خدمات متفرقه؛ 12 قلم 

اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می دهند.
در بخش درآمد خانوار در س��ال گذشته، کل 
درآمد ناخالص به میزان 439 میلیون و 275 هزار 
و 502 ری��ال بوده که از ای��ن میزان 309 میلیون 
و 918 ه��زار و 543 ری��ال درآمد پولی ناخالص با 
رش��د 13.9 درصدی بوده اس��ت. درآمد غیرپولی 
خانوار در س��ال گذشته 129 میلیون و 356 هزار 
و 959 ریال بود و در این بخش 7.5 درصد رش��د 

به ثبت رسید.

به صورت کلی، طبق اعالم بانک مرکزی میزان 
درآمد خانوار در س��ال گذشته به رقم 17 میلیون 
و 966 هزار و 976 ریال از هزینه ها پیش��ی گرفته 
اس��ت. بر پایه این گ��زارش، متوس��ط درآمد یک 
خانوار ش��هری در سال گذشته 36 میلیون و 606 
هزار و 291 ریال و متوس��ط هزینه نیز 35 میلیون 
و 109 هزار و 43 ریال بوده اس��ت؛ بنابراین درآمد 
هر خانوار در سال قبل، ماهیانه یک میلیون و 497 

هزار و 248 ریال از هزینه ها بیشتر بوده است.
در گزارش بانک مرکزی پیرامون موضوع نتایج 
بررس��ی بودجه خانوار در مناطق ش��هری ایران در 
سال 96 آمده اس��ت: آمارگیری از هزینه و درآمد 
خانوارهای ش��هری ایران در سال 1396 با مراجعه 
به حدود 13 هزار خانوار نمونه انجام گرفت و برخی 

از نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:
در س��ال مورد بررس��ی متوس��ط تعداد افراد 
خانوار 3.28 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش 
داش��ته اس��ت. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 

چهار نفری با 28.9 درصد بیش��ترین و خانوارهای 
ن��ه نفر و ده نفر و بیش��تر هر یک ب��ا 0.1 درصد 

کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
توزیع افراد خانوار بر حسب گروه های سنی نشان 
می دهد که در سال مورد بررسی، 7.2 درصد از افراد 
خانوارها 5 سال و کمتر، 6.4 درصد 10-6 سال، 6.3 
درصد 15-11 سال، 6.8 درصد 20-16 سال، 16.8 
درصد 30-21 س��ال، 31.1 درصد 50-31 س��ال و 

25.4 درصد 51 سال و بیشتر سن داشته اند.
توزیع افراد ش��ش س��اله و بیش��تر خانوارها بر 
حسب میزان سواد در سال 1396 نشان می دهد که 
10.9 درصد بی س��واد،2.2 درصد قادر به خواندن و 
نوشتن، 21.1 درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 41.9 
درصد دارای تحصیالت راهنمایی و متوسطه و 23.9 

درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بوده اند.
براساس نتایج بررس��ی، 27.9 درصد خانوار ها 
بدون فرد شاغل، 55.3 درصد دارای یک نفر شاغل، 
14.0 درصد دارای دو نفر شاغل و 2.8 درصد دارای 
س��ه نفر شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با سال 
11395 درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش 
و درص��د خانوارهای با یک نفر ش��اغل و با دو نفر 
شاغل کاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهای 

با سه نفر شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است.

بررس��ی نحوه تصرف محل س��کونت خانوارها 
در س��ال 1396 نش��ان می دهد که 64.8 درصد از 
خانوارها در مس��کن شخصی )مالک نشین(، 25.9 
درصد در مس��کن اجاری، 64.8 درصد از خانوارها 
در مس��کن در برابر خدمت و 8.9 درصد در مسکن 
رایگان س��کونت داش��ته اند. در مقایس��ه با س��ال 
11395، درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش 
و درصد سکوننت در مس��کن اجاری، رایگان و در 
برابر کاهش داش��ته است. براس��اس نتایج بررسی 
مزبور، 2.7 درصد خانوارها از یک اتاق، 29.6 درصد 
از دو اتاق، 50 درصد از س��ه اتاق ، 14.2 درصد از 
چهار ات��اق، 2.2 درصد از پنج اتاق و 1.3 درصد از 

شش اتاق و بیشتر استفاده می نموده اند.
بررسی تسهیالت محل سکونت خانوارها نشان 
می دهد که در س��ال م��ورد بررس��ی، 99.4 درصد 
خانوارها از آب لوله کشی، 100.0 درصد از برق، 94.5 
درصد از گاز شهری، 53.3 درصد از فاضالب شهری، 
99.2 درصد از آشپزخانه، 99.6 درصد از حمام 82.6 
درص��د از کولر صابت، آبی ی��ا گازی، 19.3 درصد از 
شوفاژ یا پکیج، شوفاژ دیواری، 45.0 درصد از انباری، 
74.9 درصد از تلفن، 64.1 درصد از اینترنت بهرمند 
ب��وده و 61.6 درص��د از خانوارها نیز در ش��بکه های 

اجتماعی عضویت داشته اند.  بانک مرکزی

در یک گزارش رسمی اعالم شد

دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی

معاون وزیر کار خبر داد
طرحتثبیتاشتغالموجوددردستورکاردولت
معاون وزی��ر کار از تدوی��ن طرحی برای  توسعه تثبیت اشتغال موجود و ارائه این طرح به مسیر 
دولت خبر داد و گفت: براس��اس پیش��نهادی که به دولت ارائه 
شده، می توان منابعی مانند بیمه بیکاری را برای تثبیت اشتغال 

در نظر گرفت.
عیسی منصوری در نشست بررسی ظرفیت های اشتغال زایی 
و طرح اشتغال روستایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، به 
سواالت و دغدغه های تعاون گران درباره طرح اشتغال روستایی 
و اش��تغال فراگیر پاس��خ داد. وی درباره احتمال انحراف منابع 
طرح اشتغال روستایی گفت: پیش از اینکه بحث انحراف مطرح 
ش��ود باید ببینیم که آیا اصوال این روش��ی اس��ت که منجر به 

ایجاد اش��تغال ش��ود و حتی اگر این روش درست است آیا در 
شرایط تحریم ها هم روش خوبی است؟

منصوری با اش��اره به تجربه پرداخت وام  برای اشتغال در 
س��ال های گذش��ته گفت: با توجه به روند تشکیل سرمایه در 
س��ال های اخیر باید دید که آیا وام تبدیل به سرمایه می شود 
یا در جای دیگری به کار گرفته می ش��ود بنابراین بیش از هر 
چیزی باید قاعده طرح های اشتغال درست شود. وی با تاکید بر 
اینکه اگر برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیالت 
باشد، می تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد، ادامه 
داد: وام یارانه دار فس��اد آمیز است، بنابراین ناگزیریم تا قاعده 

بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.
منصوری، با اش��اره به س��ابقه برنامه ریزی برای اش��تغال 
روستایی در بهمن سال گذشته، یادآور شد: روزی که پیشنهاد 
اج��رای این برنامه را به دولت دادیم ب��ه هیچ عنوان هدف ما 

پرداخت تس��هیالت نب��ود اما در فرآیند بررس��ی ها در نهایت 
منج��ر به ارائه الیحه ای به مجلس ب��رای اختصاص منابعی از 

صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. 
معاون وزیر کار بر ضرورت مداخالت توس��عه ای برای رفع 
نگران��ی از انحراف منابع تاکید کرد و گفت: اگر دولت به جای 
پرداخت وام در ارائه ضمانت های بانکی و کاهش ریسک برای 
شبکه بانکی کشور متمرکز ش��ود، جریان پرداخت تسهیالت 
هم آسان می شود. وی از تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری برای تضمین تس��هیالت اش��تغال 
روس��تایی خب��ر داد و افزود: به دلیل اینک��ه این صندوق های 
ضمانت منابع الزم در اختیار نداش��تند در تصویب نامه تبصره 
18 قانون بودجه 97 پیش��نهاد دادیم که سرمایه صندوق های 
سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که 
این پیش��نهاد در کمیس��یون اقتصادی مجلس مصوب شده و 

قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اش��اره 
به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیالت اشتغال زایی که دارای 
چک برگش��تی و اقساط معوقه بودند، گفت: با ابالغ وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی به 4 بانک و موسس��ه عامل اجرای برنامه 
اش��تغال روس��تایی مقرر ش��د تا برخی متقاضیان دریافت این 
تس��هیالت به رغم داشتن چک برگش��تی و اقساط معوق البته 
مشروط به قواعد بانک ها بتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

منصوری در م��ورد تقاضای برخ��ی درخصوص پرداخت 
تس��هیالت اش��تغال به برخ��ی متقاضیان��ی ک��ه آورده اولیه 
ندارن��د، خاطرنش��ان کرد: قطعا منابع صندوق توس��عه ملی و 
مناب��ع بانک ها از منابع بین نس��لی و پول بیت المال اس��ت و 
نمی توانی��م به فردی که حتی آورده اولیه برای اش��تغال زایی 

ندارد، تسهیالت پرداخت کنیم.


