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کوتاه اقتصادی

روند ترخی�ص دارو از گمرک 
سرعت گرفته به طوری که تاکنون 
بی�ش از 58 ت�ن دارو از گم�رک 
فرودگاه امام خمینی)ره( ترخیص 

شده است.
به گزارش ایس��نا ط��ی چند ماه 
گذش��ته حجم وس��یعی از داروهای 
وارداتی در گمرک انباشت شده بود و 
به دلیل مش��کالت ارزی به آنها اجازه 
ترخیص داده نمی ش��د. ب��ا این حال 
براساس تازه ترین توافق انجام شده از 
دی��روز کار ترخیص داروهای وارداتی 
از گمرک آغاز ش��د. داروهای وارداتی 
تمام��ا در ف��رودگاه امام خمینی)ره( 

انباشت شده اند.
معاون فنی گمرک درباره آخرین 
وضعی��ت ترخی��ص دارو از گم��رک 
فرودگاه امام گفت: دیروز 58 تن دارو 
از گمرک فرودگاه امام ترخیص ش��د. 
در ح��ال حاضر دارو ب��ا ضمانت نامه 
بانک��ی هم ترخیص می ش��ود. ضمن 
اینکه واردکنندگان می توانند براساس 
تعه��دی که چن��د روز پیش دادم نیز 

کاالی خود را ترخیص کنند.
محمدرضا نادری از واردکنندگان 
دارو خواس��ت ت��ا هرچه س��ریعتر به 
گمرک ف��رودگاه امام مراجعه کرده و 
فرایند ترخیص داروهای وارداتی خود 
را انج��ام دهند. تاکنون نیز تعدادی از 
واردکنندگان دارو برای ترخیص کاالی 

خود به گمرک مراجعه کرده اند.
وی افزود: براساس مکاتبات انجام 
ش��ده بین رئی��س کل گمرک و وزیر 
بهداشت تاکنون مجوز ترخیص چند 
محموله وارداتی دارو صادر ش��ده که 
این مجوزها را به گمرک فرودگاه امام 

ابالغ کردیم.
پیش��تر نیز مدیرکل نظ��ارت بر 
دارو و موادمخدر س��ازمان غذا و دارو 
از آغ��از عملیات مرب��وط به ترخیص 
165 میلیون یورو دارو از گمرک خبر 

داده بود.
در همی��ن حال رئی��س اتحادیه 
واردکنندگان دارو هم با اشاره به اینکه 
طبق توافق سه جانبه بین بانک مرکزی، 
گمرک و وزارت بهداش��ت قرار است 
داروهای انباشت شده در گمرک امام 
از دیروز ترخیص ش��وند، طبق توافق 
واردکنندگان نیز ظرف مدت سه ماه 
مابه التفاوت ارز واردات دارو را تسویه 

حساب کنند.
به گفته ناص��ر ریاحی در صورت 
همکاری وزارت بهداش��ت و سازمان 
حمایت، داروه��ای وارداتی ظرف 48 
س��اعت یعنی تا امروز در داروخانه ها 
در دسترس مردم قرار خواهد داشت.

براساس اطالعات منتشر شده در 
حال حاضر بیش از 330 تن دارو و مواد 
دارویی در گمرک ف��رودگاه امام)ره( 
انباش��ته شده که فرایند ترخیص این 

داروها از روز شنبه آغاز شده است.

ترخیص
58 تن دارو
 از گمرک 

* نماینده دولت در امر ترانزیت با اشاره به اینکه رشد 13 درصدی ترانزیت فرودگاه امام)ره(
در 4 ماهه ابتدای امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: در این 
م��دت 4 میلیون و 295 ه��زار تن انواع کاالهای نفتی و غیرنفتی معادل 95 
درصد توسط حمل و نقل جاده ای ترانزیت شده است. شهریار افندی زاده گفت: 
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش نشان می دهد.
* ارس�ال پیامک هایی تحت عنوان »شما در قرعه کشی برنده جایزه 
شده اید«، شیوه جدید سودجویان برای کالهبرداری است.بانک مرکزی 
اع�الم کرد: افراد کالهبردار پس از برقراری اولین تماس با فرد مورد 
نظر با ش�ماره تلفن هایی که در پیامک های ارسالی مشخص شده، با 
به کارگیری ترفندهایی اقدام به گرفتن شماره کارت بانکی یا شماره 
حساب به همراه رمزهای اول و دوم کارت های اشخاص کرده، سپس 
مبالغ هنگفتی را از حساب های بانکی افراد برداشت می کنند.بر این 
اساس به هموطنان هشدار داده می شود به هیچ عنوان، به این گونه 
تماس ه�ا اعتنای�ی نکنند. ضم�ن آن که برای واریز وجه به حس�اب  
عابربانک، نیازی به حضور صاحب کارت در کنار دس�تگاه خودپرداز 
نیس�ت و عنوان این موضوع که »در انتقال وجه با استفاده از شبکه 
ش�تاب اش�کالی رخ داده«، صرفا شگردی اس�ت که کالهبرداران از 
آن ب�رای خالی کردن حس�اب عابربانک و به دس�ت آوردن رمز دوم 

شهروندان استفاده می کنند.
* واردات سیگار در چهار ماهه نخست امسال با کاهش نزدیک به 40 درصدی 
بالغ بر 22 میلیون و 414 هزار دالر شد. براساس تازه ترین آمار گمرک ایران، 
واردات س��یگار در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری از نظر وزنی با افت 7/2 
درصد بالغ بر 2942 تن ش��د. در این مدت ترکیه، امارات و کره جنوبی س��ه 
مبدا اصلی واردات س��یگار به ایران بودند؛ به طوری که س��هم این سه کشور 
از واردات س��یگار ایران از نظر ارزشی به ترتیب به 54/4، 34/7 و 7/6 درصد 
رسید. درصد ناچیزی سیگار از سایر کشورها تاکنون وارد کشور شده است.

* براساس رتبه بندی اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از منظر 
کیفیت افش�ا و اطالع رسانی - مناسب بانک صادرات ایران توانسته 
در شاخص های قابلیت اتکا و به موقع بودن اطالعات، رتبه اول را در 
بین بانکهای پذیرفته ش�ده در بورس کس�ب نماید. به گزارش روابط 
عمومی بانک صادرات ایران، در تازه ترین رتبه بندی س�ازمان بورس 
و اوراق بهادار که به منظور نظارت بیش�تر و ایجاد انگیره رقابتی در 
میان ش�رکت های بورس�ی انجام گرفت�ه این بانک براس�اس میزان 
اطالع رس�انی مو ثری که به آن سازمان داشته از منظر قابلیت اتکا و 
به موقع بودن اطالعات توانس�ته با کس�ب امتیاز 87 رتبه اول را در 
بین دیگر بانک های پذیرفته ش�ده در بورس برای سه ماهه اول سال 

92 به خود اختصاص دهد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفن مشترکین با پیش شماره های 
2220، 2221، 2223، 2224، 2267 الی 2269، 2239، 7750 الی 7753 

و 7760 الی 7765 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود.
*بانک مس�کن ب�ا اهدای جوای�زی از پذیرن�دگان برت�ر پایانه های 
فروش�گاهی قدردانی کرد.به گ�زارش اداره کل روابط عمومی بانک 
مسکن، نیکوفر صفری، رئیس اداره کل خدمات نوین، هدف از اجرای 
این طرح تش�ویقی را ترغی�ب پذیرنده های پایانه های فروش�گاهی 
بان�ک مس�کن و دارندگان کارت ها به اس�تفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک عنوان کرد و گفت: در این دوره از قرعه کشی که در بین 
اس�تفاده کنندگان پایانه  های فروش�گاهی بانک مسکن در سه ماهه 
نخس�تین سال 92 انجام ش�د، بدون قرعه کش�ی به 20 پذیرنده که 
دارای باالتری�ن امتیاز بودن�د، کارت هدیه پانزده میلیون ریالی اهدا 
ش�د. همچنین 95 پذیرنده، برنده کارت هدیه 5 میلیون ریالی، 143 
پذیرنده برنده کارت هدیه دو میلیون ریالی و190 پذیرنده برنده کارت 
هدیه یک میلیون ریالی ش�دند. صفری تاکید کرد: این قرعه کش�ی، 
در دوره های س�ه ماهه برگزار ش�ده و در پایان هر فصل، هدایایی به 

برندگان اهدا خواهد شد.

جدول قیمت سکه طرح 
جدید در 8 سال     

قیمت س��که ط��رح قدیم در 
پایان اولین سال ریاست جمهوری 
احمدی نژاد )سال 84( 122 هزار 
و 890 تومان بود که در پایان سال 
91 ب��ه یک میلی��ون و 325 هزار 
تومان رس��ید، نرخ آن نوع س��که 
در آخرین روز ریاس��ت جمهوری 
احمدی نژاد یک میلیون و 30هزار 

تومان بود.
قیمت سکه طرح قدیم 

در 8 سال    
نرخ نیم س��که بهار آزادی در 
پایان س��ال 84 معادل 54 هزار و 
470 تومان و در پایان سال گذشته 
700 هزار تومان بود. همچنین نرخ 
نیم سکه در روز شنبه در بازار 575 

هزار تومان فروش می رفت.
قیمت نیم سکه

 در 8 سال     
همچنین نرخ ربع س��که بهار 
آزادی در پای��ان س��ال 84 به 32 
هزار و 130 تومان، در س��ال 85 
حدود 37ه��زار و 703 تومان، در 
س��ال 86 حدود 46 هزار و 979 
تومان، در سال 87 حدود 54 هزار 
و 10توم��ان، در س��ال 88 حدود 
70 هزار تومان، در پایان سال 89 
ح��دود 106 هزار تومان، در پایان 
س��ال 90 حدود 230 هزار تومان 
و در پایان س��ال 91 معادل 420 
هزار تومان بود. نرخ ربع سکه روز 
شنبه 378 هزار تومان فروش رفت.

قیمت/تومانسال
84122890
85167967
86190678
87231649
88288000
89435000
90900000
911325000

921030000 )12مردادماه(

قیمت/تومانسال
8454470
8572600
8688250
87105000
88136000
89195000
90450000
91700000

92575000 )12مردادماه(

قیمت/تومانسال
84106600
85144210
86172870
87205380
88270000
89383000
90900000
911352000

921066000 )12مردادماه(

جدول نرخ انواع سکه
 از آغاز دولت نهم تا پایان دولت دهم

جدول نرخ انواع سکه در 8 سال دولت نهم و دهم منتشر شد.
ب��ه گزارش مه��ر، قیمت س��که طرح جدی��د در پایان اولین س��ال 
ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد )سال 84( 106 هزار و 600 تومان بود که 
در پایان سال 91 به یک میلیون و 352 هزار تومان رسید. در عین حال 
روز ش��نبه که آخرین روز دولت دهم بود، نرخ س��که طرح جدید در بازار 

یک میلیون و 66 هزار تومان فروخته شد.

مدیر عامل فرابورس از راه اندازی صندوق های قابل معامله 
سهام عدالت در فرابورس خبر داد.

امیرهامونی گفت: بحث صندوق های قابل معامله عدالت و رفاه در 
قالب سهام عدالت در میان است که قطعاً به جمعیت بازار سرمایه 

کمک شایانی خواهد کرد.
وی درب��اره مزی��ت این قبی��ل صندوق ها اظهار ک��رد: با ورود 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در بورس با یک تیر دو 
نش��ان می زنیم، ابتدا با گس��ترش ضریب نفوذ بازار در عین ورود 
گسترده مردم به صورت مدیریت شده و حرفه ای به بازار سرمایه، 
این صندوق ها به تأمین مالی و نقدینگی فراوان و ارتباط بازار پول 
و س��رمایه کمک می کنند و ب��رای غیر متخصص ها ورودی خوبی 

خواهد بود.
مدیر عامل فرابورس با اشاره به بحث بازارگردان و نحوه فعالیت 
در این صندوق ها گفت: بازارگردانی این صندوق ها در فرابورس که 
با توجه به دستورالعمل و مقررات معامالت گنجانده شد به دو روش 

بازارگردانی مبتنی بر حراج و بازارگردانی مبتنی بر مذاکره است.
وی افزود: مقررات بازارگردانی مبتنی بر حراج توس��ط سازمان 
بورس تصویب شده است اما مقررات بازارگردان مبتنی بر مذاکره 
توسط هیأت مدیره فرابورس اعمال شده و این امکان را به بازارگردان 

می دهد تا با استفاده از مقررات، مبتنی بر مذاکره اعمال کند.
همراه اول به بورس می آید

از س��وی دیگر معاون سازمان بورس از ورود شرکت همراه اول 
به بورس تهران در صورت ش��ناور ش��دن 10 درصد از س��هام این 

شرکت خبر داد.
س��ید علی حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره جزئیات انتقال 
س��هام همراه اول از فرابورس به بورس گفت: س��هام همراه اول در 
بورس تهران پذیرش شده و هر زمان که سهام شناور آزاد آن افزایش 

پیدا کرد، این شرکت وارد بورس تهران می شود.
وی افزود: بنابراین انتقال همراه اول از فرابورس به بورس منوط به 
تعیین تکلیف سهام شناور آزاد آن است لذا به محض اینکه شرکت 
فرابورس اعالم کند که سهام شناور آزاد این شرکت به 10 درصد 
افزایش پیدا کرده است، این شرکت به بورس تهران منتقل می شود.

حس��ینی در مورد اقدامات انجام شده برای ورود همراه اول به 
بورس گفت: برای این منظور سهامدار عمده یعنی شرکت مخابرات 
باید سهام شناور آزاد این شرکت را کامل کند تا با اعالم فرابورس 

همراه اول به بورس تهران منتقل شود.
گفتنی است، شرکت همراه اول در حال حاضر با ارزشی معادل 
8494 میلیارد تومان پس از پتروشیمی مارون دومین شرکت بزرگ 
فرابورس محسوب می شود و در صورت انتقال آن به بورس در ردیف 

شرکتهای بزرگ بورسی قرار می گیرد.
این در حالی است که بیش از 90 درصد سهام شرکت همراه اول 
در اختیار ش��رکت مخابرات ایران بوده و این شرکت بزرگ بورسی 
باید اقدامات الزم را برای ورود ش��رکت زیرمجموعه خود به بورس 

تهران انجام دهد.

ایجاد صندوق برای فروش سهام عدالت 
در فرابورس

تسلیت

جناب آقای حاج هاشم فراز آمد
اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم
درگذشت پدر بزرگوارتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر 
حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. این ماتم جانگداز را به خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 

عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات طلب می کنم.

مجتمع صنایع غذایی فوژان )پاباس( - حاج رضا فخاران

ب�ا  همایش�ی   87 س�ال 
عن�وان »نفت، دموکراس�ی و 
توس�عه« برگزار شد که پس از 
آن بیانیه ای از س�وی کارکنان 
صنعت نفت منتش�ر ش�د که 
7 اش�کال بدون پاس�خ را که 
در دوران ص�دارت زنگن�ه در 
وزارت نفت ص�ورت گرفت به 

برگزار کنندگان گوشزد کرد.
به گ��زارش خبرگزاری فارس، 
آذرم��اه س��ال 87 بنی��اد ب��اران 
همایشی با عنوان نفت، دموکراسی 
و توس��عه برگزار ک��رد که پس از 
اتمام این همایش دو روزه بسیاری 
از کارکن��ان و متخصصان صنعت 
نفت کش��ور و به خصوص مناطق 
نفت خیز جنوب واکنشهایی را در 
خص��وص اظه��ارات مدعوین این 

همایش ابراز کردند.
انتش��ار  واکنش��ها  مهمترین 
بیانیه ای بود که بالفاصله کارکنان 

ش��رکت نف��ت مناط��ق نفت خیز 
جنوب منتش��ر کردند که پس از 
گذش��ت 5 س��ال از انتشار آن در 
خبرگزاری فارس و برخی دیگر از 
س��ایت های خبری نفتی از جمله 
سایت نفت نیوز بار دیگر این بیانیه 

بازخوانی می شود.
براس��اس ای��ن گ��زارش: در 
بخشهایی از این بیانیه آمده است، 
هم��ه بی��اد داری��م ک��ه در مدت 
حداق��ل 8 س��ال وزارت نفت در 
دست همین آقایان بود )مدعوین 
همای��ش( ولی در آن زمان چنین 
همایش��ی برگزار نکردند تا پاسخ 
دهند که آیا در دوره آنها نفت در 
خدمت توسعه و دموکراسی است یا 
 تامین کننده منافع بیگانگان است؟

در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: با احتس��اب یک فاز دوران 
آق��ازاده، پس از 8 س��ال تصدی 
وزارت نفت توسط کارگزاران جمعا 

فقط پنج فاز میدان عملیاتی شده 
ب��ود و بقیه فازها تا پیش از دولت 
نهم بالتکلیف بودند این در حالی 
است که هم اکنون بعد از گذشت 
س��ه س��ال از فعالیت دولت آقای 
احمدی نژاد، 7 فاز در حال اجرا، 6 
فاز در مرحله انتخاب پیمانکار، 5 
فاز در حال مناقصه و فازهای 6، 7 
و 8 نیز افتتاح شده و فازهای 9 و 
10 نیز در مرحله راه اندازی هستند.
این اقدامات جدای از میادینی 
همچون پارس ش��مالی و میادین 
تحت پوش��ش فالت ق��اره، نفت 
مناط��ق مرکزی ای��ران و مناطق 

نفتخیز جنوب هستند.
کسانی که در همایش نفت و 
توس��عه دغدغه سرنوشت نفت و 
دموکراس��ی را دارند باید توضیح 
دهند چرا ق��رارداد 200 میلیون 
دالری دارخوین را با شرکت »انی« 
ایتالیا یک میلیارد دالر بس��تند و 

قرارداد 500 میلیون دالری سروش 
و نوروز را با 1/5 میلیارد دالر؟

در دوره اصالحات حدود 150 
ش��رکت درون وزارت نفت ایجاد 
ش��د که منجر به افزایش نجومی 
هزینه ه��ا و ناکارآمدی سیس��تم 
ش��د. هم اکنون این تعداد شرکت 
ایجاد ش��ده با صدها س��مت زائد 
مدیریتی که بعضا بصورت موازی 
عمل می کنند به عنوان یک معضل 

برای وزارت نفت مطرح است.
متاس��فانه در اوایل کار دولت 
اصالحات واحدهای بازرس��ی که 
نقش بسزایی در جلوگیری از فساد 
اقتصادی داشتند در سطح وزارت 
نفت برچیده، اما در دولت نهم این 

واحدها مجددا احیا شدند.
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: 
در دولت هفتم و هش��تم ش��اهد 
غیرصیانتی  روش های  بکارگیری 
در تولید از میادین نفتی بودیم که 

این مسئله هم در قالب قراردادهای 
بی��ع متقابل و هم ب��ه دلیل عدم 
تزری��ق گاز الزم به میادین نفتی 

انجام شد.
بخاطر ع��دم تزریق گاز مورد 
نی��از در مخازن نفتی کش��ور که 
عمدت��ا در نیم��ه دوم عمر خود 
هس��تند حجم عظیمی از ذخائر 
نفت خام در ج��ای این میدان ها 
دچار هرزروی شده اند که خسارت 

آنها میلیاردی است.
متاسفانه کشور ما در این دوره 
8 س��اله، همچنان تولیدکننده و 
فروش��نده مواد اولیه و واردکننده 
محصوالت کشورهای دیگر بود. در 
صورتی که می توانستیم با تکمیل 
چرخ��ه تولی��د و ف��رآورش مواد 
هیدروکربوری م��ورد نیاز صنایع 
داخلی در کش��ور به صادرکننده 
محص��والت با ارزش اف��زوده باال 

تبدیل شویم.

به دنبال برگزاری  همایش در سال 87 صورت گرفته است

7 اشکال بی پاسخ کارکنان صنعت نفت 
در دوران صدارت زنگنه

صنعتگران س�رب و روی 
کشور با انتش�ار اطالعیه ای 
نس�بت به تغیی�ر و تحوالت 
مربوط به فروش خاک معدن 

انگوران هشدار دادند.
و  اظهارنظره��ا  بحث ه��ا، 
البته تح��رکات اخی��ر رخ داده 
درخصوص نحوه واگذاری معدن 
انگوران سبب شد تا فعاالن حاضر 
در این صنعت ائتالفی یکپارچه 
را ب��ه وج��ود آورند ت��ا بتوانند 
درخص��وص اتفاق��ات با اهمیت 

بزرگتری��ن  م��ورد  در  داده  رخ 
معدن س��رب و روی خاورمیانه 

موثر باشند.
صنعتگران  یکپارچه  ائتالف 
سرب و روی در اطالعیه ای رسما 
مواضع خود نس��بت به تغییر و 
تحوالت مربوط به فروش خاک 
مع��دن انگوران را اع��الم کرد و 
خواس��تار رعایت عدالت در این 

امر مهم شد.
در فرازهایی از اطالعیه ائتالف 
یکپارچه صنعتگران سرب و روی 

آمده است:
ش��رکت های چند ملیتی که 
در گذش��ته بازار فل��ز روی ایران 
را در اختیار داش��ته و کلیه مواد 
معدنی روی را از ش��رکت تهیه و 
تولید، خریداری و متقابال واردات 
شمش روی به ایران را در انحصار 
خود داشته  اند، همواره در تالشند 
ای��ن فضای رقابتی را به نفع خود 

تغییر دهند.
در ای��ن اطالعی��ه ب��ه تالش 
شرکت های چندملیتی اشاره شده 
ک��ه با افزایش قیمت تمام ش��ده 
شمش روی ایران، هم امکان رقابت 
در بازار ترکیه را از تولیدکنندگان 
ایرانی بگیرند و هم با گران کردن 
شمش داخلی، جایی برای واردات 
شمش های خارجی که واردات آن 
را در انحصار خود دارند، باز کنند.

همچنین در ادامه این اطالعیه 
از افزایش بهای ماده معدنی انگوران 
به عنوان عاملی نام برده شده که 
واردات م��واد معدنی از ترکیه که 
در اختی��ار این شرکت هاس��ت را 
اقتصادی کرده که از س��وی دیگر 
این مسئله تالش صنعتگران ایرانی 
برای خرید ارزان تر مواد وارداتی را 
با شکست رو به رو خواهد ساخت.

صنعتگ��ران مزب��ور با اش��اره 
ب��ه نتای��ج برنامه این موسس��ات 
چندملیتی و وابستگان داخلی که 

تضعیف و حذف واحدهای تولید 
ش��مش روی ایرانی را سال ها در 
دستور کار آنها قرار داده اند، نسبت 
به تحت تاثیر قرار گرفتن موسسات 
داخلی و بعضا سازمان های دولتی 
از ای��ن تبلیغ��ات روانی هش��دار 
داده اند که در این میان دس��ت به 
تصمیمات عجوالنه و کارشناسی 

نشده می زنند.
وضع تعرف��ه 30 درصدی بر 
ص��ادرات ش��مش روی، افزایش 
انرژی ب��رق و س��وخت، افزایش 
براب��ری هزینه  ه��ای حم��ل  دو 
ماده معدن��ی از معدن به صورت 
انحصاری و ی��ک طرفه و افزایش 
قیمت های م��اده معدنی از جمله 
تصمیمات خلق الساعه تحت تاثیر 
این تبلیغات روانی اتخاذ ش��ده و 
این تولیدکنندگان ایرانی شمش 
روی را برای انجام فعالیت های خود 

دچار مشکل کرده است.
در این میان اع��الم برگزاری 
مزایده یا ف��روش ماده معدنی در 
بورس )در حال��ی که بورس کاال 
اساس��ا حضور چنی��ن کاالیی را 
نمی پذیرد( و مقایسه قیمت های 
فروش م��اده معدنی انگ��وران با 
خاک های معدنی وارداتی و تالش 
بر یکسان سازی این قیمت ها نیز 
اخیرا به عنوان تهدیدی جدید از 
سوی مدیران به فعاالن این صنعت 

اعالم ش��ده اس��ت.  در این بیانیه 
فع��االن صنعت س��رب و روی از 
تصمیم اخیر به عنوان خدمات غیر 
مستقیم به دشمنان در این مبارزه 
اقتصادی بین تولیدکنندگان ایرانی 
و تراست های قدرتمند بین المللی 
نام برده اند که شایس��ته مدیران 
دولتی کش��ور، آن هم در آخرین 
روزهای کاری دولت دهم نیست.

در ادام��ه این اطالعیه فعاالن 
صنعت س��رب و روی اشاره ای به 
صادرات ماده معدنی انگوران که در 
گذشته صورت گرفته داشتند که 
ب��ه صورت خام و یا پس از تبدیل 
به کنس��انتره های س��رب و روی 
انجام می شد و در این میان شمش 
روی مورد نیاز صنایع داخلی نیز 

وارد می شد.
با ی��ادآوری  فع��االن صنعت 
سابقه این صنعت، به موفقیت آمیز 
برای  دول��ت  نب��ودن تالش های 
ایجاد کارخانه تولید شمش روی 
)ب��ا الگ��وی صنعت ف��والد، مس 
و آلومینی��وم( اش��اره کرده ان��د، 
مس��ئله ای که در نهای��ت منجر 
ش��د تا کارخانه  های شمش روی، 
مرحله به مرحله خود را با شرایط و 
تکنولوژی روز جهانی تطبیق داده 
و با توجه به ش��رایط خاص ماده 
معدنی انگوران دس��ت به نوآوری 
و ابتکارات فنی خاص خود بزنند.

هشدار صنعتگران سرب و روی درباره فروش خاک معدن انگوران

گزارش تکان دهنده از رنج کشاورزان و گنج دالالن
بارفروش در س�طح  ی�ک 
می�دان ب�زرگ ته�ران گفت: 
توزی�ع می�وه از س�ر زمین تا 
بارفروش�ی دو بار واسطه گری 
می ش�ود و این در حالی است 
که میوه های خارجی در پوشش 

موز به کشور وارد می شود.
این بارف��روش در گفت وگو با 
ایس��نا اظهار کرد: میوه سر زمین 
توس��ط دالالن خریداری شده که 
برخ��ی مواقع معامله دوم نیز بین 

دالل صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: دالالن بار را 
به بارف��روش فروخته و بعد از آن 
در میدان نیز بارفروش��ان میوه را 
به دالالن می فروش��ند که در آخر 
مغازه دار ب��ار را از دالل خریداری 

می کند.
او در رابط��ه ب��ا ای��ن که چرا 
در میدان از بارف��روش به دالالن 
فروخت��ه می ش��ود گف��ت: چون 
حجم بار بس��یار باال و درهم است 
مغ��ازه دار نمی تواند خرید کند، از 
این رو دالل میوه درهم را با حجم 
زیاد خری��داری ک��رده و در بین 
مغازه داران به صورت دس��ت چین 

پخش می کند.
پرتقال  درب��اره  بارفروش  این 
خری��داری ش��ده توس��ط یکی از 
دالالن گف��ت: پرتق��ال در س��ر 
زمی��ن در حال حاض��ر به قیمت 
کیلوی��ی 900 تومان توس��ط این 
فرد خریداری ش��ده ک��ه آبان ماه 

کیلوی��ی 1500 توم��ان به من به 
عنوان بارفروش تحویل می دهد و 
من آن را کیلویی 2500 تومان به 
دالل و دالل دوباره کیلویی 3500 
تومان آن را به مغازه دار می فروشد 
و در آخ��ر مردم پرتقال را کیلویی 
4500 توم��ان از میوه فروش��ی ها 

خریداری می  کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال 
چیس��ت  زیرچوب��ی  پ��ول  ک��ه 
گفت: بارفروش��ان پولی به کارگر 
خ��ود نمی دهن��د و درآمد کارگر 
حجره های میدان از طریق همین 
پول ه��ای زیرچوبی ک��ه دالالن و 

میوه فروش��ان هن��گام وزن کردن 
میوه می پردازند تامین می شود.

او تصریح کرد: به طور میانگین 
کارگ��ران ب��ه ازای هر جعبه میوه 
200 ت��ا 300 توم��ان و برای هر 
کارت��ن موز 500 تومان می گیرند 
ک��ه در ماه هر کارگر 1/5 میلیون 

تا دو میلیون تومان درآمد دارد.
فعالیت 4 هزار دالل

حسین مهاجران رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و تره بار نیز اعالم 
کرده، در میدان میوه و تره بار تهران 
800 حجره وجود دارد که 4 هزار 
دالل را در خود جای داده اس��ت. 
هر حجره ب��ا قیمت های متفاوت 
به 2 تا 5 دالل اجاره داده ش��ده و 
آنها ب��ه فروش میوه با قیمت های 
بسیار باالتر از آنچه که از باغداران 
خریده اند می پردازند. او همچنین 
گفت: اتفاق دیگری که در معامالت 
می��وه صورت می گیرد درباره وزن 
بار است که فروشندگان 18 کیلو 
بار را ب��ه وزن 20 کیلو به فروش 
می رس��انند و ای��ن کار ب��ه دلیل 

محاسبه وزن بسته بندی است.
ب��ه نظر می رس��د بای��د برای 
احقاق حق کشاورزان زحمتکش 
به عنوان حلقه اولیه تولید میوه و 
محصوالت کشاورزی نحوه خرید 
از این قش��ر تغییر اساسی نموده 
و از طرفی با نظارت بیشتر بر کار 
توزیع کنن��دگان می��وه در میدان 
مرک��زی می��وه و تره بار، دس��ت 
دالالن از این میدان کوتاه ش��ود. 
م��ردم نیز به عنوان مصرف کننده 
و حلقه آخر زنجیر تولید به شدت 
تحت فشار گرانی ها هستند و اگر 
اقدام اساسی در این زمینه صورت 
نگی��رد اجحاف به مردم همچنان 

ادامه خواهد داشت. پاالیش�گاه مانگلور هند از همین ماه واردات نفت از ایران را از س�ر 
می گیرد.

به گزارش ایس��نا و به نقل از رویترز، یک مقام آگاه صنعت نفت هند گفت: 
پاالیش��گاه مانگلور هند قصد دارد واردات نفت ایران را از ماه اوت )اواخر مرداد و 
اوایل شهریور ماه( و پس از یک وقفه چهار ماهه از سر بگیرد زیرا هیچگونه نفت 

جایگزین مناسبی پیدا نکرده است.
از س��رگیری واردات نفت پاالیشگاه مانگلور )بزرگترین مشتری هندی نفت 
ای��ران ت��ا قبل از توقف خرید در ماه آوریل( به احی��ای واردات نفت هند از ایران 
کمک خواهد کرد.واردات نفت هند از ایران در ماههای آوریل تا ژوئن 40 درصد 
کاهش یافت و دیگر پاالیش��گاه هندی )اسار( به تنها مشتری نفت ایران در هند 
تبدیل شد.شرکت نفت هندوستان و مانگلور هر دو خرید نفت از ایران را به دلیل 
مشکالت در بیمه محموله های نفتی ایران متوقف کردند.منبع آگاه هندی گفت: 
دیگر نفت ها حاشیه قیمتی مناسبی ندارند. آنها کیفیت مناسبی نداشته و در زمان 

مقرر در دسترس نیستند و این مشکالت همگی وجود دارند.
پاالیش��گاه مانگلور در ماههای آوریل تا ژوئیه خرید نفت از عرضه کنندگانی 
نظیر عربستان و عمان را برای جایگزینی نفت ایران افزایش داده بود.واردات نفت 
هند از ایران در ماه ژوئن نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل به 140 هزار و 800 

بشکه در روز تنزل یافت.
پاالیشگاه مانگلور قصد دارد در سال جاری روزانه حدود 80 هزار بشکه نفت از 
ایران وارد کند که مشابه میزان واردات این شرکت از ایران در سال مالی گذشته 
است. این شرکت در ماه اوت چهار محموله نفتی از ایران وارد خواهد کرد.پی.پی 
اوپادهیا مدیرعامل شرکت نفتی مانگلور اخیرا اعالم کرد: شرکت بیمه سراسری هند 
قادر خواهد بود که هرگونه خسارت تا سقف پنج میلیارد روپیه هند )82 میلیون 
و 830 ه��زار دالر( را مادام��ی که هند از تحریم های مالی آمریکا علیه خریداران 
نفت ایران معاف است، تضمین کند.هند در ماه ژوئن پس از کاهش خرید نفت از 
ای��ران، مجددا به مدت 180 روز دیگر از تحریم های مالی آمریکا علیه طرف های 
تجاری ایران معاف شد.تهران و دهلی در تالش هستند تا مناسبات تجاری خود 
را گس��ترش دهن��د و صادرات نفت ایران به هن��د ادامه پیدا کند تا طرف هندی 

بتواند پول نفت وارداتی را با کاالهای صادراتی پرداخت کند.
وزیر نفت ایران در ماه مه طی سفری به هند پیشنهاد بیمه محموله های نفتی 
ایران را در ازای افزایش خرید نفت این کشور از ایران مطرح کرد.ایران همچنین 
تضمین های دولتی را برای ش��رکت های بیمه ایرانی که محموله های نفتی عازم 
هند را بیمه می کنند ارائه داده است. یک هیئت بیمه ایرانی قرار است از 12 تا 16 
اوت برای بررسی امکان پوشش بیمه پاالیشگاه های هندی به این کشور سفر کند.

به دلیل پیدا نکردن جایگزین مناسب
پاالیشگاه هندی

 دوباره از ایران نفت می خرد

رئیس هیئت مدیره کانون عالی ش�وراهای اس�المی کار سراسر کشور 
ابراز امیدواری کرد که در دولت تدبیر و امید س�ازوکاری اتخاذ ش�ود که 

سطح معیشتی کارگران ارتقا یابد.
اولیاء علی بیگی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مشکالت متعدد جامعه کارگری 

کشور، گفت: امیدواریم دولت آینده راهکاری برای حل این مشکالت بیاندیشد.
وی نبود امنیت ش��غلی را مهمترین دغدغه کارگران دانس��ت و ادامه داد: اگر 
مطابق آنچه که در قانون کار نوش��ته ش��ده عمل ش��ود کارگرانی که در کارهای 
مس��تمر و دائمی کار می کنند باید دائم و رس��می باشند اما متاسفانه به این قانون 
توجه نمی شود و کارگران ما همواره نگران قراردادهای یک ماهه، دو ماهه و چند 

ماهه خود هستند.رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار معتقد است: اگر به 
دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم باید کارگران ما فکری آرام و آسوده 

داشته باشند تا با آرامش و عالقه به کار بپردازند.
علی بیگی با بیان اینکه ارتقای س��طح معیش��ت کارگران نیز باید در دس��تور 
کار دول��ت آین��ده قرار گیرد، اظهار کرد: امروز کارگران با مش��قت فراوانی زندگی 
را تحم��ل می کنن��د و حقوق دریافتی آن ها  جوابگوی نیازها و مخارج 10 روز آنها 

هم نخواهد بود.
وی افزود: باید برای افزایش دستمزد و مزایای کارگران تدابیری اندیشیده شود 

که بتوانند حداقل نیازهای درمانی، آموزشی، تغذیه و غیره خود را تامین کنند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار مطرح کرد

امنیت شغلی و بهبود معیشت
خواسته جامعه کارگری از دولت جدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از خری�د تضمینی 3میلیون و 
600 ه�زار تن گن�دم از ابتدای 
فصل برداش�ت تا زمان حاضر 
خب�ر داد و گف�ت: تاکنون نیز 
2ه�زار و 200 میلی�ارد تومان 
ب�ه  وج�وه خری�داری ش�ده 
گندمکاران پرداخت شده است.

مهدی غضنفری با بیان اینکه 
عملیات خرید تضمینی گندم در 
22 اس��تان از 28 استان به پایان 
رس��یده افزود: خرید گندم مازاد 
کش��اورزان تا زمانی که آنها آماده 
فروش باشند در 700 مرکز عرضه 

ادامه خواهد داشت.
وی ب��ا قدردان��ی از تمام��ی 
زحمتکش کشورمان  کش��اورزان 
گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران 
مس��ئول خرید تمامی گندم مازاد 
کشاورزان اس��ت و عوامل اجرایی 
بای��د ضمن تس��هیل روند فروش 
زارعین نس��بت به صیانت از این 
محصول استراتژیک توجه الزم را 

داشته باشند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین گفت: بیش��ترین میزان 
خرید گندم از اس��تان خوزستان 
ب��ا 700 هزار تن ب��وده و پس از 
آن اس��تان های فارس و گلستان 
در رتبه ه��ای دوم و س��وم فروش 

قرار دارند.
وی با اشاره به تالش های این 
وزارتخانه برای حمایت بیش��تر از 
تولیدکنندگان با افزایش نرخ خرید 
تضمینی گن��دم گفت: با توجه به 
این موضوع دولت در تیرماه امسال 
نرخ هر کیلوگرم گندم معمولی را 
از 720 تومان به 800 تومان و هر 
کیلوگ��رم گن��دم دروم را از 750 
توم��ان ب��ه 830 توم��ان افزایش 

داده است.
غضنفری با اشاره به پرداخت به 
روز وجوه گندم به کشاورزان افزود: 
در حال حاضر با توجه به افزایش 
نرخ خرید، مابه التفاوت آن تامین 

و پرداخت می شود.

خرید 
3/6 میلیون تن 

گندم 
از کشاورزان


