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کوتاه اقتصادی

* وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه پیگیر تغییرات ایجاد شده 
در هیئت مدیره و دبیر کل اتاق تعاون هستم، گفت: مجلس نظر مثبت 
در خصوص الیحه اصالح قانون کار دارد و باید با مطالعه بیشتر در این 
باره نظر قطعی داد. علی ربیعی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود جزو 
برنامه ریزی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اظهار داشت: 
باید در این راس��تا مسائل مالی کش��ور حل شود و اکنون درآمدهای 
بودجه دولت به درس��تی محقق نشده اس��ت. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با تأکید بر اینکه هر اندازه بتوان درآمدها را افزایش داد دولت 
برنامه های مش��خص و شفاف تری برای ایجاد اشتغال خواهد داشت، 
تصریح کرد: در این وزارتخانه به سهم خود حرمت و شأن کارگران و 
امنیت شغلی آنها را حفظ خواهم کرد و به دنبال رفع موانع تولید هستم.
* رئی�س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش�اورزی ایران 
گف�ت: در حالی که حرکت به س�مت تک نرخی ش�دن ارز از 
اصلی ترین برنامه های دولت اس�ت ول�ی در حال حاضر برای 
ایجاد امنیت غذایی مردم کاالهای اساسی را طی یک تصمیم 
کوت�اه مدت همچنان با ارز 1226 تومانی وارد می کنیم. محمد 
نهاوندیان درباره اختصاص ارز 1226 تومانی به واردات کاالهای 
اساس�ی اظهار کرد: یکی از اولویت های دولت این است که به 

اقشار کم درآمد بیش از حد فشار وارد نشود.
* عملیات توس��عه میدان نفتی یاران جنوبی که با کش��ور عراق 
مشترک است به منظور تولید روزانه 50 هزار بشکه نفت با مدیریت 
شرکت مهندسی و توسعه نفت آغاز شد. عملیات توسعه میدان نفتی 
یاران جنوبی به منظور حفر 22 حلقه چاه توسعه ای به زودی در این 

میدان آغاز می شود.
* سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور 
تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی را خواستار 
ش�د و گفت: کارگران حق دارند بدانند در بنگاهی که متعلق 
به آنهاس�ت چه می گذرد؟ هادی ابوی گفت: به عنوان نماینده 
تشکلهای کارگری خواهان این هستیم که بدانیم در سازمان 
تأمین اجتماعی، یعنی بنگاهی که متعلق به کارگران است چه 
می گذرد؟ وی ادامه داد: مجلس باید به مسأله تحقیق و تفحص 
از س�ازمان تأمین اجتماعی ورود کند و مسایل پیش آمده در 

هیأت مدیره و هیأت امنای آن را شفاف سازی کند.
* رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران گفت: 
افزایش قیمت تخم مرغ در حال حاضر تخلف محسوب می شود و ستاد 
تنظیم بازار قیمتی که برای تخم مرغ تعیین کرده هر کیلوگرم 3700 
تومان اس��ت. یداهلل صادقی در م��ورد افزایش قیمت تخم مرغ گفت: 
تولید کنندگان تخم مرغ معتقدند هزینه تولید آنها افزایش پیدا کرده 

و به همین دلیل قیمت ها را افزایش داده اند.

سرپرس�ت س�ازمان تامین اجتماعی، از ارائه طرح های جدید این س�ازمان برای کاهش 
هزینه های درمانی بیمه شدگان تحت پوشش خبر داد.

صم��داهلل فی��روزی در مصاحبه با واحد مرک��زی خبر به یارانه ای که دول��ت اخیرا برای کمک به 
بیمه شدگان در بخش دارو در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: بزودی سازمان تامین اجتماعی با دریافت 
این تس��هیالت از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، هزینه های مربوط به خرید دارو را برای 

بیمه شدگان تحت پوشش خود کاهش می دهد.
وی همچنین داروهای خاص را برای بیماران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی رایگان دانست و 
گفت: براساس قانونی که در هیئت مدیره این سازمان در تیر امسال به تصویب رسیده، بیماران خاص 

مابه التفاوت همه داروهای خود را دریافت می کنند.
فیروزی یکی از برنامه های اولویت دار سازمان تامین اجتماعی را در مدیریت جدید، اعتبار بخشیدن 

به دفترچه های درمانی بیمه شدگان دانست و گفت: با توجه به تعهداتی که در حوزه درمان بر دوش 
سازمان تامین  اجتماعی است تالش می کنیم با پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد، اعتبار 

دفترچه های درمانی را افزایش دهیم.
فیروزی با اشاره به مشکالت بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در بخش بیمه 
تکمیلی تعداد این افراد را بالغ بر دو میلیون و 200 هزار نفر برشمرد و گفت: هرچند براساس قانون، 
سازمان تامین  اجتماعی در بخش حوزه بیمه تکمیلی وظیفه ای ندارد اما صیانت از حقوق بازنشستگان 

و مستمری بگیران تحت پوشش را وظیفه خود می دانیم.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هنوز افرادی در جامعه هستند که تحت پوشش هیچ 
نوع بیمه ای نیستند، گفت: پوشش بیمه ای همه آحاد مردم که از برنامه های دولت جدید نیز است با 

اولویت در سازمان تامین اجتماعی پیگیری می شود.

فیروزی اعالم کرد

طرح های جدید تامین اجتماعی
برای کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگان

قیم�ت م�رغ و تخم م�رغ 
در ب�ازار ب�ه رغ�م ترخی�ص 
محموله های نهاده  دام و طیور 

کاهش نیافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، 
طی یک ماه گذش��ته قیمت مرغ 
به دلیل کمبود نهاده های خوراک 
طی��ور و باال رفت��ن قیمت آن در 
بازار، 500 تومان در هر کیلوگرم 

افزایش یافت.
افزایش قیمت خوراک طیور به 
این دلیل بود که از 5 ماه گذشته 
محموله های کشتی حاوی خوراک 
طیور که گفته می ش��د 26 فروند 
کشتی است،  وارد کشور شده بود، 
اما به دلی��ل عدم تخصیص ارز از 

بنادر ترخیص نمی شد.
ط��ی چن��د روز گذش��ته 2 
محموله کش��تی خ��وراک طیور 
ب��ا تخصی��ص ارز 2477 توم��ان 
ترخیص ش��د و قیمت نهاده های 
مرغ��داری را تا 30 درصد کاهش 
داد، کاه��ش نرخ خ��وراک طیور 
موج��ب کاهش مقطع��ی قیمت 
م��رغ در ب��ازار ط��ی دو روز اخیر 
شد و تا کیلویی 6200 تومان در 

ب��ازار تهران کاه��ش داد، اما این 
کاهش قیمت دوامی نیاورد و طی 
پنج شنبه و دیروز به کیلویی 6500 

تومان بازگشته است.
به نظر می رسد نیاز مرغداران 
ب��ه خ��وراک طیور ب��رای تعدیل 
قیمت باید به ط��ور کافی تامین 
شود، تا کاهش قیمت پایدار باشد، 
هنوز بیش از 20 کشتی محموله 
خ��وراک طی��ور در بن��در منتظر 
اختصاص ارز هستند، تا ترخیص 

ش��وند. بنابر این گزارش: براساس 
قیمت های ارائه شده مرغ از سطح 
کشور، ترخیص دو محموله کشتی 
خوراک طیور تنها در استان های 
کردس��تان و ق��م موجب کاهش 
پایدار قیمت مرغ شده و در سایر 
اس��تان ها قیمت م��رغ مجددا به 
س��طح قیمت چند روز گذش��ته 

برگشته است.
بر اساس این گزارش، میانگین 
قیم��ت مرغ در اس��تان فارس به 

6هزار و 730 تومان نیز رس��یده 
است.

در س��ایر اس��تان ها میانگین 
قیمت به شرح زیر است:

اس��تان تهران 6300 تومان، 
اصفه��ان 6550، همدان 6400، 
زنج��ان 6400 توم��ان، اردبی��ل 
6275 تومان، ایالم 6235 تومان، 
خوزستان 6675 تومان، کردستان 
6525 توم��ان، قم 6480 تومان، 
مرکزی 6400 تومان، فارس 6565 

توم��ان، خراس��ان جنوبی 6730 
تومان است.

همچنین براساس این گزارش: 
قیمت کنجاله سویا روز پنج شنبه 
به 1220 تومان و ذرت به کیلویی 
855 تومان به فروش رفت، این در 
حالی است که پیش از این قیمت 
هر کیلوگرم سویا 1750 و قیمت 
ذرت 1170 تومان نیز رسیده بود.

بنابراین گزارش از سطح شهر 
تهران، قیمت هر ش��انه تخم مرغ 
در بازار ته��ران به 8 هزار و 500 
تومان رسیده و نسبت به یک هفته 
گذش��ته در هر شانه 500 تومان 

افزایش داشته است.
افزای��ش قیم��ت تخم مرغ در 
حالی صورت گرفته که طی هفته 
گذشته دو محموله کشتی نهاده 
خوراک طی��ور ب��ه وزن تقریبی 
100 ه��زار ت��ن از بن��ادر جنوب 
کشور ترخیص شده و قیمت این 
محص��ول در بازار ت��ا 30 درصد 

کاهش داشته است.
کیلوگ��رم کنجاله  قیمت هر 
سویا از هزار و 750 تومان به قیمت 
خوراک طیور است که پیش بینی 

می شد با کاهش قیمت خوراک در 
بازار، قیمت محصوالت پروتئینی 

به ویژه تخم مرغ نیز کاهش یابد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران با صدور بخشنامه ای جدید 
و اع��الم ن��رخ ارزی ارز مرجع را 
از 1226 توم��ان به 2477 تومان 
تغیی��ر داد. یعن��ی ب��رای واردات 
کاالهای اساس��ی بعد از بخشنامه 
بان��ک مرک��زی ارز مرجع 2477 
تومان بای��د اختص��اص یابد، اما 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
اعالم کرد، اگرچه ارز مرجع 2477 
تومان برای کاالهای اساسی ممنوع 
شده است، اما مابه التفاوت دو نرخ 

ارز مرجع پرداخت خواهد شد.
محموله کشتی هایی که طی 
هفت��ه اخیر ترخیص ش��ده اند، با 
ارز 2477 بوده و هنوز از پرداخت 

مابه التفاوت آن خبری نیست.
عدم ثبات در قیمت محصوالت 
پروتئینی زنگ هش��داری است، 
تا مس��ئوالن در خص��وص تامین 
و  تولیدکنن��دگان  نهاده ه��ای 
ترخیص محموله های نهاده مانده 

در گمرک تدبیری بیندیشند.

افزایشقیمتمرغوتخممرغبهرغمکاهشنرخنهادهها

بررس�ی بازار مسکن نشانگر 
رکود در این بخش است اما همراه 
با رکود، بازار مسکن از تب و تاب 
چند ماه اخیر افتاده و قیمت ها در 
محله ه�ای مختلف ته�ران متری 
300 ت�ا 500 ه�زار توم�ان کاهش 

یافته است.
به گزارش ایس��نا، روزهاست که 
رک��ود در بازار مس��کن ح��رف اول را 
می زند، چون خریداران و فروشندگان 
منتظر انتخاب وزرای دولت یازدهم و 
برنامه ها و تدابیر وزیر راه و شهرسازی 
برای ساخت و ساز و کنترل بازار بودند 
که البته س��کاندار بخش مس��کن در 
اولین س��خنرانی خود اعالم کرد فعال 
برنام��ه ای برای کنترل ب��ازار ندارد و 
همه چیز را در اختیار بخش خصوصی 

قرار می دهد.
طبق اعالم مرکز آمار، از نیمه دوم 
سال گذشته قیمت زمین در کشور به 
وی��ژه در تهران و ش��هرهای بزرگ با 
افزای��ش 50 درصدی مواجه ش��ده و 
مقایسه فصلی نوسانات قیمت مسکن 

بیانگر افزایش 80درصدی قیمت زمین 
نسبت به سال ما قبلش است، البته طی 
یکی- دو ماهه اخیر تب و تاب قیمت ها 
کم��ی فروکش کرده و به گفته رئیس 
اتحادیه کشوری مشاوران امالک هفت 
درصد از حباب 20درصدی قیمت ها 

کاسته شده است.
از س��وی دیگر از ابتدای امس��ال 
ب��ه دلی��ل ج��و سیاس��ی و انتخابات 
ریاست جمهوری رکود بر بازار مسکن 
حاکم ش��د ک��ه این رون��د همچنان 
ه��م ادام��ه دارد و مش��اوران امالک 
و  خری��د  کاه��ش  از  بن��گاه داران  و 
فروش ها گالیه دارند اما کارشناس��ان 
و صاحب نظران بخش مس��کن بهبود 
بازار و ثبات قیمت ها در ماه های آینده 

را پیش بینی می کنند.
آمار چهار ماهه ابتدایی معامالت 
مس��کن نیز بیانگر کاه��ش معامالت 
تیرماه نس��بت به ماه های گذشته اش 
است که رکود مسکن را تایید می کند، 
برخ��ی مش��اوران ام��الک می گویند 
بالتکلیفی قیمت هر متر واحد مسکونی 

دلیل کاهش خرید و فروش ها شده و 
برخی دیگر معتقدند فروش��ندگان به 
طمع افزایش قیمت ها دست از فروش 

کشیده اند.
این در حالیس��ت که بس��یاری از 
کارشناسان معتقدند که بازار مسکن 
دیگ��ر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد 
و پس از شکست قیمتی سال گذشته 
افزای��ش دوباره قیمت بعی��د به نظر 

می رسد.
در گفت وگوه��ای ایس��نا با جمع 
زیادی از کارشناس��ان و مس��ئوالن، 
انتخابات ریاس��ت جمهوری مهمترین 
عام��ل بی ثباتی قیمت ها مطرح ش��د 
ک��ه البت��ه این حباب قیم��ت پس از 
برگزاری انتخابات رو به کاهش است و 
با مشخص شدن سکاندار اجرایی کشور 
برای چهار سال آینده، کمی آرامش و 
ثبات در بازار اقتصادی حاکم ش��ده و 
پیش بینی می شود این آرامش در بازار 

مسکن حاکم و قیمت ها واقعی شود.
از سوی دیگر با توجه به وعده های 
تحویل مسکن ویژه و مهر تا پایان سال 

جاری قاعدتا باید بخش��ی از تقاضای 
ب��ازار تامی��ن و التهاب بازار مس��کن 

کنترل شود.
در این میان نگاهی به قیمت های 
آپارتم��ان در نقاط مختل��ف تهران و 
مقایسه آن با زمس��تان سال گذشته 

خالی از لطف نیست.
پ��س از ترکیدن حب��اب قیمت 

مس��کن، قیمت خانه در برخی نقاط 
به نقطه اوج خود رسید اما حال کمی 
آرامش در بازار حاکم شده و با اندکی 
کاهش قیمت در هر متر خانه مواجه 

هستیم.
در ای��ن بررس��ی ک��ه در برخی 
محله های تهران صورت گرفته کاهش 
300 ت��ا 500 ه��زار تومان��ی در هر 

مترمربع از نیمه دوم س��ال گذش��ته 
تاکنون مشاهده می شود. بر اساس این 
گزارش: اکثر مشاوران امالک مناطق 
مختلف تهران بر این باورند که از حباب 
قیمت مسکن کمی کاسته شده و بازار 
از تب و تاب چند ماه اخیر افتاده است 
اما قیمت ها هنوز جای شکسته شدن 

را دارند.

رکودهمراهباکاهشتبوتابدربازارمسکن

عضو هیأت مدیره انجمن 
صنف�ی کارفرمای�ان صنعت 

س�یمان از راه ان�دازی طرح 
توس�عه بزرگتری�ن کارخانه 

تولی�د س�یمان کش�ور در 
شهریور ماه امسال خبر داد.

مرتض��ی لطفی در گفت وگو 
با ایس��نا با اش��اره به اینکه قرار 
اس��ت ظرفیت تولی��د کارخانه 
س��یمان آبیک ب��ه 21 هزار تن 
در روز برس��د، گفت: س��یمان 
آبیک در حال حاضر بزرگترین 
کارخانه تولید سیمان در ایران 
و خاورمیانه محسوب می شود و 
با اجرای طرح توس��عه آن دیگر 
نگرانی بابت کمبود س��یمان در 

پایتخت نخواهیم داشت.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه از 
مس��ال  ا ه  م��ا ردیبهش��ت  ا
ب��ه  س��یمان  قیمت گ��ذاری 
انجم��ن س��یمان واگذار ش��د، 
افزود: تولیدکنندگان براس��اس 
تفاهم نام��ه ب��ا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تعهد کردند که 

هیچ یک از اس��تان های کشور 
دچار کمبود س��یمان نشوند و 
س��یمان ب��ه اندازه کاف��ی و در 
زمان مناس��ب در همه استان ها 

عرضه شود.
او با بیان اینکه طی دو سال 
آینده عرضه س��یمان در کشور 
نس��بت ب��ه مصرف آن پیش��ی 
خواه��د گرفت، گف��ت: تا پایان 
برنامه پنجم توسعه باید به تولید 
110 میلیون تن سیمان برسیم 
که با این حس��اب باید از همین 
االن برای توسعه صادرات سیمان 

فکر جدی شود.
لطفی با اشاره به افزایش 3 تا 
10 دالری قیمت هر تن سیمان 
صادراتی ایران گفت: حمل و نقل 
تأثی��ر زیادی در هزینه صادرات 

س��یمان دارد و به طور طبیعی 
کش��ورهای همس��ایه بازارهای 
مناسبی برای سیمان صادراتی 
ایران هس��تند چرا ک��ه هزینه 
حمل سیمان به این بازارها پایین 

درمی آید.
عضو هیأت مدی��ره انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
در عی��ن حال گفت: البته نباید 
بیش از این برای صادرات سیمان 
به بازار عراق وابسته باشیم. بازار 
عراق ب��ازار دائمی نیس��ت و از 
همین االن باید به فکر توس��عه 
صادرات ب��ه بازارهای آفریقایی 
باشیم. در این زمینه باید شرکت 
الزم  زیرساخت های  کشتیرانی 
جهت صادرات دریایی سیمان به 
بازارهای آفریقایی را فراهم کند.

با راه اندازی طرح توسعه آبیک

کمبودسیماندرتهرانبرطرفمیشود

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از افزایش خروج 
غیرقانونی دام خبر داد.

علیرضا ملکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل تفاوت قیمت 
دام در ایران با کش��ورهای همس��ایه انگیزه خوبی برای خروج غیرقانونی 
دام ایجاد شده که این موضوع در چند ماه آینده باعث نگرانی خواهد شد.
وی بی��ان ک��رد: در ماه های آینده عید قربان و ای��ام ماه محرم را در 
پیش خواهیم داش��ت که در این ایام حجم مصرف دام به شدت افزایش 

خواهد یافت.
ملکی یادآور شد: در چند ماه گذشته به دلیل فصل مناسب دام از ورود 
گوش��ت های وارداتی جلوگیری شد اما در حال حاضر برای ثبات بازار به 
دنبال واردات گوشت با ارز 1226 تومانی هستیم که رئیس جمهور نیز با 

این موضوع همراهی کرده اند.
او درب��اره قیمت دام زنده گف��ت: قیمت هر کیلو دام زنده 10 هزار و 
500 تومان تا 11 هزار تومان است که این قیمت کامال غیرمنطقی است 
و اگر قیمت کمتری برای دام در نظر گرفته شود دامدار متضرر خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوشت گوسفندی درباره راهکار کاهش 
قیمت دام گفت: باید نهاده های دامی با قیمت کمتری به دس��ت دامدار 

برسد.
او درباره خروج دام گفت: خروج دام به صورت گله ای اس��ت و حجم 

اعظم آن با خریداری از دام های تهران و قم صورت می گیرد.
ملکی همچنین درباره قیمت گوشت گرم داخلی گفت: هر کیلو گوشت 
گوسفندی بدون دنبه مرغوب 33 هزار تومان تحویل مغازه دار و هر کیلو 

گوشت شقه گوسفندی 26 هزار تومان تحویل مصرف کننده می شود.
وی ادامه داد: هر کیلو چرخ کرده مخلوط گوس��اله و گوس��فند 27 تا 
28 هزار تومان برای مصرف کننده تمام می ش��ود که پیش��نهاد می شود 

مصرف کننده این نوع گوشت چرخ کرده را مورد استفاده قرار دهد.
ملکی همچنین درباره واردات گوش��ت بیان کرد: واردات گوش��ت از 

کشورهای استرالیا و پاکستان در حجم محدود صورت می گیرد.
وی یادآور شد: قیمت عرضه گوشت در نمایشگاه های پاییزه بنا بر عرضه 
و تقاضا و وضعیت بازار در آن زمان تعیین می شود که پیش بینی می شود 
اگر قیمت گوشت باال باشد قیمت مناسب و منطقی برای شکست قیمت 

بازار تعیین شود تا گوشت هرچه سریع تر به دست مصرف کننده برسد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی خبر داد

افزایش خروج غیرقانونی دام 
از کشور

رئیس س�ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تصویب 
دس�تورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مش�ترکین بدهکار 

تلفن ثابت و تلفن همراه خبر داد.
محمد علی فرقانی گفت: این دس��تورالعمل به منظور ایجاد ش��فافیت 
بیشتر در روابط بین ارائه کنندگان خدمات تلفن ثابت و همراه و مشترکین 
آنها، ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد اپراتورها با مشترکین 
بدهکار و حفظ حقوق هر دو ذینفع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

تصویب شده است.
وی افزود: در این دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین 
بدهکار تلفن ثابت و همراه، فرآیند و شرایط اعمال محدودیت، قطع ارتباط، 
س��لب امتیاز و حد نصاب کارکردی که براس��اس آن یک مشترک بدهکار 

محسوب می شود، تعریف شده است.
رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیوئی درباره حد نصاب 
کارک��رد خطوط تلفن ثاب��ت و همراه گفت: در خطوط تلفن پس پرداخت 
ب��دون ودیعه و تضمین پرداخت، حد نصاب کارکرد برای تلفن ثابت 200 
هزار ریال و تلفن همراه 300 هزار ریال بود و در خطوط تلفن پس پرداخت 
دارای ودیعه 80 درصد مبلغ ودیعه و در خطوط تلفن پس پرداخت دارای 
تضمین پرداخت 80 درصد مبلغ تضمین پرداخت برای تلفن ثابت و همراه 

به عنوان حد نصاب کارکرد تعیین شده است.
وی درباره نحوه برخورد دارنده پروانه با مشترکین بدهکار هم تصریح 
کرد: اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه بدون ودیعه و تضمین پرداخت، 
در هر زمان به حد نصاب کارکرد برس��د،  دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به 
اطالع رسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل 24 ساعت جهت پرداخت، 
اق��دام کن��د که در صورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، 
دارنده پروانه مجاز اس��ت خط تلفن مش��ترک بدهکار را براساس جزئیات 

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
به گفته فرقانی اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه دارای ودیعه یا 
تضمین پرداخت، در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس 
از اطالع رسانی و تعیین مهلت حداقل 72 ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، 
در صورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد می تواند خط تلفن مشترک بدهکار را 
قطع کند.وی درباره زمان اجرایی شدن این مصوبه اظهار کرد: این آیین نامه 
در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده و دارندگان پروانه ارائه 

خدمات تلفن ثابت و همراه پس از ابالغ، ملزم به اجرای آن هستند.

یک مقام مسئول:
برخورد با مشترکین بدهکار تلفن 

ضابطه مند می شود

اولین درآمد حاصل از فروش نفت و گاز توسط مرزنشینان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.
مهدی ابویی معاون امور پیش��گیری س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، در آخرین نشس��ت خبری خود اعالم کرد: فروش 
نفت و گاز توس��ط مردم مرزنش��ین از تاریخ اول خرداد 92 در اس��تان سیستان و بلوچس��تان شروع شد که اولین شهر این 

استان هیرمند بود.
وی ادامه داد: هر خانوار ماهانه 500 لیتر نفت و سوخت می توانند به کشورهای دیگر توسط مباشر عرضه کنند.

معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد: در مرزها شرکت پاالیش و پخش مواد سوختی را در اختیار 
مردم قرار می دهند که مردم این محصوالت نفتی را در اختیار مباشرانی که خود در تعیین آنها دخیل هستند قرار می دهند.

او در رابطه با تصمیم گیری های این طرح گفت: معاونت برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، ش��رکت پخش فرآورده های نفتی، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و استاندار هر استان در این طرح تصمیم گیری های الزم را اتخاذ می کنند.

ابویی خاطرنشان کرد: مواد سوختی در مرحله اول با قیمت لیتری 2 هزار و 300 تومان به فروش می رسد.
معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یادآور شد: عامل اصلی اولویت تعیین استان ها برای صادرات نفت 

حجم قاچاق سوخت در این استان ها است.
وی با بیان این که 20درصد حجم کلی این طرح انجام شده است، بیان کرد: با اجرای این طرح حجم مهاجرت معکوس 
ش��ده اس��ت.ابویی خاطرنشان کرد: اقدامات فعلی اقتصادی همسو با دولت یازدهم است که قطعا دولت فعلی با آنها موافق و 

کمک رسان است.

معاون امور پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در رابطه با اقدامات فعلی در استان های مرزی بیان کرد: این اقدامات 
کوتاه مدت بوده و دیگر فعالیت ها در این استان ها در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی مرزنشینان است.

وی تصریح کرد: 50 درصد درآمد حاصل از سوخت در حساب سرپرستان خانواده می ماند تا استاندار در راستای توسعه 
زیرساخت های استان، اشتغالزایی و... برنامه ریزی و مصرف کند.ابویی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم دستیابی به میزان 
برنامه ریزی شده صادرات مواد نفتی 100 درصد پول واریز شده که حدود 100 هزار تومان است برای خانوارها قابل برداشت 
اس��ت.معاون امور پیش��گیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان این که به دنبال افزایش سهمیه هر خانوار به میزان هر 
هزار لیتر هستیم، افزود: در حال حاضر 19 هزار خانوار شناسایی شده اند و قرار است این برنامه در 6 استان بوشهر، کرمانشاه، 

آذربایجان  غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان اجرایی شود.
وی تاکید کرد: مردم در گذش��ته کارگر صاحبان س��وخت و ش��بکه های قاچاق بودند اما در حال حاضر برای خود کار 
می کنند. ابویی درباره س��همیه واردات ملوانان گفت: در حال حاضر ملوانان می توانند تا س��قف 4 میلیون تومان کاال در ماه 

وارد کنند و در تعاونی ملوانان به فروش رسانند.
وی خاطرنش��ان کرد: با همکاری وزارت کار و تعاون مبلغی برای واردات کاال برای ملوانان درنظر گرفته ش��ده اس��ت که 

باید در مدت یک سال و بدون بهره این مبلغ به وزارت کار و تعاون بازگردانده شود.
معاون امور پیش��گیری س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پایان تاکید کرد: در ش��هرهای هیرمند و س��راوان در حدود 

6 میلیون لیتر نفت و گاز برای صادرات به مردم تحویل داده شده است.

ابویی خبر داد

واریزدرآمدفروشسوختمرزنشینانبهحسابسرپرستانخانوار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور 
گفت: برخالف پیش بینی ها، رکود بازار خودرو همچنان ادامه 

داشته و عالئمی نیز از رونق بازار مشاهده نمی شود.
حس��ن زمانی افشار درگفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این 
انتظار داش��تیم با پایان ماه مبارک رمض��ان و در اواخر مرداد ماه، 

رکود بازار خودرو پایان یابد.
وی ب��ا بیان این که برخ��الف پیش بینی ها ای��ن اتفاق نیفتاده 
خاطرنش��ان کرد: ظاهراً مصرف کنندگان همچنان در انتظار به سر 
می برند تا تکلیف قیمت ها در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو 

مشخص شود.
زمانی افشار درباره پیش بینی آینده این بازار، اظهار کرد: شرایط 
به گونه ای است که امکان پیش بینی بازار وجود ندارد. عمق رکود در 
حدی است که حتی کاسب های بازار نیز از معامله خودرو خودداری 

می کنند زیرا می ترسند که متضرر شوند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو کشور تصریح 
کرد: امیدواریم مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچه زودتر 
برنامه خود در حوزه صنعت خودرو را اعالم کنند تا با ابهام زدایی و 

تعیین تکلیف، بازار از رکود فعلی خارج شود.

ادامه رکود در بازار خودرو

مع�اون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کش�اورزی از 
دس�تور وزیر برای هزینه کرد مناس�ب یارانه ها در راستای 

تامین کود و بذر در آستانه فصل تولید خبر داد.
ناصر توکلی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در جلس��ه اخیر 
معاونان و روسای سازمان ها با وزیر جهاد کشاورزی تاکید بر حمایت 
از تولید و کشاورزان در آستانه کشت پاییزه محصوالت کشاورزی شد 
که نشان داد دیدگاه و برنامه های مناسبی در این راستا وجود دارد.

وی افزود: وزیر جهاد کش��اورزی دستور داد تا اعتبارات حاصل 
از هدفمندی یارانه  ها به بخش تولید اختصاص یابد و این اعتبارات 
در وهله اول برای تامین کود و بذر موردنیاز کشاورزان هزینه شود.
معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تعیین 
نرخ های مناسب برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و اعالم به 
موقع آن ها یکی دیگر از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با 
معاونان و روسای سازمان های مرتبط بود چرا که این اقدام می تواند 
انگیزه کش��اورزان و تولیدکنندگان را برای برنامه ریزی در راستای 

افزایش تولید در فصل پیش رو باال ببرد.

وزیر جهاد کشاورزی:

اعتبارات هدفمندی یارانه ها
 به بخش تولید اختصاص می یابد

در بازارهای جهانی هر بشکه نفت 7 دهم دالر و هر اونس 
طالی جهانی 4 دالر کاهش یافت.

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس به نق��ل از س��ایت بلومبرگ، 
ش��اخص های طال، نفت و برابری یورو نس��بت به دالر در بازارهای 

جهانی با کاهش همراه بود.
براس��اس این گزارش، هر بشکه نفت تگزاس آمریکا با کاهش 
2 صدم درصدی نسبت به روز پنجشنبه به 103 دالر و 83 سنت 
رس��ید و قیم��ت جهانی هر اونس طال نیز ب��ا کاهش 8 دالر و 20 

سنت به 1361 دالر و 90 سنت رسید.
براس��اس این گزارش: ارزش برابری یورو نس��بت به دالر نیز با 

کاهش 10 صدم درصدی همراه بود.
آمارهای بلومبرگ حاکی است: نفت خام برنت نیز با 28 صدم 
درصد کاهش نسبت به روز پنجشنبه 109 دالر و 52 سنت رسید 

و 4/69 درصد نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است.
این گزارش حاکی است: حجم شاخص نیکی بورس ژاپن دیروز 
13 هزار و 382 واحد بود که با 31 صدم درصد کاهش نسبت به 

روز قبل آن همراه بوده است.
دیروز ش��اخص نیکی با 13 هزار و 314 واحد بازگشایی شد و 

در بیشترین حد خود به 13 هزار و 447 واحد رسید.
به گزارش س��ایت جهانی کیتکو، ه��ر اونس طالی جهانی نیز 
دیروز با کاهش 4 دالری در بازارهای جهانی به 1363 دالر رسید.

اگر چه قیمت اونس نس��بت به ماه گذشته با 15 دالر افزایش 
همراه است، اما در مقایسه با یکسال گذشته 291 دالر در هر اونس 

کاهش نشان می دهد.
هر اونس نقره با کاهش 12 س��نتی به 22/77 دالر و هر اونس 
پالتینی��وم )پالتین( با یک دالر افزایش به 1510 دالر و هر اونس 
پاالدی��وم با 4 دالر افزای��ش به 746 دالر و هر اونس رودیوم بدون 

تغییر 1025 دالر معامله شد.

کاهش قیمت جهانی طال و نفت

3 میلیارد و 883 میلیون سهم به ارزش 16 هزار و 658 
میلیارد ریال در هفته منتهی به 30 مرداد ماه در بورس اوراق 

بهادار تهران معامله شد.
به گزارش ایسنا، طی 100 روز کاری سال جاری، بورس اوراق 
بهادار بازدهی 55/8 درصدی را نصیب سرمایه گذاران فعال در این 

بازار کرد.
در هفته منتهی به 30 مرداد امسال، 114 هزار و 453 خریدار در 
348 هزار و 604 دفعه به داد و ستد پرداختند. این در حالی است که 
در هفته یاد شده، 3 میلیارد و 238 میلیون سهم به ارزش 10هزار 
و 507 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک خریداری شده است.

همچنین از ابتدای امس��ال، 70 میلیارد و 569 میلیون س��هم 
وح��ق تق��دم به ارزش 421 هزار و 934 میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��ده اس��ت. در این مدت، تعداد یک میلیون و 710 هزار و 105 
سرمایه گذار، در 4 میلیون و 997 هزار و 653 دفعه این تعداد سهام 

را خریداری کرده اند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت به 59هزار 

و 281 واحد رسید.
بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان هفته منتهی به 
30 مرداد، 21 هزار و 241 واحد رشد کرد تا بازدهی 55/8 درصدی 
را نصیب س��رمایه گذاران کند. این متغیر در پایان هفته منتهی به 
30 مرداد، بر روی عدد 59 هزار و 281 واحد ایستاد. شاخص کل 

در هفته یاد شده 0/55 درصد کاهش یافت.
شاخص قیمت و سود نقدی هم عدد 241 هزار و 190 واحد را 
برای خود ثبت کرد. شاخص شناور آزاد نیز به عدد 70 هزار و 134 
واحد رسید تا نسبت به ابتدای سال 57/2 درصد رشد داشته باشد.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 49 هزار 
و 692 واحد ایستاد که نسبت به ابتدای هفته 0/18 درصد رشد کرد.
در هفت��ه منتهی به 30 م��رداد، 93 ه��زار و 554 برگه اوراق 
مش��ارکت به ارزش 94 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله 
شد. این حجم از معامالت در قیاس با مدت مشابه قبل، 38درصد 

کاهش داشت.
این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون 3 میلیون و 181 
هزار و 813 برگه اوراق مش��ارکت به ارزش 3 هزار و 182 میلیارد 

ریال در بورس خریداری شده است.

بازدهی 55/8 درصدی بورس
 طی 100 روز


