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کوتاه اقتصادی

تسلیت
جناب آقای ایرج شمخانی

درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و 
ما را در غم خود شریک بدانید.

اتحادیه کیف و کفش تهران- مؤسسه نمایش
پرویز جعفری و خانواده

* رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با تاکید بر این که هدف نهایی ما 
حذف هرگونه محدودیت و ممنوعیت از صادرات است، بیان کرد: لذا 
برنامه ریزی ها به نحوی اس��ت که تا پایان امسال به این هدف گذاری 
دس��ت یابیم.حمی��د صاف��دل در پاس��خ به این س��وال ک��ه کاهش 
ممنوعیت ه��ای صادراتی با چه هدفی انجام ش��ده و آیا کاهش اقالم 
موجود در این لیس��ت بر کاهش نرخ ارز موثر بوده اس��ت اظهار کرد: 
کاهش محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی ش��رایطی را در جهت 
بهبود فضای کسب وکار ایجاد می کند زیرا در چنین فضایی تولیدکننده 
عالوه بر این که باید انگیزه کافی برای اس��تمرار تولید داشته باشد از 

سوی دیگر هم باید بازارهای صادراتی خود را حفظ کند.
* طرح افزایش ظرفیت پاالیش�گاه تبریز ب�ه منظور افزایش 
تولی�د بنزین با ظرفیت 6 میلی�ون لیتر در روز به بهره برداری 
رسید. طرح بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت پاالیشگاه تبریز در 
روزهای ابتدایی مهرماه راه اندازی شد به طوری که با راه اندازی 
این پاالیش�گاه ظرفیت تولید بنزین با اس�تاندارد یورو 4 این 
پاالیش�گاه به 5 تا 6 میلیون لیتر در روز رس�ید. همچنین با 
راه اندازی این طرح ظرفیت تولید گوگرد این پاالیشگاه نیز به 

20 تن در روز رسیده است.
*  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در راستای 
ایجاد هم افزایی دس��تگاه  های اجرایی برای تسریع روند توسعه کشور 
به تمامی دس��تگاه های اجرایی فراخوان داد.محمود عس��کری آزاد - 
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور - طی 
بخش��نامه ای، از تمامی دس��تگاه های اجرایی دعوت کرد که نظرات،  
پیش��نهادها و طرح های خود را به منظ��ور ایجاد تحول در اداره امور 

کشور به این معاونت ارسال کنند.
*  مدیرعام�ل بان�ک صادرات ایران از امض�ای تفاهم نامه بین 
ای�ن بان�ک و وزارت صنعت، معدن و تج�ارت با هدف حمایت 
از بخش های تولیدی خب�ر داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، محمدرضا پیش�رو در همایش مدیران ش�بکه 
ای�ن بانک اعالم کرد: این بانک به منظور حمایت از واحدهای 
تولیدی طی تفاهم نامه ای که با وزارت صنعت و معدن و تجارت 
به امضا رس�اند موافقت کرده است به واحدهای تولیدی که از 
س�وی معاون وزیر و مدیرعامل ش�رکت شهرک های صنعتی 
معرفی می ش�وند تس�هیالت اعطا کند.وی با تاکید بر حمایت 
بانک از بخش های مولد و اش�تغالزا گفت: شبکه گسترده این 
بانک با تمام توان و ظرفیت خود، برای تحقق اهداف کالن نظام 
و سیاست و برنامه های اقتصادی دولت در زمینه رونق تولید و 

ایجاد اشتغال تالش می کند.
* ب��ا اج��رای عملی��ات کابل برگ��ردان ارتباط تلفنی مش��ترکین با 
پیش شماره های 3377، 3270 الی 3275، 5546، 5564 الی 5568، 
6619، 6628، 6639، 6660 ال��ی 6669، 7704 الی 7708، 7736 
الی 7738، 7750 الی 7753، 7760 الی 7765 از امروز به مدت 72 

ساعت با اختالل همراه است.
* وزیر نفت با ارسال نامه ای به دبیرکل اوپک، حسین کاظم پور 
اردبیلی را به عنوان نماینده ایران در هیئت عامل این سازمان 
معرفی کرد. به گزارش ش�انا، بیژن نامدار زنگنه 22 س�پتامبر 
2013 )31 ش�هریور 1392( با ارسال نامه ای رسمی به عبداهلل 
س�الم البدری،  دبیرکل سازمان کش�ورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( اعالم کرد: حس�ین کاظم پور اردبیلی از 18 س�پتامبر 
)27 ش�هریور( به عنوان نماینده جمهوری اس�المی ایران در 

هیئت عامل اوپک منصوب شده است.

وزیر نفت با بیان این که دولت 
نظر نهایی خ�ود را درباره قیمت 
بنزی�ن در چن�د روز آینده اعالم 
خواهد کرد، گفت: در حال حاضر 
در حال مطالعه هستیم و با توجه 
به نظر مجلس و ارزیابی های دولت 
درباره نرخ بنزین تصمیم خواهیم 

گرفت.
بیژن نامدار زنگن��ه در گفت وگو 
ب��ا خانه ملت، در این باره که با توجه 
به افزای��ش قاچاق بنزین، قیمت این 
ف��رآورده  را تغییر خواهید داد، گفت: 
چن��د روزی صبر کنید دولت نظرش 
را اع��الم می کن��د، در حال حاضر در 
حال مطالعه هس��تیم و ب��ا توجه به 

نظر مجل��س و ارزیابی های دولت در 
ب��اره قیمت بنزین تصمی��م نهایی را 

خواهیم گرفت.
وزیر نفت در این باره که آیا مالک 
تعیین قیمت، بنزی��ن قاچاق خواهد 
بود یا وضعیت اقتصادی مردم؟ اظهار 
داشت: میزان قاچاق برای تعیین نرخ 
بنزین اصل نبوده اما باید توجه داشت 
که تاثیر قیمت بر قاچاق هم بر کسی 

پوشیده نیست.
وی اف��زود: اص��ل این اس��ت که 
بتوانیم تعهدات تامین هزینه های یارانه 
و هم آنچه که قانون الزام شده را انجام 
دهیم چ��را که قانون الزاماتی را برای 
دولت گذاشته که دولت مکلف است 

برای اجرای آن با مجلس تعامل کند.
زنگن��ه درباره نحوه قیمت گذاری 
خوراک پتروش��یمی، گف��ت: درباره 
خوراک پتروش��یمی ب��ه طور اصولی 
با خود کس��انی که در این حرفه کار 
می کنند تفاه��م کردیم که ما قیمت 
خ��وراک را اضاف��ه کنیم ب��ه قیمت 
محصول که با نوسانات و پایین و باال 
رفتن آن پایین و باال برود، البته پس 
از بحث و بررس��ی بیشتر نظر خود را 

مطرح می کنیم.
وزیر نفت در پاس��خ به این سوال 
که آیا افزایش قیمت نفت برای کشور 
ما تهدید اس��ت یا فرصت؟ گفت: در 
کوتاه م��دت فرص��ت می تواند باش��د 

ک��ه االن م��ا از این فرصت اس��تفاده 
نمی کنی��م چون تولیدم��ان به دلیل 

تحریم کم است.
زنگن��ه با ابراز نگران��ی از کمبود 
گاز ب��ا بیان اینکه بای��د تالش کنیم 
فازهای پارس جنوبی واردمدار شوند، 
افزود: باید واقعیات را ببینیم که  آخر 
امسال یا وسط سال 93 یا آخر 93 یا 
میانه 94 چقدر تولید داریم سپس باید 
تولید را با زمان بندی و با سرسختی و 

پیگیری باال ببریم.
وزیر نفت در این باره که آیا کمبود 
به میزانی هس��ت که در زمس��تان با 
قطعی گاز مواجه شویم؟ گفت: قطعی 
نداریم اما کمبود گاز جدی است که 
با جایگزینی سوخت مایع در نیروگاه ها 

جبران می شود.
وی در این باره که به نظر ش��ما 
قیمت نفت در چه س��قفی مناس��ب 
اس��ت، گفت: قیم��ت واقعی نفت در 
بازار تعیین می ش��ود در حال حاضر 
100 دالر است و قیمت خوبی است.

وزیر نف��ت در این باره که چرا با 
توجه به شعار خودکفایی بنزین دولت 
اقدام به واردات بنزین می کند؟ گفت: 
وزارت نفت تصمیم به واردات گرفته 
چرا که کمبود داریم و باید وارد کنیم 
چرا که نمی توان به مردم بنزین نداد.

معرفی کاندیدای ایران
وزی��ر نفت از معرف��ی کاندیدای 
جمهوری اس��المی ایران برای احراز 
پست دبیر کلی جی یی سی اف در هفته 

جاری خبر داد.
گفت وگ��و  در  زنگن��ه  بی��ژن 
با ش��انا، درب��اره معرف��ی کاندیدای 
ای��ران برای اجرای پس��ت دبیر کلی 
مجم��ع کش��ورهای صادرکننده گاز 
)جی یی سی اف( تصریح کرد: قرار است 
به زودی نماینده ایران را برای پس��ت 
دبیر کلی معرفی کنی��م که احتماال 
در هفت��ه ج��اری با انج��ام  کارهای 
الزم، نماین��ده مورد نظ��ر را معرفی 

خواهیم کرد.
وزیر نفت با اشاره به اهداف اصلی 
ای��ن مجمع برای تبادل نظر، تجربه و 
اطالعات میان کشورهای صادرکننده 
گاز در مورد مسائل مختلف، گفت: در 
نشست کمیته اجرایی جی یی سی اف 
ک��ه در دوحه قطر برگزار می ش��ود، 
دستور کار پانزدهمین نشست وزارتی 

مشخص خواهد شد.
بر پایه این گزارش، کمیته اجرایی 
جی یی س��ی اف قرار اس��ت 17  مهر 
ماه امس��ال، ب��ا حضور نف��رات دوم 
وزیران کشورهای صادرکننده گاز در 
قطر برگزار ش��ود که در این اجالس 
کاندیداهای مورد نظر برای احراز پست 

دبیر کلی نیز معرفی خواهند شد.
وزیر نفت گفت: سیدکاظم وزیری 
هامانه، قائم مقام وزیر نفت مسئولیت 
پانزدهمین  برگ��زاری  و  هماهنگ��ی 
نشس��ت وزارتی جی یی س��ی اف که 
ق��رار اس��ت در ایران برگزار ش��ود را 

برعهده دارد.

 مرحله هفتم مطالبات بازنشستگان
 ماه آینده پرداخت می شود

دبی�رکل بانک مرکزی از ورود چک پول های50 هزار تومانی با 
طرح جدید به بازار خبر داد.

محمود احمدی درگفت وگو با مهر از آمادگی بانک مرکزی برای انتشار 
اسکناس درشت خبر داد و گفت: البته این موضوع در دوره جدید و فعالیت 

دولت یازدهم هنوز به صورت جدی مطرح نشده است.
دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال مجوز چاپ اسکناس 
جدید نیز برای بانک مرکزی صادر نشده است، تصریح کرد: بانک مرکزی 
برای انتش��ار چک پول های 50 هزار تومانی با طراحی جدید برنامه ریزی 

کرده است.
وی با اعالم اینکه چک پول های جدید 50 هزار تومانی بانک مرکزی 
ب��ا ط��رح و اندازه جدی��د و فیچرهای امنیتی جدید ب��ه زودی وارد بازار 
می ش��ود، عنوان کرد: بانک مرکزی قصد ن��دارد که چک پول های قبلی 
را از ب��ازار جمع آوری کند، بلکه چک پول های جدید به تدریج جایگزین 

آنها خواهد شد.
احم��دی، زمان ورود چک پول های جدی��د به بازار را تا دو ماه آینده 

اعالم کرد.
بازنگری در بخشنامه های ارزی

از س��وی دیگر معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آغاز بازنگری در 
بخش��نامه های ارزی بانک مرکزی، گفت: اولویت کارگروه ارزی، بازنگری 

در بخشنامه های صادر شده در سال های اخیر است.
غالمعل��ی کامیاب در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با اش��اره به آغاز 
به کار کارگروه ارزی بانک مرکزی برای بازنگری در بخش��نامه های صادر 
شده اظهار داشت: به طور طبیعی تغییرات بخشنامه ها، مشمول همه آنها 
می شود و البته اولویت کارگروه، بازنگری در بخشنامه های صادر شده در 

سال های اخیر است.
وی افزود: بازنگری بخشنامه های ارزی با توجه به شرایط موجود است 

و می تواند دامنه وسیعی داشته باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی در پاس��خ به این سوال که این تغییرات در 
قالب یک مجموعه پیوس��ته تدوین و ابالغ می شود یا به صورت جداگانه 
خواهد بود، گفت: این مسئله بستگی به تصمیمات کارگروه ارزی در بانک 
مرکزی دارد. بانک مرکزی در 2 س��ال اخیر بیش از 50 بخش��نامه ارزی 

صادر کرده است.
خروج ایران از فهرست بدحسابان بانک جهانی

ایران با پرداخت اقساط وام های قدیمی خود به بانک جهانی، از فهرست 
وام گیرندگان بدحساب این سازمان خارج شد.

به گزارش ایسنا بانک جهانی اعالم کرد که »بانک بین المللی بازسازی 
و توسعه« که واحد وام دهی این سازمان است، تمام وام های ایران را بدنبال 
پرداخت اقس��اط عقب افتاده این وام ها، از وضعیت غیراجرایی به اجرایی 

تغییر داده است.
بانک جهانی در 16 ژوییه با اعالم اینکه ایران ش��ش ماه است اقساط 
وام هایش را پرداخت نکرده و پرداخت 79/1 میلیون دالر از 697 میلیون 
دالر وام هایش عقب افتاده، ایران را در وضعیت غیراجرایی قرار داده بود.

ایران در آن زمان با اعالم آمادگی برای بازپرداخت وام هایش، تحریم های 
غربی را مانع پرداخت اقساطش به این وام  دهنده جهانی خوانده بود.

براس��اس گزارش رویترز، ایران از س��ال 2005 برنامه وام جدیدی با 
بانک جهانی نداشته و تمامی اقساطی که می پردازد برای وام های قدیمی 
است. بانک جهانی که در واشنگتن مستقر است، اعالم کرده از تحریم های 

بین المللی و سازمان ملل علیه ایران پیروی می کند.

بانک مرکزی:
چک پول های جدید 50 هزار تومانی

 به بازار می آید

در نخس�تین روز معامالت�ی 
این هفته، علیرغم صعود شاخص 
بورس ته�ران بازار س�که و ارز 
نوسانات متعددی را تجربه کرد.

به گ��زارش خبرنگار م��ا، دیروز 
همزم��ان با رش��د هیجان��ی بورس 
تهران که در واکنش به اخبار سیاسی 
رخ داد بازار س��که و ارز نیز علیرغم 
بی رونقی ش��اهد نوس��انات ساعتی 
قیمت ها به تعبیری بی ثباتی نرخ ها 

بود.
از  بس��یاری  اس��اس،  برای��ن 
تهران  صرافی های خیابان فردوسی 
از صبح تا ظهر دیروز بی رونق بودند 
و یکی از آنها به خبرنگار ما گفت: از 
صب��ح تا حاال هر کس به ما مراجعه 
کرده فقط سوال کننده بوده و خریدی 

نداشته است.
یکی دیگر از صرافان با گالیه از 
وضع بازار اظهار داش��ت: در چنین 
روزهای��ی خرید خیلی کم اس��ت و 
فقط کسی اقدام به خرید ارز می کند 
که احتیاج ضروری داشته باشد مثال 
اشخاصی که قصد سفر خارجی دارند 
دالر می خرند وگرنه کسی که به فکر 
سود باشد فعال پولش را وارد این بازار 

نمی کند.
ص��راف دیگری هم با اش��اره به 
بی ثباتی در ب��ازار ارز گفت: همه ما 
که اینجا نشس��ته ایم ب��ه این امید 
هستیم که بازار ثبات پیدا کند زیرا 
االن قیمت ها بی ثبات است و خرید 
و فروش هم وجود ندارد وی در پاسخ 
به این س��وال که آی��ا روند کاهش 
قیمت دالر و سکه ادامه می یابد گفت: 
فعال وضع بازار قابل پیش بینی نیست 
و نمی ت��وان  با قاطعیت گفت که در 
چند روز آین��ده آیا قیمت ها باز هم 
به سیر نزولی ادامه می دهد یا دوباره 
مثل هفته گذشته صعودی می شود.

گفتنی اس��ت هفت��ه قبل و در 

ش��رایطی که قیمت سکه و ارز رو به 
پایین بود ناگه��ان رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه کاهش قیمت 
ارز منطق��ی نیس��ت مان��ع از ادامه 
کاه��ش قیمت ها ش��د و نرخ دالر و 

سکه قدری صعودی شد.
بهرحال دیروز با توجه به نوسانات 
س��اعتی بازار، نرخ هر دالر آمریکا از 
2980 ت��ا 3030 توم��ان ت��ا لحظه 
تنظیم خبر نوسان داشت. این نرخ ها 
نس��بت به روز پنج شنبه بین 70 تا 
25 تومان کاهش داشت. همچنین 
ه��ر یورو نیز بی��ن 4015 تا 4050 
تومان دیروز قیمت گذاری ش��د هر 
پوند انگلیس نیز بین 4820 تا 4830 

تومان در نوسان بود.
ب��ر همین اس��اس قیمت س��که 
تمام بهار ط��رح جدید نیز از صبح تا 
بعدازظهر بین 950 هزار تا 965 هزار 
تومان معامله ش��د که این نرخ ها نیز 
نسبت به روز پنج شنبه بین 10 تا 25 
هزار تومان کاهش یافته است. قیمت 
هر قطعه س��که طرح قدی��م نیز روز 
شنبه بین 950 تا 955 هزار تومان در 

نوس��ان بود. بهای نیم و ربع سکه نیز 
به ترتیب حدود 500 هزار و 300 هزار 
تومان تعیین شد. هر قطعه سکه گرمی 
هم دیروز بین 200 تا 210 هزار تومان 

نرخ گذاری شد.
اما برخالف نوسانات رو به کاهش 
ب��ازار س��که و ارز دیروز بازار س��هام 
تهران با رش��د چشمگیری روبرو شد. 
به گزارش ایس��نا در ابتدای معامالت 
دی��روز و در حالی که صف های خرید 
سنگین برای سهام شرکت های بورسی 
تشکیل شده بود دماسنج بازار سرمایه 
در همان نیم ساعت ابتدایی معامالت 
توانس��ت به راحتی خط مقاومت 64 
هزار واحدی را شکسته و تا نیمه 64 

هزار واحد پیش روی کند.
بنابراین گزارش: شاخص در پایان 
معام��الت دیروز نهایت��ا 1240 واحد 
رش��د کرد و در رقم 64 هزار و 695 

واحد ایستاد.
بر همی��ن مبنا با گذر ش��اخص 
بورس از کانال 64 هزار واحد، بیست 
و ششمین رکوردشکنی دماسنج بازار 
س��رمایه به ثبت رس��ید و با رشد 2 

درصدی ش��اخص، بازدهی بورس از 
ابتدای سال تاکنون 69 درصد شد.

در بازار دیروز اکثر سهام شرکتها 
مثبت ش��ده و ش��رکتهای چادرملو، 
غدی��ر، نف��ت و گاز پارس��یان، مپنا، 
بانک ملت، پاالیش��گاه نفت اصفهان، 
بندرعب��اس، بان��ک پاس��ارگاد، ملی 
مس، تاپیکو، بانک صادرات، هلدینگ 
خلیج فارس، پاالیشگاه تبریز، توسعه 
معادن و فلزات، بانک تجارت، صندوق 
بازنشستگی و گل گهر تاثیر 74 تا 30 

واحدی بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنی��ن ش��رکتهای هلدینگ 
خلیج ف��ارس، نفت و گاز پارس��یان، 
کش��تیرانی، کارت اعتب��اری کیش، 
ایران خودرو، تایدواتر و سیمان فارس 
و خوزستان از بیشترین تقاضای خرید 
برخوردار شده و شرکتهای بیمه دانا، 
قند اصفهان و نیرو ترانس از بیشترین 

تقاضای فروش برخوردار شدند.
از مهم ترین اتفاق��ات بازار دیروز 
تش��کیل صف های خری��د در صنعت 
بانکی و خودرویی و نیز منفی ش��دن 

روند ذوب آهن بود.

در مجم��وع در بازار مثبت دیروز 
حج��م معامالت افزای��ش پیدا کرد و 
بیش از 799 میلیون س��هم به ارزش 
279 میلی��ارد توم��ان م��ورد معامله 

قرار گرفت.
همچنین ارزش بازار س��رمایه در 
جدیدترین رکوردشکنی خود به عدد 
315 هزار میلیارد تومان رس��ید و در 

باالترین سطح تاریخی خود ایستاد.
کاهش قیمت جهانی نفت

از س��وی دیگر گزارش ها از بازار 
جهانی نفت نیز حاکی از کاهش قیمت 
طالی سیاه در بازارهای جهان است.

براین اس��اس به��ای نفت برنت 
برای تحویل در ماه نوامبر با 58 سنت 
کاهش 108 دالر و 63 س��نت در هر 
بش��که معامله شد. این سومین هفته 
متوالی اس��ت که قیم��ت نفت برنت 
کاه��ش می یابد و حدود هفت درصد 
نس��بت به دوران اوج خ��ود در اواخر 
س��پتامبر )117 دالر در هر بش��که( 

تنزل یافته است.
نفت سبک آمریکا برای تحویل در 
ماه نوامبر نیز کاهش قمیت داشت و با 
16 س��نت کاهش به 102 دالر و 87 

سنت در هر بشکه رسید.
البته بهای نفت برنت روز جمعه 
پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه 
کارگ��ران پاالیش��گاه گرانگموت در 
اسکاتلند خواستار ادامه یافتن اعتصاب 
در این پاالیشگاه هستند، برای مدت 

کوتاهی افزایش یافت.
تداوم اعتصاب در این پاالیش��گاه 
نگرانی ها مبن��ی بر اختالل در عرضه 
نفت دریای ش��مال را باال برده است 
پاالیش��گاه گرانگ موت برای فعالیت 
ی��ک خ��ط لوله مه��م ک��ه نفت خام 
فورتی��س را از دریای ش��مال منتقل 

می کند بسیار حائز اهمیت است.
نف��ت فورتیس یکی از چهار نفت 

مهم تشکیل دهنده نفت برنت است.

گزارش خبری کیهان
از نوسانات بازار سکه و ارز

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت هفتمین 
مرحله مطالبات بازنشستگان کشوری در نهم آبان ماه و همزمان 

با روز خانواده و تجلیل از بازنشستگان خبر داد.
ایراندخت عطاریان در حاشیه مراسم تجلیل از حماسه سازان دفاع 
مقدس که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با اشاره 
به اینکه مرحله هفتم پرداخت مطالبات ناشی از اجرای قانون مدیریت 
خدمات کش��وری از هشتم مهر ماه سال 86 تا مهر ماه سال 87 است، 
گفت: یک مرحله دیگر از مطالبات بازنشستگان باقی مانده است که آن 

را نیز پرداخت می کنیم.
وی افزود: این در حالی است که امسال نیز وام معیشت و وام ضروری 

را برای بازنشستگان در دستور کار خواهیم داشت.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه بیمه طالیی 
بازنشستگان، بیمه طالیی بستری است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
تنها برای بازنشستگان بیمه طالیی اجرا شد، اما امسال برای دو میلیون 
و 500 ه��زار نفر بازنشس��ته و افراد تحت تکف��ل آنها با در نظر گرفتن 
570 میلیارد تومان اعتبار و با مشارکت دولت، بازنشستگان و صندوق 

بازنشستگی کشوری این بیمه طالیی اجرا می شود.
عطاریان در  ادامه از رایگان بودن هزینه های درمان بازنشستگان و 
افراد تحت تکفل آنها در 540 بیمارستان طرف قرارداد خبر داد و گفت: 
کلیه بازنشستگان می توانند بدون سقف از 540 بیمارستان طرف قرارداد 

سازمان های بیمه گر استفاده کنند.
وی افزود: از ابتدای مراجعه تا زمان مرخص ش��دن از بیمارس��تان، 

کلیه خدمات بستری افراد مراجعه کننده رایگان خواهد بود.
مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری در پاسخ به اینکه علت 
تحت پوشش قرار نگرفتن هزینه های ویزیت و یا آزمایش چیست؟ اظهار 
کرد: این بیمه، بیمه طالیی بس��تری اس��ت، اما اگر در زمان بستری و 
در بیمارس��تان آزمایش و یا ویزیت صورت بگیرد، کلیه هزینه های آن 

رایگان خواهد بود.
عطاری��ان همچنین در مورد بیماران خاص و ام اس تحت پوش��ش 
صندوق بازنشستگی، تاکید کرد: کلیه هزینه های دارو و درمان بیماران 

خاص و ام اس رایگان خواهد بود.

وزیر نفت:

هرگونه تغییر در قیمت بنزین با نظر مجلس و ارزیابی دولت خواهد بود

رئی�س اتحادیه چای کاران 
کشور با بیان اینکه کشورهای 
خارجی و خریداران ایرانی چای 
س�نواتی، دوباره این نوع چای 
خارج از رده را، بسته بندی و با 
افزودن اسانس و طعم به خود 
ما می فروشند، گفت: این نوع 
چای سرطان زاست و به شدت 

سالمتی را تهدید می کند.
ای��رج هوس��می در گفت وگو 
با فارس در پاس��خ به این س��وال 
که چای س��نواتی که قرار اس��ت 
ب��ه کش��ورهای هند، س��ریالنکا، 
هلن��د و انگلس��تان صادر ش��ود، 
اکثرا بزرگترین تولیدکننده چای 
هستند. چای س��نواتی که از 15 
س��ال پی��ش در انباره��ا مانده و 
غیرقابل اس��تفاده است به چه کار 
آنها می آید؟ گفت: این کش��ورها 
بزرگتری��ن صادرکننده چای دنیا 
هستند، آنها چای سنواتی کشور ما 
را به قیمت تقریبا مفت خریداری 
ک��رده و بعد از افزودن اس��انس و 
افزودنی به کشورهای دیگر صادر 

می کنند.
چ��ای کاران  اتحادیه  رئی��س 
البته کش��ورهایی  افزود:  کش��ور 
مانن��د، هن��د و س��ریالنکا تمایل 
بیش��تری برای ص��ادرات این نوع 

چای به کشور ما دارند.
وی ادام��ه داد: همچن��ان که 
قبال نیز س��ابقه داش��ته و بررسی 
ش��ده اس��ت، این نوع چای که با 
انواع اس��انس ها مخلوط ش��ده و 
مقصد اصلی آن کش��ور ما است، 

سرطان زا است.
چ��ای کاران  اتحادیه  رئی��س 
کش��ور افزود: 50 ه��زار تن چای 
سنواتی توس��ط رئیس سندیکای 
کش��ور  ش��مال  کارخان��ه داران 
خریداری ش��ده که ش��ائبه قوی 
وج��ود دارد، بعد از تغییر و تحول 
در کوره، دوباره بس��ته بندی و به 
بازار داخلی کشور عرضه می شود.

به گ��زارش فارس، علی محرر 
رئیس س��ازمان چای کشور اعالم 
کرد: چای سنواتی باقیمانده از 15 
سال گذش��ته به کشورهای هند، 
سریالنکا، ترکیه، هلند و انگلستان 

صادر می شود.
هوسمی در مورد چای سنواتی 
گفت: این چای ها از سال 1368 در 
انبارهای کشور باقی مانده است و 

دلیل آن مدیریت ضعیف است.
وی با بیان اینکه با نفوذ برخی 
در بدنه وزارت جهاد کش��اورزی، 
رانت خ��واری از چای کش��ور آغاز 
شد، گفت: قبل از سال 1368 چای 
داخلی با اختالط چای خارجی به 
طور کامل و با قیمت مناس��ب به 
فروش می رفت و کشاورز هم راضی 
بود، اما بعد از س��ال 68 این رویه 
عوض ش��د و 200 هزار تن چای 
تولید داخل، ب��ا ورود به انبارهای 
کشور از چرخه مصرف خارج شد.

وی ادام��ه داد: ب��ا ادامه روند 
عرضه 200 هزار تن چای سنواتی 
در کش��ور عالوه بر اینکه سالمتی 
جامع��ه تهدی��د می ش��ود،  تولید 
داخلی را هم به ش��دت تحت تاثیر 

قرار می دهد.
به گفته هوسمی طی سالهای 
گذش��ته 32 هزار هکتار باغ چای 
کشور به 17 هزار هکتار رسیده و 
بسیاری از باغ ها به شکل مخروبه 

جنگلی درآمده است.

رئیس اتحادیه بیان کرد
هشدار درباره 

عرضه چای سنواتی
با بسته بندی خارجی

طی مراس�می برای اولین بار 
معامالت ثانویه صندوق های قابل 

معامله در بورس آغاز شد.
به گزارش ایس��نا در این مراس��م 
تفاهم نام��ه ای بی��ن رئیس س��ازمان 
ب��ورس و مدیرعامل فرابورس ایران به 
امضا رسید و س��پس معامالت ثانویه 

صندوق های سرمایه گذاری آغاز شد.
در ای��ن مراس��م اولی��ن معامله 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به نام 
آس��تان قدس رضوی و به قیمت 10 

هزار و 370 ریال انجام شد.
بنابراین گزارش: علی صالح آبادی 
رئیس سازمان بورس در  این مراسم با 
بیان این که راه اندازی ابزارهای جدید 
در بازار س��رمایه به هماهنگی فعاالن 
بازار نی��از دارد، گف��ت: صندوق های 
سرمایه گذاری از س��ال 86 راه اندازی 
ش��د و امروز بی��ش از 100 صندوق 

س��رمایه  ب��ازار  در  س��رمایه گذاری 
فع��ال اس��ت و ای��ن اولی��ن صندوق 
س��رمایه گذاری قابل معامله است که 
به عنوان ابزار جدید نام برده می شود.
وی اف��زود: در پنجمین س��الگرد 
فرابورس نوآوری ه��ای زیادی در این 
بازار انجام ش��د و امکانی فراهم ش��د 
تا ش��رکت های کوچک و متوسط در 
کنار شرکت های بزرگ پذیرفته شده 
و معامله شوند. لذا ایجاد بازار پایه در 
فرابورس در راستای متشکل کردن این 
بازار بود.صالح آبادی ادامه داد: همچنین 
در ای��ن بازار نرم افزار مس��تقلی  برای 
معامالت مذاکره ای تهیه شد تا امکان 
انج��ام معامالت در پایه مذاکره فراهم 
ش��ود که طی چن��د روز آینده امکان 
انج��ام معامالت مذاکره ای براس��اس 

نرم  افزار جدید فراهم می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 

خاطرنش��ان کرد: یک��ی از خالءهای 
موجود در بازار سرمایه اوراق با درآمد 
ثابت بود که در این بازار وجود نداشت 
و راه ان��دازی آن از بازار فرابورس کلید 
خورد. به طوری که اوراق مش��ارکت، 
اوراق اج��اره، اوراق مرابح��ه و گواهی 
بانکی در این بازار پذیره نویس��ی شده 
و معامالت  ثانوی��ه آن در حال انجام 
است که در حال حاضر نام آن به بازار 

ابزارهای مالی تغییر کرده است.
وی در ادامه با طرح این سوال که 
چرا سراغ راه اندازی صندوق های ثانویه 
قاب��ل معامله در بازار س��رمایه رفتیم 
مزیت های این ابزار را مورد توجه قرار 
داد و عنوان ک��رد: صندوق های قابل 
 NAV معامل��ه به ص��ورت لحظه ای
صن��دوق را به ب��ازار اعالم می کند در 
  NAV حالی که در صندوق های فعلی

یک بار در روز اعالم می شد.

صالح آب��ادی اف��زود: صندوق های 
سرمایه گذاری فعلی سرمایه های ناآشنا 
را پذیرفت��ه و در ای��ن صندوق ها افراد 
حرفه ای برای صدور و ابطال واحدهای 
آن وارد نمی شوند این در حالی است که 
افراد حرفه ای می توانند در صندوق های 
جدید ورود پیدا کنند و ورود این افراد 
به رش��د و نبوغ ب��ازار کمک می کند.

وی گف��ت: هم چنین ای��ن صندوق ها 
دسترس��ی مردم را تس��هیل می کنند 
زیرا در صندوق ه��ای فعلی افراد برای 
ص��دور واحدهای صن��دوق باید الزاما 
به مدی��ر صندوق مراجع��ه می کردند 
و دسترس��ی آنها محدود بود، ولی در 
صندوق های قابل معامله افراد می توانند 
هر صندوق��ی را انتخاب کرده و به هر 
کارگزاری که دلخواهشان است مراجعه 
کرده و مکانیزم صدور و ابطال را انجام 
دهند. لذا به دلیل این که معامالت این 

صندوق ش��بیه سهام است گستردگی 
برای سهامداران فراهم شده است.رئیس 
سازمان بورس، نقدینگی و امتیاز مالیاتی 
را از مزیت های این صندوق دانس��ت و 
اظهار کرد: این صندوق ها از نقدشوندگی 
مطلوبی برخوردار بوده و واحدهای آن 

بدون مالیات است.
صالح آب��ادی خاطرنش��ان ک��رد: 
هم چنین این صندوق ها امکان نظارت 
بیشتری را برای سازمان بورس فراهم 
ک��رده و عم��ر مفی��د آنه��ا نامحدود 
اس��ت،   این در حالی اس��ت که عمر 
مفید صندوق های سرمایه گذاری سه 
س��ال بود. بنابراین با س��ازوکارهایی 
که در نظر گرفته ش��ده جذابیت های 
خاصی را می تواند برای سرمایه گذاران 
فراهم کند.وی عنوان کرد: مزیت های  
این صندوق به معنی آن نیس��ت که 
صندوق های سرمایه گذاری فعلی کنار 

گذاشته ش��ود و مانند گذشته مجوز 
صادر  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
می ش��ود که این صندوق ها می توانند 
به مرور جای خود را در بازار س��رمایه 
باز کرده و فرهنگ جدیدی را با خود 

وارد بازار کنند.
صالح آبادی همچنین با اش��اره به 
تاثیر اظه��ارات ارزی اخیر رئیس کل 
بانک مرکزی بر بورس اظهار داش��ت: 
بر  بازارهای مالی همواره ممکن است 
ج��و روانی تاثیرگذار باش��د، اما آنچه 
مهم اس��ت، اینکه روند بلندمدت در 
نظر گرفته شود و نباید بازارها را طی 
یک روز، دو روز، یک هفته یا دو هفته 
نگاه کنیم. در عین حال، بازارهایی مثل 
ملک، طال، ارز و سهام باید با یکدیگر 
مقایسه شوند، اما به هر حال تحوالت 
مثبتی که اتفاق می افتد بر روی بازار 

سهام تاثیرگذار است.

آغاز معامالت ثانویه صندوق های قابل معامله در بازار سرمایه

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با بیان این که 
اجرای آزمایشی مرحله اول سرشماری کشاورزی در سال 90 با موفقیت 
همراه بود، از اجرای سرشماری آزمایشی در مرحله دوم از 27 مهرماه تا 

29 آبان ماه خبر داد.
ذبیح اهلل قائمی اجرای سرشماری آزمایشی کشاورزی را بسیار مهمتر از مرحله 
اصلی آن عنوان کرد و گفت: وقتی که این مرحله با موفقیت همراه باش��د یعنی 
بخش بزرگی از اجرای اصلی این سرشماری را انجام داده ایم از این رو بررسی دقیق 
جزییات روند سرشماری همچنین جمع بندی مشخص و تفصیلی نتایج بسیار حائز 
اهمیت است.وی با اشاره به این که مسئولیت سنگینی در سرشماری کشاورزی 

برعهده مرکز آمار اس��ت، افزود: از این رو کارگروه های مختلفی از جمله فناوری 
اطالعات، سازماندهی، اطالع رسانی، نظارتی برای این حمله درنظر گرفته شده است.

قائمی با اشاره به اجرای مجدد تبلت در سرشماری دوم آزمایشی کشاورزی 
گفت: جمع آوری کامل اطالعات و جمع بندی آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت و انتظار داریم که در تمامی استان ها مسئولین ذیربط اطالعات را به طور 

کامل تهیه و تنظیم نموده و به مرکز آمار انتقال دهند.
مع��اون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با تاکید بر این که 
نتیجه سرشماری باید برآیندی کامل از دیدگاه ها و نظرات اجراکنندگان طرح ها 
باشد، ادامه داد: از آنجایی که این سرشماری در 31 استان و در هر استان در یک 

دهستان انجام می شود باید مرکز آمار شرایطی را فراهم کند تا تمامی نمایندگان در 
این بخش ها چکیده ای از نظرات خود را به طور دقیق و صحیح به مرکز ارائه کنند.

قائمی با تقاضا از تمامی نمایندگان استان ها مبنی بر اجرای شایسته سرشماری 
و همکاری با مرکز آمار گفت: نظام آماری کشور بین مرکز آمار و استان ها کامال 
پیوسته بوده و از یکدیگر جدا نیست. از این رو عملکرد یکایک استان ها بر نظام 
آماری کشور بسیار تاثیرگذار است، چرا که در مقابل هر عدد و رقمی که این مرکز 

اعالم و گزارش می کند باید در مراجع مختلف از آن دفاع کنیم.
وی ادامه داد: در سرش��ماری س��ال 90، استانی که موفق عمل کرد در جای 
خود قابل احترام اس��ت اما اس��تان هایی که موفق نبودند برای مرکز دردسرساز 

ش��دند از این رو اگر بتوانیم از نتایج سرش��ماری سال جاری به طور محکم دفاع 
کنیم بی تردید بیش از 70 درصد مسیر اجرای سرشماری اصلی طی شده است.

معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با اش��اره به این که 
باید پذیرفت که عملکرد دفاتر آماری در س��طح کشور متفاوت است، یادآور شد: 
از این رو باید مس��ئولین در اس��تان ها تالش کنند سازوکارهایی را برای بهبود و 
یکدس��ت شدن نظام آماری ایجاد کنند حتی اگر قرار باشد ماموری که کار خود 
را به درستی انجام نمی دهد از سازمان مربوطه اخراج کرد.قائمی خاطرنشان کرد: 
در اجرای سرش��ماری آزمایش��ی دوم در تمامی استان ها و در هر استان در یک 

دهستان با تبلت انجام شده و از 27 مهرماه تا 29 آبان ماه اجرایی خواهد شد.

اجرای سرشماری آزمایشی کشاورزی از 27 مهر تا 29 آبان

مدیرعامل ش�رکت مخابرات ایران تاکی�د کرد از نظر حقوقی 
شرکت مخابرات دیگر به دولت برنمی گردد.

مظفر پوررنجبر گفت: احدی حق مخالفت با خصوصی سازی را ندارد. 
فروش شرکت مخابرات ایران طی معامله ای که بین سازمان خصوصی سازی 
و سهامدار شرکت )شرکت توسعه اعتماد مبین( منعقد شده انجام شده 
است و در طی این توافق، کاالیی با یک پروانه به سهامدار فروخته شده 

است.
وی افزود: از سال 89 تاکنون 5 هزار و 60 میلیارد تومان بابت خرید 
شرکت مخابرات ایران توسط شرکت توسعه اعتماد مبین به دولت پرداخت 

شده است. )مبلغ کل معامله 8 هزار میلیارد تومان بوده است(.
پوررنجبر گفت: در قالب معامله انجام شده مشخص شده که چه کسی 
می تواند معامله را پس بگیرد، چه کسی می تواند چه بخشی از معامله را 

پس بگیرد و این که چه قسمتی از معامله فسخ شدنی است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در خصوص انجام این معامله 
ناظر به پروانه صادر شده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است 
که می تواند در مورد اینکه مخابرات طبق پروانه عمل کرده یا خیر، نظر 
دهد و ما نیز اعالم می کنیم که طبق پروانه تاکنون به همه تعهدات مان 

عمل کرده ایم.
وی گف��ت: در مورد بحث خصوصی س��ازی یک تحلی��ل دارم. مقوله 
خصوصی س��ازی در حوزه بنگاه داری و کش��وری از جنس تغییر است اما 
می گویم که مخابرات برگشتنی نیست حتی دولت نمی تواند مخابرات را 
بازگرداند زیرا هنوز قانونی در مجلس به تصویب نرسیده که بر اساس آن 

بتوان خالف قانون عمل کرد و کارهای غیرقانونی را توجیه کند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 

مشکل ما این است که ارتباطات را گرفتار سیاست کرده ایم.
پوررنجبر گفت: وقتی اقتصاد دس��توری است و چسب سیاست روی 
اقتصاد باز شده است، برای دولتمردان بهتر است که بگویم هر دقیقه 4/4 
ریال از 5/1 ریال ارزانتر است، در نتیجه ما )دولت( در اختیار شما هستیم.

وی ادامه داد: بنابراین سرویس و کیفیت خدمات را عمال رها کردند 
و کسانی که جلوی نسل سوم و نسل چهارم را گرفته اند و انحصار ایجاد 
کرده ان��د یا ممنوعیت 128 کیلوبیت در ثانی��ه برای مردم اعمال کردند 

آدم های خادمی هستند که صادقانه در حق مردم خیانت می کنند.
پوررنجبر گفت: امروز با گرفتار ش��دن ارتباطات در سیاست از اپراتور 
می پرسند که تجهیزات را از کجا خریداری کرده و از چه راهی از گمرک 
خارج کرده است، اما نمی پرسند که آیا بابت پولی که از مشتری می گیرید، 

او از سرویس شما رضایت دارد یا خیر.
به گزارش فارس، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه سخنانش 
بر مشکالت اپراتورها تاکید کرد و گفت: به تازگی 60 میلیون یورو ال سی 
را کنسل کرده ام که معادل 240 میلیارد تومان است و مشابه این اتفاق 
زیاد اس��ت. اما کس��ی از اپراتور نمی پرسد که به دلیل و با چه مشکالتی 

ال سی را کنسل کردید.
وی گف��ت: اص��ال فرض کنید که مخابرات تعرف��ه را همان 4/4 ریال 
سابق قرار داد، آبونمان را هم افزایش نداد، آبونمان هم کدی هم نگرفت، 
همه ال سی ها را نیز کنسل کرد و اینترنت را هم بیشتر از 128 کیلوبیت 
در ثانیه ارائه نداد. اصال مخابرات را ورشکس��ت کنید و در آن را ببندید، 

ببینیم در این شرایط چه کسی ضرر می کند.
پوررنجبر گفت: ما از وزیر و معاونان وزیر انتظار داریم که جلسه ای را 
برای ارائه مطالب در اختیار ما بگذارند. هیچ گاه این وقت در اختیار ما نبوده 
است. هر آنچه شنیدیم مدیران وزارت ارتباطات از پشت تریبون بیان کردند.
وی گفت: اطمینان دارم که اگر در یک جلسه مثال 10 ساعته بتوانیم 
موضوعات را بیان کنیم حتما می توانیم با وزارت ارتباطات به تعامل برسیم.

پوررنجبر:
مخابرات دیگر به دولت برنمی گردد


