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کوتاه اقتصادی

* براس��اس آمار گمرک ایران، رقم تجارت خارجی ایران در هش��ت 
ماه امس��ال 52 میلیارد و 852 میلیون دالر ش��د که 47 درصد این 
رقم مربوط به صادرات و 53 درصد به واردات اختصاص دارد. گمرک 
جمهوری اس��المی ایران اعالم کرد: در این مدت 28 میلیارد و 247 

میلیون دالر واردات صورت گرفته است.
* مدیرعام�ل ایران خودرو، نتایج مذاک�رات ژنو را بر صنعت 
خودروس�ازی بس�یار مثبت ارزیابی کرد و گفت: زمینه برای 
همکاری با خودروسازان برتر جهانی فراهم شد. هاشم یکه زارع 
با استقبال از نتایج مثبت توافقات هسته ای ایران و گروه1+5 در 
ژنو، گفت: در شرایط تحریم برخی الزامات زمینه ساز تخریب 
وجهه خودروسازان در بازارهای داخلی و خارجی شده بود که 
امیدواریم با انجام این توافقات راه برای همکاری با خودروسازان 
برتر دنیا باز شود. مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: 
آغاز و یا گسترش همکاری با خودروسازان اروپایی یک مزیت 
برای ایران تلقی می ش�ود اما توسعه صنعت خودرو با شریک 
خارجی در کنار حفظ و گس�ترش توانمندی های داخلی برای 

ایران خودرو حائز اهمیت است.
* در جری��ان معامالت دیروز فرابورس 136/67 میلیون اوراق بهادار 
ب��ه ارزش بیش از 962 میلیارد ری��ال در 26 هزار و 572 دفعه ثبت 
ش��د. وجود تقاضای 32/52 میلیون س��همی برای گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان و 17/66 میلیون س��همی برای بانک دی و 
10/47 میلیون سهمی بانک خاورمیانه این شرکت ها را در راس حجم 
معامالت فرابورس قرار داد. بیشترین ارزش معامالت نیز به پتروشیمی 
جم و گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اختصاص یافت و شاخص 

فرابورس با 1/66 درصد کاهش بر روی عدد 861/17 واحد ایستاد.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش�ترکین با 
پیش شماره های 5580، 5581، 5569، 5557، 5558، 5559، 
5560 و 5563، 3480 و 3481 از ام�روز به مدت 72 س�اعت 

دچار اختالل می شود.
* دیروز بیش از 3000 تن متانول، 3500 بش��که میعانات گازی در 
کنار 642 قرارداد سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی داد وستد 
ش��د. به گزارش بورس ان��رژی، در معامالت دیروز 1991 تن متانول 
پتروشیمی شیراز به ارزش 22 میلیارد و 438 میلیون ریال به فروش 
رسید. همچنین 1050 تن متانول پتروشیمی زاگرس و 24 تن متانول 
پتروشیمی فناوران در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه و فروخته شد. 
دومی��ن معامله میعانات گازی نی��ز در بورس انرژي با موفقیت انجام 
شد. به طوری که 3570 بشکه میعانات گازی پاالیشگاه ایالم فروخته 
شد. ارزش محموله میعانات گازی 7 میلیارد و 140 میلیون ریال بود.
* رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ارتقای کمی و کیفی 
ناوگان هوایی کشور عمده ترین تاثیر مثبت توافقنامه 1+5 و رفع 
تحریم ها از صنعت حمل و نقل هوایی کشور به شمار مي رود. 
علیرضا جهانگیریان اظهار کرد: با توجه به گنجاندن بندی در 
موافقت نام�ه ایران و گ�روه 1+5 مبنی بر صدور گواهی عرضه 
ونصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی 
ای�ران و خدمات مرتبط، صدور گواهی بازرس�ی های مرتبط با 
ایمنی و تعمیرات در ایران و خدمات مرتبط، پیش بینی می شود. 
این موضوع تاثیرات مثبتی بر صنعت حمل و نقل هوایی کشور 

داشته باشد.

هشدار رئیس مرکزآمار
نسبت به کاهش شدید جمعیت کشور

رئی�س مرک�ز آم�ار ایران 
نسبت به کاهش شدید جمعیت 

کشور هشدار داد.
ع��ادل آذر ب��ا اش��اره به نرخ 
باروری 1/8 درصدی در کش��ور، 
گف��ت: اگر این روند ادامه یابد در 
20 سال آینده جمعیت کشور به 
90 میلیون نفر و نرخ رشد جمعیت 

به صفر می رسد.
وی ک��ه دی��روز در حاش��یه 
همایش بررسی نتایج سرشماری 
عمومی نفوس و مس��کن س��خن 
در  داش��ت:  اظه��ار  می گف��ت 
بدبینانه تری��ن حال��ت، اگ��ر نرخ 
باروری به یک و س��ه دهم درصد 
برسد در ده سال آینده نرخ رشد 

کشور صفر می شود.
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه با 
سیاستگذاری ها و جهت گیری های 
مثبت تالش می کنیم نرخ باروری 
به زیر یک و هش��ت دهم درصد 
کاهش نیاب��د و به یاری خدا نرخ 
صف��ر درصدی رش��د جمعیت را 

تجربه نخواهیم کرد.
عادل آذر با اشاره به سرشماری 
عمومی نفوس و مس��کن در سال 
90 و  آش��کار شدن برخی زوایای 
پنهان ترکیب جمعیتی، گفت: نرخ 
رشد جمعیتی کشور از سال 85 تا 

90 از یک و ش��ش دهم درصد به 
یک و سه درهم درصد رسیده که 

یک هشدار جدی است.
رئی��س مرکز آمار ایران گفت: 
بع��د خانوار ش��هری از چهار و دو 
دهم نفر به س��ه و نیم نفر در هر 
خان��وار و در روس��تاها از چهار و 
هفت دهم نفر به سه و شش دهم 
نفر رس��یده که نش��انگر کاهش 

شدید است.
عادل آذر گف��ت: نرخ باروری 
در کش��ور به یک و هش��ت دهم 
درص��د رس��یده و جمعیت باالی 
65 سال کش��ور که جمعیت پیر 
اطالق می شود به 6 درصد رسیده 
و در اف��ق س��ال 95 به باالی 10 
درص��د می رس��د و کش��ور ما بر 
اس��اس اس��تانداردهای جمعیتی 
دنیا در ترکیب کشورهای پیر قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه برخی استانها 
رش��د صفر درص��دی جمعیت را 
تجرب��ه می کنند، گف��ت: این امر 
به وی��ژه در اس��تان های ش��مالی 
نگران کننده است و بعد خانوار در 
این استان   ها به شدت کاهش یافته 
و نرخ رشد جمعیت آنها به کمتر از 

نیم درصد رسیده است.
ع��ادل آذر گف��ت: همچنین 

برخی اس��تان ها مانند اردبیل که 
پی��ش از ای��ن مهاجر پذیر بودند، 

متاسفانه مهاجر فرست شده اند.
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید 
ب��ر اینکه این مرک��ز مرجع تمام 
آمارهای کش��ور اس��ت، گفت: در 
تصمیم گیری های کشور باید آمار 
دقیق و درس��ت و آمارهای مرکز 

آمار ایران مالک قرار گیرد.
ع��ادل آذر در همایش تحلیل 
آمارهای سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن 1390 هم افزود: اگر در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک 
آمار، در مجلس ش��ورای اسالمی 
آم��ار دیگری و در دولت یک آمار 

مالک عمل و تصمیم گیری باشد 
به نتیجه ای نخواهیم رسید.

رئی��س مرکز آمار ایران تاکید 
ک��رد: در کار ما نگاه  احساس��ی 
و سیاس��ی وجود ن��دارد و تالش 
می کنیم آمارها را واقعی و علمی 

اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه برای س��ال 
91 چند نرخ رشد اقتصادی اعالم 
شده اس��ت، افزود: قانون تصریح 
می کند آمار مرکز آمار باید مالک 

عمل واقع شود.
عادل آذر با بیان اینکه درباره 
نرخ باروری ه��م مرکز آمار ایران 
عدد یک و هش��ت ده��م درصد 

را اع��الم ک��رده اس��ت، گفت: در 
مواقع مختلف اعداد متنوع مانند 
یا ی��ک و ش��ش ده��م درصد و 
عددهای دیگر اعالم شده است که 
باعث سردرگمی و بی انسجامی در 

سیاستگذاری ها می شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 90 نرخ رشد جمعیت کشور 
نس��بت به سرش��ماری سال 85 
کاه��ش داش��ته اس��ت، اف��زود: 
متاسفانه در روستاهای کشور این 

نرخ به شدت کاهش یافته است.
رئیس مرکز آمار ایران با تاکید 
بر اینکه سرشماری عمومی بعدی 

کشور در س��ال 95 و بدون کاغذ 
انجام خواهد ش��د، اف��زود: تعداد 
پرس��ش ها در این سرش��ماری از 
حدود 70 پرس��ش س��ال 90 به 
حدود 20 پرسش کاهش خواهد 
یافت و مدت پاسخگویی را از سی 

به ده دقیقه می رسانیم.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان 
اینک��ه نرخ تورم نقطه به نقطه در 
حال کاهش است، گفت: نرخ تورم 
نقطه به نقطه در مهر ماه در مناطق 
ش��هری به 36 و دو دهم درصد و 
در مناطق روستایی به حدود 40 

درصد رسیده است.
عادل آذر افزود: عددهای مرکز 
آمار نشان می دهد نرخ تورم نقطه 
به نقطه مهر  امس��ال در مقایسه 
با مهر پارس��ال در مناطق شهری 
5 و در مناطق روستایی 6 درصد 

کاهش یافته است.
وی درب��اره اینکه چرا مراجع 
مختلف آماره��ای متفاوتی اعالم 
می کنند، گفت: قان��ون نهادی را 
من��ع نکرده اس��ت ک��ه آمارهای 
مختلف را تولید نکن��د اما قانون 
برنام��ه پنجم مرکز آم��ار ایران را 
مس��ئول تولید و انتش��ار رسمی 
آمارهای رسمی کشور اعالم کرده 

است.

و  راه  وزی�ر  مق�ام  قائ�م 
شهرسازی در امور هوانوردی 
و هواشناس�ی از ایجاد شهر 
فرودگاه�ی امام خمینی)ره( 

در آینده نزدیک خبر داد.
علی محمد نوریان در حاشیه 
برپایی چهارمین نمایشگاه ملی 
توانمندی ه��ای هوایی و فضایی 
در جمع خبرنگاران افزود: شهر 
فرودگاهی امام خمینی)ره( دارای 
یک بخ��ش منطقه آزاد، منطقه 
ویژه اقتصادی، فرودگاه و بخش 
تجاری خواهد بود و مانند منطقه 
آزاد تج��اری کیش اداره خواهد 

شد.
ش��هر  تف��اوت  اف��زود:  وی 

فرودگاه��ی ام��ام خمینی)ره( با 
منطقه آزاد کیش در این است که 
کیش یک منطقه آزاد است که در 
مرکز آن فرودگاه قرار دارد اما این 
شهر فرودگاهی در فرودگاه امام 
خمینی)ره( قرار دارد و در مرکز 
آن یک منطقه آزاد ایجاد می شود.

نوری��ان همچنی��ن گف��ت: 
اساسنامه این ش��هر به تصویب 

دولت رسیده است.
منطق��ه  ای��ن  اف��زود:  وی 
گردش��گری  ظرفی��ت  دارای 
اس��ت و ایرانیان خارج از کشور 
عالقمندی بسیاری برای حضور 
و سرمایه گذاری در کشور دارند 
که باید از آن به بهترین ش��کل 

استفاده کرد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در ام��ور هوای��ی و هواشناس��ی 
همچنی��ن با توضی��ح برخی از 
موقعیت ه��ای وی��ژه جغرافیایی 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: ایران 
از ظرفیت ه��ای مناس��ب برای 
قرار گرفتن در زمره کش��ورهای 
مهم منطقه در ح��وزه هوایی و 

هوانوردی برخوردار است.
ملی  نمایش��گاه  چهارمی��ن 
دستاوردهای هوایی و هوانوردی 
با حضور بیش از 140 ش��رکت 
دانش بنیان در این حوزه تا هشتم 
آذرماه در مصلی امام خمینی)ره( 

برپاست.

شهر فرودگاهی امام خمینی)ره(
 تأسیس می شود

در  ته�ران  ب�ورس  ارزش 
پایان معامالت دی�روز به مرز 
400 هزار میلیارد تومان رسید.

در ب��ازار روز سه ش��نبه حجم 
معامالت افزایش یافت و بیش  از 
یک  میلیارد سهم به ارزش 581 
میلیارد تومان م��ورد معامله قرار 
گرفت و ارزش بازار س��رمایه هم 
به 399 هزار میلیارد تومان رسید.

ایس��نا، ش��اخص  به گزارش 
ب��ورس تهران هم پ��س از دو روز 
حرکت نجوم��ی، دیروز با کاهش 
مواجه شد و به رشد 363 واحدی 

رضایت داد.
به این ترتیب دماس��نج بازار 
س��رمایه که در ابت��دای معامالت 
سه شنبه حرکت افزایشی به خود 
گرفت��ه و ت��ا کان��ال 81 ه��زار و 
764 واحد باال رفته بود، در نیمه 

معام��الت روند نزول��ی در پیش 
گرفت و تا سطح 81 هزار و 550 

واحد عقب نشینی کرد.
در ب��ازار دیروز ش��رکت های 
و  نف��ت  گل گه��ر،  مخاب��رات، 
گاز پارس��یان، چادرمل��و، امی��د، 
سرمایه گذاری غدیر، توسعه معادن 
و فلزات، کشتیرانی، بانک تجارت،  
ارتباطات سیار، پاالیش بندرعباس 
و ایران خ��ودرو تاثی��ر مثب��ت در 

شاخص بورس گذاشتند.
ای��ن در حالی اس��ت که روند 
منفی ش��رکتهای مطرحی چون 
ف��والد خوزس��تان، پتروش��یمی 
پردی��س، مل��ی م��س، هلدینگ 
ص��ادرات،  بان��ک  خلیج ف��ارس، 
پارس��یان،  بانک  مبارک��ه،  فوالد 
مل��ت، پاالیش اصفه��ان، تاپیکو، 
پتروش��یمی خ��ارک و صنای��ع 

شیمیایی ایران مانع از رشد بیشتر 
شاخص بورس شد.

به این ترتی��ب در بازار دیروز 
صنعت سنگ آهن به صنعت برتر 
بازار تبدیل ش��د و صنعت خودرو 
همچن��ان در ص��در تقاض��ا قرار 
گرف��ت به طوری که از میان س��ه 
صنعت پ��ر تقاضای خودرو، بانک 
و پتروشیمی در روزهای یکشنبه 
و دوشنبه گروه پتروشیمی با روند 
منفی قیمت تمامی نمادهای خود 
روبرو شد و از میان بانکهای حاضر 
در ب��ورس روند قیمتی بانک ها به 
جز بانک کارآفرین، انصار و تجارت 

منفی شد.
در بازار سه شنبه نماد پاالیشگاه 
الوان پ��س از تعدی��ل پیش بینی 
س��ود هر سهم از 2824 تا 3023 
ریال، با محدودیت دامنه نوسان و 

صف فروش پرحجم بازگشایی شد.
به این ترتیب در بازار چهارمین 
روز معامالت��ی هفت��ه نفت و گاز 
پارس��یان، س��رمایه گذاری امید، 
داروس��ازی زهراوی، ایران خودرو 
و س��رمایه گذاری امید بیشترین 
تقاضای خرید را به خود اختصاص 
داده و سیمان هگمتان، پتروشیمی 
پردیس، سرمایه گذاری ساختمان 
ایران و سیمان فارس و خوزستان 
بیشترین تقاضای فروش را به خود 

اختصاص دادند.
معامله سهام هلدینگ 
خلیج فارس قانونی است

س��ازمان  دیگ��ر  س��وی  از 
خصوصی سازی طی اطالعیه ای با 
اشاره به مصوبه اخیر شورای رقابت 
مبن��ی بر فس��خ معامله هلدینگ 
خلیج فارس آن را صحیح و قانونی 

دانست.
در این اطالعیه آمده است: از 
آنجایی که با انتشار مصوبه شورای 
رقابت در رسانه های عمومی، مبنی 
بر فس��خ معامله مربوط به سهام 
بلوکی عرضه ش��ده و پنج درصد 
سایر س��هامداران شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ(، 
سواالت مکرری درخصوص اعتبار 
معامالت صورت پذیرفته از سوی 

خریداران صورت می گیرد.
ب��ه اط��الع صاحبان س��هام 
شرکت یاد شده می رساند: سازمان 
خصوصی س��ازی ضم��ن تاکید و 
احت��رام به اختیارات ش��ورای یاد 
ش��ده، معامالت انجام ش��ده را از 
مصادیق بند )1( ماده )61( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساس��ی که مستند صدور 

حکم آن ش��ورا می باشد ندانسته 
و  واگذاری های صورت پذیرفته را 

قانونی و صحیح می داند.
همچنی��ن با توجه ب��ه اینکه 
تاکن��ون آن ش��ورا، اقدام��ی را از 
سوی ش��رکت یا خریداران سهام 
جهت ایج��اد انحصار شناس��ایی 
و اعالم نکرده و اس��تناد ش��ورای 
رقاب��ت صرفا به ق��رار گرفتن نام 
دو ش��رکت در صنایع پتروشیمی 
و  ب��وده  خلیج فارس )هلدین��گ( 
مهل��ت قانونی اظهارنظ��ر در این 
زمینه نیز س��پری شده است، لذا 
اقدام��ات حقوقی الزم برای تائید 
صحت معام��الت انجام ش��ده با 
استفاده از ظرفیت های قانون مورد 
اش��اره )هیات تجدید نظر شورای 
رقابت( توس��ط این سازمان انجام 

خواهد شد.

ارزش بورس تهران به مرز 400 هزار میلیارد تومان رسید

کان�ون سراس�ری  دبی�ر 
صنف�ی  ی  نجمن ه�ا ا
غ  م�ر ن  گا هن�د ش د ر و پر
تخم  گ�ذار گف�ت: تخم م�رغ 
قیمت دار از 9 آذر سال جاری 

در بازار عرضه می شود.
فرزاد طالکش، در گفت وگو با 
ایسنا افزود: براساس مصوبه ابالغ 
شده قیمت هر عدد تخم مرغ زرد 
معمول��ی 320 توم��ان و قیمت 
هر عدد تخم مرغ زعفرانی 330 

تومان در نظر گرفته شده است.
ط��رح  ک��رد:  اظه��ار  وی 
حک ک��ردن قیمت برای هر عدد 
تخم مرغ ب��ه معنی قیمت گذاری 
جدید نیس��ت بلکه این قیمت ها 
هم��ان قیمت های کنون��ی بازار 
تخم مرغ کشور است و این طرح 
تنها تضمین کننده و کنترل کننده 
نوس��انات قیم��ت تخم مرغ برای 

مصرف کنندگان است.
وی افزود: قیمت 320 و 330 

یک مقام مسئول اعالم کرد

عرضه تخم مرغ قیمت دار به بازار
عض�و کمیس�یون برنام�ه و 
بودج�ه مجلس گفت: ب�ه وزیر 
نیرو در خص�وص عدم واگذاری 
ش�رکت ها به بخ�ش خصوصی 
10 روز فرصت پاسخگویی داده 

شده است.
موسی الرضا ثروتی در گفت و گو 
با خبرگزاری فارس با اش��اره به این 
که دول��ت اعتقادی ب��ه واگذاری و 
خصوصی سازی ندارد، اظهار داشت: 
برخی وزرا به دالیل واهی از واگذاری 
شرکت ها سر باز می زنند و به همین 

علت مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: خصوصی س��ازی 
الزام قانون اس��ت و باید با توجه به 
پیوس��ت بودجه شرکت ها به بخش 
خصوص��ی واگذار و به ب��ورس ارائه 

شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با تاکی��د بر این که یکی از 

مخالفان واگذاری ش��رکت ها، وزیر 
نیرو اس��ت، بی��ان داش��ت: به نظر 
می رس��د وزی��ر در 30 س��ال قبل 
زندگی می کند در حالی که تکلیف 

قانونی است.
ب��ه گفته این عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه مجل��س، به خاطر 
ناالیق بودن برخ��ی مدیران دولتی 
که توانای��ی مدیریت ندارند به وزیر 
فش��ار می آورند که شرکت ها واگذار 
نش��ود و برای خصوصی سازی بهانه 
می آورن��د و این که نمی توان آب و 

برق کشور را تامین کرد.
ثروتی افزود: برخی افراد معتقدند 
زود اس��ت راجع ب��ه عملکرد دولت 
قضاوت کرد اما وقتی وزرا اعتقاد به 
خصوصی سازی ندارند و علنی عنوان 
می کنند و با اجرای قانون مخالفت 
می شود باید پیگیری نمود و نمی توان 

اغماض کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: 
با گفتن مش��کالت گذشته و اینکه 
آنه��ا را بهانه کرد نمی توان کارها را 
اجرایی کرد و باید مسئوالن دولتی 
بگویند اکنون چه کاری می خواهند 

انجام بدهند.
ثروت��ی ب��ا بیان این که ش��یوه 
پاسخگویی مسئوالن دولتی مناسب 
نیست، تاکید کرد: وزیر نیرو معتقد 
اس��ت واگذاری ها مشکل داشته در 
صورت��ی که وی مس��ئول واگذاری 
نیست و وزارت اقتصاد باید پاسخگو 
باش��د، حدود وظایف همه مشخص 

است.
وی با اش��اره به این که از وزیر 
اقتصاد سؤال کردم این که وزیر نیرو 
در مورد فس��اد 12 هزار میلیاردی 
سخن می گوید، عنوان کرد: طیب نیا 
می گوید این مسئله ارتباطی با وزیر 

نیرو ندارد.

مع�اون رواب�ط کار وزارت 
تع�اون، کار و رفاه اجتماعی، 
گف�ت: مدل تعیین دس�تمزد 
س�ال 93 تغیی�ر ک�رده و از 
باالت�ری  بس�یار  کارای�ی 

برخوردار است.
در  هفده ت��ن  سیدحس��ن 
گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: 
برای تعیین دس��تمزد سال 93 
در نظ��ر داریم ت��ا مدلی متفاوت 

را با همراهی شرکای اجتماعی و 
مبتنی بر 3 جانبه گرایی طراحی 

و اجرایی کنیم.
وی در توضیح مزایای اجرای 
این مدل گفت: مدلی که طراحی 
آن را در دس��تور کار داری��م از 
رویکرد مش��اوره، نظارت بیشتر 
و توس��عه فراگیر برخوردار است 
و ضم��ن افزایش ق��درت خرید 
کارگ��ران، هزینه های کمتری به 

کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل 
می کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بیان این که 
شیوه تعیین دستمزد سال آینده 
کارگران با س��نوات قبل متفاوت 
خواهد بود، افزود: در حال حاضر 
کمیته های مش��ورتی کانون های 
کارفرمای��ی و کارگری تش��کیل 
ش��ده اند و درصددیم تا با تغییر 

روش تعیین دس��تمزد، مدلی با 
کارایی بس��یار باالتر و متفاوت را 

پیاده کنیم.
هفده ت��ن خاطرنش��ان کرد: 
افزای��ش دس��تمزد کارگ��ران بر 
اس��اس نرخ ت��ورم، مش��کلی از 
کارگ��ران حل نمی کند چون اگر 
بخواهیم دس��تمزد را با رقم نرخ 
تورم تغییر بدهیم باید تورم به هر 
عددی که رسید دستمزد را هم بر 

اساس آن تعیین کنیم.
ب��ه اعتق��اد وی، بای��د مدلی 
تعریف ش��ود که ضم��ن افزایش 
بهره وری س��رمایه و نیروی کار، 
به باال رفتن رقابت پذیری اقتصاد 
و کرامت انس��انی کارگران منجر 
ش��ود و دغدغ��ه کارفرمای��ان را 

کاهش دهد.
هفده ت��ن به تاثی��ر خط فقر 
بر تعیین دس��تمزد نیز اش��اره و 
اظهار ک��رد: متاس��فانه به علت 
تورم و رکودی که به وجود آمده 
دهک های پایین جامعه به شدت 
در دامنه فقر قرار گرفته اند، از این 
رو باید دامنه فقر تعریف ش��ود و 
مکانیسم هایی را بیابیم که به این 

موضوع کمک کند.

معاون وزارت کار اعالم کرد

مدل جدید تعیین دستمزد سال 93 کارگران

اولتیماتوم مجلس به وزیر نیرو
 درباره خصوصی سازی

تومان ب��رای هر ع��دد تخم مرغ 
حداقل قیمتی بوده که مرغداران 
و مصرف کنن��دگان از آن رضایت 
نس��بی دارند که البته این قیمت 
سود چندانی برای تولیدکنندگان 
درب��ر ندارد اما درصدد هس��تیم 
بتوانی��م قیمت هر عدد تخم مرغ 
را در بازار تا چند ماه آینده ثابت 

نگه داریم.
سراس��ری  کان��ون  دبی��ر 
پ��رورش  صنف��ی  انجمن ه��ای 
دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: 
ح��ک کردن قیمت روی هر عدد 
تخم مرغ می تواند از واسطه گری 
و س��ودجویی ها در بازار مصرف 
این فرآورده پروتئینی جلوگیری 

و قیمت آن را تثبیت کند.
طالک��ش اظهار ک��رد: همه 
مرغدارانی که قادر به حک کردن 
قیم��ت روی هر ع��دد تخم مرغ 
هس��تند می توانند در این طرح 
وارد ش��وند ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه 

زیرس��اخت های موجود بیش از 
60 درصد مرغداران امکان اجرای 

این طرح را دارند.
به گفته وی روزانه حدود 33 
میلیون عدد تخم مرغ در کش��ور 
تولید می شود که تا پایان سال 70 
درصد از تخم مرغ تولید شده در 
این طرح وارد می شوند و برای هر 
عدد از این محصول قیمت ثابتی 

حک می شود.
سراس��ری  کان��ون  دبی��ر 
صنف��ی  ی  نجمن ه��ا ا
پرورش دهن��دگان مرغ تخم گذار 
گفت: اگر قیمت تخم مرغ از حد 
مشخصی باالتر رود دیگر نمی توان 
امی��دوار بود که مصرف س��رانه 
این ف��رآورده پروتئینی که برای 
سالمت انس��ان بسیار مؤثر است 
افزایش یابد بلکه افزایش بیش از 
حد قیمت برابر با کاهش مصرف و 
تکرار ضرر و زیان مرغداران است.

مدیرکل گمرک ش�هید 
رجایی از واردات 2 محموله 
کشاورزی  نهاده های  بزرگ 

به کشور خبر داد.
مهرداد  ایس��نا،  گزارش  به 
جمال ارونقی، گفت: هم اکنون 
35 هزار تن نهاده کش��اورزی 
درح��ال ترخیص اس��ت و یک 
کشتی 45 هزار تنی هم هفته 
بعد در این بندر پهلو می گیرد.

وی اف��زود : ک��ود و س��م 
از    جمله نهاده های کش��اورزی 
هس��تند که از کشورهای هند 
و چین به این مجتمع بندری 

وارد شده است.
ارونقی افزود: حمل یکسره 
کاال از کش��تی ب��ه کامیون و 
گرفت��ن مجوزهای قانونی الزم 
ب��رای ترخیص هن��گام خروج 
کاال از مهمتری��ن تس��هیالت 
گمرک شهید رجایی بندرعباس 
برای تس��ریع در ترخیص این 

کاالهاست.
وی گف��ت: اج��رای کامل 
پنجره واحد تجاری یکی دیگر 
از تس��هیالت این گمرک است 
که امید است، با توجه به تاکید 
رئیس کل گمرک ایران مبنی 
ب��ر تحقق آن، زم��ان ترخیص 
اقالم اظهار شده به حداقل زمان 

ممکن برسد.
به گفته وی، در پنجره واحد 
 )Single window( تجاری 
ر  الختی��ا م ا تا ن  ین��دگا نما
در  مربوط��ه  س��ازمان های 
ترخیص کاال در مجتمع بندری 
شهیدرجایی استقرار می یابند.

مدیرکل گمرک شهید 
رجایی خبر داد

واردات
 2 محموله 

بزرگ نهاده 
کشاورزی 
به کشور

مدیرعامل ش�رکت ملی 
سیاست های  ایران  نفتکش 
پس از توافق هسته ای ایران 
ب�ا گروه 1+5 برای یک دوره 

6 ماهه را تشریح کرد.
علی اکبر صفایی در گفت وگو 
ب��ا مهر ب��ا اس��تقبال از توافق 
هس��ته ای ایران و گروه 1+5 در 
ژنو، گفت: بر اساس توافق های 
انجام شده برای یک دوره 6 ماهه 
برخی از تحریم های موجود نفتی 
لغو و تحریم ه��ای جدید نفتی 
به ویژه در ح��وزه حمل و نقل 
دریای��ی نفت خام و محصوالت 
پتروش��یمی علیه ایران اعمال 

نخواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی 
نفتک��ش ای��ران اف��زود: از این 
رو پیش بینی می ش��ود پس از 

مذاک��رات ژن��و، س��طح فروش 
نفت ایران به مشتریان فعلی و 
صادرات نفت کشور حفظ شود.

ای��ن عض��و هیئ��ت  مدیره 
ش��رکت مل��ی نفتک��ش ایران 
ب��ا اش��اره به کاه��ش برخی از 
تحریم ها و محدودیت های اعمال 
شده بیمه، سرویس های حمل و 
نقل نف��ت و لغو کامل صادرات 
محصوالت پتروشیمی ایران به 
اتحادیه اروپا، اظهار داشت: با این 
وجود در متن پیش نویس توافق 
ایران و گ��روه 1+5، درباره لغو 
تحریم های حاکم بر کشتیرانی 

جزئیاتی منتشر نشده است.
وی با ی��ادآوری این که در 
حال حاضر یکی از ماموریت های 
شرکت ملی نفتکش ایران ارائه 
خدمات حمل و نقل دریایی در 

سطح بین المللی است، تصریح 
کرد: بر این اساس شرکت ملی 
نفتکش ایران از هر گونه توافق 
عملی برای تسهیل ارائه خدمات 
کشتیرانی به ویژه در حوزه حمل 
و نقل نفت خام استقبال می کند.

صفای��ی با تاکید ب��ر اینکه 
شرکت ملی نفتکش ایران انجام 
رایزنی های گس��ترده با تمامی 
دس��ت اندرکاران حم��ل و نقل 
دریایی ملی، بین المللی و پیروی 
ام��ور  وزارت  سیاس��ت های  از 
خارج��ه را در دس��تور کار قرار 
خواهد داد، خاطرنش��ان کرد: با 
مجموعه این اقدامات ش��رکت 
مل��ی نفتکش ت��الش می کند 
گام های موثری در زمینه اجرایی 
شدن مفاد توافق هسته ای ژنو، 

بردارد.

 رئی�س کل بیم�ه مرکزی ایران از لغ�و کلیه تحریم های 
اتحادیه اروپا و آمریکا در زمینه پوش�ش های بیمه ای برای 

نفت خام و فرآورده های آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امین با اعالم استقبال 
بیمه مرکزی از لغو تحریم های بیمه ای اتحادیه اروپا و آمریکا، گفت: 
به دنبال توافقات هس��ته ای ژنو، تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا 
در ارتباط با ارائه کلیه پوش��ش های بیمه ای مربوط به نفت خام و 

فرآورده های آن لغو شد.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: بیمه مرکزی ضمن استقبال 
از رفع بخش��ی از تحریم های بیمه ای، به شرکت های کشتیرانی و 
مالکان شناورهای ایرانی توصیه می کند با توجه به ظرفیت مناسب 
صنعت بیمه کشور برای ارائه پوشش های مسئولیت و حمل و نقل 
نفت و پتروشیمی، اخذ پوشش های بیمه از بازار داخلی بیمه کشور 
را ادامه دهند تا ظرفیت و پتانس��یل های صنعت بیمه ایران که در 

پی این تحریم های ایجاد شده بود، از بین نرود.
امین افزود: بدیهی است صنعت بیمه کشور در صورت لزوم از 
مشارکت بیمه گران خارجی در این پوشش ها نیز استقبال می کند.

به دنبال تش��دید تحریم های بیمه ای علیه صنعت بیمه ایران، 
شرکت های بیمه ای خارجی از همکاری با شرکت های بیمه ایرانی 
منع شدند؛ اما این تحریم ها فرصت تازه ای برای صنعت بیمه کشور 
رق��م زد و بازارهای تازه ای را برای فعاالن این صنعت پدید آورد و 
برخ��ی از بازارهای بزرگ انحص��اری بیمه که در اختیار بیمه گران 

خارجی بود در اختیار بیمه گران داخلی قرار گرفت.

رش�د  مرک�زی  بان�ک 
نقدینگی سال 91 را 29 درصد، 
رش�د اقتصادی را منفی 5/8 
درصد، ت�ورم را 30/5 درصد، 
رش�د جمعی�ت را 1/2درصد، 
بدهی خارجی دول�ت را 7/6 
میلیارد دالر اعالم و از افزایش 
15/4درصدی انتشار اسکناس 

و مسکوک خبر داد.
بان��ک مرکزی در گزارش��ی، 
نماگرهای اقتصادی مربوط به سال 
91 را منتش��ر کرد. بانک مرکزی 
رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 
را در سال 91 منفی 5/8 و بدون 
نفت منفی 3/1 درصد اعالم کرد.
پیش از این بانک مرکزی رشد 
تولید ناخالص داخلی برای 9 ماهه 
سال 91 را با احتساب نفت منفی 
5/4 و بدون احتساب نفت منفی 

2/4 درصد اعالم کرده بود.
همچنین میزان نقدینگی در 
پایان اس��فند 91 نسبت به پایان 
اسفندماه سال قبل آن از 29درصد 

رشد برخوردار شده است.
بنا ب��ه اعالم بان��ک مرکزی، 
پول، شبه پول و سپرده های بخش 
غیردولتی به ترتیب از رشد 22/8، 
31/2 و 29/3 درصدی برخوردار 

شده اند.
پیش��تر بانک مرکزی میزان 
رشد نقدینگی در آذر 91 نسبت 
به اسفند 90 را 20/4، پول 5/5، 
ش��به پول 25/7 و س��پرده های 
بخش غیردولت��ی را 22/3درصد 

اعالم کرده بود.
بنا به ای��ن گزارش، در حالی 
که نرخ تورم س��ال گذشته 30/5 
درصد بوده در مهرماه 92 به 40/4 

درصد رسیده است.
همچنین شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در اس��فند 91 
نسبت به اسفند سال 90 از 41/2 
درصد و در اس��فند 91 نسبت به 
بهم��ن 91 از 3/9 درص��د رش��د 

برخوردار شده است.
ب��ر این اس��اس، ن��رخ تورم 
در 12ماه��ه منتهی ب��ه ماه های 
فروردی��ن، اردیبهش��ت و خرداد 
س��ال جاری به ترتیب 32/3، 34 

و 35/9 درصد بوده است.
تابس��تان 92 نیز ن��رخ تورم 
تیر 37/5، مرداد 39 و ش��هریور 
41/6درصد اعالم ش��ده بود، نرخ 
تورم 12ماهه منتهی به مهرماه 92 

نیز به 40/4درصد رسیده است.
بر این اس��اس، بررسی میزان 
رشد تورم نشان از کند شدن این 
رون��د دارد، به ط��وری که میزان 
رش��د تورم 12ماه��ه در ماه های 
فروردی��ن تا مردادماه بین 1/5 تا 
1/9 درصد متغیر بوده، در شهریور 
و مهرماه روند افزایش کندتر شده 
و به ترتیب 1/1 و 0/3 بوده است.
نرخ بیکاری س��ال گذش��ته 
12/2درصد اعالم شده که بر این 
اساس 13/8درصد جمعیت بیکار 

در نقاط شهری ساکن هستند.
میزان جمعیت سال گذشته 
76 میلی��ون نفر اعالم ش��ده که 
بر این اس��اس 54/6 میلیون نفر 
در شهرها و 21/4 میلیون نفر در 

روستاها پراکنده هستند.
بنا ب��ه اعالم بان��ک مرکزی، 
میزان رشد جمعیت سال گذشته 
1/2 درصد بوده و در هر کیلومتر 

مربع 46/1 نفر ساکن بوده اند.
بر اساس این گزارش: جمعیت 
فعال کشور 24/1 میلیون نفر در 
سال 91 بوده و نرخ بیکاری 12/2 
درصد اعالم ش��ده است که نرخ 
بیکاری در شهرها 13/8 درصد و 
در روستاها 8/2 درصد بوده است، 
همچنی��ن 19/9 درصد از زنان و 
10/5 درصد مردان بیکار بوده اند.

گزارش می افزاید: 24/5  این 
درصد جوانان 15 تا 29 س��اله و 
همچنین 26/9 درصد جوانان 15 

الی 24 ساله بیکار هستند.
بنا ب��ه اعالم بان��ک مرکزی، 
دولت سال گذشته 56 هزار و 820 
میلیارد تومان درآمد داشته است.
میزان بدهی خارجی دولت در 
پایان سال گذشته 7682 میلیون 

دالر بوده است.
بان��ک مرکزی متوس��ط نرخ 
دالر آمریکا در بازار بین بانکی را 

12260 ریال اعالم کرده است.
بر اساس این گزارش: میزان 
اسکناس و مسکوک  منتشر شده 
در س��ال 91 ب��ا افزای��ش 15/4 
درصدی نس��بت به س��ال 90 به 
390420/2 میلیارد ریال رسیده 

است.
میزان اسکناس و مسکوک نزد 
بانک ها در پایان سال 91 با کاهش 
13/2درصدی به 41445 میلیارد 

ریال رسیده است.
و  ط��ی س��ال های 88، 89 
90 میزان اس��کناس و مسکوک 
منتش��ر ش��ده به ترتیب از رشد 
15، 39 و 21درص��دی برخوردار 
شده است که سال 89 همزمان با 
اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها 

بوده است.

پس از توافق هسته ای تشریح شد
سیاست شرکت ملی نفتکش ایران

 طی 6 ماه

از سوی بانک مرکزی
گزارش اقتصادی 

سال 91
 منتشر شد

توصیه رئیس کل بیمه مرکزی 
به شرکت های کشتیرانی ایرانی


