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کوتاه اقتصادی

سخنرانی
ب��ه مناس��بت فرارس��یدن 28 صف��ر س��الروز رحل��ت 
جانگداز پیامبر عالیقدر اس��ام و ش��هادت س��بط اکبر 
حضرت مجتبی)ع( و ش��هادت حضرت رضا)ع( از شب 
21 صف��ر تا پای��ان ماه صفر بعد از اقام��ه نماز مغرب و 
عشاء در مس�جد احمدیه نارمک باالتر از چهارراه 
سرس��بز مجلس ع��زاداری برپاس��ت و خطیب توانا 
حجت االسالم والمس�لمین فرقانی خراسانی 

افاضه می فرمایند.
از طرف اصالحی- مسئول دفتر حوزه

تسلیت
همکار محترم جناب آقای مجید حسام

مصیبت درگذش��ت همش��یره گرامیتان را تسلیت عرض نموده و 
از خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی و 
برای شما و دیگر بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمائیم.
سرپرست، مدیران و کارکنان موسسه کیهان

* معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
تاکید بر اینکه بنزین تولیدی پتروش��یمی ها استاندارد است، جزئیات 
عرضه بنزین اروپایی در تهران و س��ایر کانشهرهای کشور را تشریح 
کرد و گفت: از پایان دی در 50 درصد جایگاه های تهران و کرج، بنزین 
یورو 4 توزیع می شود. شاهرخ خسروانی درباره آخرین وضعیت عرضه و 
توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در کانشهرها، گفت: 
در حال حاضر بخش زیادی از پروژه های توسعه ای و ارتقای کیفیت در 
پاالیشگاه ها راه اندازی و در مدار بهره برداری قرار گرفته است. معاون 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اعام اینکه 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از اواسط دی ماه تمام جایگاه های 
اراک بنزین یورو 4 توزیع خواهند کرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی 

تعدادی از جایگاه های تهران در حال توزیع بنزین یورو 4 هستند.
* رئیس اتحادیه کشوری مشاوران امالک از کاهش 22 درصدی 
قیمت مس�کن در س�ال جاری خب�ر داد و گف�ت: هنوز جای 
چانه زنی وکاهش قیمت مس�کن در بازار وجود دارد. مصطفی 
قلی خسروی با اشاره به بازار مسکن در فصل پاییز امسال گفت: 
عالوه بر حذف حباب 20 درصدی از بازار مسکن، قیمت مسکن 

در فصل پاییز دو درصد دیگر کاهش یافته است.
* مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز از چین به عنوان مهمترین مشتری 
گوگرد ایران نام برد و اعام کرد: حجم درآمدهای س��االنه کش��ور از 
محل صادرات گوگرد و گاز مایع به حدود یک میلیارد دالر رس��یده 
است. محمدعلی براتی درباره آخرین وضعیت صادرات گوگرد ایران، 
گفت: در حال حاضر پس از تامین نیازهای صنایع داخلی تمامی گوگرد 
بنتونیت و کلوخه پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی و شهید هسامی نژاد 

به بازارهای جهانی صادر می شود.
* با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مش�ترکین با 
پیش ش�ماره های 2240 الی 2243 و 2218، 2250 الی 2253، 
2230 ال�ی 2233، 2630 ال�ی 2633 و 2614 از روز ش�نبه به 

مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.
* بر اس��اس جدیدترین آمار گمرک جمهوری اس��امی ایران، حجم 
تجارت خارجی غیرنفتی ایران با دنیا در 9 ماه سال جاری به 62 میلیارد 
و 493 میلیون دالر رس��ید. بر اس��اس آمار 9 ماهه گمرک جمهوری 
اس��امی ارزش واردات در این مدت 33 میلیارد و 266 میلیون دالر 
است. همچنین در مدت سه فصل اول سال 92 ارزش کاالهای صادراتی 

غیرنفتی 29 میلیارد و 241 میلیون دالر برآورد شده است.

وزیر صنعت و تجارت:

سبدکاالجایگزینیارانهنقدینمیشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
موضوع جایگزینی سبد کاال با 
پرداخت یارانه نقدی را، رد کرد.
در  نعم��ت زاده،  محمدرض��ا 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سبد 
کاالی��ی هدیه ای اس��ت که دولت 
برای گروهی از جامعه درنظر گرفته 

و یارانه نیست.
وی ادام��ه داد: دولت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت لیستی را 
تهیه که براساس آن افراد مشمول 
کاالیی مش��خص  دریافت س��بد 

شده اند.
او ب��ا تأکید بر این که ارائه این 
س��بد در س��ال جاری برای دو بار 
تصویب ش��ده گفت: اگر قرار باشد 
این سبد کاالیی سال آینده هر 3 
ماه یک بار ارائه شود وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آمادگی کامل برای 

این کار را دارد.
بنابراین گ��زارش: پیش از این 
یک مق��ام آگاه در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفته بود که ارائه 
س��بد کاالیی پیش درآمدی برای 

حذف یارانه های نقدی است.
در  دول��ت  وی،  گفت��ه  ب��ه 
صحبت های خ��ود به طور ضمنی 

احتمال حذف یارانه های نقدی را 
مطرح کرده و قرار است سبدهای 
کاالی��ی را جایگزی��ن پرداخ��ت 

یارانه های نقدی کند.
این مقام مس��ئول با تأکید بر 
این ک��ه یارانه نقدی قرار اس��ت به 
سمت ارائه سبد کاالهای مصرفی 
سوق داده شود، گفت: البته معاون 
اول رییس جمه��ور اع��ام ک��رده 
ک��ه دول��ت ت��ا در ای��ن زمینه به 
قطعیت نرسد به پرداخت یارانه ها 
به ص��ورت نقدی ادام��ه می دهد. 
این گ��زارش می افزای��د: پیش از 
این مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمه��ور درمورد 
نح��وه اصاح��ات ب��رای پرداخت 
یارانه ها ی��ا توقف نقدی آن عنوان 
کرده بود که مناب��ع تأمین مبالغ 
در هدفمن��دی یارانه ه��ا از طریق 
قیمت هاس��ت و کاما مش��خص 
اس��ت، اما یکی از روش های توزیع 

این منابع نقدی خواهد بود.
محمدباقر نوبخت تأکید کرده 
بود، در هر حالتی حداقل از روش 
نقدی هم اس��تفاده می ش��ود، اما 
تنها روش مطلوب نیست و راه های 
دیگ��ری وجود دارن��د که می توان 

ب��ا آن ب��ه همان میزان ب��ه مردم 
خدمت رس��انی و رضای��ت آنها را 

جلب کرد. 
وی تصری��ح ک��رده ب��ود این 
ک��ه روش نقدی در س��ال 1393 
کام��ًا قط��ع ش��ود و پرداختی ها 
غیرنق��دی باش��د به هی��چ عنوان 

اجرایی نخواهدشد.
نوبخت با اشاره به این که دولت 
بر خود فرض می داند که حداقل تا 
پایان س��ال جاری دو سبد غذایی 
را تقدیم اقشار شریف اما با درآمد 
محدود کند، گفت��ه بود که ما در 
بودجه سال آینده نیز اعتباراتی را 

تخصیص داده ایم تا در 
هر فصل از سال آینده 
نیز بتوان س��بد کاالیی 
ب��ه گروه های هدف  را 

تقدیم کنیم.
در حساب 
خانوارها 

شارژ می شود
یک مقام مس��ئول 
در وزارت صنع��ت نیز 
گف��ت: اعتب��ار س��بد 
ش��ماره  در  کاالی��ی 
سرپرس��تان  حس��اب 
سامانه  براساس  خانوار 
هدفمندی یارانه ها ش��ارژ می شود 
و این اعتبار قابلیت نقدش��وندگی 
ندارد.این مقام مسئول در گفت وگو 
با فارس درخص��وص نحوه توزیع 
س��بد کاالیی بین 15میلیون نفر 
اعام کرد: عرضه س��بد کاالیی از 
طریق سامانه الکترونیک هدفمندی 

یارانه ها خواهد بود.
وی در واکنش به این س��ؤال 
که آیا بص��ورت کاالیی یا بصورت 
کارت الکترونیک خواهد بود، گفت: 
این دو سبد کاالیی بصورت کارت 

الکترونیک خواهد بود.

این مق��ام مس��ئول گفت: بنا 
الکترونی��ک  کارت  ک��ه  نداری��م 
جدیدی صادر کنی��م بلکه اعتبار 
تحویل این کاال در شماره حساب 
سرپرستان خانوار براساس سامانه 

هدفمندی یارانه ها شارژ می شود.
وی افزود: این اعتبار قابلیت نقد 
ش��وندگی ندارد و از فروشگاه های 
مش��خص باید این س��بد کاالیی 
بنابراین  تحوی��ل گرفت��ه ش��ود. 
گ��زارش: مع��اون بازرگانی داخلی 
وزارت صنع��ت و تج��ارت خب��ر 
داد: رقم��ی بیش از ه��زار میلیارد 
تومان برای دو سبد کاالیی درنظر 
گرفته شده است.شایان ذکر است: 
براساس برنامه ریزی های دولت، قرار 
است دو سبد کاالیی به 15 میلیون 
خانوار ایرانی در بهمن و اسفندماه 

امسال اختصاص یابد.
ارزش ای��ن س��بد کاالیی که 
در آن گوش��ت مرغ، پنیر، روغن و 
برنج پیش بینی شده، حدود 1000 
میلی��ارد تومان بنا به گفته معاون 
بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن 

و تجارت است.
ح��ال اگ��ر ارزش ه��ر س��بد 
کاالی��ی دولت را محاس��به کنیم، 

در واقع ارزش هر سبد برای حدود 
15میلیون خانوار ایرانی )تقس��یم 
اعتبار 1000 میلیارد تومانی بر دو 
سبد 500 میلیارد تومان می شود 
که س��هم هر خانوار از آن )توزیع 
500 میلیارد تومان به 15 میلیون 
خانوار به طور مساوی(، 33 هزار و 

333 تومان است.
به عبارت دیگر، ارزش دو سبد 
کاالی��ی دولت به ه��ر خانوار برای 
بهمن و اسفندماه امسال در مجموع 

66 هزار و 666 تومان می شود.
مس��ئوالن دولت��ی گفته ان��د: 
کارکنان دولت، مس��تمری بگیران 
تامین  دول��ت، مس��تمری بگیران 
اجتماعی، بازنشس��تگان لشکری، 
بازنشس��تگان کش��وری، سازمان 
بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، 
خبرنگاران و دانش��جویان متاهل، 
مشمول دریافت سبد کاالیی دولت 

را شامل می شوند.
محمدرضا نوبخت س��خنگوی 
دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی دولت ه��م اعام کرده 
است: دولت قصد دارد در سال 93 
هر فصل، یک سبد کاالیی به مردم 

اختصاص دهد.

کارگران مشمول دریافت 
س�بد وی�ژه کاالی�ی دولت 

هستند.
یک مقام مس��ئول در وزارت 
کار، رفاه و تعاون در گفت وگو با 
مهر ضمن اعام خبر فوق گفت: 
تاکنون دریافت این س��بد برای 
3/5 میلی��ون کارگر حداقل بگیر 
کش��ور قطعی و مش��خص شده 

است.
برای  وی خاطرنش��ان کرد: 
س��ایر گروه ها نیز وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی در حال 
برنامه ریزی و دس��ته بندی افراد 
مش��مول اس��ت و بزودی سایر 
گروههای مشمول قانون کار که 

باید مشمول سبد حمایتی دولت 
باشند، معرفی خواهند شد.

این مقام مس��ئول در وزارت 
کار ب��ه ای��ن مطلب هم اش��اره 
کرد که قائدتا مدیرانی که مانند 
قان��ون کار  کارگ��ران مش��مول 
هستند از لیست وزارت کار برای 
دریافت سبد حمایتی مستثنی 

خواهند شد.
وی بی��ان داش��ت: در حال 
برنامه ریزی برای شناسایی همه 
مشموالن واقعی از جمعیت 12 
نفری کارگران مشمول  میلیون 
قانون کار کش��ور و ارائه لیس��ت 

نهایی به دولت هستیم.
شایان ذکر است، رئیس جمهور 

در هفته های گذش��ته در قالب 
ارائه گزارش عملکرد 100 روزه 
اقتصادی دولت اعام کرد، بزودی 
دو بس��ته ویژه حمایتی از سوی 
دولت در ماه های بهمن و اسفند 
در بین گروه ه��ای هدف توزیع 
خواهد ش��د و این اق��دام دولت 
تاش��ی اس��ت در جهت تقویت 
قدرت معیشت و خرید کارگران 

و مشموالن قانون کار.
همچنی��ن اعام ش��د دولت 
ای��ن  ب��رای  را  اعتب��ارات الزم 
کار تامی��ن ک��رده و از طری��ق 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
برنامه ری��زی و به اجرا گذاش��ته 

می شود.

حق مسکن کارگران با تصویب هیئت دولت دو برابر شد و 
به رقم 200 هزار ریال در ماه رسید.

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس، بر اس��اس اعام محمدباقر نوبخت 
س��خنگوی دولت، در جلس��ه دیروز هیئت دولت با پیشنهاد شورای 
عالی کار مبنی بر درخواست افزایش حق مسکن کارگران به 2 برابر، 

موافقت کرد.
ناصر برهانی در این خصوص اظهار داشت: افزایش دو برابری حق 
مسکن از ابتدای مردادماه مشمول همه کارگران شاغل کشور می شود.
دبیرکانون عالی ش��وراهای اسامی کار کشور افزود: طبق مصوبه 
شورای عالی کار این افزایش باید از ابتدای مردادماه امسال در حقوق 
ماهیانه کارگران اعمال می شد که با مصوبه دولت، مابه التفاوت 5 ماه 

گذشته هم به کارگران پرداخت خواهد شد.
این گزارش می افزاید: حق مسکن کارگران ماهیانه 100 هزار ریال 

است که با مصوبه هیئت وزیران به 200 هزار ریال افزایش می یابد.

یک مقام مسئول:

3/5میلیونکارگرسبدکاالیرایگانمیگیرند

با تصویب دولت
حقمسکنکارگراندوبرابرشد

ظرفیت پهنای باند مخابرات 
استان تهران 50 و استان البرز 

100درصد افزایش می یابد.
غامرضا شیدایی نایب رئیس و 
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات 
اس��تان تهران با بیان این مطلب 
که با افزایش 50درصدی ظرفیت 
پهنای باند در استان تهران وضعیت 
کیفیت و سرعت خطوط اینترنت 
مخاب��رات   )ADSL( پرس��رعت 
ارتقا می یابد گفت: به زودی شاهد 
افزایش رضایت مندی مشتریانی که 
نسبت به دریافت اینترنت پرسرعت 
از ش��رکت مخابرات استان تهران 

اقدام کردند، خواهیم بود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
کاهش قیمت اینترنت خاطرنشان 
کرد: با برنامه های اعام شده توسط 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 

ظرفیتاینترنتپرسرعت
استانهایتهرانوالبرزافزایشمییابد

رئیس اتحادیه کش�وری 
ط�ال و جواه�ر از 3 عام�ل 
کاهش قیمت اونس جهانی 
طال در یک سال اخیر، خبر 

داد.
در  آرای  کش��تی  محم��د 
گفت وگو با فارس با اش��اره به 
کاه��ش 25 درص��دی قیمت 
اونس در یک سال اخیر، گفت: 
تزریق چندین میلیارد دالر به 
بازار مالی آمریکا و افزایش ارزش 
دالر، آغاز رون��د خروج اقتصاد 
دنی��ا از رکود و کاهش ش��دید 
تقاضای جهانی طا س��ه عامل 

کاهش قیمت ها است.
وی با بیان اینکه پس از 12 
سال بیش��ترین کاهش قیمت 
ط��ا در بازاره��ای جهانی رخ 
داده اظهار داش��ت: طا در یک 
سال25 درصد از ارزش خود را 

از دست داد.
وی افزود: معموال در روزهای 
پایانی س��ال میادی به دلیل 
ش��رکت های  حساب  تس��ویه 
مال��ی و رد و بدل ش��دن طا 
به ص��ورت فیزیک��ی، تقاضای 
طا افزایش و به تبع آن قیمت 
طا رش��د می کند ام��ا عوامل 
مختلفی مانند آغاز روند خروج 
از رکود اقتصادی و تزریق پول 
به بازارهای مالی آمریکا موجب 
تقوی��ت دالر و کاه��ش ارزش 

اونس جهانی شد.
اینکه  بیان  با  کش��تی آرای 
چندی��ن میلی��ارد دالر به بازار 
مالی آمریکا تزریق شده گفت: 
پیش بینی می ش��ود تا 10 روز 
آین��ده قیم��ت اون��س در این 
س��طح باقی مانده و در ش��روع 
س��ال جدید میادی، تحوالت 
قیمتی بس��تگی ب��ه آمارهایی 

که از وضعیت اقتصادی منتشر 
می شود، دارد.

به گفته وی انتشار آمارهای 
اقتصادی شرایط اقتصاد جهان 
و کش��ورهای اروپایی و آمریکا 
را نش��ان می دهد که می تواند 
ب��ر حرکت ب��ازار جهانی طا و 

بازارهای مالی تاثیرگذار باشد.
نای��ب رئیس اتحادیه طا و 
جواهر استان تهران تصریح کرد: 
برداش��ت عمومی تحلیل گران 
اقتصادی این است که وضعیت 
اقتص��اد جه��ان بهتر از س��ال 
گذش��ته اس��ت و پیش بین��ی 
می ش��ود این روند مثبت ادامه 

یابد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه 
هم اکنون بیش از 15 روز آینده 
را نمی ت��وان پیش بین��ی کرد، 
تصری��ح کرد:فعا ب��ا توجه به 
وضعیت موجود به نظر می رسد 
در این دوره تغییر محسوس��ی 
را در ب��ازار جهانی طا ش��اهد 

نباشیم.
رئیس اتحادیه کشوری طا 
و جواهر با اشاره به سیر قیمت 
اونس در س��ال  های گذش��ته، 
گف��ت: قیمت اون��س در اکتبر 
2011 با ثبت رقم 1927 دالر 
به باالترین سطح خود رسید و 
از هم��ان ماه این روند برعکس 
ش��د که احتماال ناشی از اشباع 

بازار بود.
وی ادام��ه داد: همچنین با 
کاهش رش��د اقتصادی چین و 
هند، تقاضای جهانی طا کاهش 
یافت، در آن سال ها بسیاری از 
کشورها به شورای جهانی طا 
درخواس��ت خرید می دادند اما 
هم اکنون هیچ گونه درخواستی 
به این شورا نرسیده است و  این 

نش��ان دهنده کاه��ش تقاضای 
جهانی این فلز گران بها است.

کشتی آرای افزود: در واقع 
در دوره ای بخشی از دارایی های 
کشورها به طا تبدیل شد و در 
ح��ال حاضر دوره اج��رای این 
فرایند به اتمام رس��یده است، 
بنابرای��ن تقاضای ط��ا از این 
ناحیه در جهان به شدت کاهش 
یافته و همین مسئله بر کاهش 
قیمت ه��ا تاثیر قاب��ل توجهی 

داشته است.
وی تاکی��د ک��رد: تقاضای 
جهانی اونس ب��ه حداقل خود 

رسیده است.
نای��ب رئیس اتحادیه طا و 
جواهر استان تهران در پاسخ به 
این سوال که تاثیر افت قیمت 
اونس بر بازار داخلی محسوس 
انتظار  باالخ��ره  نبوده گف��ت: 
تنظیم و نظم در بازار یک ابزار 
مدیریتی است و در حال حاضر 
قیمت های سکه و طا در بازار 
داخلی کاما با قیمت ارز و اونس 

جهانی تناسب دارد.

کشتی آرای اعالم کرد

دالیل سقوط قیمت جهانی طال

وزیر تع�اون، کار و رفاه اجتماع�ی گفت: دولت در 
حرکت ه�ای کارآفرینی ب�ه ج�ای مداخله گری نقش 
هدایت گ�ری را برعهده گرفته تا از جریان کارآفرینی 

در کشور حمایت کند.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه دولت تمهیدات 
بس��یاری را برای حمایت و تسهیل گری در بخش کارآفرینی 
به کار گرفته، اظهار کرد: در راستای برنامه پنجم توسعه، 13 
ماده برای گسترش کارآفرینی پیش بینی شده که با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موانع کارآفرینی 
ت��اش می کنیم تا اقدام��ات خوبی را به منظور بهبود فضای 

کسب و کار و کارآفرینی در کشور به نتیجه برسانیم.
وی که در مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر کشوری سخن 
می گفت، از ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی خبر داد و گفت که 
راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای کارآفرینان را 
در دولت دنبال می کند تا بستری برای فعالیت کارآفرینان در 

عرصه بین المللی باشد.
ربیعی از کارآفرینی به عنوان موتور توس��عه همه جانبه و 
رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور نام برد و با بیان اینکه 
گام نخست کارآفرینی خاقیت است، تقدیر از کارآفرینان ملی 

را ارزشگذاری برای حرکت کارآفرینی دانست.
به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سودآوری تنها 
هدف کارآفرینی نیس��ت و حرکت ها در این مس��یر باید به 

گونه ای باشد که جامعه از رشد و پیشرفت محروم نماند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود راه اندازی سامانه و 
بانک اطاعات کارآفرینی، برنامه ریزی برای ترویج کارآفرینی 
و برگ��زاری دوره های آموزش��ی تخصص��ی کارآفرینی را از 
اولویت های وزارتخانه متبوع خود در 100 روز نخست کاری 

برشمرد.
ربیع��ی در پایان از طراحی نظ��ام کارآفرینی و نظارت بر 
توس��عه مراک��ز کارآفرینی خبر داد و تاکی��د کرد که صدای 

کارآفرینان در کشور باید بیش از پیش شنیده شود.
بنابراین گزارش: در هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان 
برتر کشور، از مجموع 27 هزار و 610 نفر کارآفرین ثبت نام 
شده 73 درصد مرد و 27 درصد از بانوان مشارکت داشتند.

تعداد کل اش��تغال ایجاد شده توسط کارآفرینان بیش از 
48 هزار نفر بوده که این رقم نسبت به جشنواره سال قبل از 

رشد 11درصدی برخوردار بوده است.
در هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر کشور از 

14 نفر کارآفرین برتر تقدیر شد.

وزیر کار:
دولتازجریانکارآفرینی

حمایتمیکند

شاخص کل بورس تهران 
در آخری�ن روز  کاری هفته 
با رشد 77 واحدی در مدار 

88 هزار واحد تثبیت شد.
به گزارش ایرن��ا، نمادهای 
ف��والد مبارک��ه، مل��ی مس و 
گل گهر بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص ثبت کردند و باعث 
شدند تا این متغیر در رقم 88 
ه��زار و 190 ق��رار بگیرد. این 
در حالی اس��ت ک��ه نمادهای 
هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو و 
بیشترین  غدیر  سرمایه گذاری 
تاثی��ر منفی را ب��ر این متغیر 

ثبت کردند.
ش��اخص صنعت نیز 260 
واح��د باال رف��ت. همچنین در 
حالی که ش��اخص ب��ازار اول 
افت 117 واحدی را ثبت کرد، 
ش��اخص بازار دوم با رشد هزار 

و 88 واحدی مواجه شد.
س��رمایه گذاران تاالر حافظ 
بی��ش از یک میلی��ارد و 528 
میلیون برگه سهم و حق تقدم  
را در روز چهارش��نبه به ارزش 
5 هزار و 611 میلیارد ریال در 
123 هزار نوبت معاماتی داد و 

ستد کردند.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت 
گ��روه مال��ی در حال��ی که در 
صدر برترین صنایع بورس قرار 
گرفت که بیش از 984 میلیون 
برگه سهم ا ین گروه به ارزش 
ی��ک هزار و 851 میلیارد ریال 
از این گ��روه در بازار مورد داد 
و س��تد قرار گرفت و بانک ها و 
گروه ش��یمیایی ها نیز در رتبه 

دوم ایستاد.
در پای��ان معام��ات دیروز 
بان��ک ص��ادرات ب��ا معامل��ه 

636میلیون س��هم ب��ه ارزش 
733 میلیارد ریال، بیش��ترین 
را  معام��ات  ارزش  و  حج��م 
ثبت کرد. سرمایه گذاری سپه 
نیز با معامله 69 میلیون سهم 
و بانک ه��ای مل��ت و تج��ارت 
ب��ه  ترتیب ب��ا معامل��ه 69 و 
51میلیون سهم بیشترین حجم 

معامات را داشتند.
معامله 366 میلیون 

اوراق در فرابورس
ن  ی��ا پا ر  د همچنی��ن 
معامات چهارمین روز دی ماه، 
معامله گ��ران فرابورس بیش از 
366 میلی��ون اوراق به��ادار را 
ب��ه ارزش 2257 میلیارد ریال 

دست به دست کردند.
بر ای��ن اس��اس در جریان 
معامات آخرین روز معاماتی 
س��تد  و  داد  ج��اری  هفت��ه 
366/4میلی��ون اوراق بهادار به 
ارزش 2257/3 میلیارد ریال در 
48 هزار و 760 دفعه معامله به 
ثبت رسید که ذوب آهن اصفهان 
ب��ا جابه جای��ی 39/13میلیون 
سهم به ارزش 189/5 میلیارد 
ریال و پتروش��یمی زاگرس با 
معامله 23/9 میلیون س��هم به 
ارزش 703/4 میلی��ارد ری��ال 
بیش��ترین حجم و ارزش را در 

بازار دیروز داشتند.
م��ات  معا جری��ان  در 
تس��هیات مس��کن هم امتیاز 
تسهیات مسکن فروردین 90 
با بیشترین رشد به قیمت 374 
هزار و 495 ریال رسید و امتیاز 
تس��هیات مسکن آذر 92 هم 
با بیش��ترین کاهش قیمت به 
ن��رخ 375 ه��زار و 239 ریال 

معامله شد.

ب��ه دلیل رقاب��ت در دقایق 
پایانی جلسه معاماتی واگذاری 
ش��رکت  غیرمدیریتی  س��هام 
س��رمایه  گذاری پارس آریان تا 
قیمت 2 هزار و 932 ریال، ادامه 
رقابت به روز شنبه موکول شد.
رشد معامالت بورس انرژی

از سوی دیگر، معامات آخر 
هفته جاری بورس انرژی با داد 
و س��تد برق، میعان��ات گازی، 
حال، متانول و سایر حامل های 
انرژی در مجموع به ارزش 34 

میلیارد ریال به پایان رسید.
بر این اس��اس در معامات 
و  فیزیک��ی  ب��ازار  در  دی��روز 
معامات  در ش��روع س��اعات 
رینگ داخلی 875 تن متانول 
پتروش��یمی زاگ��رس واقع در 
عس��لویه به ارزش 9 میلیارد و 
387 میلیون ریال معامله شد.

گازی  میعان��ات  همچنین 
پاالیشگاه ایام از سوی شرکت 
مل��ی نفت ایران طبق روال هر 
روز عرضه شد و به فروش رسید.
دی��روز همچنین ش��رکت 
پاالیش نف��ت تبریز 480 هزار 
لیتر ح��ال 402 را در رینگ 
داخلی ب��ازار فیزیک��ی عرضه 
ک��رد و ب��ه فروش رس��اند. در 
تابلو سایر حامل های انرژی هم 
200تن بنزول واحد کک سازی 
و پاالیش قطران زرند فروخته 
ش��د. در ب��ازار مش��تقه، 645 
قرارداد سلف موازی استاندارد 
برق در سه نماد بار پیک روزانه، 
میان  ب��اری و ب��ار پای��ه روزانه 
معامله ش��د. تع��داد معامات 
ص��ورت گرفت��ه در تابلو برق 
11مورد و ارزش کل آن حدود 

3 میلیارد ریال بود.

تثبیتشاخصبورسدر88هزارواحد

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: ما پیشنهاد 
کرده ای�م که بخش متفاوت 
از  شبکه اجتماعی وی چت 
دیگر ش�بکه ها حذف شود 
تا دیگر بخش ها برای مردم 

قابل استفاده باشد.
محم��ود واعظ��ی در پایان 
جلس��ه دیروز دول��ت در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به سؤالی 
درباره فیلترینگ وی چت افزود: 
وی چت یک ش��بکه اجتماعی 
چین��ی اس��ت ک��ه در دو ماه 
اخیر توانس��ته است در مقابل 
شبکه های اجتماعی غربی توجه 
زی��ادی را به خود جلب کند و 
هم اکن��ون 400میلی��ون عضو 
دارد ک��ه یک درص��د آنها در 

ایران هستند.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطاع��ات ادام��ه داد: تف��اوت 
وی چ��ت با دیگر ش��بکه های 
اجتماعی در بخش��ی به عنوان 

»nearby« است.
واعظ��ی ادام��ه داد: کمیته 
تعیین مصادیق که این شبکه 
را توقیف کرده، معتقد است که 
این ش��بکه اجتماعی در حریم 
خصوصی دیگران وارد می شود.

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات اظهار داشت: ما هیچ 

ارتباطی ب��ا این موضوع نداریم 
و تنه��ا یک عض��و از 12 عضو 
ای��ن کمیته هس��تیم و قبل از 
جلسه این کمیته در جریان این 
موضوع نبودی��م. واعظی اضافه 
ک��رد: پیش��نهاد کرده ای��م این 
بخ��ش که وی چ��ت را از دیگر 
متفاوت  اجتماعی  ش��بکه های 
کرده فیلتر شود و دیگر بخش ها 
مورد استفاده مردم قرار گیرد.به 
گفته وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطاعات هم اکنون بس��یاری از 
افراد جامع��ه به صورت صحیح 
از این شبکه استفاده می کنند و 
این طور نیست که همه استفاده 
نامناس��ب از این شبکه داشته 
باش��ند؛ بنابراین از نظ��ر ما به 
 nearby غی��ر از ای��ن بخ��ش
شبکه اجتماعی وی چت با دیگر 

شبکه ها تفاوتی ندارد.

پیشنهادوزیرارتباطات
برایرفعفیلترینگویچت

مع�اون برنامه ری�زی ش�رکت آب و فاضالب کش�ور گفت: ش�اخص 
بهره مندی روستاها از آب شرب در حال حاضر 76/7 درصد است.

علی اصغر قانع افزود: در حال حاضر شاخص بهره مندی از آب شرب در مناطق 
روس��تایی کشور 76/7 درصد است و برای دستیابی به شاخص بهره مندی از آب 
شرب در روستاهای کشور به 92 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید بیش از 

75 هزار میلیارد ریال منابع به این بخش تخصیص یابد.
وی با تشریح شاخص برخورداری و بهره مندی از آب شرب روستاهای کشور، 
میزان بهره مندی روس��تاهای کشور در س��ال 1358 را تنها 8 درصد عنوان کرد 
و ادامه داد: همچنین در س��ال 1377 شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی سالم 

روستاهای کشور به 43/7 درصد و در سال 1384 به 65 درصد رسید.
به گزارش مهر، قانع افزود: سال 1388 شاخص برخورداری و بهره مندی از آب 
شرب روستاهای کشور به 75 درصد و در سال 1391 به 76/7 درصد رسیده است.

رشد منفی بودجه 93
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز با بیان اینکه یکی از ضعف های 
الیح��ه بودجه 93 کم توجهی به نگهداری و بهره برداری تاسیس��ات ش��رکتهای 
زیرمجموعه وزارت نیرو است، گفت: تا پایان سال 94 حدود 80 درصد برق کشور 

توسط بخش خصوصی تامین می شود.
علیرضا دائمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سیاست بودجه ای دولت، 
انقباضی اس��ت و  دلیل آن مواجه شدن با رکود تورمی و کنترل نقدینگی است، 
تاکید کرد: رش��د بودجه 93 نس��بت به 92 رشد منفی دارد، سال 92 حدود پنج 
هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی داش��تیم ک��ه 36/6 درصد آن یعنی حدود 

1800 میلیارد تومان محقق شده است.
دائمی ادامه داد: در بودجه92 انتشار و فروش اوراق مشارکت پیش بینی شده 
بود که انتش��ار بخش��ی از این اوراق آغاز ش��د، اما به دلیل اینکه جذابیت الزم را 
نداشت، از سوی بانکها استقبال نشد و برنامه ریزی شده که این اوراق برای تسویه 

بخشی از بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران واگذار شود.
دائمی خاطرنش��ان کرد: در الیحه بودجه س��ال 93 سیاس��ت عمومی دولت 
کاهش وابستگی به بودجه های عمومی بوده و در وزارت نیرو نیز تاش می شود، 

سال آینده تکیه به اعتبارات عمومی را کاهش دهیم.

معاون شرکت آب و فاضالب کشور:
23 درصد روستاها

به آب شرب دسترسی ندارند

رئیس س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار هش�دار داد: ریس�ک 
قراردادهای آتی سکه طال به شدت باال است و به سرمایه گذاران 

غیرحرفه ای توصیه می کنم در این بازار فعالیت نکنند.
به گزارش مهر، علی صالح آبادی گفت: بازار آتی طا ویژه سرمایه گذاران 
حرفه ای و افرادی است که می خواهند در بازار طا پوشش ریسک دهند 

و به جای خرید فیزیکی طا از نوسان قرارداد آتی طا استفاده کنند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اف��زود: ارزش معامات قرارداد 
آتی طا در بورس کاال در سال جاری 32 درصد کاهش نشان می دهد و 

جذابیت طا برای مردم کمتر شده است.
وی تصری��ح ک��رد: س��رمایه گذاران ب��ا س��ایق مختل��ف وارد بازار 
مالی س��رمایه گذاری می ش��وند و متناسب با س��ایق و ریسک پذیری و 
ریس��ک گریزی از خدمات سرمایه گذاری در بانک ها و بازار سهام استفاده 

می کنند اما باید از توان حرفه ای خوبی هم برخوردار شوند.
وی درباره آموزش آکادمیک بورس در دانشگاه ها، گفت: در دانشگاه ها 
رشته هایی مانند حس��ابداری، مدیریت مالی و مهندسی مالی تدریس و 
دوره های آموزشی کاربردی در برخی دانشگاه ها و سازمان ها برگزار می شود.

صالح آبادی افزود: این دوره ها بر اساس نیاز روز  بازار و دانش کاربردی 
بازار س��رمایه تهیه ش��ده است. بازار سرمایه کشور ش��امل چهار بورس، 
فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی اس��ت و با همکاری رس��انه ها برای 

فرهنگ سازی سهامداری تاش می کنیم.

ش�ورای پول و اعتب�ار تامین مالی 4 پروژه ب�زرگ صنعتی و 
نفتی کشور از محل فاینانس خارجی و مستثنی شدن از آئین نامه 

تسهیالت و تعهدات کالن را تصویب کرد.
ش��ورای پول و اعتب��ار در یکهزار و یکصد و هفتادمین جلس��ه خود  
)92/10/3( در راس��تای بهب��ود فضای کس��ب و کار و ایج��اد تحرک و 
فعال س��ازی اقتصاد کش��ور 4 پروژه بزرگ صنعتی و نفتی کش��ور شامل 
پروژه های مرتبط با فازهای 13، 17 و 18 پارس جنوبی، طرح توسعه میدان 
دارخوین و میدان آذر را از رعایت ضوابط مندرج در آئین نامه تسهیات و 

تعهدات کان مستثنی کرد.
به این ترتیب بانک های عامل طرح های مذکور مجاز ش��دند نیازهای 
مالی پروژه های صنعتی مورد نظر را با استفاده از منابع فاینانس خارجی 
در س��قف ارقام اعام شده تامین مالی کرده تا موجبات افزایش ظرفیت 

تولید و رشد اقتصاد در کشور را فراهم آورند.
در ادامه این جلس��ه پیش بینی بودجه س��ال 1393 و متمم بودجه 
س��ال جاری  بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، طرح و مورد بررسی 

قرار گرفت.

هشدار رئیس سازمان بورس؛
ریسکقراردادهایآتیسکهباالست

شورای پول و اعتبار تصویب کرد
فاینانسخارجی4طرحبزرگنفتی

و هدایت س��ازمان تنظیم مقررات 
و همکاری ش��رکت زیرس��اخت، 
شرکت مخابرات و نیز شرکت های 
PAP در آین��ده ش��اهد کاهش 
قیم��ت اینترن��ت ب��رای کاربران 

می شویم.
ش��یدایی، گزینه ه��ای اصلی 
تأثیرگذار در تعرفه اینترنت برای 
کاربران نهایی را، قیمت تجهیزات 
الیه دسترس��ی و انتق��ال، قیمت 
 GateWay پهنای باند دریافتی از
ورودی کش��ور، هزینه های نیروی 
انسانی و انرژی مصرفی در بخش و 
نیز هزینه تجهیزات جانبی منصوبه 

اعام کرد و گفت: باتوجه به کاهش 
نرخ دالر و تورم در کش��ور امکان 
کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران 

بوجود آمده است.
وی خاطرنش��ان کرد: باتوجه 
به ن��گاه جدی��د وزارت ارتباطات 
و ف��ن آوری اطاع��ات در زمینه 
گس��ترش توس��عه  IT در نق��اط 
مح��روم، ش��رکت مخاب��رات نیز 
آمادگ��ی خود را ب��رای همکاری 
بیش��تر با دول��ت و کاهش تعرفه 
اینترنت و توس��عه IT در کش��ور 
و بخصوص در نقاط محروم اعام 

می دارد.


