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وزیر نفت مصر سفر به ایران را
تکذیب کرد

شاخص

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 50(36.400

) 50( 40.300

)0(45.200

5.320

9.900

1.131.000

) 140000( 11.110.000 11.117.000

5.620.000

2.980.000

1.850.000

(دالر)

مقدار

79/632

تهران

) 52( 36.248

) 16( 40.364

) 117(45.313

5.320

9.916

1.125.030

) 120000(11.148.000 11.110.000

5.610.000

2.960.000

1.870.000

)-2(1.279

تغییر

+494
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نرخ بیکاری باز هم افزایش یافت

وزارت اقتصاد موظف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران می شود

بیکاری  3میلیون و  300هزار نفر در تابستان امسال
بر خالف روند کشوری ،نرخ بیکاری
درخراسان رضوی کاهش یافت
درحالیکهنرخبیکاریدرکلکشوروبسیاریازاستان
ها افزایش یافته ،این روند در خراسان رضوی معکوس
اس��ت .طی ماه های قبل ،نرخ بیکاری در خراسان
رض��وی بیش از  14درص��د بود و جزو استان های با
نرخ بیکاری باال قرار داشت .اما طبق آخرین گزارش
مرکز آمار این روند در تابستان امسال معکوس شده و
نرخ بیکاری استان به  12.5درصد یعنی  0.2واحد
کمتر از متوسط کشور رسیده است .در این نمودار نرخ
بیکاری  3فصل ،برای  5استان کرمانشاه ،چهارمحال
و بختیاری ،اصفهان ،البرز و خوزستان به عنوان استان
هایی که بیشترین نرخ بیکاری را در تابستان امسال
داشته اند در کنار سه استان تهران ،خراسان رضوی
و جنوبی نمایش داده شده اس��ت .رون��د بیکاری در
خراسان جنوبی و تهران نیز مشابه کل کشور بوده و به
مرور افزایش یافته است.

یک ساعت فعالیت شغلی داشته باشد.
بر این اساس در تابستان امسال 12.7
درصد یعنی  3میلیون و  337هزار نفر
بیکار بوده اند؛ یعنی نتوانسته اند کاری
برای خود بیابند حتی در حد یک ساعت
در هفته.مقایسه این ارقام با فصل بهار
امسال حکایت از رشد همه متغیرها دارد؛
نرخ مشارکت از  39.5درصد به 40.4
درص��د رسیده اس��ت .یعنی در تابستان
نسبت به بهار ،حدود  620هزار نفر به
تعداد کسانی که خواهان فعالیت شغلی
ب��وده ان��د اف���زوده ش��ده اس��ت .همچنین
تعداد شاغالن نیز با افزایش  400هزار
نفری به  23میلیون نفر رسیده است.
اما همزمان  220هزار نفر هم بر تعداد
بیکاران اف��زوده ش��ده تا ن��رخ بیکاری از
 12.2درصد در بهار به  12.7درصد در
تابستان برسد.

از میان خبرها
 26درصد افراد جویای کار از طریق
کاریابی ها شاغل شدند

مدیرکل کاریابیهای وزارت کار اع�لام ک��رده که در 7
ماهه ابتدای امسال بیش از  350هزار نفر جویای کار در
موسسات مشاوره شغلی و کاریابی ثبتنام کرده اند که از
این تعداد حدود  93هزار نفر به کار گماشته شدند.اکبرنیا
توضیح داد که از این تعداد بیش از  110هزار نفر را زنان
و بیش از  241هزار نفر را مردان تشکیل میدهند که هر
ک��دام از این اف��راد دارای مهارتهای مختلف و مدارک
تحصیلی از بیسواد گرفته تا فوق لیسانس و باالتر هستند.
به گزارش فارس اکبرنیا در مورد وضعیت تحصیلی و سواد
ثبتنامکنندگان،بابیاناینکهازمیانثبتنامشدگانمرد،
 7هزار و  552نفر فوقلیسانس و باالتر و  46هزار و 806
نفر لیسانس و بیش از 20هزار نفر نیز فوق دیپلم داشتهاند،
گفت :در این خصوص بیش از 191هزار نفر از مردان بدون
مهارت و بیش از  50هزار و  500نفر دارای مهارت بودند
که به فرصتهای شغلی اعالم شده ،معرفی شدهاند .وی
افزود :در مجموع  92هزار و  843نفر از میان مردان و زنان
ثبتنام شده به کار گمارده شدهاند که عمدتا از افراد بدون
مهارت و دارای مدرک تحصیلی دیپلم بودهاند.
▪ ▪هزینه  156هزار تومانی ثبت نام در کاریابی

اکبرنیا در توصیهای به کارجویان گفت که تنها از طریق
کاریابیهای دارای مجوز اقدام کنند و فریب کاریابیهای
غیرمجاز و تقلبی را نخورند .وی در پاسخ به این سوال که
هزینه دریافت شده از کارجویان برای ثبتنام در سامانه
کاریابیها چه میزان است گفت :طبق قانون برای ثبتنام
اطالعات  156ه��زار تومان دریافت شده و در ادام��ه در
صورت معرفی کارجو به کارفرما و عقد قرارداد یک ساله50
درصد از حداقل مزدش به کاریابی پرداخت میشود.

تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی بدون اعالم جزئیات

در جلسه دیروز شورای اقتصاد تصمیمات الزم درمورد
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اتخاذ شد.به
گزارش مهر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به
درخواست وزارت نفت برای طرح تولید قوای محرکه کم
مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای
فرسوده ،گفت :این طرح دارای مزایای ملی است و با
توجه به مسئله آلودگی هوا ،ضروری است اجرای اینگونه
طرح ها در دستور کار قرار گیرد .معاون اول رییس جمهور
افزود :کاهش مصرف سوخت نیز از دیگر مزایای استفاده
از موتورهای پربازده برای تولید خودروهای کممصرف
است که این موضوع نیز ضرورت اجرای اینگونه طرح ها را
دوچندان می کند .معاون اول رییس جمهور همچنین از
توجه ویژه دولت به کشاورزان و به خصوص گندم کاران خبر
دادوگفت:یکیازافتخاراتکشوردرمقطعفعلیتوفیقاتی
است که در میزان تولید گندم داشته ایم که این دستاورد به
همت و مدیریت صحیح مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و
تالش های کشاورزان بوده است .وزیر جهاد کشاورزی هم
در این نشست پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصوالت
زراعی برای سال  ۹۶و محصوالت باغی برای سال ۹۵
را مطرح کرد که پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش
هزینه های تولید ،تصمیمات الزم در خصوص قیمت خرید
تضمینیاینمحصوالتاتخاذشد.اینتصمیمدیرهنگامدر
حالی گرفته شده که کشاورزان از اوایل پاییز برای تصمیم
گیری درباره سبد کشت خود نیازمند آگاهی از نرخ های
خرید تضمینی هستند .البته هنوز جزئیات آن اعالم نشده
و کسی درباره جزئیات این تصمیم اطالعی ندارد.

وزیر اقتصاد:نماد معامالتی بانک ها
به زودی باز می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره متوقف بودن نمادهای
معامالتی بانکها در بورس تصریح کرد :در آینده نزدیک
نماد این بانکها باز خواهد شد .ویژگی اصلی بورس قدرت
نقدشوندگیاستوهرچهبهاینموضوعلطمهبزندمطلوب
ما نیست و سعی ما بر باز شدن آن است ،اگر برای مدت
کوتاهی بسته شده امیدواریم محدود و کوتاه مدت باشد.
وی با اشاره به وضعیت الیحه بودجه 96اظهار داشت :هنوز
نرخ ارز در بودجه تعیین نشده است .به گزارش فارس ،وی
تاکید کرد :در آینده نوسانات زیادی در نرخ ارز نخواهیم
داشت و در این سالها نوسانات در حد  4تا  5درصد بوده
است.وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه
به مخدوش ب��ودن اصالت گ��زارش حسابرسی یک ناشر
در بازار سهام ،مردم باید از این پس به جای گزارشهای
حسابرسی شده به چه مستندات و یا اطالعاتی اکتفا کنند،
گفت« :مردم به خدا توکل کنند»...



شاخص کل

...

هفته آینده گ��زارش کمیسیون اص��ل 90
مجلس درب��اره ط��رح ساماندهی دریافتی
مقامات و م��دی��ران کشور و ل��زوم استرداد
دریافتیهای مازاد در دستور کار پارلمان
قرار میگیرد .طبق این طرح سقف دریافتی
م��دی��ران ش��رک��ت ه��ای دول��ت��ی  1.5برابر
مقامات دولتی و نهادهای عمومی تعیین و
وزارت اقتصاد موظف به راه اندازی سامانه
ثبت حقوق مدیران شده است.کاتب عضو
هیئت رئیسه مجلس نیز در این رابطه تأکید
کرد که هفته آینده طرح شفافیت دریافتی
مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد
در صحن علنی م��ورد بحث و بررسی قرار
میگیرد .خبرگزاری ف���ارس ،متن طرح
کمیسیون اصل  90را منتشر کرده است.
این طرح در  10ماده تنظیم شده که در ادامه
خالصه ای از مهمترین مواد آن می آید:
ماده – 1دستگاه های مشمول طرح :در این
ماده تاکید شده است که تمام دستگاه های
عمومی کشور اعم از دفتر مقام معظم رهبری
و بنیادها و موسسات وابسته ،نیروهای مسلح،
مجلس خبرگان ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مجلس ،دفتر نهاد ریاست جمهوری
و کلیه وزارتخانهها ،قوه قضائیه ،شهرداری
ها ،بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ،بیمه
مرکزی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی،
آستا نهای مقدس ،ستاد اجرایی فرمان



دولت

حیات اقتصادی در تاالب خشک هامون

امام خمینی (ره) و قرارگاههای سازندگی
و همچنین کلیه شرکت ها و بانک هایی که
بیش از  50درصد سهام آنها متعلق به دولت
یا نهادهای عمومی غیردولتی است مشمول
مفاداینقانونخواهندشد.ماده 2و-3سقف
حقوقمدیرانایندستگاهها :درماده 2سقف
"دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل
پرداخت موضوع ماده ( )76قانون مدیریت
خدمات کشوری" ب��رای دریافتی مقاماتی
چون روس��ای سه قوه و معاونانشان ،وزرا و
معاونانشان ،استانداران ،نمایندگان مجلس
و کلیه همترازان این مقامات تعیین شده
است .منظور از دریافتی هم میانگین حقوق،
مزایا و فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر
اع��م از اض��اف�هک��ار ،کشیک ،ک��اران��ه ،ان��واع
فوقالعادهها ،کمکهزینه ،حق مأموریت،
حق جلسه ،پ��اداش و سایر عناوین مشابه،
در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان،
مالیات و بازنشستگی است .در ماده  3نیز

...



ارز

سقف دریافتی "مدیران عامل و اعضای هیئت
مدیره بانکها ،بیمهها و شرکتهای دولتی"
به میزان 1.5برابر مقامات کشوری یعنی "سه
برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل
پرداخت موضوع ماده ( )76قانون مدیریت
خدمات کشوری" تعیین شده است .الزم به
ذکراستکهامسالحداکثرپرداختیموضوع
م��اده  76قانون مدیریت خدمات کشوری
حدود  6میلیون تومان اس��ت.در سایر مواد
این طرح بر ممنوعیت دریافت حقوق و مزایا
از دو محل برای مقامات و مدیران ،مستثنی
شدن پرداخت عیدی ،پرداختهای قانونی
در زمان فوت ،از کارافتادگی ،بازخریدی،
بازنشستگی و ازدواج از شمول این قانون
تاکید شده است.در ماده  ،7وزارت اقتصاد
مکلف شده است ظرف چهار ماه نسبت به
راهان��دازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام
نماید .البته دسترسی به این سامانه برای
نهادهای نظارتی فراهم خواهد بود.

...

سهام عدالت

ضرب االجل دو هفته ای مجلس به دولت برای الیحه
بانکداری بدون ربا

مظاهری :دالر سال آینده از  ۴۰۰۰تومان هم عبور
خواهدکرد

سازمان خصوصی سازی :سهامداران عدالت سال
آینده سود نقدی می گیرند

رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسازنهاییشدنطرحاصالحساختارقانون
نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت :جلساتی با رئیسکل بانک مرکزی
داشتهایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد ،لوایح خود را در این راستا به
مجلس بیاورد ،وگرنه طرح خود را مبنا قرار میدهیم .به گزارش فارس ،پور
ابراهیمی،درپاسخبهاینسؤالکهچهفکریبرایسودجریمهدیرکردبابت
تسهیالت معوق بانکها کردهاید؟ گفت :طرح جدید اصالح بهره و کسب
سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است ،چرا که حتی
مورداعتراضعلماهمقرارگرفتهاستوآنرااصالحخواهیمکرد.ویدرباره
افزایش سود تسهیالت بینبانکی که خود عاملی برای بیثمر شدن کاهش
سود تسهیالت در بانکها شده است ،نیز گفت :اص ً
ال چنین سیستمی بین
بانکها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع
ورود کرد و این نرخ را از  29درصد به  20یا کمتر از آن رسانده است.

رئیسکلاسبقبانکمرکزیپیشبینیکرد:اگردولتنرخارزرادستوری
پایین نگه ندارد ،نرخ ارز سال آینده بیش از چهار هزار تومان خواهد شد .به
گزارش نسیم آنالین ،طهماسب مظاهری افزود :سیاست دولت هم اینک
این است که ارز را تک نرخی دولتی بکند یعنی این که نرخ واحدی را دولت
اعالم و با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از آن حمایت کند .وی انگیزه
دولت از این اقدام را استفاده برای تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد .وی تورم
تک رقمی کنونی را حاصل تورم اندک بخش مسکن که  25درصد هزینه
خانوارراشکلمیدهددانستواظهارکرد:ایندرحالیاستکهبراساس
شاخص های تورم بانک مرکزی ،هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی،
تورمیدرحدود 14درصداست.مظاهریبااعالماینکهپایینبودنهزینه
مسکن یک فنر جمع شده است ،به رشد نقدینگی اشاره و پیش بینی کرد:
این فنر (تورم) روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که سود سهام عدالت در سال
آینده متعلق به دولت نیست و به مشموالن تعلق دارد ،گفت :این سازمان
امسال از تعهدی که به خزانه برای واریز وجوه حاصل از خصوصی سازی
دارد ،عقب است و نیمه اول امسال  50درصد از وظایف تعهدی را انجام
داده است .به گزارش تسنیم ،پوری حسینی افزود :متاسفانه عده ای از
خریداران که بیشتر شبه دولتی و خصولتی ها هستند به دلیل این که
نتوانستند مطالبات خود را از دولت دریافت کنند ،وجوه این سازمان
را نمی پردازند .وی از مذاکره سرمایه گذاران خارجی با این سازمان
برای خرید سهام برخی شرکت های دولتی خبر داد و گفت :حضور این
سرمایه گذاران در نیروگاه ها و شرکت های پتروشیمی بیشتر از سایر
بخش هاست و امیدواریم تا پایان سال ،این سرمایه گذاران وارد مذاکره
با سازمان خصوصی سازی شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

۷۰درصد لوازم خانگی قاچاق از بازارجمع شد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در
حال حاضر بیش از  ۷۰درصد کاالهای قاچاق از سطح
بازار جمع آوری شده است ،گفت :واحدهای متخلف
در مرحله اول  ۲برابر قیمت کاال و در مراحل بعدی ۴
برابر قیمت کاال جریمه خواهند شد.محمد طحان پور
در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،در رابطه با افزایش
قیمت برخی از محصوالت لوازم خانگی ،اظهار داشت:
در یک ماه اخیر اقدامات مناسبی برای مبارزه با قاچاق
کاال انجام شده اما این موضوع اص ً
ال نباید بهانهای برای
شرکتها جهت افزایش قیمت محصوالت شود.وی با
بیان اینکه اگر شرکتی اقدام به گران کردن محصوالت
خود کند اتحادیه حتم ًا آنها را به سازمان حمایت معرفی
خواهد ک��رد ،اف��زود :اتحادیه در این زمینه به صورت

عکس و شرح

طرح ساماندهیحقوق مدیران هفته آینده دردستورکارمجلس

با صعود به نرخ  12.7درصد در بهار امسال

آخرین گزارش مرکز آمار درباره وضعیت
ن��ی��روی ک��ار در ک��ش��ور ،حکایت از رشد
همزمان تعداد بیکاران و شاغالن کشور
دارد .در واقع نرخ مشارکت اقتصادی،
یعنی تعداد افرادی که خواهان فعالیت
شغلی هستند به گونه ای افزایش پیدا
ک��رده اس��ت که با وج��ود اف��زای��ش 400
هزار نفری تعداد شاغالن کشور ،بر تعداد
بیکاران هم افزوده شده و نرخ بیکاری را
هم در ادامه مسیر صعودی خود به 12.7
درصد در تابستان امسال رسانده است.
این گزارش مرکز آمار نشان می دهد در
تابستان امسال  26میلیون و  754هزار
و  400نفر ،معادل  40.4درصد جمعیت
بیشتر از  10سال کشور خواهان فعالیت
شغلی ب��وده اند که از این تعداد 87.3
درصد شاغل بوده اند .البته تعریف مرکز
آمار از شاغل کسی است که در طول هفته

سکه طرح جدید

خبرگزاری رویترز نوشت :طارق الموال ،وزیر نفت مصر که دیروز در یک کنفرانس نفتی در ابوظبی حضور یافت ،گفت ،قصد سفر به ایران را
ندارد .به گزارش تسنیم ،پیشتر این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه در فرودگاه قاهره ،از سفر وزیر نفت این کشور به تهران خبر داده بود .یک
منبع آگاه گفته بود الموال قرار است با چند مقام ایرانی در مورد امکان خرید نفت از تهران گفت وگو کند.

مکتوب به سازمان حمایت اع�لام میکند که قیمت
این کاالها افزایش یافته و بررسی کنید.طحان پور با
اش��اره به اینکه برخی از کاالها به صورت م��وازی وارد
کشور شدهاند ،گفت :در حال حاضر بیش از  70درصد
کاالهای قاچاق از سطح ب��ازار جمع آوری شد ه است
البته مصرف کننده هم باید کمک کرده و از فروشندگان
خدمات پس از فروش معتبر را بخواهد.رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی در مورد برخورد با واحدهای
فروش کاالهای قاچاق هم افزود :واحدهای متخلف در
مرحله اول  2برابر قیمت کاال و در مراحل بعدی  4برابر
قیمت کاال جریمه خواهند شد .البته پلمب واحد صنفی
بهاضافهنصباعالمیهفروختنکاالیقاچاقنیزدرمورد
این واحدها انجام میشود.

آخوندی :تسهیالت بانک مسکن  108درصد افزایش یافته است

شلختگی کمترین واژه ای است که برای مسکن مهر می توان به کار برد
وزیر راه و شهرسازی ضمن تکرار انتقادات از طرح مسکن
مهر ،از امضای قریب الوقوع قرارداد خرید هواپیما خبر
داد و اعالم کرد که مسکن در حال خروج از رکود است و
در  7ماهه امسال تسهیالت بانک مسکن نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  108درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،عباس آخوندی در
نشست خبری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاری ها افزود :میزان تسهیالت بانک مسکن در
 7ماهه گذشته نسبت به سال قبل  108درصد رشد
داشته است.وی همچنین در حاشیه بازدید از بیست و
دومین نمایشگاه مطبوعات در گفت و گو با مهر درباره
آخرین وضعیت انعقاد قرارداد هواپیماها گفت :در حال
حاضر نمایندگان شرکت هواپیماسازی بوئینگ در
ایران هستند تا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات،

قرارداد با آنها امضا شود .تبدیل تفاهم نامه با ایرباس
به ق��رارداد در حال طی کردن مراحل نهایی است.به
گزارش تسنیم وی در نشست خبری حاشیه نمایشگاه
در پاسخ به سوال این خبرگزاری مبنی بر این که چرا در
نقد مسکن مهر از واژه هایی مانند «شلختگی»« ،فاجعه»
و «مزخرف» استفاده می کنید ،گفت :آیا فکر می کنید
برای پروژه ای چند هزار میلیاردی که بدون یک صفحه
نقشه شروع شده است و چندصد هزار خانواده را دچار
این همه گرفتاری کرده است ،شلختگی واژه بدی است؟
این کمترین واژه ای است که برای این طرح می توان
گفت.در همین حال رویترز گزارش داد که ایران با یک
شرکت خارجی اجاره دهنده هواپیما برای تامین مالی
 ۱۷هواپیمای اولی که قصد دارد از ایرباس خریداری
کند به توافق رسیده است.

خواستگاران جدید عروس هزارداماد پارس جنوبی

اولین قرارداد خارجی آی پی سی با کنسرسیومی از توتال و شرکت چینی

معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به آمار  100هزار میلیاردی معوقات بانک ها خبر داد

قرار است امروز ق��رارداد توسعه فاز  ، 11تنها فاز باقی
مانده از مجموعه 23فاز پارس جنوبی امضا شود .گفتنی
است پیش از این فازهای  1تا  12 ،10و  15و  16پارس
جنوبی به بهره برداری رسیده است ،فازهای  17تا 23
آخرین مراحل توسعه را می گذراند و طی یک سال آینده
به بهره برداری خواهد رسید و فازهای  13و  14هم بیش
از  60درصد پیشرفت دارند .آن گونه که فارس گزارش
کرده ،موافقتنامه اصولی توسعه این فاز ،بین شرکت
ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از ایران ،چین
و فرانسه(شرکتهای توتال فرانسه ،سیانپیسی و

پتروپارس ایران) ،امروز با حضور وزیر نفت امضا میشود.
گفتنی است قرارداد توسعه این فاز پارس جنوبی بارها با
شرکت های مختلف به مرحله تفاهم و حتی امضا رسید و
مدت ها بین شرکت های داخلی و خارجی پاسکاری شده
است به گونه ای که منتقدان فاز  11را عروس هزارداماد
پارس جنوبی می نامند .شرکت چینی سیانپیسی،
که اکنون یکی از اعضای کنسرسیوم امضاکننده قرارداد
است ،یکی از شرکت هایی است که قبال موافقت نامهای
را برای توسعه فاز 11امضا کرده بود ،اما به دلیل طوالنی
شدن زمان ،توسعه این فاز از این شرکت چینی گرفته شد.

کشاورزان منطقه سیستان واقع در شمال سیستان
وبلوچستان که از اواس��ط فصل تابستان در بستر
خشک شده ت��االب هامون ش��روع به کشت خربزه
خارج از فصل کرده بودند در روزهای اخیر مشغول
ب��رداش��ت آن هستند .ب��رای کاشت ای��ن محصول
چاله عمیقی حفر می کنند و بذر خربزه را در آن می
کارند .خربزه به صورت دیمی رشد و آب مورد نیاز را
از رطوبت خاک تامین می کند و تا موقع برداشت نیاز
به آبیاری ندارد( .منبع :ایرنا)

...

بازار خبر
تکذیب خبر توقف تولید پژو  405و پراید
شاتا -پیرو انتشار خبری با مضمون
« توقف تولید خودروهای پژو 405و پراید
تا پایان سال  ،» 95وزارت صنعت ،این
خبر را تکذیب کرد .خبر یادشده به نقل از
بهروز ریاحی مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخروجی
برخی رسانه ها قرار گرفته بود.

رکورد زنی مجدد قیمت بلیتها!

میزان -با توجه به نزدیک شدن به ایام
اربعین و اعالم سازمان هواپیمایی مبنی
بر برخورد با متخلفان و گران فروشان
بلیت سفر به عتبات عالیات ،شاهد قیمت
نجومی از یک میلیون و پانصد تا سه میلیون و پانصد هزار
تومان برای سفر به این اماکن هستیم که به نظر نمیرسد
قرار باشد نظارت بیشتری بر روی این نرخ ها صورت گیرد.

صادرات پیراهن مردانه به انگلستان!

باشگاه خبرنگاران -طبق آمار گمرک در
 6ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری
بیش از  13تن پیراهن مردانه از کشور
صادر شده است .ارزش دالری این میزان
صادرات 79,452و ارزش ریالی آن 2,414,107,488
بوده است .بر اساس این گزارش صادرات این محصول به
کشورهای افغانستان  ،عراق  ،آذربایجان و انگلستان انجام
شده است.

سقوط  25دالری اونس طال

تسنیم -پس از تبرئه کلینتون از اتهامات
کیفری مرتبط با استفاده وی از سرور
شخصی برای ارسال ایمیل های دولتی،
ارزش دالر در ب��ازاره��ای بین المللی
افزایش یافت ،اما قیمت اونس طال افت شدیدی پیدا کرد و
با  25دالر کاهش به  1279دالر رسید.

تهران یک پنجم انرژی ایران را میبلعد

ایسنا -مدیر عامل شرکت توزیع برق
تهران گفت :باالی  ۹۰درصد انرژی در
کشور توسط شرکتهای توزیع به فروش
میرسد و باید به این مسئله اشاره کرد که
یک پنجم مصرف انرژی مربوط به تهران بزرگ است.

ادعای وقوع فساد مالی در «صندوق تامین
خسارت های بدنی»

تسنیم  -عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس از وق��وع سوء استفاده مالی در
صندوق تامین خسارت ه��ای بدنی از
طریق اعطای وام خبر داد .سید محمد
حسینی مدعی شد :برخی مدیران این صندوق ،وجوه
حاصل از پرداخت های حق بیمه مردم را در یکی از بانک ها،
سرمایه گ��ذاری کرده اند و از طریق آن وام های چند ده
میلیونی به افرادی خاص تعلق گرفته است.

جزئیات قانون جدید برای صدور کارت
بازرگانی

ایسنا -رئیس کنفدراسیون ص��ادرات
ایران اعالم کرد :بر اساس قانونی که با
توافق با ات��اق بازرگانی انجام ش��ده و
اجرایی خواهد شد ،قرار است کارتهای
بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشد،در سال
دوم این محدودیت کمتر میشود و در سال سوم در صورتی
که مالیا تشان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی
برداشته خواهد شد.

ارائه فهرست  500نفره ازبدهکاران بانکی به قوه قضاییه
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به معوقات بیش از
 100هزار میلیارد تومانی بانک ها گفت :فهرستی
 500نفری از کسانی که با زد و بند پول گرفته و بدهی
معوق دارند ،به قوه قضاییه ارائه شده است و در ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،جهانگیری گفت :امروز
معوقات بانکی بیش از  100هزار میلیارد تومان است و
این پولی است که عده ای گرفته اند و در موعد سر رسید
پس نداده اند .وی با بیان این که کسانی که معوقات
بانکی دارند دو گروه هستند ،اظهار کرد :اکثر آن ها
فعاالن اقتصادی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی
کشور نظیر تورم و نوسانات نرخ ارز در سال های گذشته
نتوانسته اند برنامه های خود را با این شرایط تنظیم
کنند .ما این ها را مفسد نمی دانیم بلکه می خواهیم
به آن ها کمک کنیم تا بتوانند از این شرایط عبور کنند و
برنامه راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط که امسال

در دستور کار قرار دارد نیز در همین راستا تدوین شده
است.وی گفت :البته در این میان کسانی نیز هستند
که از طریق زد و بند پول گرفته اند و وثیقه مناسب ارائه
نداده اند و روزی که پول میگرفتند میدانستند که
نمیخواهند پس دهند .فهرستی  500نفری از این
افراد تهیه و به قوه قضاییه ارائه شده است و در ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد.
جهانگیری هشدار داد :کسانی که می خواهند با
قلدری از بازگرداندن معوقات بانکی امتناع کنند،
دولت حتم ًا این پول ها را از آنها پس خواهد گرفت و
در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد .جهانگیری
همچنین به تخلفات صورت گرفته در بنگاه های زیر
مجموعه صندوق فرهنگیان و نیز بانک سرمایه ،اشاره
و اظهار کرد 46 :درصد بانک سرمایه متعلق به این
صندوق است و  8هزار میلیارد تومان معوقات نیز مربوط
به بانک سرمایه است.
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