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خرید و فروش کارت سوخت
در برخی پمپ های بنزین تهران

...

ارز وطال

اخبار

زمان بندی پرداخت بسته حمایتی

پرداخت نقدی به کارمندان
وتا 300هزار تومان کاال برای خانوارهای
تحت پوشش نهادهای حمایتی

دانش پور  -وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی با تشــریح
جزئیات بیشــتر از بســته حمایتی دولت ،این بسته را برای
بخشــی از مشــموالن نقدی و برای بخشــی دیگــر کاالیی
اعــام کــرد و گفــت :مشــموالن تحــت پوشــش نهادهای
حمایتی ،بسته خود را طی همین هفته و کارمندان دولت
به صورت نقدی همراه با حقوق این ماه یا زودتر دریافت می
کنند .محمد شریعتمداری روز گذشــته در حاشیه مراسم
معارفه خــود در وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی درباره
جزئیات توزیع بستههای حمایتی توضیح داد :در گام اول
ش نهادهای حمایتی
طی این هفتــه تمام افراد تحت پوشــ 
در دســتور کار هســتند که از این امکان مطابق  ۱۴نوبتی
که قبال اســتفاده کرده بودند ،با جدول جدیدی که رقمی
بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان بــرای خانوار یک تا پنج نفره
اســت ،بهره مند میشــوند .وی گفت :این بسته حمایتی،
کاالیی و فهرســت کاالها متنوع است که دست خانوادهها
را در انتخاب باز میگذارد .وی افزود :قدم دوم پرداخت به
کارمندان دولت در بخشهای مختلف است که به صورت
نقدی همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط دولت یا وزارت
اقتصاد اجرایی میشــود .وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تصریح کــرد :گروههای با درآمــد کمتر که جزو قشــرهای
حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند ،گروه سوماند که
طرح مربوط به آن ها دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول،
اجرا خواهد شد .وی درباره خبر قبلی مبنی براین که افراد
دارای حقوق کمتر از سه میلیون تومان مشمول این بسته
حمایتیمیشوندگفت:خطیدرمجلسمشخصشدهبود
و سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد
استفاده قرار داده است .بنابراین همه آن هایی که از حقوق
دولت بهره مند میشوند شامل بیمه شدگان ،بازنشستگان
و گروههای دیگر ،شناسایی شدهاند.

سیگنال اوپک و غیراوپک برای بازگشت
دوباره به کاهش تولید
افزایش قیمت نفت با اعالم کاهش 500هزار
بشکه ای عرضه نفت عربستان
با هشدار کمیته نظارتی اوپک به ریاست عربستان سعودی
و روسیه درباره ضعیف شدن شــرایط بنیادین بازار نفت ،به
نظر میرسد اوپک و متحدانش به توافق برای کاهش تولید
از سال آینده نزدیک شدهاند .در این زمینه ،قیمت نفت پس
از اظهارات وزیر انرژی عربستان مبنی بر کاهش عرضه500
هزار بشــکه ای نفت این کشــور ،افزایش یافت.بــه گزارش
ایســنا ،الکســاندر نواک ،وزیر انرژی روســیه روز یک شــنبه
اظهار کرد :پیشبینیها از مازاد عرضه بازار در اوایل ســال
 ۲۰۱۹از یک تا  1/4میلیون بشــکه در روز متغیر است و به
معنای آن اســت که ائتالف اوپک و غیراوپک متشکل از ۲۵
کشوراحتما ًالناچارندافزایشتولیدیکمیلیونبشکهدرروز
را که در ماه ژوئن با آن موافقت کرده بودند ،معکوس کنند.اما
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک اعالم کرد:
به دلیل ابهاماتی که در بازار وجود دارد از جمله نامعلوم بودن
میزان کاهش صادرات ایران به دلیل تحریمهای آمریکا هیچ
کاهشتولیدمشخصیراتوصیهنمیکند.نمایندگانحاضر
در ایــن کمیته اظهار کردند :پیشــنهاد عربســتان ســعودی
برای کاهــش حداکثر یک میلیون بشــکه در روز پیش از این
دیدار مورد بحث قرار گرفت.سهیل المزروعی ،وزیر انرژی
امارات متحده عربی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از این
نشســت اظهار کرد :راهبرد جدیدی باید طرحریزی شــود.
خواه کاهش تولید باشــد یا اقدامی دیگر ،امــا قطعا افزایش
تولید نخواهد بود.این در حالی است که وزیر انرژی عربستان
سعودی نیز روز یک شــنبه اعالم کرد :این کشور قصد دارد
میزان عرضه نفــت خود بــه بازارهای جهانــی را  ۵۰۰هزار
بشکه در روز در دسامبر کاهش دهد ،زیرا اوپک با چشمانداز
مبهم برای جلــب موافقت دیگــر تولید کننــدگان با کاهش
تولید هماهنــگ روب ه روســت.پس از این اظهــارات ،قیمت
نفت در روز دوشــنبه (دیروز) بیش از یک درصد رشــد کرد.
بر این اســاس ،بهای معامالت آینده نفت برنت  1/19دالر
یا  1/7درصد افزایش یافت و به  71/37دالر در هر بشــکه
رسید .بهای معامالت آینده وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
نیز با  ۶۸ســنت یا  ۱/۱درصد افزایش ،به  60/87دالر در
هر بشکه رسید.
▪وزیر نفت عربستان :برای انحالل اوپک نقشهای نداریم

از سوی دیگر ،وزیر انرژی عربستان سعودی در اظهاراتی،
اخبار منتشر شده مبنی بر بررسی یکی از مراکز تحقیقاتی
این کشــور برای انحــال اوپــک را رد کرد .وال اســتریت
ژورنال روز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که مرکز
مطالعات و تحقیقات نفــت ملک عبدا ...ســرگرم مطالعه
تاثیرات احتمالــی انحالل اوپک بر بازارهای نفت اســت.
بر این اســاس خالــد الفالح ،گفــت :عربســتان در تدارک
انحالل اوپک نیست و بر این باور اســت که این گروه برای
مدت طوالنی همچنــان بانک مرکزی جهانــی برای نفت
خواهد ماند .فالح افزود :اندیشــکده یادشــده تنها تالش
میکند همه ســناریوها را تحلیل کند و حکومت عربستان
قصد حذف اوپک را ندارد.

واکنش تاپیکو به گزارش  2شغله ها
هلدینگ تاپیکو در واکنش به گزارش دیروز خبرگزاری مهر،
جوابیه ای را ارســال کرد.در پی انتشــار گزارشی با عنوان
«  ۱۳مدیر دوشغله هلدینگ تاپیکو چه کسانی هستند؟ /
اولین آزمون فسادســتیزی وزیر» ،روابط عمومی هلدینگ
تاپیکو با ارســال جوابیه ای نوشــت :میانگین سنی نفرات
مورد اشــاره در گزارش مهــر که اکنون عضــو هیئت مدیره
شرکتهای زیر مجموعه تاپیکو هستند ،کمتر از  ۴۰سال
و منطبق بر سیاســت جوان گرایی ،تخصص و اســتفاده از
نیروهای کارآمد اســت.بر اســاس ماده  ۸۴قانــون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در نهادهای
عمومــی غیر دولتــی پرداخــت هرگونه پاداش بــه اعضای
هیئت مدیره ممنوع است و این امر مهم در تاپیکو به عنوان
زیرمجموعه یک نهاد عمومی غیر دولتی ،از ســال ۱۳۹۴
تحت پایــش مســتمر نهادهای نظارتــی از جمله ســازمان
محترم بازرسی کل کشور است.
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خبرهای خوشجهانگیری درباره اعتبار اشتغال و سهام عدالت
معاون اول  :رئیس جمهور دستور واگذاری همه بنگاه های وزارت کار تا پایان سال  98را صادر کرده است

دانــش پور-معــاون اول رئیسجمهور از افزایــش اعتبار
اشتغال روستایی به  18هزار میلیارد تومان در پی جهش
نرخ ارز سخن گفت و وعده داد که در صورت تصویب الیحه
آزادســازی ســهام عدالت کــه از ســوی دولت بــه مجلس
ارائه شده اســت ،ارزش ســهام عدالت دو میلیون تومانی
خانوارها به  13تا  14میلیون تومان برسد.
به گزارش خبرنگار خراســان ،اســحاق جهانگیری که در
مراســم تودیع و معارفه وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
سخن می گفت ،با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال جدید از
اولویتهای جدی دولت است  ،گفت :دولت برای اشتغال
روســتایی و مناطق مرزنشــین  1.5میلیــارد دالر اعتبار
اختصاص داده اســت که این رقم با توجه به تغییرات نرخ
ارز اکنون بــه  ۱۸هزار میلیارد تومان تبدیل شــده و منبع
خوبی محسوب میشود.
اســحاق جهانگیری افزود :رئیس جمهور بر لزوم اعطای
این اعتبــارات تا پایان تیر ماه امســال تاکید کــرد اما فکر
می کنم تاکنــون بیش از  ۲۰درصد اعتبــارات مربوط به
واجدان شرایط اختصاص یافته اســت .البته در این پول
رانت زیادی وجود دارد و کســی که موفق بــه دریافت آن
شود از رانت بسیاری برخوردار اســت اما دولت از رانتی
که اشــتغال ایجاد کند ،روســتاییان را در روستا نگه دارد
و موجــب فعالیت بنگاههای تولیدی و توســعه در کشــور
شود ،طرفداری میکند.معاون اول رئیسجمهور درباره
تعلق ســود ســهام عدالت نیز اظهار کرد :دولت از ســال
قبل برخالف فشــار برخی نهادهای رســمی ،سود سهام
عدالت را پرداخت کرد .امســال نیز طی ماههای آینده با
عملکردی که بنگاههای اقتصادی در سال قبل داشتهاند،
ســود بیشــتری به ســهام داران پرداخت خواهد شد و به
همین ترتیب از سال آینده سودی بیشتر از آن چه امسال
پرداخت میشــود ،پرداخت خواهد شد .وی اعالم کرد:
الیحهای به مجلس تقدیم کردیم که بر اساس آن صاحبان
ســهام عدالت میتواننــد این ســهام را واگــذار کنند ،در
شرایطی که این افراد بتوانند سهام خود را بفروشند سهم
دو میلیون تومانی حــدود  13-14میلیون تومان ارزش
خواهد داشت.



...

وی همچنیــن با اشــاره بــه دســتور رئیس جمهــور مبنی
بر لــزوم واگذاری همــه بنگاههــای اقتصادی وابســته به
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تــا پایان ســال ،۹۸
گفت :بنگاههای اقتصــادی هزاران هــزار میلیارد تومان
از منابع کشــور را در اختیار دارند ،اما بازدهیشان بسیار
اندک اســت .این بنگاهها بــد اداره میشــوند ،در کجای
دنیا مشــاهده میکنید که یک بنگاه حرفــهای اقتصادی
براساس من بمیرم ،تو بمیری ادارهشود و اعضای هیئت
مدیره بــا توجه بــه اینکــه پیــش از ایــن در مجموعههای
حاکمیتی ســمتی داشــتهاند یا خیــر انتخــاب و منصوب
شــوند .وی افزود :امروز چند صد میلیارد تومان ســرمایه
دولت در بنگاههای اقتصادی قرار دارد  ،اما پس از آنکه در
پایان سال سود و زیان آن ها بررسی و محاسبه میشود ،در
نهایت دولت نه تنها سودی از آنها دریافت نمیکند بلکه
باید مبلغی را نیز با عنوان کمک زیان پرداخت کند تا این
دستگاهها بتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند.
▪ربیعی خطاب به شریعتمداری :آش کشک خاله ات
هستم!

وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان این که این
پنج سال زود گذشت افزود :خوشــحالم که با جهانگیری
آمدم و با جهانگیری هم میروم .او ســنگ زیرین اســت و
دوران تلخی را میگذراند ،به سختی کار میکند و سرمایه
اجتماعــیاش را به میــدان آورده اســت .در اوضــاع پر از
شایعه ،تهمت  ،افترا ،هل دادن  ،زدن و له کردن ،اقدام آن
ها که بمانند و بایستند ،بسیار ارزشمند است.علی ربیعی
گفت :اگر امروز صحنه انتخابات سال  ۹۲باشد ،باز هم به
روحانی رای میدهم .من بخشی از این دولت بودم و می
دانم اشکاالت زیادی در کارمان بود و هست ،گاهی اوقات
تصمیمات خوبی نگرفتیم ،ولی قصد و نیت بدی نداشتیم
و دلمان میخواست وضع زندگی مردم بهتر شود و هرچه
در چنته داشتیم گذاشتیم .وی با اشــاره به سابقه رفاقت
 40ساله اش با شریعتمداری افزود :معموال مدیران جدید



دولت

یک مقام ارشد اقتصادی :بدهی
دولت  ۵۶۵هزار میلیارد تومان شد

▪گالیه شدید از نحوه انتصاب مدیران در شرکت های
دولتی

یک مقام ارشــد اقتصادی که نامش فاش نشد ،با
اشاره به میزان بدهیهای دولت گفت :براساس
گزارش دفتر مدیریت بدهیهای دولت در وزارت
اقتصاد تــا پایان ســال  ۹۶بدهی دولــت به بانک
مرکزی ،بانکها و پیمانــکاران بخش غیردولتی
حدود  ۵۶۵هزار میلیارد تومان شــده است .یک
مقام مســئول اقتصــادی در گفتوگو بــا فارس با
اشــاره به میــزان بدهیهــای دولت اظهــار کرد:
ایــن بدهیهــای دولــت (شــامل دســتگاه هــای
اجرایی ،وزارتخانه ها و شرکت های دولتی به ویژه
شرکت ملی نفت ایران) به بانک مرکزی ،بانکها
و پیمانکاران بخش غیردولتی است .پیشتر علی
طیبنیا ،وزیر اســبق اقتصاد در ســال  ۹۵اعالم
کرده بــود که دولــت حــدود  ۶۰۰تــا  ۷۰۰هزار
میلیارد تومان بدهی دارد.

...

نقدینگی به  1672هزار میلیارد تومان رسید
بانــک مرکــزی بــا انتشــار تــازه تریــن آمــار اقتصادی
از رســیدن میــزان نقدینگــی در پایــان شــهریور
مــاه بــه رقــم هــزار و  672هــزار میلیــارد تومــان
( )1672000000000000خبــر داد .هرچنــد
براســاس این آمار ،روند رشد نقدینگی کمی کند شده
است و از  24درصد در شهریور ســال گذشته به حدود
 21درصد در شهریور امسال کاهش یافته است.
چند پاکت باز میکنند ،پاکت اول این که میگوید شــش
ماه باید بررسی کنم ،پاکت دوم آن که مدیر قبلی گند زده
و باید آن را پاک کنم و پاکت ســوم این که میگویند مدتی

فرا خبر
در همین حال اظهارات روز گذشــته جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور درباره ســهام عدالت بحث برانگیز شد.
براساس گزارش ایسنا ،طبق آخرین اطالعیه سازمان خصوصیسازی ،ارزش ســهام عدالت یک خانواده پنج نفره
مشمول سهام عدالت که تخفیف نداشتند و مبلغی به حساب سازمان خصوصیســازی واریز نکردهاند ،حدود ۱۰
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان اســت اما معــاون اول رئیسجمهور این مبلــغ را  ۱۳تا  ۱۴میلیون تومــان اعالم کرد.در
مراحل اولیه آزادسازی سهام عدالت که اواخر سال ۱۳۹۵آغاز شد ،سازمان خصوصیسازی اعالم کرد که مشموالن
میتوانند تا سقف  ۴۶۸هزار تومان به حساب سازمان خصوصیسازی واریز کنند و صاحب سهام عدالتی به ارزش
یک میلیون تومان شوند .بر این اساس ،یک خانواده پنج نفره که تخفیفی نداشــتند و مبلغی هم واریز نکرده بودند،
صاحب دو میلیون و  ۶۶۰هزار تومان سهام عدالت شدند.طی مدت اخیر در پی افزایش قیمت دالر ،قیمت بسیاری
از سهمها نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷چند برابر شد .در این میان ارزش سهام عدالت نیز افزایش یافت؛ به طوری که
در مهر ماه امسال سازمان خصوصیسازی اعالم کرد ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به بیش از چهار میلیون
تومان رسیده که در یک خانواده پنج نفره حدود  ۲۲میلیون تومان برآورد میشود.در نتیجه احتمال قوی این است
که منظور معاون اول رئیس جمهور کف ارزش سهام عدالت برای یک خانواده پنج نفره بوده است؛ به این ترتیب که هر
خانواده پنج نفره مشمول سهام عدالت اگر مبلغی به حساب سازمان خصوصی سازی واریز نکرده باشند ،دو میلیون و
 ۶۶۰هزار تومان سهام عدالت خواهند داشت و ارزش آن طبق اطالعیه مهر ماه سازمان خصوصیسازی حدود ۱۰
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان میشود که معاون اول رئیس جمهور این رقم را  ۱۳تا  ۱۴میلیون تومان بیان کرده است.

...
خودرو

امکان خرید سوخوی مسافربری
فعال فراهم نیست

سایپا بخشنامه تحویل پراید به جای
ساندرو را پس گرفت

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی اعالم کرد:
خرید هواپیماهای روســی نیازمند صــدور مجوز
اوفک از سوی خزانهداری آمریکاست ،مگر این که
روس هــا تغییراتی در تجهیزات بدهند .اســعدی
سامانی به تســنیم گفت :آن ها فروش هواپیما به
ایران را به صدور مجوز اوفک از سوی خزانه داری
آمریکا منوط کرده اند 10 .تا 15درصد هواپیمای
ســوخو قطعات آمریکایی اســت و به همین دلیل
مشــمول مجوز اوفک مــی شــود.وی افزود :مگر
اینکه روس هــا تغییراتی در تجهیــزات و قطعات
هواپیمــا ایجاد کنند تــا دیگر برای فروش ســوخو
به ایران نیازی به مجوز اوفک نداشــته باشــند.در
همین حــال یک کارشــناس به بی بی ســی گفت
 :ایجــاد این تغییــرات در ســوخو حداقل تا ســال
 2021امکان پذیر نیست.

شرکت سایپا بخشنامه جدید خود را درباره تحویل
پراید و تیبا به مشتریان ساندرو و تندر  ۹۰لغو کرد.
به گــزارش تســنیم ،معاونــت بازاریابــی و فروش
شرکت سایپا دیروز ،بخشنامه 19آبان این شرکت
را کان لم یکن اعالم کرد.سایپا در این بخشنامه به
نمایندگیهای خود اعالم کرده بود مشتریانی که
ساندرو و تندر 90ثبتنام کردهاند ،میتوانند .1تا
رفع مشکل تولید محصوالت رنو صبر کنند .با این
شرایط که قیمت محصوالت بهقیمت زمان تحویل
مشــتری طبق قرارداد محاســبه می شــود و سود
مشارکت و تأخیر طبق قرارداد بهمیزان 27درصد
( 15درصد سود مشارکت) خواهد بود .2 .خرید
خودروی خــود را به خریــد دو خــودرو از خانواده
( X100سایپا ،131سایپا )151و( X200تیبا،
تیبا ،2ساینا) و به دو روش تبدیل کنند.



...

نظام بانکی

پیشنهاد تمدید کارت های اعتباری و
افزایش مبلغ کارت هدیه

دبیــرکل کانون بانــک هــا و موسســات اعتباری
خصوصی با اشــاره به این که تمدیــد کارت های
اعتباری در دست بررسی است ،گفت :پیشنهاد
افزایــش مبلــغ کارت هدیه آمــاده ارائه بــه بانک
مرکزی است.محمدرضا جمشیدی در گفت وگو
با ایبنا درباره برخی اخبار مبنــی بر تمدید تاریخ
انقضــای کارت های اعتباری ،اظهــار کرد :از آن
جایی که ایــن کارت ها وارداتی و هزینه زاســت،
پیشــنهاد داده شــد تاریخ انقضای آن هــا تمدید
شــود تا بــه تغییر ایــن کارت هــا پس از پنج ســال
نیازنباشد.وی با اشــاره به این که این موضوع در
مرحله پیشنهاد و بررسی اســت ،گفت :اما از نظر
مبلغ و افزایش ســقف برداشــت از دســتگاه های
خودپرداز پیشنهادی وجود دارد که آماده ارائه به
بانک مرکزی است.

کاوش در فهرست مدیران شستا؛ از چند شغله ها تا ژن های خوب
برنامه پایش این هفته ،افشاگر همه آن چیزی
بود کــه از مدیران چنــد شــغله و ژن خوب در
شستاشنیدهمیشد.مدیرعاملشستانیزدر
این برنامه به صراحت گفت که برای انتصاب
افرادی تحت فشار بوده و هست!
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،برنامه دو شــب
قبل پایش به موضوع دو شغله های هلدینگ
شستا و شرکت های زیرمجموعه آن پرداخت
و مرتضی لطفــی ،مدیرعامل شســتا مهمان
تلفنی این برنامه بود.مرتضی لطفی در گفت
وگوی تلفنــی با ایــن برنامه درباره فهرســت
هیئــت مدیــره شــرکت ها گفــت :مــا اکنون
تعــدادی از افــراد را داریم که مشــمول ماده
 ۲۴۱قانون تجارت می شوند ،به این ترتیب
که این افــراد همزمان در دو جــا عضو هیئت
مدیره هستند .البته بیشتر این افراد استعفا
کرده اند و فراینــد جایگزینی آن هــا در حال
انجام است ولی انتخاب آن ها (افراد جدید)
و طــرح در کمیته انتصابات طول می کشــد.
طبــق تبصــره  ۲مــاده  ۲۴۱قانــون تجارت
هیچ فردی نمیتوانــد اصالت ًا یا به نمایندگی
از شــخص حقوقی همزمــان در بیــش از یک
شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق
بــه دولــت یــا نهادهــا یــا مؤسســات عمومی
غیردولتی است ،به سمت مدیرعامل یا عضو
هیئت مدیره انتخاب شود .متخلف عالوه بر
استرداد وجوه دریافتی به شرکت ،به پرداخت
جزای نقــدی معادل وجــوه مذکــور محکوم
میشــود.لطفی گفــت :هیــچ کــدام از ایــن
افراد از شــرکت دومی که در آن عضو هستند
حق عضویت نگرفتــه اند .بیــش از  10نفر از
خواهران همکاران را در هیئت مدیره شرکت
ها منصوب کردیم.اما وی در ادامه مصاحبه،
گفته خود درباره دریافت نکردن حق عضویت
رانقضواظهارکرد:اعضایغیرموظفماهی
یک بار جلســه برگزار می کننــد و میزان حق
جلسه آن ها ماهانه یک تا یک میلیون و 200

▪اسامی مدیران چند شغله وزارت کار
منتشر شد

در این حال برنامه پایش ،به تفکیک اســامی
مدیرانشرکتهایزیرمجموعهوزارتتعاون
را که در مجموعه های دیگــر این وزارتخانه،
عضو هیئت مدیره هســتند منتشــر کرد.این
گزارش نشــان می دهــد که بیشــتر اعضای
هیئت مدیــره این شــرکت هــا در دو یــا چند
جا عضــو هیئــت مدیــره هســتند .همچنین
در بررســی ایــن فهرســت مشــخص شــد که
مدیران شســتا خود نیــز در زیــر مجموعه ها
حضور دارند .به طور مثال می توان به مهران
کرامتی معاون برنامه ریزی و توســعه شســتا
اشــاره کرد که همزمــان عضو هیئــت مدیره
شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز است یا این

اسامی ژن های خوب شاغل در زیر مجموعه های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
منتسب به
سمت
نام و نام خانوادگی
فرزند خــداداد غریب پــور مدیرعامل شــرکت ســرمایه
عضو هیئت مدیره سیمان یاسوج
افشین غریب پور
گذاری گروه توسعه ملی
خواهرزاده نوبخت معاون رئیس جمهور
عضو هیئت مدیره پتروشیمی غدیر
سیدابراهیم سقایی فومنی
پسرعموی باقر موسوی نماینده سابق مجلس
مدیرعامل سیمان یاسوج
یعقوب موسوی جهان آباد
فرزند محمدعلی وکیلی نماینده مجلس
عضو هیئت مدیره شرکت کاوشگران آتیه صبا
مهدی وکیلی
برادر رضا راعی قائم مقام سازمان تامین اجتماعی
عضو هیئت مدیره پتروشیمی امیرکبیر
مهدی راعی
داماد غالمحسین نوذری وزیر اسبق نفت
محمدعلی شفیعی سیف آبادی عضو هیئت مدیره پتروشیمی غدیر
فرزند محمدعلی وکیلی نماینده مجلس
عضو هیئت مدیره دوده صنعتی پارس
هادی وکیلی
عضو هیئت مدیره شــرکت های شــیمی بافت و خواهرزاده رئیس جمهور اسبق
سیدمصطفی فیض
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
عضو هیئت مدیره کارخانجات پارس الکتریک فرزند آیت ا ...ابوالحسن ا ...بداشتی
سعید ا ...بداشتی
داماد یکی از مسئوالن ارشد قوه قضاییه
عضو هیئت مدیره نفت پاسارگاد
حامد واعظ
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل پشم شیشه ایران فرزند آیت ا ...سیدعلی اصغر دستغیب
سیداحمدرضا دستغیب
از بستگان رضا راعی قائم مقام تامین اجتماعی
عضو هیئت مدیره شرکت توزیع دارو
محمدابراهیم راعی
نوه برادر علی اکبر محتشمی پور
عضو هیئت مدیره تکین کو
سیدحامد محتشمی پور
باجناق حسینی وزیر اقتصاد احمدی نژاد
عضو هیئت مدیره صنایع الستیکی سهند
نیما مومنی زاده
از بستگان حسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی
عضو هیئت مدیره پتروشیمی فن آوران
عباس کریمی
که محمد علــی بنیادی مدیــر روابط عمومی
شستا عضویت هیئت مدیره تهران بتن را نیز
دارد.در برنامه دیشب پایش به دو شغله های
هلدینــگ تاپیکو (دیگر شــرکت زیر مجموعه
وزارت تعاون) کــه دیروز در خبرگــزاری مهر
منتشر شده بود نیز اشاره و به عنوان مصداق
تعارض منافع درباره آن گفت وگو شد.
▪ ۱۰۰نفر با مدرک غیرمرتبط در شستا

کارشــناس ایــن برنامه با اشــاره بــه اعضای
هیئت هــای مدیره شســتا گفت :هــم اکنون
 ۱۰۰نفر در هیئت های مدیره شستا هستند
که مدرک تحصیلی مرتبط با حــوزه فعالیت
خود ندارند ،به طور مثال شــخصی با مدرک
ادبیــات فارســی مدیرعامــل یــک شــرکت

ســیمانی اســت .یا شــخصی با مدرک علوم
دارایــی در شــرکت دام پــروری یا بــا مدرک
شهرســازی در هیئت مدیره یکی از شــرکت
های دارویی مشغول فعالیت است.

فهرست های منتشر شــده درباره مدیران دو
و سه شغله شاغل در شرکت های زیر مجموعه
وزارت کار نشان می دهد که 50نفر از مدیران
این وزارتخانه در مجموعه دیگری نیز شــاغل
هســتند .تعداد مدیرانی که همزمان در ســه
مجموعه شاغل اند نیز  9نفر است.

در این برنامه فهرســت جالبی از شرکت های
زیر مجموعه شستا نیز منتشــر شد .بر اساس
این فهرست ،ســید طه هاشــمی که از تیرماه
امســال بــه عنــوان ســفیر ایــران در واتیکان
مشغول به فعالیت شــد  ،در هلدینگ دارویی
شستاهمزمانعضوموظفهیئتمدیرهاست
و معلوم نیســت چگونه از واتیکان مســئولیت
خــود را در ایــن هلدینــگ انجــام مــی دهد.

▪همه رقم ژن خوب در هیئت های مدیره
زیر مجموعه وزارت کار

▪کنترل هلدینگ دارویــــی شستا از
واتیکان

اقتصادنیوز -بازار طال و ارز در سومین روز هفته نیز به روند
کاهشی کمشیب خود ادامه داد .دالر در نیمه باالی کانال
 ۱۳هزار تومانی واقع شد و سکه با وجود ورود به کانال4/2
میلیونی در نهایت به کانال  4/3میلیون تومان بازگشت.

اما و اگرهای صادرات برنج ایرانی به اروپا و
کانادا پس از  40سال
فارس -رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
خبر داد«:برای اولین بار پس از  40سال ،سه محموله برنج
اصیل ایرانی توسط بخش خصوصی به اروپا و کانادا صادر
شد».شهیدی گفت« :بهای یک کیلو برنج صادراتی معادل
شــش کیلو واردات برنج است ».از ســوی دیگر ،قرار است
مازندران مرحله نخســت منحصربه فردترین و نخســتین
مرکز بینالمللی تجارت و پایانــه صادرات برنج ایران را در
آمل و با ســرمایه گذاری کامل بخش خصوصی راه اندازی
کند .بر اساس این گزارش ،همزمان با این اخبار و انتقادها
از ضعف نظــارت ،قیمت برنج ایرانی در شــمال به کیلویی
 14هزار تومان رســیده اســت .با این حال ،تمهیدات این
چنینی بــرای صــادرات یکی از کاالهای اساســی کشــور
در زمــان تحریم جای ســوال دارد .چــرا که ایران ســاالنه
 1.5میلیون تن برنج از کشــورهایی نظیر هند و پاکستان
و تایلنــد وارد میکند و مصرف برنج ایرانی ها در ســال نیز
حدود  40کیلوگرم است که در مقایسه با کشورهای دیگر
بسیار باالست.

فرانسه با شبکههای اجتماعی
به مبارزه با فرار مالیاتی میرود
فارس به نقل از اسپوتنیک -جرالد دارمانین ،وزیر بودجه
فرانسه گفت که از ســال آینده میالدی بازرسان مالیاتی با
استفاده از شــبکههای اجتماعی به دنبال کشف فرارهای
مالیاتی خواهند بود .وی گفت :آن ها قرار است حسابهای
کاربری افراد را بررسی کنند و در صورتی که آن ها برخالف
اظهارنامه خود با خودروهای لوکس و گران قیمت تصاویر
متعدد گذاشته باشند ،مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
این مقام فرانسوی افزود :این اقدام با هدف کشف فرارهای
مالیاتی انجام میشود.

جهش  ۳۴۶درصدی صادرات زغال سنگ
تسنیم -برابر اعالم ســازمان توســعه تجارت در هفت ماه
اول امســال  ۳۷۲هزار تن زغال سنگ و کک به ارزش ۵۹
میلیون دالر به خارج از کشــور صادر شد که نسبت به دوره
مشابه سال گذشته  ۳۴۶درصد رشد داشته است.

مدیرعامل شستا :اصالحات مدیریتی را آغاز کرده ام؛ برای برخی انتصابات تحت فشار بوده و هستم
هزار تومان است .این که معاونان ما همزمان
در شــرکت هــای زیــر مجموعه عضــو هیئت
مدیره هستند ،برای استفاده از توانمندی آن
هاست.مدیرعامل شســتا از پاسخ به سوالی
درباره میزان پاداش دریافتی اعضای هیئت
مدیره شرکت ها در آخر سال نیز طفره رفت.
دالوری مجری برنامه پایش در واکنش به این
اظهــارات مدیرعامل شســتا گفــت :حداقل
حضور در هیئت مدیره شرکت ها رزومه است،
من اصال باور نمــی کنم که کســی در هیئت
مدیــره هلدینگی مثل شســتا فقــط به خاطر
رضای خدا نشســته باشــد .اگر بگوییم کادر
سازی نکند ،مهره چینی می کند ،خواهش
می کنم جوری حــرف نزنید انگار دارید ســر
ما منت می گذارید.مدیرعامل شســتا اظهار
کرد :قطع به یقین کســی رایگان کاری نمی
کند ،اصالحیــه جدید اســامی هیئت مدیره
شــرکت ها را در ســایت وزارت کار اعالم می
کنیم.وی در پاسخ به این که آیا برای انتصاب
کســی تحت فشــار بوده اید گفــت :بله تحت
فشار بوده و هستم.

...

بازار خبر
تداوم کاهش نسبی نرخها در بازار ارز و طال

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟



هواپیما

بمان و برو .خب آقای شریعتمداری هیچ کدام را نمی تواند
باز کند چون آش کشک خالهاش است .من هم آش کشک
خالهات هستم!

رشد  25درصدی واردات قطعات خودرو
مهر-بررسیتازهترینآمارگمرکازتجارتخارجیایراننشان
می دهد ،در هفت ماه نخست امسال در مجموع یک میلیارد و
 ۵۷۹میلیوندالرقطعهخودروواردکشورشدهاست .درحالی
که در مدت مشــابه سال گذشــته یک میلیارد و 262میلیون و
 153هزاردالرقطعهخودروبهکشورواردشدهبودکهرشد25
درصدیوارداتقطعاتخودرورانشانمیدهد.

وزیر جدید راه حکم آخوندی را لغو کرد
تســنیم -وزیر راه و شهرســازی حکــم وزیر مســتعفی راه
و شهرســازی در خصــوص تعلیــق پروانــه اشــتغال رئیس
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را لغو کرد .هفتم
مهرماه امسال وزیر مستعفی راه و شهرســازی در نامه ای
به معاون خود در امور مســکن و ســاختمان دســتور تعلیق
پروانه اشــتغال به کار فرج ا ...رجبی رئیس سازمان نظام
مهندسی ساختمان را به دلیل پایبند نبودن به قانون و بی
توجهی به دســتورات وزیر راه و شهرســازی صادر کرد .بر
این اساس نیز پروانه اشتغال وی لغو شد و در ادامه رجبی
به دیوان عدالت اداری در خصــوص غیرقانونی بودن این
اقدام وزیر مستعفی شکایت کرد.

اما در این برنامه اسامی برخی از خویشاوندان
و وابستگان سیاسیون و مقامات که در شرکت
های زیرمجموعه وزارت تعاون به عنوان عضو
هیئت مدیره حضور دارند اعالم شد .جدول،
همه آن چه که در خصوص ژن های خوب در
این وزارتخانه است ،بازگو می کند.
CMYK

