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جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی از مکانیزه شدن 
کشت زعفران کشور تا دو سال آینده خبرداد. 

حســین زینلی در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعیت تولید زعفران در 
طول ۱۲ سال گذشته، اظهارداشت: بررسی وضعیت تولید از سال های ۸۶ تا 
۹۷ نشان می دهد که روند رشد تولید مناسب بوده به طوری که میزان تولید 

از ۲۳۰ تن به ۴۰۴ تن در سال ۹۷ رسیده است.
وی با بیان اینکه طی این ســالها تولید زعفران ســاالنه بین ۲۰ تا ۳۰ 
تن افزایش یافته اســت، افزود: امسال نیز با توجه به شرایطی که وجود دارد 
پیش بینی می شود میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به ۴۳۴ تن برسد که 

نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شد.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
در طول ۱۲ سال گذشته به طور متوسط ساالنه ۳ تا ۵ هزار هکتار به سطح 
زیرکشــت زعفران اضافه شده است، گفت: در ســال ۹۰میزان صادرات این 
محصول ۱۲۲ تن بوده که در سال ۹۷ به ۲۸۰ تن به ارزش ۳۵۱ میلیون دالر 
رسیده است.پیش بینی می شود امسال میزان تولید با حدود ۳۰ تن افزایش به 

۴۳۴ تن برسد که نسبت به ۱۲ سال قبل ۲ برابر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه یکی از کارهای 
مهمی که در این حوزه باید انجام دهیم مکانیزه کردن کشــت است، افزود: 
با مکانیزه کردن کشــت، هزینه های تولید کاهش می یابد ضمن اینکه باید با 

»عملیات به زراعی« میزان تولید را در واحد سطح افزایش دهیم.
زینلی گفت: امسال حدود ۵۰ درصد فرایند کشت به صورت مکانیزه انجام 

شده و امیدواریم تا دو سال آینده تمام فرایند کشت مکانیزه شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تمام فرایند بسته بندی و سورت کردن 
پیاز زعفران به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: چند نمونه دستگاه برای 
این منظور در کشور تولید شده و در حال حاضر فعال هستند ما در این زمینه 
تقریبا به تکنولوژی کامل رسیدیم و در سال های آینده آن را توسعه خواهیم داد.
به گفته این مقام مسئول بین ۷۰ تا ۸۰ درصد مزارع زعفران با دستگاه 

پیازکار کشت می شوند.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه 
امسال برند ملی زعفران ایران را به ثبت رسانده ایم، گفت: عالوه بر این نشان 

جغرافیایی زعفران ثبت شد.
زینلی ادامه داد: زمانی که نشــان جغرافیایی محصولی ثبت می شود در 
اتحادیه اروپا ارزش افزوده محصول زیاد می شود چرا که شرکت های اروپایی 
عالقمند هســتند محصول شناسنامه و هویت داشته باشد و بدانند که محل 

تولید آن در کدام شهر و نقطه بوده است.
مجری طرح ملی گیاهان دارویی کشور درباره اینکه گفته می شود خیلی 
از کشورها زعفران ایران را می برند و مجددا به نام زعفران خود صادر می کنند، 
اضافه کرد: در حال حاضر بســیاری از شــرکت های ایرانی در خارج از کشور 
شــرکت زده اند و در آنجا محصول ایرانی را عرضه و به دنیا معرفی می کنند.

تصمیم داریم در ۲ سال آینده شرکت هلدینگی تشکیل دهیم که دنیا برای 
تامین زعفران مورد نیاز خود فقط با این شرکت طرف باشد.

وزارت جهادکشاورزی:
کشت زعفران مکانیزه خواهد شد

قیمت )به تومان(نوع سکه
4.014.000سکه تمام طرح جدید
4/005/000سکه تمام طرح قدیم

2.042.000نیم سکه
1.242.000ربع سکه
841.000گرمی

408.200هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11.400دالر
12.600یورو
14.178پوند

1.989لیر ترکیه
3.173درهم امارات

9.7دینار

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39.681.00047.200.000پراید 1111
37.381.00042.600.000پراید 2131
40.313.00044.600.000پراید 3151
155.000.000171.000.000چانگان4
43.443.00050.300.000تیبا صندوق دار5
55.943.00055.600.000ساینا دنده ای6
63.158.00073.500.000پژو 7405
8SLX 67.880.00082.300.000پژو
65.578.00078.000.000پژو 405 دوگانه سوز9
78.338.00093.000.000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67.283.00081.700.000پژو 206 تیپ 122
83.690.00098.500.000پژو 206 تیپ 135
80.213.00099.700.000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66.770.00078.000.000سمند ال ایکس
16EF7 69.773.00086.000.000سمند
93.600.000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
106.000.000-دنا18
132.000.000-تندر پالس دنده19
96.730.000123.000.000پژو 207 دنده ای20
273.000.000362.000.000مزدا213
22H30  75.000.000130.000.000
-103.100.000استپ وی23
159.000.000-  207 اتوماتیک24
114.994.000300.000.000پژو252008
67.203.00077.000.000رانا26

یک کارشناس حوزه کار گفت: در واگذاری 
کارخانه ها باید شاخصه هایی همچون اهلیت و 
برنامه خریدار، پایداری بنگاه و امنیت شــغلی 

کارگران مدنظر قرار گیرد.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، درباره الزامات 
واگذاری کارخانه ها اظهار کرد: در شــرایط اقتصادی 
حاضر هرگونه واگذاری بنگاه و خصوصی  سازی باید با 
احتیاط و رعایت تمام اصول و تشریفات قانونی صورت 
بگیرد تا تولید دچار آسیب نشود و نیروهای شاغل در 

کارخانه ها به جمع بیکاران نپیوندند.

وی با تاکیــد بر تقویت و حمایت از کارخانه های 
تولیــدی افزود: در این کارخانه ها کارگران بســیاری 
مشــغول کارند که معاش آنها بــه دوام و ماندگاری 
کارخانــه و پرداخت حقوق و مطالبــات قانونی آنها 
بســتگی دارد از این رو هر چیزی که این ماندگاری 
را به مخاطره بیاندازد در معیشت و دستمزد کارگران 

اثرگذار خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار بخشی اعظمی از مشکالت 
بنگاههای اقتصادی را ناشــی از نبود نقدینگی، عدم 
تامین مواد اولیه دانست و گفت: بهترین راه کمک به 

بنگاه های تولیدی این اســت که تخفیف های بیمه ای 
و معافیت هــای مالیاتی برای آنهــا در نظر بگیریم و 
هزینه هــای تولید را کاهش دهیم تا فشــار بر بنگاه 
به حداقل ممکن برســد و پایداری و ماندگاری بنگاه 
موجب حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی نیروهای 

کار شاغل در آن شود.
لبافی از اهلیت و صالحیت به عنوان دو اصل مهم 
در واگذاری بنگاهها نام برد و گفت: مالکان و سهامداران 
و خریداران بنگاهها نباید تنها به سودآوری فکر کنند 
و ارتقــا و بهره وری بنگاه و ضمانت اجرای برنامه هایی 

که ارائه می کنند جزو اصولی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد.گفتنی اســت، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ 
قانون اجرایی سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی، 
فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای 
مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و 
حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص 
و کارآمد مجاز است. کارشناسان معتقدند شریک کردن 
کارگران در ســهام کارخانه ها موجب صرفه جویی در 
تولیــد، باال رفتن بهره وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب 

و انگیزه بیشتر کار در کارگران می شود.

رئیس  سازمان حمایت مصرف کنندگان از اجرایی شدن طرح 
گشت مشترک برای نظارت بر نانوایی های سنتی و صنعتی تهران 

از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، عباس تابش درباره تشــدید نظارت 
ســازمان حمایت بر فعالیت نانوایی ها پس از تغییرات قیمتی اعالم شده 
اظهار کرد: به  دنبال اقدامات انجام شده، با اتحادیه های مربوطه به تفاهم 
رسیده ایم که نانوایی ها ملزم به اطالع رسانی چه موضوعاتی هستند و در 

حال حاضر نیز فرمت ها و قیمت ها کاماًل مشخص شده است.
وی ادامه داد: ما هفته جاری را به عنوان یک فرصت برای اتحادیه های 
نانوایان سنتی و حجیم در نظر گرفته ایم تا اتحادیه های مربوطه در وهله 
اول خودشان اقدامات الزم برای اجرایی کردن این موارد را انجام دهند.

رئیس  سازمان حمایت مصرف کنندگان تصریح کرد: با اتمام این مهلت، 
یعنی از هفته آینده گشت های مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان 
با حضور نمایندگان شرکت بازرگانی دولتی ایران و تعزیرات حکومتی در 
ســطح تهران به اجرا در می آید و با هر نانوایی که از مصوبات اعالم شده، 

عدول کرده باشد برخورد قانونی می شود.
به  گفته تابش برخوردها در حوزه نان متفاوت تر از سایر حوزه ها خواهد 
بود و بر همین اساس توصیه کرد تا واحدهای صنفی نسبت به نرخ عرضه 

نان و مصوبات اعالم شده دقت الزم را داشته باشند.
رئیس  ســازمان حمایت در پاســخ به این سؤال که »آیا قرار است تا 
درخصوص نان های حجیم و صنعتی نیز شــاهد تغییر قیمت باشــیم یا 
خیر؟« گفت: نان های حجیم به لحاظ قیمت گذاری مشــمول بند »ج« و 
خوداظهاری هستند ولی ضوابط و مقررات هیئت تعیین و تثبیت قیمت 
به آنها اعالم شده و آنها نیز موظف شده اند لیست قیمت  نان های حجیم 
پرمصرف را به سازمان حمایت ارائه دهند و از هفته آینده این نانوایی ها 

نیز در گشت مشترک، تحت نظارت بیشتر قرار گیرند.
تابش خاطرنشان کرد: قیمت نان های سنتی نیز گران نشده بلکه سعی 
شده تا قیمت ها ساماندهی شود؛ لذا ما هیچ تغییری نسبت به کف بازار 

نداشته ایم و اگر جایی گران شده، حتماً برخورد خواهیم کرد.
وی در واکنش به موضوع سوءاستفاده احتمالی از آرد دولتی توسط 
برخی نانوایی های دارای ســهمیه دولتی گفت: سامانه شرکت بازرگانی 
دولتی که مســئول توزیع آرد اســت به گونه ای طراحی شده که امکان 
جابه جایی آرد دولتی وجود ندارد چراکه بر اســاس گزارشات عملکرد از 
میزان آرد داده  شــده و نان توزیعــی، نظارت های دقیقی بر این موضوع 

اعمال می شود.

رئیس  سازمان حمایت خبر داد
آغاز گشت های نظارت بر نانوایی های تهران 

از هفته آینده 

بــر اســاس گفتــه معــاون برنامه ریزی و 
تولید  بــا   اقتصــادی وزارت جهاد کشــاورزی 
دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج سفید در کشور، ایران 

نیازی به واردات برنج نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  
عبدالمهدی بخشــنده درباره میزان تولید برنج در کشور 
تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، سرانه مصرف 
هر نفر، ۳۵ کیلوگرم اســت و بر اساس نیاز جمعیت ۸۳ 
میلیونی کشور، تولید دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن برنج، کافی 

است و نیازی به واردات برنج نخواهیم داشت.
اقتصــادی وزارت جهــاد  برنامه ریــزی و  معــاون 
کشــاورزی گفت: با تالش کشــاورزان، منابع آبی خوب، 
برنامه ریزی و تدارکات خــوب در زمینه نهاده های مورد 
نیاز تولیدکنندگان، وضع تولید برنج در سال زراعی جاری 
بسیار مناسب بوده که حدود یک میلیارد دالر صرفه جویی 

ارزی از این میزان تولید به حاصل شده است.
بخشــنده ادامه داد: هــم اکنون برداشــت برنج در 

استان های شمالی به پایان رسیده و در سایر استان ها نیز 
مثل خوزســتان که امسال بارش مناسبی داشتیم سطح 
زیر کشــت برنج گسترده و تولید نیز بسیار خوب است و 
برداشت برنج در این استان نیز از ۱۵ آبان شروع می شود.
وی افزود:  در شــش ماهه نخست امسال، حدود ۹۶۰ 
هزار تن برنج وارد شــده اســت که بخشی از آن، توزیع و 
بخش دیگر را می توانیم به عنوان ذخایر راهبردی ذخیره 
کنیم. برنج از طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی وزارتخانه بوده 
که در برنامه ای به ستاد مربوطه ارائه و مصوب شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: متوسط سطح زیر کشت برنج در سه سال گذشته 
در کشــور، حدود ۶۰۰ هزار هکتار بوده اما در سال جاری 
در برخی اســتان ها سطح زیر کشت برنج افزایش یافته و 
به ۸۳۰ هزار هکتار رســیده است که نشان می دهد ۲۳۰ 
هکتار افزایش زیر کشت داشتیم و بر این اساس ۸۰۰ هزار 
تن بیشتر برنج تولید شده است و نیازی به واردات نداریم.

بخشنده افزود: عمده واردات برنج را بخش خصوصی 

انجام می دهد و مقداری از واردات برنج در دســت شرکت 
بازرگانی دولتی  اســت که بر اساس تولید امسال بخشی 
از واردات برنــج بــرای تامین ذخایر راهبردی اســتفاده 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستاورد تولید برنج در سال جاری در 
یک تا دو دهه اخیر بی سابقه بوده است، ادامه داد: میزان 
تولید برنج در سال زراعی گذشته، دو میلیون و ۱۰۰ هزار 
تن و میزان واردات برنج نیز پارســال، یک میلیون و ۶۸۰ 

هزار تن بوده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: امسال ۴۲ درصد تولید برنج بیشتر شد که به طور 
متوســط ۱۲ درصد در گیالن و مازنــدران و ۳۰ درصد 
دیگر در ســایر استان ها به دلیل افزایش زیر کشت تولید 

برنج داشتیم.
بخشنده افزود: برای کشت شش میلیون هکتار گندم، 
برنامه ریزی و تدارکات الزم برای کشاورزان در زمینه تأمین 
بذر، کود شیمیایی، سموم علف کش و ماشین آالت شده 

اســت. تاکنون ۳۵۰ هزار هکتار کشت گندم انجام شده 
و به ســرعت ادامه می یابد که امیدواریم با کشــت شش 
میلیون هکتار، بیشــتر از ۱۴ میلیون تــن تولید در این 

بخش داشته باشیم.
وی ادامه داد: زمان کشت محصوالت پاییزه گندم، کلزا، 
جو و چغندرقند فرا رسیده است. برای کشت کلزا که یکی 
از دانه های مهم روغنی و جزو برنامه های اقتصاد مقاومتی 
اســت برنامه ریزی الزم انجام شده که حداقل ۵۰۰ هزار 
هکتار کشت دانه های روغنی داشته باشیم و بتوانیم ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار تن محصول به خصوص کلزا برداشت کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با 
تأکید بر اینکه در زمینه کلزا وابستگی ما زیاد است گفت:  
برنامه ای به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای توسعه 

بیشتر کشت کلزا ارائه کرده ایم.
بخشــنده افزود: در سال ۹۳ تولید کلزا در کشور ۶۰ 
هزار تن بود که با تالش کشــاورزان و همکاران، امسال به 

۴۰۰ هزار تن رسید. 

وزارت جهاد کشاورزی:

ایران در تولید برنج خودکفا شد

رئیس  انجمن صنایع همگن قطعه  ســازی گفت: نخبگان و 
مهندســان داخلی طرح های بسیار پیشرفته ای را برای ساخت 
گیربکس های مختلف در صنایع و استفاده از خودروهای شخصی 

طراحی کرده اند.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگوبا باشــگاه خبرنگاران اظهار کرد: 
هم اکنون صنعت قطعه خودرو ســازی توانایی ساخت گیربکس را برای 

خودروهای سواری دارد که این امر مستلزم تامین نقدینگی است. 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این صنعت قابلیت توانایی ساخت 
هر قطعه مورد نیاز خودرو از جمله قطعات حساس را دارد، افزود: این امر 
مستلزم دو عامل مهم است، اولین عامل تامین نقدینگی و نیروی انسانی 
مورد نیاز این طرح و دیگری همت دولتی ها برای ساخت هر چه سریع تر 
این دستگاه هاســت. توانایی فنی و مهندسی ایران در مقابل بسیاری از 

کشورهای پیشرفته دنیا قابل رقابت است.
نجفی منش بیان کرد: هم اکنون قطعه سازان برای ساخت هر قطعه 
باید ابتدا تجهیزات آن را به صورت نقدی خریداری کرده سپس مشغول 
به ســاخت آن شوند، به نظر می رسد که حمایت ها و تسهیالت ویژه در 
بخش توانمند  سازی قطعات مورد نیاز خودروهای سواری در کشور یکی از 
عواملی است که می تواند ساخت گیربکس و سایر قطعات را سرعت ببخشد.

این مقام مســئول در ادامه تصریح کرد: یکی از راهکارهای مهم در 
واحدهای کوچک و متوسط آن است که حداقل یک ماه مواد آنها از داخل 
تامین شود. زمانی که این کار سرعت می گیرد قطعه ساز قابلیت ساخت 

هر قطعه ای را خواهد داشت.
این مقام مســئول در پاسخ به این پرسش که چه مواد اولیه ای برای 
ساخت اقالمی نظیر گیربکس در کشور الزم است؟، گفت: مواد اولیه تمام 
قطعات از جمله گیربکس در داخل موجود است و تنها نیازمند یک جرقه 

از طرف دولت برای شروع این کار هستیم.
امراهلل امینی عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه عالمه هم 
در این گفت وگو تولید گیربکس توســط تیم تحقیقاتی ایرانی را اقدامی 
بزرگ و فوق العاده دانست و اظهار کرد: همان طور که می دانید کشور های 
محدودی چه در تولید گیربکس های اتومات خودرو و چه در گیربکس های 

مخصوص هلی کوپتر فعالیت می کنند و توانایی تولید آن را دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه با تاکید بر اینکه کشور ما در حال 
حاضــر تکنولوژی و امکانات الزم برای تولید گیربکس اتومات مخصوص 
خودرو را دارد گفت: متاســفانه علیرغم پتانســیل خوبی که در کشور و 
دانشگاه های ما وجود دارد صنعت خودرو کشور نمی تواند پذیرای چنین 

طرح هایی باشد.
امینی ادامه داد: صنعت خودرو با وضعیت نامشخص حوزه مدیریتی 
که دارد پذیرای چنین طرح هایی نیســت در حالی که با داشتن شرایط 
مناسب می تواند با دل و جان چنین طرح هایی را بپذیرد، اما در این صنعت 
و در بســیاری از مسائل اولیه دچار مشکل هستیم و جا برای طرح های 

جدید وجود ندارد.
او با تاکید بر وابستگی شدید خودروسازان داخلی به خودرو سازی های 
ســایر کشور ها تصریح کرد: متاسفانه تولید کنندگان ما به مونتاژ و وارد 
کردن قطعات راضی شــده بودند و این موضوع باعث ایجاد آســیب در 

صنعت خودرو سازی شد.

رئیس  انجمن صنایع همگن قطعه سازی:
نخبگان داخلی طرح های مختلفی 
برای تولید گیربکس ایرانی دارند

یک کارشناس بازار ســرمایه با اشاره به رشد 
فزاینده شاخص کل بورس در نیمه اول امسال گفت: 
چشم انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال هم مثبت 

است.
وحید عباســیون در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت 
بورس در ســال جاری اظهارداشت: چنین رکوردی حتی 
در سال هایی که بازدهی بورس عدد سه رقمی بود در نیمه 
اول سال بی سابقه است. با این حال چشم انداز بازار صعودی 
است و به نظر می رسد، شــاخص ۴۲۰ هزار تا ۴۵۰ هزار 

واحدی چندان دور از دسترس نباشد.
وی ضمن تاکید بر چشــم انداز مثبت بازار سرمایه در 
نیمه دوم ســال، به نوسهامداران پیشنهاد کرد: کسانی که 
اطالعات کافی از شــرکت های بورسی و معامالت در بازار 
ســرمایه ندارند، بهتر است از طریق ورود سرمایه خود به 

صندوق های سرمایه گذاری، وارد معامالت بورس شوند.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل محرک 
رشــد بورس گفت: یکی از مهم تریــن محرک ها در بازار 
سرمایه، قیمت دالر نیمایی بود. در انتهای سال گذشته دالر 
نیمایی حدود هشت هزار تا ۸۵۰۰ تومان معامله می شد، این 
در حالی است که با توجه به رشد قیمت دالر آزاد در سال 
گذشته، دالر نیمایی به قیمت بیش از ۱۱ هزار تومان رسید.

عباســیون ادامه داد: در پایان سال گذشته نقدینگی 
کشور حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود. 

البته این آمار مربوط به خردادماه است و بانک مرکزی 
هنوز گزارش شــهریور را ارائه نکرده، با این حال براساس 
آمار غیررســمی نقدینگی اکنون نزدیــک به ۲۳۰۰ هزار 

میلیارد تومان است.
وی افزود: از سوی دیگر ارزش بازار بورس و فرابورس 

در ابتدای ســال حدود ۴۰۰ هــزار میلیارد تومان بود که 
پس از رشد نقدینگی، شــاهد روند صعودی ۸۵ درصدی 
ارزش بــازار بورس و فرابورس بودیم که اکنون در مجموع 
به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده و نشان از ورود 

نقدینگی به این بازار دارد.
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: شرکت های 
حقوقی، سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، صندوق های 
سرمایه گذاری و بسیاری از اشخاص حقیقی که در گذشته 
در بورس فعالیت داشتند، تحت عنوان شرکت های بنیادی، 
تشکیل می  شــوند. براین اساس با توجه به شفافیت این 
شرکت ها، همواره قیمت سهام شان متوازن است. برخالف 
این روند، در شرکت های بازار پایه ای به سبب عدم شفافیتی 
که از گذشــته وجود داشته، بسیاری از پتانسیل های آنها 

شفاف نیست.

عباسیون افزود: در شرکت های بزرگ امکان دستکاری 
قیمت یا پروژه  سازی برای سهام وجود ندارد، ولی در سهام 
بازار پایه ای به خاطر ساختار سهامداری و بازیگرانی که به 
دنبال سفته بازی هستند، می توانند به راحتی روی قیمت 
ســهام با ورود منابع جدید یا تبلیغات، تاثیر گذاشته و در 
بسیاری از مواقع سهامداران جدیدالورود را با چالش های 

بسیاری همراه می کنند.
وی ادامه داد: اگر افراد جدیدالورود تجربه ریزش های 
ســال ۹۲ و ۸۴ را داشــتند، هیچ وقت بی مهابا و براساس 
اخبار و شایعات شروع به خرید و فروش سهام نمی کردند.
این کارشناس بازار سرمایه به سرمایه گذاران جدیدالورود 
توصیه کرد: مراجعه به شرکت های سبدگردان نیز می تواند 
یکی از راه های ایمن برای ورود به بازار سرمایه باشد. با این 

حال در کشور ما هنوز این الزام ایجاد نشده است. 

در حالی سهم باالیی از یارانه های پنهان به بخش سوخت به ویژه 
بنزین اختصاص دارد که یارانه ای که دولت بابت بنزین به دهک  دهم 

پرداخت می کند ۲۳ برابر بقیه دهک هاست.
به گزارش ایســنا، یارانه های پنهان، یارانه های غیرمســتقیمی است که 
ســاالنه با رقم چند صد هزار میلیاردی پرداخت می شود و به صورت فروش 
کاالهای تولیدی در داخل با قیمتی پایین تر از خارج از کشور اتفاق می افتد.

طبق آنچه پیش از این مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند، 
در سال معادل ۹۸۷ هزار میلیارد تومان پرداختی از این بابت وجود دارد که 
عمدتا در ســوخت، کاالهای اساســی و دارو خالصه می شود؛ از رقم بیش از 
۹۰۰ هزار میلیاردی یارانه های پنهان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه 
انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که بیش از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان 

آن متعلق به بنزین است.
توزیع ناعادالنــه ضریب اصابت یارانه پنهان به ویژه در حوزه انرژی بین 
دهک ها بارها مورد بحث قرار گرفته است، چراکه دهک های ثروتمند معموال 
مصرف کاال و خدمات بیشــتری دارند و در این حالت از یارانه بیشــتری نیز 

بهره مند می شوند.
این در حالی اســت که در حال حاضر و در حوزه یارانه ای که در حوزه 
سوخت پرداخت می شود، دهک دهم که ثروتمندترین گروه جامعه به شمار 

می رود ۲۳ برابر سایر دهک ها از آن بهره مند است.
همچنین دهک های باال ۳,۶ برابر سایر دهک ها از یارانه برق و ۲,۵ برابر 

یارانه گاز دریافت می کنند.
در مورد کاالهای اساســی نیز که دولت به ویژه در تامین ارز آن هزینه 
سنگینی را متحمل می شــود سهم دهک  دهم نسبت به سایر دهک ها ۴,۷ 

برابر است.
یارانه پنهانی که گروه ثروتمند بابت دارو دریافت می کنند نیز قابل تامل 
است؛ به گونه ای که ۱۹,۵ برابر سایر دهک ها که از درآمد پایین تری برخوردار 

هستند از یارانه دارو استفاده می کنند.
از ســال گذشــته قرار بود که با ارائه  بســته ای از دولت به مجلس و با 
پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان مطرح می شود، راهکاری برای ساماندهی 
وضعیت یارانه های پنهان اندیشــیده شده و برای سال جاری اجرایی شود، اما 

در نهایت به نتیجه ای نرسید.
این در حالی است که احتماال برای سال آینده برنامه جدی تری در مورد 
یارانه های پنهان در نظر گرفته شــود، چرا که دولت در بودجه منابع نفتی را 
به طور کامل از هزینه های جاری جدا خواهد کرد و در این حالت باید منابع 

جدیدی معرفی شود.
آن طــور کــه نوبخت -رئیس ســازمان برنامــه و بودجه- اعــالم کرده 
جایگزین های نفت در سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی با تعریف پایه های 

جدید و احتماال حذف یارانه های پنهان در برخی بخش ها خواهد بود.
در حالی این روزها دولت حذف یارانه  نقدی را در دســتور کار دارد که 
نتایج نشــان داده معترضان به حذف یارانه، افراد حاضر در دهک های باالی 
درآمدی هســتند که گردش چند میلیاردی مالی دارند، این افراد نه تنها از 
یارانه باالی پنهانی برخوردار می شوند که راضی به از دست دادن یارانه نقدی 

۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم نیستند!

ایسنا:
 ثروتمندان ۲۳ برابر سایر مردم 

یارانه بنزین می گیرند!

مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران از کشف 
یک میدان عظیم گازی  و یک میدان نفتی در مناطق 

جنوبی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک میدان عظیم گازی در 

مناطق خشکی در جنوب استان فارس کشف شد.
این میدان گازی در عمق ۳۹۰۰ متری زمین کشــف 

شده و حجم آن به اندازه ۱۶ سال مصرف گاز در تهران است.
سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
با تایید خبر کشف این میدان عظیم گازی، گفته است: این 
میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در جنوب 

ایران کشف شده است.
اطالعات دقیق تر درباره این میدان تازه کشــف شده 

به زودی توســط مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران اعالم 
خواهد شد.

مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران همچنین خبر 
اکتشاف یک میدان جدید نفتی را در منطقه دزفول شمالی 
تایید کرد. براساس اطالعات به دست آمده در آخرین عملیات 
مطالعات اکتشافی و لرزه نگاری انجام شده در حوزه اکتشافی 

دزفول شمالی واقع در میادین منصوری، چشمه خوش، مارون 
در حوزه های غرب و شرق و شرق سوسنگرد، گزارشات حاکی 

از اکتشاف ذخایر جدید نفتی است.
این ذخایر در سازند ایالم و گورپی کشف شده که حجم 
ذخایر و نوع نفت نیز در بررسی های بعدی توسط مدیریت 

اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر خواهد شد.

رئیس کمیســیون عمران مجلس گفت: قیمت 
بلیت هواپیما در بسیاری از مقاصد به دلیل نظارت 
ضعیف و همچنین حضور دالالن با قیمت بسیار باالیی 

عرضه می شود.
محمدرضــا رضایی کوچــی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قیمت بلیت هواپیما نسبت 
به سال های گذشته بسیار افزایش یافته است، تصریح کرد: 
وجود دالالن و واســطه گران و چارتر کردن بســیاری از 
بلیت ها باعث افزایش قیمت های سرسام آور بلیت هواپیما 
شده است؛ در گذشته قیمت بلیت هواپیما به دلیل افزایش 
نرخ  ارز رشد بیش از ۵۰ درصدی داشت این در حالی است 

کــه با کاهش قیمت نرخ ارز  قیمت بلیت هواپیما نه تنها 
کاهش نیافته بلکه در بســیاری از مقاصد هم رشد بسیار 

زیادی داشته است.
وی افزود: مردم و مسافران به دلیل قیمت باالی بلیت 
هواپیما در فشــار هستند و این در حالی است که سازمان 
هواپیمایی و وزارت راه و شهرســازی برای حذف دالالن و 

چارتر کنندگان اقدامات الزم را انجام نمی دهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه وزارت 
راه و شهرســازی و سازمان هواپیمایی هنوز انتظارات ما را 
بــرای کاهش و یا به ثبات رســاندن قیمت بلیت هواپیما 
بــرآورده نکرده اند، ادامه داد: نظــارت به معنای واقعی در 

ایــن حوزه وجــود ندارد و نظارت و بازرســی بر آژانس ها 
و شــرکت های هواپیمایی بســیار کم شده و انتظار داریم 
هرچه ســریع تر سازمان هواپیمایی گزارش خود را در این 

باره به ما ارائه دهد.
رضایی کوچی بیان کرد: با وجود آن که دامنه و سقف 
قیمتی بلیت هواپیما تعیین شــده، اما هنوز بســیاری از 
مســیر ها بلیت هواپیما ها به صورت چارتری و قیمت های 
بسیار گران تر عرضه می شود همین موضوع باعث شد که 
تعداد مسافران در بخش هوایی کاهش چشمگیری داشته 
باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از کشور ها 
برای سوخت رسانی به هواپیما ها همکاری های الزم را انجام 

نمی دهنــد، گفت: انتظار داریم وزارت امور خارجه، وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی در این زمینه هرچه 
سریع تر رایزنی برای سوخت رسانی به هواپیما ها را انجام 
دهند. رئیس کمیســیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: 
ایران برای سوخت رسانی به هواپیما های خود نباید مشکلی 
داشــته باشد این در حالی است که در بسیاری از موارد ما 

هنوز برای سوخت رسانی به هواپیما ها مشکل داریم.
رضایــی کوچی یادآور شــد: بســیاری از مقاصد در 
کشور های اروپایی هواپیما ها امکان سوخت رسانی ندارند 
و همین موضوع باعث شــده که هواپیما های ما با مشکل 

مواجه شوند.

تبریز- خبرنگار کیهان:
مجری طرح گندم کشــور گفت: گندم ایران جزو گندم های 

مطلوب دنیا شناخته می شود. 
»اسماعیل اســفندیاری پور« در کمیته مشورتی استانی پروژه امنیت 
غذایی آذربایجان شــرقی گفت: جمهوری اسالمی ایران هیچ نوع وابسته 
گندمی به خارج از کشــور ندارد و بذر گندم به طور کامل در داخل تولید 

می شود.
وی با اشاره به تولید ۴۷۰ هزار تن بذر گندم در سال جاری به  عنوان 
»تولید بذر گواهی شده گندم« از دستورکار بودن تولید ارقام مختلف گندم 
خبر داد و یادآور شــد: موسسات »تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر« و 
»تحقیقات دیم« به ترتیب تولید ارقام گندم آبی و دیم را در دستور کار دارند.
اسفندیاری پور گفت: طرح های ارتقای امنیت غذایی در ۱ میلیون هکتار 

از اراضی غرب کشور در دست اجرا است.
وی افزود: طرح های ارتقای امنیت غذایی در سال زارعی گذشته در ۹ 
استان اجرا شد و امسال در ۱۳ استان اجرا می شود که هدف از آن توسعه 
زارعت دیم، به خصوص در اراضی کشاورزی استان های غرب کشور است و 
در طول ۳ سال اجرای آن موفقیت های بسیار خوب کسب شده که انتظار 

می رود در ۲ سال آینده تداوم داشته باشد.

گندم ایران 
جزو محصوالت مطلوب جهانی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس:

قیمت بلیت هواپیما سرسام آور است

کارشناس بازار سرمایه:

رشد بورس تا پایان سال ادامه دارد

یک کارشناس حوزه کار:

اهلیت و صالحیت دو اصل مهم در واگذاری کارخانه هاست

مدیر اکتشاف شرکت نفت خبر داد

کشف میادین جدید نفت و گاز در جنوب ایران

در پــی درج مطلبی در روزنامه کیهان مورخ 
۹8/7/۹ از قول یــک فعال حوزه کارگری مبنی 
بر اینکه »خانه کارگر، غیر از رســیدگی به امور 
کارگران همه کاری می کند« تشکیالت خانه کارگر 
جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده که به همراه پاسخ 

کیهان از نظر خوانندگان می گذرد.
در این جوابیه آمده است:

۱- آقای حمید حاج اسماعیلی طی سنوات گذشته 
در مجموعــه اتحادیه کارکنان بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی که یکی از اتحادیه های زیرمجموعه این تشکیالت 
بوده، مختصر فعالیت هایی داشتند که اتفاقاً پس از تغییر 
مســیر از ریل صنفی به مجاری فعالیت های اقتصادی 
نظیر شــرکت تعاونــی اعتبار، از ادامه خدمت رســانی 
صنفی بازمانده و سال هاست که مسیر خود را از فعالیت 

اتحادیه ای و تشکالت کارگری جدا ساخته اند.
۲- اینکه فردی با عنــوان »فعال حوزه کارگری« 
بدون جایگاه رسمی نمایندگی کارگری و فاقد مشروعیت 
ومقبولیت، خانه کارگر را مورد تأیید کارگران نمی داند، 
براســاس قاعده جواب ابلهان خاموشیســت؛ نیازی به 
پاسخگویی خاصی ندارد ولی اینکه روزنامه مدعی کیهان 
با ذوق زدگی فراوان اقدام به درج مطلب در صفحه اول 

می کند، جای بسی تأمل است.
۳- در مطالب اشــاره شده خانه کارگر جزء احزاب 
و جریانات سیاســی قلمداد شده، حال آنکه گوینده و 
منتشرکننده مطلب نمی دانند که وزارت کشور ماه هاست 
حســب نّص صریح اساسنامه با درخواست شفاف شدن 
وضعیت ثبت این تشکیالت و در زمره »تشکالت صنفی 
واقع شــدن« موافقت کرده و نمی توان این تشکل را در 
ردیف احزاب و جریانات سیاسی قلمداد نمود. هرچند در 
باب تفاوت های میان این تشکیالت با ماهیت صنفی و 
احزاب و گروه های سیاسی تمایزهای بنیادی و آشکاری 
وجود دارد که برخی سیاست زدگان عالقه مند به درک 

آن نیستند!
۴- داشــتن امکانات یا قدرت و یا ثروت این تشکل 
نشــانگر قدمت، صالبت و موفقیت آن در مسیر فعالیت 
خود می باشد و افتخار می کنیم که تمامی آنچه به عنوان 
امکانات، قدرت و ثروت برای ما قائلید برآمده از محل حق 
عضویت اعضاء ست که کارگران شریفند و نه بیت المال 
و بودجه عمومی کشــور! و همه را در جهت خدمت به 
جامعه کارگری بسیج نموده ایم نه آنکه با پول بیت المال 

علیه نهادها و تشکل هایی که در چارچوب اهداف نظام و 
انقالب فعالیت می کنند، نشر اکاذیب کنیم!

۵- خاطرنشان می سازد طبق اساسنامه، خانه کارگر 
ماهیتاً صنفی و غیرتجاری می باشــد. حال نشر مطالب 
بی پایه و اساس نظیر فعالیت های خانه سازی، شرکت داری 
و فروش امکانات، دقیقاً نیازمند پاســخگویی نهادهای 
نظارتی اســت که چرا اجازه نشر اکاذیب به یاوه گویان 
داده می شــود؟ بدانید که به اشتباه برای خود مصونیت 
آهنین متصورید و نوبت پاسخگویی شما نیز رسیده است.

۶- اینکه عملکرد خانه کارگر در موضوعات صنفی، 
معضالت تولید و بیکاری کارگران چه بوده اســت، نیاز 
به جست وجوی زیادی ندارد! ظاهراً مراسم روز کارگر، 
روز تأمین اجتماعــی، روز قانون کار و نظایر آن در طی 
ســال های متمادی که محــور اعتراضات، اجتماعات و 
راهپیمایی هــای مذکور اعتراض به  خصوصی ســازی، 
عملکــرد ضــد تولید سیســتم بانکــی، مصوبات ضد 
کارگری مجلس و دولــت، مطالبات صنفی کارگری و 
نظایــر آن بوده از نگاه مدیران روزنامه کیهان، ســایت 
نود اقتصــادی و امثال حمید حاج اســماعیلی به دور 
مانده اســت که مدعی عملکرد پر انتقاد خانه کارگرند! 
البته که عملکرد خانه کارگر از دید فردی که تشــکل 
کارگری را سکوی سوء استفاده اقتصادی ساخته و یک 
بنگاه خبرســازی و روزنامه ای که سال هاســت مدافع 
 دیدگاه اقتصاد باز و سرمایه ساالری می باشد، می بایست 

مورد انتقاد باشد.
۷- آقای شریعتمداری، هنوز حافظه جامعه کارگری 
آن قدر ضعیف نشده که فراموش کند دفاع روزنامه کیهان 
از خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از شــمول قانون کار در 
مجلــس پنجم را، دفاع تمام قد از سیاســت های اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن را، عدم پوشــش اعتراضات 
کارگری در روزنامه را و ده ها مورد از این دست را، طنز تلخ 
روزگار آن است که کیهان شده مدافع جامعه کارگری!

۸- آقای شریعتمداری! شما که مدعی استکبارستیزی 
هستید، بدانید یکی از شیطنت های استکبار جهانی تحت 
تأثیر قراردادن و فشــار به جامعــه کارگری و تضعیف 
تشکل های آنان است که شما هم در روزنامه تان برخالف 

ادعایتان آب به آسیاب دشمنان می ریزید.
۹- جالب آن اســت که در ایام نزدیک به انتخابات، 
مدعیــان جامعه کارگری ســر برآورده و ســینه چاک 
می کنند! البته به خاطر عطش خدمت این بار توپخانه را 

کمی زود به راه انداخته  اند! و فراموش کرده اند که حتی 
ظواهر انتقاد را حفظ کنند!

روشن است که نتوانسته اید مکنونات خود را پنهان 
کنید و به حمایت این تشکیالت از آقای روحانی در سال 
۹۶ تاخته اید تا ریشه اصلی این قبیل تخریب هایتان بیش 
از پیش عیان شود؛ البته ما هیچ مرهمی برای این دردتان 
نداریم جز آنکه به پذیرش حقیقی خواست ملت دعوتتان 

کنیم. فاعتبروا یا اولی االبصار
عبارت های  درج  به خاطــر  ابتــدا  کیهان: 
توهین آمیز در جوابیه تشکیالت آقای محجوب 
و دوستانشــان از خواننــدگان محترم پوزش 
می خواهیم. به یقین اگر کارگران شریف کشورمان 
در تشکیالت خانه کارگر نقشی داشتند، شاهد 

این گونه برخوردهای سخیف نبودیم. 
1- بخشــی از مطلب چاپ شده در روزنامه 
کیهــان، اختصــاص به مصاحبه آقــای حمید 
حاج اســماعیلی از فعاالن کارگری دارد که طبعًا 
ایشان طبق قانون می توانند به علت توهین های 
مکرری که در جوابیه خانه کارگر به ایشان شده 

از این تشکیالت شکایت کنند.
۲- تشــکیالت خانه کارگر در همین جوابیه 
هم باالخره مشــخص نکرده تشکل سیاسی و 
حزبی است یا صنفی که اگر سیاسی است طبیعتًا 
باید به الزاماتش پایبند باشد و هزینه اقداماتش 
را بپردازد، نه آنکه پشت نام کارگر و با استفاده از 
جایگاه واالی کارگران شریف کشورمان، اهداف 

سیاسی و جناحی خود را دنبال کند.
نوشــته اند خانه کارگر بر اساس نظر وزارت 
کشور یک تشکل صنفی اســت و نمی توان آن 
را سیاســی تلقی کرد، اتفاقاً سوال همین است 
که اگر خانه کارگر یک تشــکل صنفی است چرا 
نسبت به مشــکالت کارگران بی تفاوت است و 
فقط هنگام انتخابات، سر و کله اش پیدا می شود و 
شهر و کوچه و خیابان ها را از بنر های گرانقیمت پُر 
می کند؟! کاش در کنار انبوه فعالیت های سیاسی و 
انتخاباتی، چند نمونه از فعالیت صنفی خود را هم 

سیاهه می کردند!
محجوب  جناب  تشکیالت  جوابیه نویس   -۳
خواسته یا ناخواسته اعتراف کرده که خانه کارگر 
دارای ثروت، امکانات و قدرت باالیی است، بنابراین 

جا دارد یک بار برای همیشه به طور شفاف بفرمایند 
این ثــروت، امکانات و قدرت را از کجا کســب 
کرده اند؛ آیا حق عضویت اندک کارگران می تواند 
برای شما چنین ثروت عظیمی را ایجاد کند؟ به نظر 
می رسد فقط هزینه پالکاردها و پوسترهای حمایت 
از کاندیداهای مختلف انتخاباتی بسیار فراتر از حق 

عضویت کارگران است.
4- قصد پاسخگوئی به اتهاماتی که علیه کیهان 
ردیف کرده اید، نداریم. ولی برفرض که همه این 
اتهامات صحت داشته باشد! چرا از پاسخ به انتقاد 
کیهان طفره می روید؟! سوال این است و یک کلمه 
هم بیشتر نیســت و آن اینکه؛ جناب محجوب 
بفرمائید در طول این ســال ها که پشت تابلوی 
حمایت از کارگران قرار گرفته اید، برای حمایت از 
کارگران شریف چه کرده اید؟ به عنوان نمونه و فقط 
یک نمونه که برای همگان قابل فهم است بفرمائید 
در قبال بیکاری هزاران کارگر کارخانه های ارج، 
داروگر، جهان، آزمایش، هپکو، نیشکر هفت تپه و... 
که در دولت مورد حمایت جنابعالی و دوستانتان 
بیکار شده اند چه اقدامی انجام داده اید؟! و کدام 

اعتراض را مطرح کرده اید؟! 
 کیهان و برخی دیگر از رسانه ها بدون آنکه 
مانند شما از کارگران حق عضویت بگیرند، تمام 
قد به دفاع و حمایت از آنان پرداخته اند ولی شما 
حتی زحمت یک اعتراض خشک و خالی را هم به 
خودتان نداده اید! اگر غیراز این اســت بسم اهلل، 

توضیح بدهید!
5- بــا اســتفاده از عباراتی ســخیف، به 
سیاســی کاری خود در قالب تشکلی صنفی و 
پشــت نام مظلوم کارگران اذعان کرده و مدعی 
شده اید که »به پذیرش خواست ملت دعوتتان 
می کنیم، فاعتبــروا یا اولی االبصار«. حال آن که 
زمان این ســخنان طلبکارانه و فرارهای به جلو 
مدت هاست به سر آمده و همان طور که می بینید، 
آنان که با استفاده از سرمایه و اعتماد مردم پا در 
مسیر خطا گذاشته اند، یکی پس از دیگری، ابتدا 
در محکمه مردمی و بالفاصله در برابر دســتگاه 
عدالت محاکمه می شــوند. بدون شک نوبت به 
همه این افراد خواهد رسید، آن زمان چندان هم 

دور نیست.

جوابیه خانه کارگر و پاسخ کیهان


