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ماجرای یک صرافی خاص!
رسالت

روزنامه رســالت در مطلبی به پشــت پرده فعالیت های ارزی حسین 
فريدون، دســتیار ويژه رئیس جمهور پرداخته اســت:  در تركیب هیئت 
مديره )يک صرافی( آقاي حسین فريدون حضور دارد. پرسش نظارتي اين 
است آيا اين آقا همان بزرگواري است كه اكنون دستیار ويژه رئیس جمهور 
اســت؟ اگر هست چطور مي شود يک صراف، كارمند دولت يا مدير يا يک 
مقام دولتي باشــد؟ پس تكلیف قانون منع تصدي دو شغل چه مي شود؟ 
اجراي قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت ارز و سكه و طال چه 
مي شود؟ قانون منع دريافت از دو صندوق چه مي شود. باالخره ارزهايي كه 
صرافي ها دارند اگر نگويم تماماً حداقل بخشي از آنها از صندوق بانک هاي 
دولتي به صورت مستقیم و از صندوق بانک مركزي به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم تامین مي شود، نمي شود؟ از همه مهمتر با توجه به منصب و 
مقام آقاي حسین فريدون، آن گونه كه در مذاكرات 1+5 از قاب تلويزيون 
ديده شد، حتي از وزير امور خارجه هم باالتر مي نمود. اكنون مرتبت و منزلت 
اين صراف - كه بايد از رئیس بانک مركزي پايین تر  باشد - پايین تر است 
يا باالتر؟ به عبارت ساده تر اين بانک مركزي است كه تحت امر اين صراف 

است يا اين صراف است كه به بانک مركزي فرمان مي دهد؟...
 آيا اين صرافي مجوز تاسیس دارد؟ در متن آگهي تاسیس صرافي هیچ 
اشاره اي به مجوز بانک مركزي موضوع ماده يک دستورالعمل اجراي تاسیس 
فعالیت و نظارت بر صرافي ها مصوب مردادماه 89 شوراي پول و اعتبار نشده 
اســت. به عبارتي مجوز بانک كه پس از طي مراحل تايید صالحیت صادر 

مي شود، مقدمه ثبت شركت است نه موخره و آن كه وجود ندارد.
صرافي فوق نه تنها مجوز تاســیس نــدارد بلكه مجوز فعالیت هم كه 
مقوله اي جدا از مجوز تاسیس است هم ندارد و در متن آگهي ثبتي هیچ 
اشــاره اي به آن مجوزات نشده، فلذا معلوم نیست صرافي نوع اول است يا 
دوم و اين در حالي است كه طبق ماده 2 مصوبه شوراي پول و اعتبار ثبت 

تاسیس صرافي موكول به اخذ مجوز از بانک مركزي است.
 صراف بايد به بانک مركزي تعهد بدهد كه در هیچ يک از سازمانها و 
نهادهاي دولتي اشتغال ندارد و مديرعامل يا عضو هیئت مديره ديگر شركتها 
نباشــد و شريک صرافي ديگري نمي باشد. اين حكم آمره جزء 8 ماده 10 
مصوبه شوراي پول و اعتبار است. آيا حضور جناب فريدون به عنوان هیئت 
مديره يک صرافي با پست و منصب دولتي دستیار ويژه رئیس جمهور مغاير 

مصوبه شوراي پول و اعتبار نیست؟...
 مجوز فعالیت صرافي مستلزم ارائه ضمانت نامه بانكي بدون قید شرط 
بابت حســن انجام تعهد به سررسید دوساله به مبلغ20% سرمايه صرافي 
اســت. آيا اين سپرده 400 میلیون توماني از سوي صرافي مذكور در وجه 

بانک مركزي تاديه شده است؟...
رصد كردن اجرا يا عدم اجراي قانون مبارزه با پولشويي مستلزم ارسال 
آمار و اطالعات معامالت انجام يافته در صرافي به بانک مركزي اســت آيا 
صورت هاي مالي صرافي به بانک مركزي ارسال شده؟ و بانک مي تواند بگويد 
اين صرافي چند میلیون در چه سبد ارزي  خريد و فروش ارز داشته است؟....
 فروش ارز توســط صرافي بايد به صورت روزانه در دفاتر ثبت شــود 
)مــاده 35(. بانک مركزي بايد در مورد نحوه فعالیت صرافي و رســیدگي 
به حساب هايش بازرسي به صرافي اعزام كند )ماده 39(. آيا بانک مركزي 
تاكنون بازرسي به اين صرافي كه برادر رئیس جمهور و دستیار ويژ ه اش در 

آن ذينفع است، اعزام كرده است؟
و كالم آخــر آنكه در ايامي كه جناب حســن روحاني صاحب منصب 
مركز تحقیقات استراتژيک تحت امر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بود، برادر محترمش صاحب صرافي بود. اكنون كه ايشان به منصب رياست 
جمهوري ارتقا يافته و برادر محترمش به عنوان دستیار ويژه رئیس جمهور 
است به طوري كه مردم  او را در مذاكرات 1+5 در مرتبتي باالتر از وزير امور 
خارجه هم در قاب تلويزيون و هم در پشت اتاق هاي دربسته ديده اند، چرا 
لقب كاسبي تحريم ها نسبت به ديگران داده مي شود ؟ چند نفر از تعداد 
426  صرافي تا تاريخ 93/5/6 از نظر بانک مركزي اعتبار داشته اند به كاسبي 
تحريم مشغولند مديرانشان حامي دولت و چند نفر منتقد دولت هستند؟

قاچاق سازمان یافته میوه
خراسان

خراســان درباره واردات سازمان يافته میوه نوشته است: در حالی كه 
ايران قطب تولید محصوالت باغی به شمار می رود و رتبه های دوم تا ششم 
سیب زرد و سرخ ، پرتقال ، پسته ، انار ، آلبالو ، گیالس  ، انگور و  كیوی  را 
در آسیا  به خود اختصاص داده ايم اما  پیشخوان میوه فروشی ها در تهران ، 
اصفهان ، تبريز و مشهد  با انگور شیلی، سیب فرانسوی، گالبی چینی، پرتقال 
مصری و هلوی تركیه ، آناناس فیلیپین ، انبه پاكستان و موز اكوادور ، شاه بلوط 
تركیه و آواكادوی برزيلی  خودنمايی می كند و اين در حالی است كه تنها 
تعدادی  از اين اقالم از مبادی رســمی وارد كشــور شده و مابقی علیرغم 
ممنوعیت واردات همچنان به صورت قاچاق مرزها را پشــت ســر نهاده و 

در مراكز استان ها و كالن شهرها با قیمت های گزاف به فروش می رسد .
پدرام ســلطانی، نايب رئیس اتاق بازرگانــی می گويد: »مجموعه های 
ســازمان يافته ای در اين اقدامات دست دارند كه شايد بتوان آنها را مافیا 
نامید. وی توضیح می دهد: حتما گروه های سازمان يافته به صورت مافیايی 
در قاچاق میوه دســت دارند، وگرنه نمی شود شش میلیارد دالر قاچاق به 
كشوری وارد شود و همه آنها به صورت كوله بری و ته لنجی انجام گیرد.

واردات بنزین 2 برابر شد
جهان صنعت

اين روزنامه در مورد واردات بنزين گزارش داد: از ابتدای ســال جاری 
تاكنون بیش از هشت میلیون لیتر بنزين وارد كشور شده است كه واردات 
روزانه اين حجم بنزين در مقايسه با هفت سال گذشته تاكنون يک ركورد 
به شمار می رود به طوری كه حجم واردات اين فرآورده نفتی طی سال جاری 

در مقايسه با سال گذشته رشدی نزديک به دو برابری را تجربه می كند.
مســئوالن شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران هم با 
تايید واردات روزانه بین 8 تا 8/5 میلیون لیتر بنزين از ابتدای سال جاری، 
تاكید می كنند: تمامی محموله های بنزين وارداتی دارای استاندارد يورو4 

است.
از سوی ديگر همزمان با لغو تحريم ها و از سرگیری تجارت نفتی ايران 
با اكثر شركت های اروپايی همچون لوک اويل روسیه و توتال فرانسه، اخیرا 
ويتول ســوئیس به عنوان بزرگ ترين شركت مستقل تجارت نفت جهان، 
معامالت و تجارت نفتی خود با ايران را از سرگرفته و حتی تاكنون چندين 

محموله نفت خام به اين شركت سوئیسی فروخته شده است.
يكی از تفاوت های قرارداد فروش نفت خام به شــركت های ســوئیس 
همچون ويتول و گلنكور با ســاير شــركت های اروپايی، تهاتر نفت خام و 
حتی گازوئیل و نفت كوره صادراتی با بنزين اســت به طوری كه طی چند 
هفته گذشــته چندين محموله بنزين سوئیسی در پايانه های نفتی كشور 

تخلیه شده است.
پايگاه خبری »هلنی كیپینگ« هم اخیرا با انتشار خبری، اعالم كرد: 
شــركت سويیسی گلنكور سويیس يک محموله 35 هزار تنی بنزين را از 
پايانه فجیره امارات بارگیری و به مقصد پايانه بندرعباس ارسال كرده است. 
رويترز هم با انتشار خبری از ارسال يک محموله بنزين توسط ويتول سوئیس 

به ايران خبر داده است.

اقتصاددرآینهرسانهها

قیمت سکه و ارز ) به تومان( تسلیت
به نام بی نام او

بیا تا شروع کنیم، در امتداد شب نشینیم و طلوع کنیم
ببین خاک چگونه به سجده افتاده است

چرا غرور و تفاخر بیا تا شروع کنیم

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت بانوی مهربان مادر سركار 
خانم زيبا محمديان همســر دكتر محمدعلی طاهری را به 

ايشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نمائیم.
شاگردان دکتر محمدعلی طاهری در غرب تهران

قیمت بازارنوع سکه
1001000سكه تمام طرح جديد
998000سكه تمام طرح قديم

511000نیم سكه
276000ربع سكه

186000گرمی
101890هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3469دالر
3829يورو
4868پوند

955درهم
1195لیر تركیه

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از رکود شدید بازار آجیل خبر داد.
مصطفی احمدی گفت: بازار آجیل و خشكبار هم مانند ديگر بازارهای اقتصادی 
با ركود مواجه است و دوره پرنشاط خريد سال های گذشته به ويژه در دوره بازار 

شب عید ديده نمی شود.
وی افزود: بیش از 70 قلم كاال در تركیبات آجیل و خشكبار ديده می شود و 
اين كاالها مشمول قیمت گذاری نیست بلكه تابع عرضه و تقاضا و میزان توزيع است.

احمدی تصريح كرد: البته قیمت ها در اين بازار رهاسازی نشده بلكه نظارت 
داريــم و فعاالن اين حوزه می تواننــد حداكثر 10 درصد به قیمت خريد خود بر 
برگه های رسمی اضافه كنند ولی نرخ مصوب نداريم. وی افزود: بازرسان اتحاديه در 
كنار ديگر همكاران بر كیفیت و كمیت كاالهای عرضه شده نظارت دارند و بهترين 
پســته در حال حاضر تا 60 هزار تومان عرضه می شود البته اين برای پسته های 
اكبری دست چین شده است و ديگر اقالم پسته قیمتهای به مراتب پايین تری دارند.

بانک انصار موفق شــد برای ششمین سال پیاپی گواهینامه 
استاندارد ISO10015:1999 را که در حوزه نظام آموزشی طراحی 
شده، کسب کند تا گام اساسی دیگری را در راستای حرفه ای گرایی 

مبتنی بر تعالی سرمایه انسانی خود بردارد.
بــه گــزارش اداره كل بازاريابــی و تبلیغات گواهینامه اســتاندارد 
ISO10015:1999 كه از ســوی شركت معتبر  DQS آلمان به بانک 
انصار اهدا شــده، براســاس انجام ممیزی های دقیــق مراقبتی و رعايت 
استانداردهای بین المللی نسبت به فعالیت های آموزشی )راهنمايی برای 

آموزش( صورت گرفته است.
اين استاندارد بین المللی راهكارهايی به دست می دهد كه سازمان ها و 
سرمايه انسانی آنها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش ياری می نمايد.

اهداف بانک برای بهبود مستمر كه دربرگیرنده عملكرد فراتر از انتظار 
ســرمايه انسانی است، ممكن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی 
از جملــه تغییر بازار، فناوری، نوآوری، ملزومات و نیازهای مشــتريان و 
سهامداران ديگر قرار گیرد. چنین تغییراتی می تواند سازمان را به تحلیل 

نیازهای مرتبط و به روز مشتريان ترغیب نمايد.
نقش اين استاندارد، تهیه راهنما برای سازمان ها به منظور شناسايی و 
تجزيه و تحلیل نیازهای آموزشی، طراحی و برنامه ريزی آموزش، تدارک 
بــرای آموزش، ارزشــیابی آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشــی 
بیشــتر است و هدف آن كمک به سازمان هاســت تا آموزش خود را به 
يک ســرمايه گذاری موثرتر و كاراتــر تبديل كنند. آموزش مفید، موثر و 
سیستماتیک می تواند سهم بسزايی در رسیدن بانک به اهداف سازمانی 

كه همانا كسب سود و رضايت بیشتر برای ذی نفعان می باشد برساند.

قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه سرانه 
مصرف آب شهروندان تهران باالتر از حد استاندارد و 80 تا 90 لیتر بیشتر 
از شهرهای توکیو و برلین است، گفت: این رقم در حال حاضر 220 لیتر 

در روز است که باید به 130 لیتر کاهش یابد.
علیرضا نوذری پور در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه هدف ما اين است كه 
میزان مصرف آب شهروندان تهرانی با فرهنگ سازی و استفاده از لوازم كاهنده به 
130 لیتر برسد، اظهار داشت: سرانه مصرف آب در شهر توكیو و برلین كه بارندگی 
مناسبی هم دارند، در شبانه روز 110 لیتر است، در حالی كه با بارش نامناسب در 

ايران سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی در شبانه روز بیش از 220 لیتر است.
وی با تأكید بر اينكه مصرف آب شهروندان تهرانی باالتر از بسیاری از شهرهای 
بزرگ دنیا است اضافه كرد: میزان بارش در تهران حدود 325 میلی متر است و اين 
آمار نشان می دهد كه مردم بايد دقت بیشتری در مصرف آب از خود نشان دهند.
نوذری پــور ادامه داد: هدف ما اين اســت كه با اســتفاده از لوازم كاهنده و 
فرهنگ ســازی مصرف سرانه آب را در شــبانه روز به 130 لیتر برسانیم چرا كه 
بارندگی های نامناسب در زمستان نشان می دهد كه اگر بارندگی ها در فصل بهار 
نیز مناسب نباشد، در تابستان امسال با محدوديت منابع آب مواجه خواهیم شد.
قائم مقام شركت آب و فاضالب استان تهران همچنین از فرو نشست زمین 
در اغلب دشــت های اســتان تهران خبر داد و گفت: ســاالنه دشت های استان 
تهران 36 ســانتی متر فرو نشست دارد كه علت آن بهره برداری بی رويه از منابع 

آبی زيرزمینی است.

بازار  از  میدانی  گزارش های 
مسکن نشــان می دهد طی دو 
ســال اخیر میزان اجاره بهای 
مسکن سیر صعودی داشته است.
هرچند كه قیمت مســكن در 
دو ســال اخیر افزايشی نداشته اما 
اجاره بها همچنان سیر صعودی داشته 
و مالــكان حاضر به كاهش قیمت ها 
در اين بخش نشــده اند. در واقع با 
وجود تثبیت تورم و قیمت مســكن 
اما همچنــان اجاره بها روند خود را 
طی كرده و هر ساله افزايش قیمت 

داشته است.
بر اين اســاس، مالكان به بهانه 
ارزش باالی ملــک خود اجاره بها را 
افزايش می دادند اما روند افزايشــی 

اجاره بها در دو سال گذشته را ناشی 
از قیمــت مســكن نمی دانند بلكه 
معتقدند نرخ سود باالی سپرده های 
بانكی موجب شــده كــه مالكان به 
دنبال اجاره بهای بیشتر باشند، زيرا 
اجاره بها را با نرخ سودی كه از بانک 

می دهد، مقايسه می كنند.
در واقــع يک مالک محاســبه 
می كند كه اگر ملک خود را فروخته 
و در بانک بگذارد چه مقدار ســود 
دريافت می كنــد، بنابراين به دنبال 
اين است كه همین مقدار و يا نزديک 
به آن را از مستاجران دريافت كند؛ 
هرچند كه ســود سپرده های بانكی 
به تازگی كاهــش يافته اما تا فصل 
اجاره بهــا در خرداد مــاه نمی توان 

نســبت به تاثیــر آن در بازار اجاره، 
نظری داشت.

به گفته حســام عقبايی رئیس 
اتحاديه صنف مشاوران امالک، رشد 
قیمت اجاره به دلیل شاخص قیمت 
مسكن نبوده است، زيرا از سال 92 
نداشــتیم؛  قیمتی  افزايش  تاكنون 
بنابراين رشد اجاره بها به دلیل قیاس 
مردم با منافع سپرده های بانكی بوده 
است. وی در گفت وگو با مهر با بیان 
اينكه مالكان به دنبال ســود بیشتر 
در اجاره بها هستند، كاهش نرخ سود 
بانكی را بر بازار اجاره بها موثر دانست.
بر اســاس اين گزارش، يكی از 
مشــاوران امالک شــهر تهران هم 
در اين بــاره گفت: ركــود اقتصادی 

موجب شده، آنهايی كه امكان اجاره 
واحدهــای خود را دارند، اجاره بهای 
بیشــتری را برای ملک خود تعیین 
كنند. البته در برخــی محله ها كه 
مردم تــوان اقتصادی بااليی ندارند، 
افزايش  خیلی  نمی تواننــد  مالكان 
قیمت داشته باشــند اما در برخی 
از محله هــا می بینیــم كه قیمت ها 

باال است.
به گفتــه وی، دريافت اجاره بها 
بــرای برخی به عنــوان تنها منبع 
درآمدی به شمار می رود، بنابراين به 
دنبال اين هستند كه نرخ بیشتری 
را تعیین كنند. البته در حال حاضر 
فصل اجاره بها نیست و ممكن است 
كه مالكان بیشتر با مستاجران كنار 

بیايند و قیمت ها را كاهش دهند.
اجاره بها در برخی 

محله  های تهران
بر اســاس گزارش میدانی مهر، 
واحدی 56 متری در جنت آباد با عمر 
6 ساله، 56 میلیون تومان رهن داده 
می شود و در كارون- باالتر از طوس 
برای واحدی 60 متری با عمر 5 ساله 
طبقه دوم با پاركینگ و انباری 55 
میلیون تومان رهن تعیین شده است.

در خیابان هاشــمی، 21 متری 
جی بــرای واحدی 60 متری طبقه 
4 با پاركینگ و انباری، نوســاز 30 
میلیــون تومان رهــن و 250 هزار 
تومان اجاره دريافت می شــود و در 
نارمک- سه راه گلستان برای واحدی 

60 متــری و يكخوابه طبقه 2، 10 
میلیون تومــان رهن و يک میلیون 

تومان اجاره تعیین شده است.
در مرتضــوی- خــوش بــرای 
آپارتمــان 60 متری طبقه اول، تک 
واحدی 2 خوابه با انباری و پاركینگ، 
20 میلیون تومان رهن و 600 هزار 

تومان اجاره تعیین شده است.
واحدی 60 متری در جنت آباد 
شاهین شمالی با 20 میلیون تومان 
رهــن و يک میلیون تومان ماهیانه، 
اجــاره داده می شــود و در خیابان 
پیروزی، ابتدای شكوفه برای آپارتمان 
56 متــری طبقــه دوم دو خوابه، 
15میلیون تومان رهن و 700 هزار 

تومان اجاره تعیین شده است.

مجمع  مزد  کارگروه  رئیس 
عالی کارگران گفت: تمایلی به 
اجرای بند 2 ماده 41 قانون کار 
مبنی بر اعالم هزینه واقعی سبد 
معیشت خانوار کارگری از سوی 

وزارت کار دیده نمی شود.
فرامــرز توفیقی در گفت وگو با 
تســنیم، با بیان اينكه نمايندگان 
كارگــران و كارفرمايان اختالفات 
بســیاری درباره مفاهیم اولیه سبد 

معیشــت خانوار 4 نفره داشــتند، 
اظهار كــرد: كارفرمايان اعدادی را 
اعالم می كردند كه منبع مشخصی 
نداشــت و آمار و بررسی های آنها 
بیشتر بر مبنای زنده ماندن نیروی 
كار اســت برای اينكه بتوانند كار 

كنند.
وی بــا بیــان اينكــه كالری 
مناســب برای نیــروی كار 2500 
تــا 3000 كالری در روز اســت، 

افزود: كارفرمايان از سبدی صحبت 
می كننــد كه برای كالن شــهرها 

مطرح است.
رئیــس كارگروه مــزد مجمع 
عالی كارگران با بیان اينكه شركای 
اجتماعی در سبد معیشت به اجماع 
نرســیدند اظهار داشــت: در نحوه 
محاسبه خوراكی ها و آشامیدنی ها، 
مسكن، آموزش و درمان اختالفات 
بسیاری وجود داشت. محاسبه سبد 

معیشــت يک بحث علمی است و 
قرار است نتیجه اين بررسی علمی 
يک بحث صنفی شود، كارفرمايان 
پیشنهاد دادند كه دستمزد به روش 
چانه زنی تعیین شــود. كارفرمايان 
حتی پیشنهاد اولیه آماری خود را 
در اختیار كارگران برای بررسی قرار 
ندادند و مرجع رسمی آماری خود را 

اعالم نكردند.
توفیقی بیان كرد: درباره كالری 

مورد نیاز ســبد معیشــت خانوار 
كارگری برای مشاغل مختلف اداری، 
فوالد، پتروشیمی و معدن اختالف 
نظر دارند. در محاسبات نمايندگان 
كارفرمايی كالری مد نظر قرار گرفته 

كالری پايه بوده است.
وی درباره پیشنهاد نمايندگان 
كارفرمايان برای سبد معیشت خانوار 
كارگری گفــت: از نظر كارفرمايان 
هزينه خوراكی در سبد معیشت هر 

نفر روزانه چهار هزار و 120 تومان 
اعالم شــده است. دســتمزد سال 
آينده نیروی كارگر به درخواســت 
كارفرمايان امســال هــم به روش 
چانه زنی تعیین می شــود. تمايلی 
به اجرای بنــده 2 ماده 41 مبنی 
بر اعالم هزينه واقعی سبد معیشت 
خانــوار و ماده 7 قانون كار در باب 
معرفی مشــاغلی با ماهیت دائم از 

سوی وزارت كار ديده نمی شود.

و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
با  تهران  استان  آبخیزداری 
بیان اینکــه در هفته منابع 
هزار   150 امســال  طبیعی 
اصله نهــال رایگان توزیع 
هزینه  گفــت:  می شــود، 
کاشت و نگهداری هر هکتار 
جنگل کاری ساالنه حدود 7 

میلیون تومان است.
علی كیــان، مديركل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان 

تهران امروز در نشســت خبری 
به مناسبت هفته منابع طبیعی 
گفت: در هفتــه منابع طبیعی 
حــدود 150 هــزار اصله نهال 
برای توزيع رايگان در نظر گرفته 
شده و بین دستگاه های متقاضی 

كاشت نهال توزيع می شود.
وی با بیان اينكه اين نهال ها 
مثمــر و غیرمثمر اســت بیان 
داشت: كل نهال هايی كه امسال 
دامنه جنوبــی البرز هم حدود میلیون اصله نهال اســت و در غرس می شــود بیــش از يک 

430 هــزار اصلــه نهال غرس 
می شود. مديركل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان تهران افزود: 
مردم با مراجعــه ادارات منابع 
طبیعی شهرســتان های تهران 
می توانند نهال را در هفته منابع 
برای كاشت به صورت  طبیعی 

رايگان تهیه كنند.
كیان با اشــاره به اعتبارات 
برای تكمیل كمربند سبز تهران 
اظهار داشت: اعتبار برای تكمیل 

اين پروژه بســیار باالست و اگر 
بخواهیم سرانه فضای سبز استان 
را به دو برابر فعلی افزايش دهیم، 
حداقل بايد 60 هزار هكتار ديگر 

جنگل كاری انجام شود.
وی افزود: به ازای هر هكتار 
كاشــت نهال حداقل 4 میلیون 
تومان نیاز اســت، ضمن اينكه 
نگهــداری و مراقبــت آن هم 
هزينــه ای جدای از اين مبلغ را 

می طلبد.

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: به تازگی متوجه شده ایم که در 
برخی مراکز عرضه، نارنگی های پاکستانی در سبدهای ایرانی قرار 

داده شدند که کسی تشخیص ندهد آنها قاچاق هستند.
سیدمحســن محمودی در گفت وگو با ايســنا افزود: شــب دوشنبه 
گشت های بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران به همراه سازمان تعزيرات 
حكومتی چند مورد میوه قاچاق كه بیشــتر، میوه های تابستانی از قبیل 
لیمو ترش از پاكستان و آلوی سیاه از تركیه بود را در میدان میوه وتره بار 

كشف و ضبط كردند.
وی اظهار كرد: با توجه به اينكه اين روزها برخورد و نظارت در رابطه 
با عرضه میوه های قاچاق افزايش يافته اســت، شــب دوشنبه با همكاری 
بازرسان مربوطه میوه های قاچاقی كه در سردخانه غرفه های میدان میوه 

و تره بار جاسازی شده بود، كشف و ضبط شد.
وی با بیان اينكه نظارت بر مبادی ورودی میدان مركزی میوه و تره بار 
نیز افزايش يافته اســت، گفت: بخشــی از دالالن و واسطه ها در بیرون از 

میادين فعالیت می كنند كه در اين زمینه نیز بازرسی ها افزايش يافته است.
محمــودی همچنین تاكید كرد: همانطــور كه بارها تاكید كردم بايد 
به بحث میوه های قاچاق در مبادی ورودی كشــور توجه شــود چون بعد 
از ورود، پراكنده می شوند و تشخیص قاچاق بودن و شناسايی آنها بسیار 
مشكل خواهد بود. وی ادامه داد: جلوگیری و دقت بیشتر در مبادی ورودی 
كشور از مهم ترين راهكارهای مبارزه با قاچاق در هر حوزه ای از جمله میوه 

محسوب می شود.

یک کارشناس مسکن گفت: 
در بخش مســکن هنوز رونق 
واقعی اتفــاق نیفتاده و تا یک 

سال آینده هم نخواهد افتاد.
در  میرعمــادی  ابوالحســن 
گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: يكی 
از داليل افزايــش ناچیز معامالت 
مســكن، كاهش نرخ ســود بانكی 
اســت كه از 20 درصد و بیشــتر 
به 18 درصد رســید و باعث شــد 
مقداری نقدينگی به سمت مسكن 

سوق پیداكند.
وی افزود: بــا اين حال به نظر 
من هنــوز رونق مــورد انتظار در 
بخش مسكن ايجاد نشده و تغییرات 
جزئی است. در بخش ساخت هنوز 
به رونــق حتی نزديک نشــده ايم 
و ســرمايه گذاری در اين بخش تا 
انتخابات و  مشخص شــدن نتايج 
اثرگذاری برجام در اقتصاد كشــور 

يک سال طول می كشد.
با اشاره  اين كارشناس مسكن 

به شــیب ماليم صعودی معامالت 
مسكن از مهر ماه تا بهمن ماه سال 
جاری خاطرنشان كرد: بخش زيادی 
از اين مسئله به معامالت معلق مانده 
مربوط می شود. عده ای از مردم كه 
منتظر شــرايط باثبات تری نسبت 
به گذشــته بودند به خريد مسكن 
پرداختند كه نوعی تاثیر روانی است 

و سیگنال موثر ديگری ندارد.
به گفته میرعمادی، غالب مردم 
تا رســیدن كشور به ثبات سیاسی 

منتظر هســتند، البته هم اكنون از 
امیدواری هايــی در اقتصــاد كالن 
ايجاد شده ولی اين امیدواری برای 
اين كه از حالت تئوريک به عملیاتی 
برسد حداقل يک سال زمان می برد.
وی در خصــوص رشــد 10/4 
درصــدی اجاره بها در شــش ماهه 
ابتدای سال 1394 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل در كل كشور تصريح 
كرد: در سال جاری با اين كه قیمت 
مسكن كاهش يافت اما شاهد رشد 

اجاره بها بوديم كه اين مسئله ناشی 
از نرخ تورم است. به هر حال مالكانی 
كــه خانه خود را اجــاره می دهند 
با هزينه های نگهــداری، مالیات و 
افزايش نرخ تورم مواجه هســتند، 
اجاره بها  افزايــش  بــه  لذا مجبور 
هستند و رشــد اجاره بها نسبت به 
سرمايه گذاری و تورم، طبیعی است.

اين كارشــناس مسكن، رونق 
واقعی در بخش مسكن را مستلزم 
افزايــش توان متقاضیان دانســت 

و گفت: شــرايط اشــتغال چندان 
مناســب نیســت. در حال حاضر 
بسیاری افراد نگران از دست دادن 
شغلشان هستند و دولت به بسیاری 
از پیمانكاران بدهكار است پس يک 
نگرانی از درآمد و اقتصاد كالن وجود 
دارد. افرادی كه شغل تعهد شده ای 
ندارنــد نمی توانند بــرای دريافت 
تسهیالت مسكن ريسک كنند. لذا 
مجبورند تا رسیدن به شغل پايدار 

صبر كنند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر با بیان اینکه چغندرکاران 
هنوز 500 میلیارد تومان از طلب شــان از کارخانه ها را نگرفتند،  گفت: 
کارخانه ها هم بابت مابه التفاوت قیمت شکر، 250 میلیارد تومان از دولت 

طلبکارند.
بهمــن دانايی در گفت وگو با فارس با بیان اينكه امســال حدود 5 میلیون و 
600 هزار تن چغندر قند از كشــاورزان خريداری شــد، اظهار داشت: با توجه به 
تولید 4 میلیون و 700 هزار تنی چغندر قند در ســال 93 امســال 18/7 درصد 

تولید اين محصول رشد داشت.
وی با بیان اينكه تولید چغندر قند امسال نسبت به سال 92 حدود 60 درصد 
رشــد داشته اســت، ادامه داد: پیش بینی ما در سال جاری تولید يک میلیون و 
400 هزار تن شكر بود كه حدود 752 هزار تن شكر در سال جاری از چغندر قند 
حاصل شــده و با تولید حدود 650 هزار تن شكر از نیشكر به رقم يک میلیون و 

400 هزار تن خواهیم رسید.
دبیر انجمن صنفی كارخانه های قند و شــكر با بیان اينكه بازار شــكر كامال 
متعادل است، گفت: اگرچه قیمت مصوب برای خريد هر كیلو شكر از كارخانه ها 
2300 تومان بود، اما كارخانه ها امســال با قیمت حدود 2170 تا 2200 تومان 
شكر را فروختند و قیمت فروش شكر توسط كارخانه ها به قیمت مصوب نرسید.

دانايی با اشــاره به واردات 492 هزار تنی شكر براساس آمار گمرک در سال 
جاری تصريح كرد: مطابق آمار گمرک ســال گذشــته 823 هزار تن شكر وارد 
كشور شد و 200 هزار تن از شكر وارداتی در سال جاری برای ذخاير استراتژيک 

استفاده شده است.
وی با بیان اينكه ارزش چغندر قند خريداری شــده از كشــاورزان امســال 
1500میلیارد تومان است، بیان داشت: سال گذشته 1177 میلیارد تومان چغندر 

قند به قیمت تضمینی از كشاورزان خريداری شد.
دانايی اضافه كرد: تا پايان بهمن ماه هزار میلیارد تومان از مطالبات چغندركاران 
پرداخت شــده و با تامین اعتبار در تالش هستیم، تا مابقی مطالبات چغندركاران 
پرداخت شود، ضمن اينكه بخشی از 500 میلیارد تومان طلب باقی مانده چغندركاران 

از كارخانه ها طی چند روزی كه از اسفند ماه گذشته پرداخت شده است.
وی افــزود: البته كارخانجات هنوز بابت مابه التفاوت قیمت شــكر  از دولت 
نتوانسته اند مطالباتشان را به طور كامل دريافت كنند، به طوری كه 126 میلیارد 
تومان از سال گذشته و 130 میلیارد تومان هم بابت امسال از دولت طلب دارند.

براســاس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خريد دولتی شكر از كارخانه ها در 
ســال جاری 2530 تومان و قیمت آن برای مصرف كننده 2300 تومان شد كه 

مابه التفاوت 230 تومانی آن توسط دولت به كارخانه ها پرداخت می شود.

پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس های مسافری جاده ای برای ایام 
نوروز 95 از 11 اسفند )امروز( آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیش فروش 
اينترنتی بلیت اتوبوس های مسافری جاده ای برای ايام نوروز 95 از امروز يازدهم 
اسفند آغاز می شود. همچنین پیش فروش بلیت به صورت مراجعه حضوری نیز 

از تاريخ 18 اسفند ماه آغاز می شود.
به مسافران توصیه می شود برای انجام سفرهای برنامه ای به صورت اينترنتی 

و غیرحضوری بلیت سفرهای نوروزی خود را تهیه كنند.
پیش فروش حضوری بلیت با ايجاد گیشــه اختصاصــی در محل فعالیت 
شركت های مستقر در پايانه ها و با داير شدن تعداد مناسبی از دفاتر متمركز در 
ســطح شهر و تعیین ساعات كار مناسب و كافی برای آنها، توام با پیش فروش 
اينترنتی مشــتركا انجام می شود و نظارت كافی بر نحوه عملكرد توسط ادارات 

كل استانی وجود دارد.
متقاضیــان می تواننــد جهــت تهیــه بلیــت اينترنتی به نشــانی های

 www.payaneha.com و www.irsafar.com و www.payaneh.ir 
و همچنین ســاير سايت های استانی و سايت های اختصاصی شركت های حمل 

و نقل مسافر مراجعه كنند.
پیش فروش بلیت حضوری در محل پايانه های عمومی مسافر و همچنین 
دفاتر مركزی و دفتر فروش بلیت سطح شهر شركت های مسافربری برای 
ســرويس های هر شــركت و در صورت نیاز با داير كردن تعداد مناسبی از 
دفاتر متمركز در سطح شهر و تعیین ساعات كار مناسب و كافی برای آنها، 

انجام می شود.بنابراين گزارش در سال جاری نیز همانند سال های گذشته در 
راستای جبران تردد يكسر خالی،  قیمت بلیت ها برای تاريخ های 25 اسفند 
امسال تا 20 فروردين سال آينده، بین 25 تا 30 درصد افزايش می يابد و 

پس از آن نرخ ها بايد به حالت قبلی خود برگردد.
طرح نوروزی سیســتم حمل و نقل جاده ای نیز از 25 اسفند ماه سال 

جاری آغاز می شود و تا 15 فروردين 95 ادامه خواهد يافت.
طبق گفته رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به فارس، 
هماهنگی با نهادهای دســت اندركار به ويژه پلیس راه در خصوص مواردی 
همچون كنترل شرايط الزم برای رانندگان، كنترل استانداردهای فنی وسايل 
نقلیه به ويژه ناوگان كمكی، نظارت بر جلوگیری از پیاده كردن مسافران در 

اطراف پايانه ها و تسهیل جريان ترافیكی جاده ها انجام شده است.
داود كشــاورزيان اظهار داشــت: مركز مديريت راه های كشور نیز در 
راستای مديريت ترافیک جاده ای و اطالع رسانی آنالين در اختیار مسافران 

خواهد بود.
وی گفت: دفاتر ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پايانه ها 

امسال همانند سال های گذشته حضور فعال خواهند داشت.

موفقیت جدید برای بانک انصار

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران:

150هزاراصلهنهالرایگانبهزودیتوزیعمیشود

یک کارشناس:

رکودبازارمسکنتاسالآیندهادامهخواهدیافت

قائم مقام آبفای استان تهران:
سرانه مصرف آب تهران 

باالتر از حد استاندارد است

رئیس اتحادیه بار فروشان خبر داد:

جاسازینارنگیپاکستانیدرسبدمیوههایایرانی

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران:

وزارتکارتمایلیبرایاعالمهزینهواقعیمعیشتکارگرانندارد

سازمان راهداری اعالم کرد

پیشفروشاینترنتیبلیتنوروزیاتوبوسازامروز

دبیر انجمن کارخانه های قند و شکر خبر داد
طلب 500 میلیارد تومانی چغندرکاران 

از کارخانه ها

بازار آجیل هم دچار رکود شد

عضو انجمن کشــتیرانی با 
اشاره به اجرای برجام گفت: با 
وجود رفع تحریم ها تجارت در 

بنادر ایران رونق نگرفت.
به گزارش تســنیم، حســین 
میرمحمدعلــی، اظهــار كــرد: به 
دلیل ركــود اقتصادی، هنوز تغییر 
چشــمگیری در فعالیــت خطوط 
خارجی در بنادر ايــران رخ نداده 
و بايد منتظر تحوالت اقتصادی در 

سال آينده باشیم.
وی بــا بیــان اينكــه همــه 
شــركت های كشــتیرانی خارجی 

امیدوار بودند با لغو تحريم ها بتوانند 
سرويس های منظم خود را به بنادر 
ايران مخصوصا به بندر شهید رجايی 
داير كنند، تصريح كرد: اما متاسفانه 
قوانیــن پیچیده حاكــم در داخل 
كشــور و ركود تجاری فعلی باعث 
كاهش واردات و صادرات شده است.

وی با بیــان اين كه طبق آمار 
واردات و صادرات از ابتدای امسال 
تا پايان آذرماه به ترتیب 16 و 11 
درصد كاهش پیدا كرده است گفت: 
خط كشتیرانی جايی می رود كه بار 
باشد هیچ شركت كشتیرانی فقط به 

اين دلیل كه بخواهد به بندری سر 
بزند كشتی اش را حركت نمی دهد، 
اول بايد بار باشــد تا برنامه ريزی و 
سپس كشتی اش را اعزام كند. اين 
در حالی اســت كه فعال حجم كاال 
و بار صادراتی و وارداتی كشور قابل 

توجه نیست.
وی گفــت: از ســوی ديگر از 
آنجــا كه هزينه هــا در بنادر ايران 
بسیار زياد اســت به همین دلیل 
نمی توانند  كشتیرانی  شركت های 
كشــتی های خود را به بنادر ايران 
اعــزام كنند. به عنــوان مثال يک 

 TEU كشتی با ظرفیت شش هزار
بايــد حدود 35 هــزار دالر هزينه 
بندری بپــردازد. به عبارت ديگر با 
توجه به سطح نرخ های حملی كه 
هم اكنــون بین ايران و خاور دور و 
بالعكس وجود دارد، برای شــركت 
كشتیرانی خارجی به صرفه نیست 

كه به بنادر ايران كشتی بفرستد.
وی ادامــه داد: دو خط بزرگ 
اروپايــی كه قرار بود به بنادر ايران 
بیايند نــه تنها به طــور مرتب و 
منظــم تــرددی نداشــتند بلكه 
سرويس هايشــان را فعال به علت 

كمبود بار لغــو كردند چرا كه هم 
بايد هزينه های گزافی را بپردازند و 
هم اينكه بار هم ندارند و به همین 
دلیل وقت خود را تلف نمی كنند كه 

فقط به بندری سر بزنند.
ضــرورت  خصــوص  در  وی 
گشايش در شبكه بانكی به مارين 
تايمــز گفت: تا جايــی كه اطالع 
دارم ســوئیفت هنوز به طور كامل 
برقرار نشده و فقط بین بانک ملی 
با يک بانک اروپايی كه 50 درصد 
سهامش متعلق به ايران بوده، ممكن 
شده است. در حالی كه اولین ابزار 

تجارت خارجــی معامالت بانكی، 
گشايش های اعتباری و ارسال پول 
از طريق سیســتم بانكی است كه 
هنوز گشايشی در اين زمینه ايجاد 

نشده است.
به  آمريكايی ها  اســت  گفتنی 
بانک های اروپايی اجازه حضور در 
ايران را نمی دهند و بر همین اساس 
با وجــود اجرای برجام، هیچ يک از 
تعهدات طرف غربی اجرايی نشده 
و فقط ايران هزاران سانتريفیوژ خود 
را تخريب كرده و راكتور اتمی اراک 

را با بتن پر كرده است.

عضو انجمن کشتیرانی: با وجود اجرای برجام

تجارت در بنادر رونق نگرفت

گزارش های میدانی نشان داد
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