اقتصاد

پنجشنبه  25تیر 1394

خودرو
آب پاکی وزیر صنعت

خودرو ارزان نمیشود

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت با اش��اره به
اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمییابد،
زیرا قیمت آن را ش��ورای رقابت تعیین میکند،
گفت :اگر نرخ ارز کاهش یابد ممکن است قیمت
خودروهای خارجی کاهش یابد .به گزارش ایسنا،
محمدرضا نعمتزاده در حاش��یه جلسه هیأت
دولت گفت :برخی پس از توافق هستهای نگران
هس��تند که واردات افزایش یابد .ممکن اس��ت
واردات هم افزایش یابد اما این افزایش در حوزه
زیربنایی و سرمایهگذاری خواهد بود .وی افزود:
ما نهتنها به دنبال افزایش سرمایهگذاری در حوزه
پتروشیمی ،فلزات گرانبها و ذخایر مواد کانی مثل
فوالد ،س��رب و آلومینیوم هستیم بلکه افزایش
تعام��ل با دنیا در حوزه صنعت خودروس��ازی را
نیز مد نظر داریم .نعمتزاده تصریح کرد :اکنون
هیأتهای عالیرتب��ه خارجی خواهان همکاری
بیشتر با ایران هستند که این همکاریها بزودی
انجام میگیرد .وی افزود :یکی از اولویتهای ما
در جذب سرمایه در حوزه تکنولوژیهایی است
که ما در آن عقبماندگی داریم.
نان

آرد و نان گران نمیشود

خزانه

 29میلیارد دالر دارایی بلوکه داریم

 ۲۹میلیارد دالر پول بلوکه ش��ده داریم که
باید جلوی آن باز شود .ولیاهلل سیف ،رئیس کل
بانک مرکزی در حاش��یه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران ،با اشاره به توافق هستهای ایران
ب��ا  5+1و تاثیرات آن بر ب��ازار ارز ،گفت :کاهش
ن��رخ ارز در روزهای اخی��ر که تحت تاثیر اخبار
قرار گرفته ممکن اس��ت در چند روز آینده هم
ادام��ه پیدا کند اما به خاط��ر تعادل در عرضه و
تقاضا این مس��اله اثر بلندمدت ندارد .وی افزود:
 5ت��ا  6ماه زمان برای یکسانس��ازی نرخ ارز از
س��وی بانک مرکزی نیاز است ،به طوری که در
حال حاضر مدیریت نرخ ارز ش��ناور است .وی با
بیان اینکه  23میلیارد دالر از اموال بانک مرکزی
در کش��ورهای ژاپن ،کره و امارات عربی متحده
موجود اس��ت ،گف��ت6 :میلی��ارد دالر از محل
ف��روش نفت نیز در هند وج��ود دارد که پس از
رفع تحریمها آزاد خواهد شد ،البته بانک مرکزی
 5میلی��ارد دالر بدهی به خارج از کش��ور دارد.
سیف خاطرنشان کرد :سوئیفت به عنوان مرکز
نقل و انتقاالت بانکی میتواند عملیات خود را از
هماکنون آغاز کند.
درآمد

فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟

جمه��وری دموکراتیک کنگ��و ،زیمبابوه و
ماالوی به ترتیب بهعنوان فقیرترین کشورهای
جهان شناخته شدند .براساس دادههای صندوق
بینالمللی پول ،جمه��وری دموکراتیک کنگو
بهعنوان فقیرترین کش��ور جهان شناخته شد
و درآمد س��االنه هر کنگوی��ی  ۳۹۴دالر و ۲۵
س��نت است و بعد از آن کشورهای زیمبابوه با
 ۹۰درصد بیکاری و درآمد س��االنه هر شخص
در حدود  ۵۸۹دالر و  ۲۵سنت و کشور ماالوی
با درآمد  ۸۹۳دالر در سال برای هر شخص به
ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

سرخط خبر

افزایش قیمت دالر و سکه یک روز بعد از پایان مذاکرات وین

ارز و طال به توافق اهمیت ندادند

گروه اقتصادی :دیروز نرخ طال و ارز در بازار آزاد افزایش
یافت تا کس��انی که برای خرید دالر و سکه ارزانتر از
سهشنبه به بازار رفته بودند غافلگیر شوند .به گزارش
«وطنام��روز» ب��ازار طال و ارز برخ�لاف پیشبینی
خیلیها فقط یک روز تحت تاثیر توافق هستهای قرار
گرفت و روز گذش��ته به حالت ماقبل توافق بازگشت!
دیروز هر سکه تمام طرح جدید و قدیم با افزایش بیش
از  25هزار تومانی به  902هزار تومان رس��ید .هر دالر
آمریکا هم با افزایش  50تومانی در مدت  24ساعت به
 3270تومان رس��ید .در بازار ارزهای خارجی هر دالر
آمریکا  3270تومان ،یورو  3650تومان ،پوند انگلستان
 5100توم��ان ،درهم امارات  ،888یوآن چین  535و
همچنین لیر ترکیه  1300تومان معاملهشد .البته نرخ
ارز و طال روز گذش��ته نوسانات بسیاری را تجربه کرد.
مثال قیمت س��که چندین بار به زیر  900هزار تومان
رفت و بازگشت .یا نرخ دالر در قیمت  3225تومان تا
 3270تومان در نوسان بود و نرخها در ساعات مختلف
و صرافیهای مختلف متفاوت بود اما نس��بت به روز
توافق کاهشی را تجربه نکرد.
■■بیتأثیری توافق هستهای در بازار سکه و ارز

در همینب��اره رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان
اینکه افزایش شدید تقاضا از ظهر روز سهشنبه هفته
جاری موجب افزایش قیمت سکه در بازار شد ،گفت:
رشد قیمتها (طال ،س��که و جواهرات) موقتی است.
محمد کش��تیآرای در گفتوگو با فارس درباره علت
افزایش قیمت س��که در ش��رایط کاهش بهای اونس
جهانی طال و ع��دم افزایش نرخ ارز اظهار داش��ت :از
ظهر روز سهشنبه تقاضا برای خرید سکه و طال بشدت
افزایش یافت که به نظر میرسد اثرات موقتی مذاکرات
هستهای باشد .وی افزود :تقاضا بسیار زیاد اما فروش کم
بود ،همین مساله قیمت طال را افزایش داد .البته توافق
هستهای تاثیر چندانی در بازار سکه و طال ندارد و حتی
در صورت اجرای توافقات تاثیرات آن تا چند ماه آینده
نمودار خواهد شد .رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان
اینکه در چند ماه اخیر همه مسائل اقتصادی و خرید و
فروشها با نگاه به مسائل سیاسی انجام میشد ،گفت:
معموال در فرصتهای اینچنینی کسانی که در گذشته
داراییهای خود را به پول نقد تبدیل کردهاند از فرصت
استفاده کرده و با کاهش مقطعی قیمتها به بازار وارد
شده و خرید میکنند .وی ادامه داد :معموالً خریدهای
اینچنینی عرضه و تقاض��ا را از تعادل خارج میکند و
موجب افزایش موقتی قیمتها میشود .کشتیآرای
تاکید کرد :همه این نوسانات موقتی و هیجانی است
و تحوالت واقعی را تا چند روز آینده شاهد خواهیم بود.
به گزارش فارس ،در حالی که قیمت سکه و ارز تا قبل
از ظهر روز سهشنبه روند نزولی داشت ،به گفته رئیس
مدی��ران و ش��رکتهای گ��روه
دریا
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
از فهرست تحریمها خارج شدند .به گزارش مانا ،با
توافق جامع هستهای میان ایران و کشورهای ،5+1
مدیران و ش��رکتهای گروه کشتیرانی جمهوری
اس�لامی ایران از فهرس��ت تحریمها خارج شدند.
براساس این گزارش ،در متن انگلیسی برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) نام مدیران ارشد کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران چون محمدحسین داجمر،
علی عزتی ،قاسم نبیپور ،عالءالدین ساداترسول،
حس��ن جلیلزاده ،منصور اس�لامی ،محمدهادی
پژند ،غالمحس��ین گلپرور ،جمشید خلیلی ،احمد
تفضلی ،احمد سرکندی و علیرضا قزلایاغ به همراه

نوع ارز

قیمت دیروز

قیمت سه شنبه

نوع طال و سکه

دالر آمریکا

3270

3220

یورو

3650

3550

پوند

5100

4960

س��رانه مص��رف آب در تهران به
آب
ازای هر نفر در نخس��تین هفته
تیرماه  ۲۴۸لیتر در ش��بانهروز است .به گزارش
تس��نیم ،در نخستین هفته تابستان از اول تیر تا
پایان روز هفتم این ماه ،مجموع مصرف آب شرب
در استان تهران به  21میلیون و  763هزار و 638
مترمکعب رسید .متوسط مصرف روزانه آب شرب
ته��ران در ای��ن مدت 3 ،میلی��ون و  109هزار و
 91مترمکعب بود ،از اینرو با احتساب جمعیت
 12/5میلیون نفری استان و همچنین بدون در

اونس جهانی

1155.5

1154.6

سکه تمام طرح جدید

902000

877000

سکه تمام طرح قدیم

902000

877500

نیم

468000

462000

267000

262000

170000

167000

لیرترکیه

1300

درهم امارات

888

873

ربع

یوآن چین

535

530

گرمی

تومان به فروش رسید ،یورو نیز با بهای  3575تومان و
پوند انگلیس نیز با قیمت  4970تومان داد و ستد شد.
البته تغییر قیمتها با رفتار هیجانی در بازار طال و ارز
در برخی موقعیتهای زمانی ناشی از اتفاقات سیاسی یا
برخی تصمیمگیریها دور از ذهن نیست.
■■چرا دالر گران شد

یک کارشناس اقتصادی با تشریح چرایی نوسانات
نرخ ارز در بازار بعد از اعالم نتایج مذاکرات هس��تهای
گفت :این نوس��انات مقطعی بوده و در نهایت تا هفته
آین��ده در بازار ادامه خواهد داش��ت .س��یدبهاءالدین
حسینیهاش��می در گفتوگو با تس��نیم در تشریح
چرایی کاهش و سپس افزایش قیمت دالر در بازار بعد
از اعالم نتایج مذاکرات هستهای ،اظهار داشت :استدالل
برخی افراد غیرحرفهای این است که دالر در بازار ارزان
میشود ولی فعاالن اقتصادی واقعی میدانند اگر رویداد

خروج شرکتهای کشتیرانی از فهرست تحریم
ش��رکتهای گروه کشتیرانی
جمهوری اس�لامی ای��ران به
چشم میخورد که از فهرست
تحریمه��ای یکجانبه آمریکا
خارج ش��دهاند .کش��تیرانی
جمهوری اس�لامی ای��ران و
مجموعه ش��رکتهای این گروه از سپتامبر 2008
تاکن��ون در  22نوبت تحت تحری��م دفتر کنترل
س��رمایههای خارج��ی وزارت خزان��هداری آمریکا
( )OFACقرار گرفته .عالوه بر این از ابتدای سال

افزایش قیمت بیش از  ۶درصد نمیخواهیم
تولیدکنندگان کاالهای اساسی
تولید
درخواس��ت افزایش بی��ش از ۶
درصدی قیمت محصوالتشان را ندارند .نایبرئیس
کان��ون صنایع غذای��ی با بیان
اینکه تولیدکنندگان کاالهای
اساسی درخواس��ت افزایش ۶
درصدی قیمت محصوالتشان
را به دولت ارائه کردهاند ،گفت:
هنوز افزایش قیمت��ی در این
بخش تصویب نش��ده و در عین حال برای افزایش
قیمت کاالهای غیراساسی نیز محدودیت  ۶درصدی
تعیین شده اس��ت .محمدرضا هاتفی در گفتوگو
با فارس ،اظهار داش��ت :برخ��ی هزینههای تولید از
سوی دولت مانند هزینه حاملهای انرژی ،دستمزد،
حمل و نقل و حق بیمه افزایش یافته و این مساله،
قیمت تمامشده تولیدات را باال میبرد .هاتفی تصریح

هر گرم طالی18عیار

91000

89200

1235

اتحادیه طال و جواهر کش��ور قیمت سکه طرح جدید
با  15ه��زار و  500تومان افزایش  891هزار تومان به
فروش میرس��د .این در حالی است که دیروز قیمت
اونس جهانی  2دالر و  10س��نت کاهش یافته و دالر
تنها  3تومان رش��د قیمت داشته است .وی افزود :در
چند روز گذش��ته به دلیل نزدیکی به ایام عید فطر و
تعطیالت تقاضا برای خری��د طال افزایش یافته و این
امر موجب ش��د تا برخالف اینکه قیمت جهانی طال
تغییر چشمگیری نداشته اما قیمت سکه افزایش یابد.
کشتیآرای تصریح کرد :افزایش یا کاهش قیمت طال
در روزهای آتی قابل پیشبینی نیس��ت .کشتیآرای
معتقد است :افزایش یا کاهش قیمت طال در روزهای
آتی قابل پیشبینی نیس��ت .براس��اس این گزارش،
دوش��نبه گذش��ته بازار ارز نیز با افزای��ش روبهرو بود
بهگون��های که دالر با  5تومان افزایش به بهای 3235

قیمت دیروز قیمت سهشنبه

قیمتهابهتوماناست

باوجود ابالغ بخش��نام ه افزای��ش  6درصدی
قیمت  18قلم ماده غذایی ،برنامهای برای افزایش
قیم��ت گن��دم ،آرد و نان نداری��م .علی قنبری،
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران در
گفتوگو با ایسنا اظهار داشت :بخشنام ه افزایش
 6درصدی قیمت  18قلم ماده غذایی که گندم،
آرد و نان نیز ش��امل آن بود ابتدای هفته جاری
از س��وی دولت ابالغ ش��د اما این محصوالت که
جزو کاالهای یارانهای و تنظیم بازاری هستند در
سال جاری مشمول افزایش قیمت نمیشوند .وی
افزود :دوگانه بودن قیم��ت گندم و آرد در قالب
آزاد و دولتی مفاسدی را در بازار این محصوالت
به وجود آورده که اگر دولت بتواند سیاستی برای
یکسانسازی قیمت آنها اعمال کند ،میتوان به
بهبود فضای تجارت در بازار گندم و آرد امیدوار
بود .قنبری تاکید کرد :اگرچه سیاست دولت بر
مبنای حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی بویژه
تولید محصوالت استراتژیک است اما کشاورزان و
تولیدکنندگان نیز باید در این راستا خود را برای
رقاب��ت در بازار آزاد آماده کنن��د و تا حد امکان
هزینههای تولید خود را کاهش دهند.

وطن امروز

کرد :پس از رایزنی با وزیر صنعت ،در نهایت قرار شد
قیمت کاالهای اساسی با تایید ستاد تنظیم بازار تا 6
درصد افزایش یابد .وی درباره قیمتگذاری کاالهای
غیراساسی توسط انجمنهای
مربوطه و با تایید نهایی سازمان
حمایت نیز گف��ت :در اینباره
هم محدودیت افزایش قیمت
تعیین ش��ده به طوری که این
رش��د قیمت نباید بیشتر از 6
درصد باش��د .از س��وی دیگر علی شریعتی ،مشاور
عالی کان��ون انجمنهای صنفی صنای��ع غذایی از
کاهش قیمت موادغذایی با رفع تحریمها در صورت
آزادسازی قیمت خبر داد .شریعتی افزود :در واردات
نیز ش��اهد کاهش هزینهها هستیم و از سوی دیگر
در ح��وزه صادرات هم انتق��ال پول راحتتر صورت
میگیرد که همه اینها باعث ایجاد رونق میشود.
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تحری��م و  2بخش��نامه علیه
کشتیرانی جمهوری اسالمی
ای��ران صادر و اعمال کرده که
در مجم��وع  132ش��رکت و
 16نفر از مدیران کش��تیرانی
را تحریم کرده اس��ت .در همین باره محمدحسین
داجمر ،مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی
ایران از آغاز دوران جدید فعالیت کش��تیرانی خبر
داد .داجمر در اینباره افزود :کش��تیرانی جمهوری

نظر گرفتن میزان آب شربی که بدون محاسبه و
اندازهگیری در برخی شهرها و روستاهای استان
مصرف میش��ود ،هر نفر ساکن استان تهران به
طور متوس��ط روزانه  248لیتر آب تصفیهش��ده
شرب در نخس��تین هفته تابستان مصرف کرده
است .مقایسه مصرف آب شرب در استان تهران
در  7روز ابتدایی تابس��تان س��ال جاری با میزان

اقتصادی در کشور رخ ندهد نمیتوان به تغییرات نرخ
ارز امیدوار بود .وی با اشاره به تقاضای موجود در بازار
ب��رای ارز ،گفت :با توجه به نزدیک بودن زمان ثبتنام
دانشجویان و همچنین مسافرتهای تابستانی تقاضای
واقعی برای دالر در بازار وجود دارد ،ضمن آنکه برخی
تجار پرداختهای تجاری خ��ود را به بعد از مذاکرات
موکول ک��رده بودند و بعد از اع�لام نتایج تصمیم به
پرداخت گرفتهاند .این کارش��ناس اقتصادی تصریح
کرد :اینطور نیست که با اجرایی شدن توافق هستهای
بالفاصله گشایش ارز در کشور رخ دهد ،چرا که تجربه
مذاکرات قبلی نش��ان داده تغییرات نرخ ارز مستلزم
بروز واقعیتهای اقتصادی اس��ت .حسینیهاشمی با
ی است که
بیان اینکه هماکنون وضعیت بازار بهگونها 
افراد غیرحرفهای دنبال فروش ارز هستند ،افزود :این
در حالی است که افراد باتجربه اسیر رفتارهای هیجانی
نمیش��وند هرچند وضعیت بازار تا یکی دو ماه آینده
همینطور خواهد بود .وی تأکید کرد :با توجه به اینکه
اتفاق اقتصادی خاصی در بازار نیفتاده و تنها بناس��ت
محدودیتها رفع شود باید گفت نوسانات شدید ارزی
حداکث��ر تا هفته آین��ده در بازار رخ خواه��د داد .این
کارشناس اقتصادی همچنین به امتناع برخی صرافها
از فروش ارز اش��اره و تصریح کرد :افرادی که هیجانی
شدهاند در بازار ارز میفروشند و طی روز گذشته (ظهر
دیروز) تعداد کس��انی که میخواس��تند ارز بفروشند
بیش��تر از کسانی بود که میخواس��تند ارز بخرند ،به
همین خاطر قیمت دالر طی ساعاتی نزولی شده بود.

اسالمی ایران با لغو تحریمها به دوران عادی فعالیت
خ��ود بازمیگ��ردد .وی با بیان اینک��ه مدتها بود
منتظر چنین خبری بودیم ،افزود :مسائل سوئیفت و
نقل و انتقال پول که مشکالت و هزینههای بسیاری
را به کش��ور تحمیل میکرد خوشبختانه همه در
متون توافق دیده ش��ده اس��ت .داجمر خاطرنشان
کرد :نوع تجارت ما با رفع تحریمها تغییر خواهد کرد
و پروژههای عمرانی بویژه نفت و گاز و پتروشیمی
و پاالیش��گاهی و ایج��اد کارخانجات صنعتی برای
خطوط جنرال کارگو رش��د خواهد کرد .وی افزود:
قراردادهای کشتیهایی که معلق است را دوباره احیا
میکنیم .وی تاکید کرد :با همه فشارها نتوانستند
کشتیرانی را زمینگیر کنند.

یارانه ماههای بعد هم با تأخیر واریز میشود
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس
یارانه
شورای اس�لامی گفت :احتمال به
تأخیر افتادن پرداخت یاران��ه ماههای آینده با تأمین
نشدن منابع مالی دولت شدت
گرف��ت .ای��رج ندیم��ی درباره
پرس��ش از رئی��س س��ازمان
مدیریت درب��اره علت تاخیر در
واری��ز یارانهها ب��ه میزان گفت:
قرار بود روز گذش��ته محمدباقر
نوبخ��ت ،رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامهریزی در
مجلس حضور یافته و درباره تأخیر در پرداخت یارانه
تیرماه توضیح دهد ،با این حال با توجه به اهمیت برنامه
توافق هستهای ،وی به مجلس نیامد .وی ادامه داد :به
نظر میرس��د ،مهمترین دلیل دولت برای این تأخیر،
کمبود منابع مالی است .نماینده الهیجان و سیاهکل
در مجلس شورای اسالمی درباره پرداخت بموقع یارانه

مصرف آب هر تهرانی روزی  248لیتر است
مصرف در مدت مشابه سال گذشته ،نشاندهنده
کاهش  3/2درصدی اس��ت .از س��وی دیگر و در
حالی که بیآبی به ش��مال کش��ور هم رسیده و
گلستان در وضع نامطلوب قرار دارد ،مقامات آبی
خراس��ان جنوبی از خشک شدن کامل یک سد
مهم در این اس��تان و قرار گرفتن  2سد دیگر در
آستانه خشکی کامل خبر دادهاند .به گزارش مهر،
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ماههای آینده بیان کرد :امید اس��ت با توجه به توافق
هستهای و لغو تحریمها ،دولت از منابع مالی الزم برای
پرداخت یارانههای برخوردار شود .ندیمی در ادامه بیان
کرد :در صورتی که آزادس��ازی
داراییهای بلوکهشده دولت طول
بکشد ،ممکن است یاران ه ماههای
آینده ب��ه دلیل نبود منابع مالی
الزم به تأخیر بیفتد .گفتنی است
اکبر ایزدی ،مدیرعامل سازمان
هدفمندی یارانهها گفته بود که پنجاه و سومین مرحله
یارانه نقدی مربوط به تیرماه سالجاری ساعت  24روز
پنجشنبه  25تیرماه سال جاری به حساب سرپرستان
خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد .وی همچنین
افزود :یارانه این دوره نیز همانند  52مرحله گذشته 45
هزار و  500تومان برای هر فرد اس��ت که به حس��اب
سرپرستان خانوار واریز میشود.
در سال آبی جاری ،حجم آب ورودی به سدهای
خراسان جنوبی  ۳۰درصدی کاهش یافته است.
در حال حاضر س��د حاجیآباد در این اس��تان به
طور کامل خشک شده و سد کریت و شهید پارسا
نیز در آستانه خشک شدن است .همچنین استان
گلستان در جمع  ۴استان دارای کمبود آب کشور
قرار دارد .براس��اس نقشه طبقهبندی استانهای
کشور براس��اس شاخص پایش منابع آبی از مهر
 ۹۳تا فروردین  ۹۴استان گلستان با خشکسالی
درگیر است.

براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی خرید
و فروش ،حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع
قاچاق ق��رار میگیرند مانند فرآوردههای نفتی و
دارویی مشمول حداقل جریمه نقدی میشود.
علیاصغ��ر مجاه��دی ،معاون صی��د و بنادر
ماهیگیری سازمان ش��یالت ایران گفت :از نیمه
مرداد ماه امسال با برداشته شدن ممنوعیت صید
عموم��ی ،اجازه صید میگو در منطقه بوش��هر به
مدت  ۴۵روز داده میشود.
بیژن نامدارزنگنه ،وزیر نفت گفت :صادرات نفت
بالفاصله پس از لغو تحریمها  ۵۰۰هزار بش��که و
پس از  ۶ماه یک میلیون افزایش مییابد.
محمد آزاد ،رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و
فوالد با اعالم اینکه در شرایط فعلی میزان تولید
بیش از تقاضای بازار است ،گفت :هم اکنون این
نگرانی است که با لغو تحریمهای بینالمللی مرزها
باز ش��ده و بازار شاهد ورود کاالهای ساخته شده
فوالدی باشد.
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران
گفت :براساس برآورد اتاق بازرگانی ،لغو تحریمها
ساالنه  ۲۵تا  ۳۰درصد از هزینههای تجاری کشور
میکاه��د بهطوری که با در نظر گرفتن مبادالت
۱۰۰میلیارد دالری ساالنه ۲۵میلیارد دالر از این
هزینهها کاسته میشود.
ژان کریس��توف کومارد ،مسؤول بخش آفریقا
و خاورمیانه شرکت پژو  -سیتروئن فرانسه گفت:
این ش��رکت در مراحل پیشرفته مذاکره با ایران
خودرو برای از س��رگیری همکاریها قرار دارد و
در همکاری جدید ،برای تولید خودروها از آخرین
طرحها و موتورهای شرکت استفاده خواهد شد.
س��ند راهبردی خدماترس��انی به رزمندگان
توسط دس��تگاهها ،برای اجرا از سوی معاوناول
رئیسجمهور ابالغ شد.
مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم تولیدکننده
بخش معدن در  ۴فصل منتهی به بهار امسال به
 30/7درصد رسید.
یک مقام مس��ؤول در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از کشف قطب طالی کشور در آذربایجان
غربی خبرداد و گفت :ظرفیت تولید طالی کشور
به  ۶میلیون تن میرسد.
امیر صباغ ،مع��اون ایمیدور گفت :در منطقه
زرش��وران ،ذخیره  ۱۰۸تنی ط�لا وجود دارد که
کارهای اکتشافی آن صورت گرفته است.
عباس آخوندی در حکمی محمد خداکرمی،
معاون هوانوردی این سازمان را به عنوان سرپرست
جدید سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.
رضا پدیدار ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران درباره پیشبینی خود از آینده بازار سکه و
ارز گف��ت :امکان ندارد که قیمت دالر به کمتر از
 3000تومان برس��د ،چرا که تقاضای ارز و سکه
خیلی باالست.
محم��د پاریزی ،معاون وزی��ر امور اقتصادی و
دارایی گفت :با برچیده شدن تحریمها نباید تصور
کنیم که منابع زیادی آزاد میشود و با بیانضباطی
مالی کشور را اداره کنیم.
ایس��نا نوشت :با وجود اتمام مهلت  2هفتهای
ش��ورای رقابت به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای اصالح دستورالعمل واردات خودرو ،به گفته
رئیس ش��ورای رقابت این وزارتخان��ه از این کار
خودداری کرده است.
محمدوحید تأویلی ،رئیس اداره دامپزش��کی
شهرس��تان ری از کشف و ضبط دومین محموله
غیربهداشتی کله پاچه ،س��یراب و شیردان ،دل،
جگر و قلوه به وزن  7تن خبر داد که با احتساب
 ۱۸تن اعالم ش��ده در آغاز هفته جاری این عدد
به  ۲۵تن رسید.
در اولین جلسه هیات مدیره بورس کاالی ایران،
 4عضو قدیمی و  3عضو جدید پس از بررسیهای
ص��ورت گرفته حام��د س��لطانینژاد را به عنوان
سومین مدیرعامل بورس کاال انتخاب کردند.
استخدام

آغاز تدریجی استخدام 38هزار نفر

در حال��ی رئی��س س��ازمان مدیری��ت و
برنامهریزی در س��ال گذش��ته ق��ول داده بود
اس��تخدامهای تعهدش��ده از س��ال  1390به
بعد با تامین بودجه الزم در س��ال جاری انجام
شود که معاون منابع انسانی سازمان مدیریت
و برنامهری��زی از ش��روع ج��ذب تدریجی این
نیروها خبر داده است .علی صفدری درباره روند
استخدام  38هزار نفری که تعهدات استخدامی
مانده از دولت گذشته را در بر میگیرد و نوبخت
پیشتر از پیشبینی منابع حدود  500میلیارد
تومانی برای آن در بودجه  1394خبر داده بود،
گفت :این استخدامها به تدریج در حال انجام
بوده و از ابتدای امسال براساس آمار و اطالعاتی
که استانها به دستگاهها ارائه کردند شروع شده
اس��ت .وی از تعداد اس��تخدامهای انجامشده
در س��ال جاری ابراز بیاطالعی کرد .صفدری
درباره زمان برگزاری آزمون و دستورالعملهای
استخدام  5000نفری آموزشوپرورش عنوان
کرد :هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست ،ولی
هماهنگیهایی با وزی��ر آموزشوپرورش انجام
شده تا متناسب با برنامهریزی آنها بتوان آزمون
را برگزار کرد .وی همچنین درباره اس��تخدام
در  2000دس��تگاه اجرایی گفت :هنوز بحث
استخدام مطرح نیست و موضوع انتخاب است.

