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چهارشنبه اول مهر 1394

لبنیات

لبنیها باز هم میخواهند گران کنند

قیمت انواع محصوالت لبنی پس از تغییرات
در چند ماه گذش��ته در چند هفته گذشته با
ثبات همراه بوده است اما برخی برندها همچنان
تع��دادی از اقالم خود را بیش از قیمت تعیین
شده عرضه میکنند .به گزارش ایسنا ،قیمت
انواع محص��والت لبنی در هفتهه��ای اخیر و
پ��س از افزایش قیمت برخی برندهای لبنیات
به بهانههای مختلف ،تغییری نداش��ته اس��ت
ام��ا صنایع لبن��ی باز ه��م میخواهند قیمت
محصوالت خود را باال ببرند.
انواعمحصوالتلبنی

وزن

متوسطقیمت

شیر کمچرب

یک لیتری

 2500تومان

شیر پرچرب

یک لیتری

 2600تومان

شیرکیسهای

یک لیتری

 1600تومان

ماست کمچرب

یککیلوگرمی

 3400تومان

ماست پرچرب

یککیلوگرمی

 3500تومان

پنیر

 350گرمی

دوغ

 1.5لیتری

 2500تومان

کره

 50گرمی

 1200تومان

خامه

 100گرمی

 1300تومان

پنیرخامهای

 100گرمی

 1300تومان

کشک

یککیلوگرمی

 8200تومان

خودرو

کاهش قیمت خودرو تا  30درصد

خودروس��ازان موظ��ف ب��ه تولی��د کیفی
خودرو براس��اس اس��تانداردهای روز جهان و
کاهش هزینههای خود هس��تند اما بانکداری
و زمینخواری میکنند .به گزارش ایسنا ،نادر
قاضیپور ،نماینده م��ردم ارومیه در مجلس با
انتقاد به عملکرد مدیران صنعتی و خودروسازان
کشور ،خاطرنشان کرد :مسؤوالن نساجی ،کشور
را فلج کردند و حاال نوبت صنعت خودروسازی
اس��ت 8 .سال اس��ت در مجلس فریاد میزنم
کیفی��ت خودروه��ای داخل��ی را افزای��ش
دهی��م ،هزینهه��ا کاهش یابد و گرانفروش��ی
نش��ود اما کو گوش ش��نوا؟ خودروس��ازان به
جای کاه��ش قیمت در فک��ر افزایش قیمت
هستند .خودروس��ازان حقوق مردم را رعایت
نمیکنن��د .خودروس��ازان ام��کان کاه��ش
 30درصدی نرخ خ��ودرو را دارند .قاضیپور با
بی��ان اینکه بنده و دوس��تانم طرفدار کارگران
و قطعهس��ازان صنعت خودروسازی کشوریم،
گفت :بنده به فکر اشتغال کارگران خودروساز
هس��تم به همین دلی��ل میخواهی��م تعرفه
خودروه��ای لوکس افزایش یابد .وی هش��دار
داد :به اتف��اق تع��دادی از نمایندگان مخالف
حذف یارانه کش��اورزان و خانواده کمیته امداد
و بهزیستی هستیم.
تجارت

فرانسه در تهران دفتر تجاری زد

فرانسه دوشنبه گذشته یک دفتر تجاری در
تهران تاسیس کرد تا اولین کشور اروپایی باشد
ک��ه برای بهرهبرداری از فرصت بازار ایران پس
از توافق ژنو اقدام به تاس��یس دفتر تجاری در
این کشور میکند .به گزارش نیویورک تایمز،
گشایش این دفتر در پایان سفر  2روزه هیاتی
 130نفره از نمایندگان شرکتهای فرانسوی
شامل ایرباس ،رنو ،پژو و توتال به تهران صورت
گرفت .ماتیس فکل ،مس��ؤول بخش تجارت
بینالملل و گردشگری دولت فرانسه دراینباره
گفت :اکنون که توافق هس��تهای امضا شده،
م��ا وارد دورهای جدید با ایران میش��ویم و به
دنبال همکاریهای اقتصادی طوالنی و عمیق
با ایران هستیم.
تولید

تولید پراید با قدرت ادامه دارد

خودروی پراید دارای ب��ازار مخصوصی در
داخل و خارج از کش��ور است و هنوز برنامهای
برای توقف تولید آن نداریم .بهگزارش تسنیم،
مهدی جمالی ،مدیرعامل سایپا به سیاستهای
جدید ش��رکت س��ایپا برای ارائه خدمات بهتر
به مش��تریان پرداخت و اظهار داشت :رضایت
مشتری یک هدف جدی در این شرکت است.
به اعتقاد بنده مردم باید بگویند چه محصول و با
چه کیفیتی را میخواهند .وی ادامه داد :بزودی
مرکز مشتریان سایپا هم راهاندازی خواهد شد
تا مش��تریان به آسانی به اینجا مراجعه کرده و
مشکالت خود را برطرف کنند .جمالی معتقد
اس��ت پراید بازار خود را دارد و عالوه بر تامین
بازار داخلی ،صادرات آن به کشورهای دیگر نیز
انجام میش��ود .این اظهارات جمالی در حالی
بیان شده که پیش از این محمد قربانی ،معاون
برنامهریزی شرکت س��ایپا از کاهش تدریجی
تولید پراید خبر داده و گفته بود :تولید X200
افزایش یافته و بهتدریج تولید انواع پراید کاهش
پیدا میکند تا جایی که در آینده تیبا جایگزین
پراید خواهد شد.

سرخط خبر

«وطن امروز» از مالکهای جدید حذف یارانهبگیران گزارش میدهد

خودروی  80میلیونی و درآمد  3میلیونی

گ�روه اقتص�ادی :در حالی نیمه دوم س��ال را آغاز
میکنی��م که هنوز وضعیت یاران��ه نقدی ،یکی از
حساسترین موضوعات اقتصادی کشور که ارتباط
مستقیم با زندگی مردم دارد در هالهای از ابهام قرار
دارد .ب��ه گزارش «وطنامروز» ،دولت بعد از آزمون
و خطای بس��یار درباره یارانه نقدی هنوز نتوانسته
تصمیم درستی در اینباره اتخاذ کند اما عملیترین
اقدام دولت حذف یارانه گروهی از مردم بود .دولت
به علت کس��ری بودج��ه مجبور به ح��ذف یارانه
نقدی برخی از افراد ش��د و یارانه نقدی درصدی از
یارانهبگیران را حذف کرد اما هیچگاه به طور رسمی
اعالم نش��ده که یارانه نقدی چه کس��انی با کدام
معیارها حذف شده است .در این میان رسانهها به
دنبال اطالعاتی درباره حذف یارانه نقدی به برخی
اظهارات غیررس��می رس��یدهاند و آنه��ا را محور
گزارشهای خود قرار میدهند ،چراکه سیاس��ت
دولت بنا به گفته ربیعی ،وزیر رفاه سکوت و حذف
بیسر و صدای یارانه نقدی مردم است .در جدیدترین
اظه��ارات ،یک مقام آگاه ک��ه طبیعتا نمیخواهد
نامش فاش ش��ود در گفتوگو با خبرگزاری فارس
اعالم ک��رده خودروی  80میلیون تومانی و حقوق
 3میلی��ون تومانی مالکهای ح��ذف یارانه نقدی
اس��ت! وی اظهار داشت که برنامهریزی شده تا در
ص��ورت امکان ،حدود  6میلیون نفر غیرنیازمند تا
پایان سال از جمع یارانهبگیران حذف شوند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه مس��ؤوالن تمام تالش
خود را ب��رای حذف دقیق افراد انجام خواهند داد،
گفت« :کار ح��ذف غیرنیازمندان واقعی با زحمت
در حال انجام اس��ت اما این موضوع خطا نیز دارد
و به همین علت سامانه یارانه  ۱۰برای آن طراحی
ش��د .افرادی که ماش��ین باالی  80میلیون تومان
و مل��ک و امالک به همراه حق��وق  3تا  4میلیون
تومان داش��ته باش��ند ،به همراه دیگر اطالعات به
دس��ت آمده ،حذف خواهند شد .همچنین افرادی
که خانه باالی  200میلیون تومان داشته باشند و
در دیگر شاخصها وضعیت خوبی داشته باشند نیز
از فهرست یارانهبگیران کنار گذاشته خواهند شد».
ای��ن مق��ام آگاه درب��اره اینک��ه چه تع��داد از
حذفش��دگان مجددا ب��ه فهرس��ت یارانهبگیران
بازگش��تند ،عنوان کرد« :بی��ش از  20هزار نفر از
حذفشدگان با اعتراضات انجام شده و بررسیهای
صورت گرفته به فهرست پرداختها بازگشتند».
■■مالکهایعجیب

طبق گفت��ه این مقام مس��ؤول ک��ه برخی از
مالکه��ای حذف یارانه نقدی را اعالم کرده دولت
کس��ی را که خ��ودروی  80میلیون تومانی و خانه
 200میلیون تومانی و درآمد باالی  3میلیون تومانی
داشته باش��د پردرآمد میداند و یارانه نقدی آن را
حذف میکند .از طرفی با وجود این مالکها یارانه
 20هزار نفر را که فکر میکرده پر درآمد هس��تند
ب��ا توجه به اعتراض آنها ،برقرار کرده اس��ت .قطعا
مالکه��ای اینچنینی پرخطاس��ت ،چراکه دولت
به درآم��د توجه دارد و اصال به هزینه زندگی افراد
نگاه نمیکند .مثال ش��خصی که باالی  3میلیون
تومان درآمد دارد ش��اید تعداد اعضای خانوادهاش
بس��یار زیاد باشد یا اینکه به علت وجود یک بیمار
صعبالعالج هزینه زیادی بر دوش��ش باشد .قطعا
س��ازمان ام��ور مالیاتی چندی
مالیات
پیش از کشف ۱۶میلیارد تومان
فاکتور جعلی در برخی استانها خبر داده بود و
اکنون حدود  ۱۰۰۰ش��رکت متخلف شناسایی
شدهاند .صدور فاکتور صوری در معامالت به نظر
با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده پررنگتر شده
است ،مشکلی که معامالت را غیرشفاف کرده و
راه را برای حق��وق دولت کوتاه میکند .چندی
پیش مس��ؤوالن از برخورد قضایی با کدفروشان
و ارائهدهندگان فاکتورهای ص��وری خبر دادند
اما هنوز هم ش��رکتهای صوری دست به انجام
چنین کارهایی برای متقاضی��ان خود میزنند.
در این راس��تا سازمان امور مالیاتی اسامی حدود
 950ش��رکت و مؤدی نامنویس��ی ش��ده بدون
اعتبار را به دلیل صدور صورتحس��اب غیر واقعی
خصوصیسازی

از اجرای اصل  44دل خوشی نداریم

از اجرای اصل  44دل خوش��ی نداریم و معتقدیم
مقاومت در برابر خصوصیس��ازی بشدت باال گرفته
است .میرعلی اشرفپوریحس��ینی ،رئیس سازمان
خصوصیسازی در گفتوگو با ایسنا ،درباره انتقاد اخیر
رهبری نسبت به اجرای اصل  44در جامعه گفت :ما
هم منتقد اجرای اصل  44هس��تیم و از نحوه اجرای
سیاس��تهای اصل  44دل خوشی نداریم و احساس
میکنیم همه عوامل دس��ت به دست هم نمیدهد و
مقاومت در برابر خصوصیس��ازی بشدت باال گرفته
است .وی افزود :به هر حال انتقاد در اجرای این اصل
و اینکه به اهداف نرسیدیم را کامال قبول داریم و اگر
با آهنگ فعلی جل��و برویم راه به جایی نخواهیم برد.
به گفته پوریحسینی ،باید همت ویژهای در دولت و
مجلس و حتی قوهقضائیه صورت گیرد تا این اصل به
نحو درستی اجرا شود.

عكس :ابراهیمحیدری،وطنامروز

پنیر

 450گرمی

 4700تومان
 4300تومان

وطن امروز

چنین خطاهایی موجب ش��ده سامانه اعتراض به
حذف یارانه نقدی پرمش��تری باشد و حتی یارانه
کس��انی که دولت به اش��تباه آنه��ا را حذف کرده
بود به همین علت برقرار ش��ده اس��ت .همچنین
بس��یاری از خانهه��ا در تهران ارزش ب��االی 200
میلیون تومانی دارند و نمیتوان داشتن ملک باالی
 200میلیون تومانی را مالک درستی برای حذف
یارانه نقدی دانس��ت .از طرفی دولت کسانی را که
خودروی  80میلیون تومانی داشته باشند پردرآمد
تلق��ی میکند و این نش��ان میدهد س��طح رفاه
ی��ک خانواده در دولت با داش��تن ی��ک خودرو در
ح��د «مگان» تعریف میش��ود که همین موضوع
ه��م میتواند حرف و حدیثهای فراوانی داش��ته
باش��د .البته دولتیها در اظهارات غیررسمی خود
مالکهای دیگر حذف را هم اعالم کرده بودند.
■■سفرهایخارجی

در میانه دیماه س��ال گذشته ربیعی ،وزیر رفاه
برای اولین به طور تلویحی از شناسایی پردرآمدها
و نوع اطالعات اقتصادی که دولت جمعآوری کرده
خب��ر داد .وی در آن زم��ان درباره آخرین اقدامات
صورت گرفته درباره تشکیل بانک اطالعاتی یارانهای
کش��ور گفت« :این کار در حال انجام است .در این
مرحله میتوان اطالعات  10میلیون نفر از افراد پر
درآمد کش��ور را ارائه کرد .به عنوان نمونه میتوان
گف��ت چند نفر  3س��فر خارجی داش��تهاند و چه
تعدادی دارای خانههای باالی  700یا  800میلیون
تومانی هستند .به صورت کلی اطالعات مورد نیاز
در بخشهایی مانند مسکن ،بیمه و درآمد در حال
تکمیل است و بانکهای اطالعاتی در این بخشها
تشکیل میشود .همچنین شناس��ایی دهکها از
کمدرآمد و پردرآمد در دست انجام است .اطالعات
تقریب��ا تکمی��ل ش��ده اس��ت و از دهکبندی در
گروههای کمدرآم��د و پردرآمد به صدکبندیها
رس��یدهایم» .البته در آن زم��ان وزیر نگفت درآمد
افراد نیز مالک حذف یارانه نقدی خواهد بود چیزی
ک��ه در زمان ثبتنام یاران��های در فروردین 1393
در ف��رم خوداظهاری ،دولت تاکید فراوانی روی آن

داشت و درآمد باالی  2میلیون و  500هزار تومان
باالترین عدد درآمدی در آن فرم بود .البته ثبتنام
 97درصدی مردم برای دریافت یارانه نقدی بسیاری
از برنامههای یارانهای دولت را تحتالشعاع قرار داد
اما اظهارات سال گذش��ته ربیعی درباره اطالعات
اقتصادی خانوارها و دانستن تعداد سفرهای خارجی
مردم تعجب خیلیها را برانگیخت .از طرفی موضوع
حذف افراد از همان اس��فند سال گذشته آغاز شد
و برخی از افرادی که یارانه نقدی آنها حذف ش��د
در گفتوگ��و با «وطنام��روز» اظه��ار کردند :در
تماس با س��ازمان هدفمندی یارانهها اعالم ش��د،
چون سفر خارجی داشتهاید یارانهتان حذف شده
است! خیلیها این موضوع را شوخی میدانستند اما
واقعیت داشت و سفر خارجی هم یکی از مالکهای
حذف افراد تلقی شده بود .همچنین حذف گروهی
افراد ،یکی دیگر از اقدامات دولت بود که بش��دت
تکذیب شد اما رسانهها اطالعاتی بهدست آوردند که
نشان میداد دولت چند گروه شغلی مانند پزشکان،
اعضای هیاتمدیره شرکتها و نمایشگاهداران را از
لیست یارانهبگیران حذف کرده است.
همچنین برخی مسؤوالن سازمان هدفمندی
یارانهها به معترض��ان حضوری حذف یارانه نقدی
اعالم میکردند س��فر خارج و خودروهای خارجی
یکی از علل حذف یارانه نقدی آنها بوده اس��ت که
البته سفرهای زیارتی شامل این موضوع نمیشده
است.
■■مالکهای نصفه و نیمه

برخی مس��ؤوالن نی��ز در مواجهه با س��واالت
خبرنگاران مالکها دیگر حذف را رونمایی کردند.
مثال محس��ن بهرامیارضاقدس ،مش��اور معاون
اجرایی رئیسجمهور در خرداد ماه درباره تصمیم
دولت پیرام��ون آییننامه اجرایی تبصره  20قانون
بودجه گفت  4عامل برای حذف افراد غیرنیازمند
از دریافت یارانه مش��خص ش��ده که تع��داد عائله
خانوار ،ش��هر محل س��کونت ،برخورداری از منزل
مس��کونی ملکی و نوع و مدل خودروی ش��خصی
از ش��اخصههای مورد نظر دول��ت در حذف افراد

شناسایی 16میلیارد تومان فاکتور جعلی برای فرار از مالیات
منتشر کرد .پیشتر بیش از
 300تا  400مؤدی متخلف
در فهرس��ت س��یاه سازمان
ام��ور مالیاتی قرار داش��تند
و مس��ؤوالن هش��دار دادند،
صورتحس��اب مؤدیان��ی که
با این شرکتهای متخلف همکاری کنند ،قابل
قبول نیست .به نظر میرسد ،شمار این مؤدیان و
شرکتهای متخلف رو به افزایش است و سازمان
امور مالیات��ی باید با این ش��رکتها برابر قانون
برخورد کند .علی عسکری ،رئیس سازمان امور
مالیاتی پیشتر از شناس��ایی برخی کدفروشان

اقتصادی خب��ر داده و گفت ه
ب��ود ،بی��ش از  16میلیارد
تومان فاکتور جعلی به دست
این افراد صادر ش��ده است و
همچنین موارد مشابهی در
تهران و آذربایجان شناسایی
شدهاند .واقعیت این است که مالیات ارزش افزوده
برعهده مصرفکننده اس��ت اما از کانال تولید تا
توزیع عبور میکند و هدف اصلی آن شفافسازی
فرآیند و فعالیتهای اقتصادی در کشور است و
برای اینکه حمایت عملی از تولید صورت گیرد،
شفاف شدن زنجیره فعالیت اقتصادی از مرحله

وزیر کار  ۲کارته شد
نمایندگان مجلس ب��ا  ۹۴رأی
مجلس
موافق ۷۸ ،رأی مخالف و  ۸رأی
ممتنع از پاس��خهای وزیر کار قانع نشدند و بدین
ترتیب ربیعی دومی��ن کارت زرد خود را از پارلمان
دریافت کرد .به گزارش فارس ،نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی در نشس��ت علنی دیروز پارلمان
پرس��ش ملی فاطم��ه آلیا ،نماینده ته��ران از علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی را مورد بحث
و بررس��ی قرار دادند .آلیا در این پرس��ش از ربیعی
پرسیده بود که علت عدم اجرای قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن و بیتوجهی به مشکالت اساسی
آنها و استفاده از سازمان بهزیستی به عنوان حیات
خلوت هزینهها و برنامههای تبلیغاتی چیست؟ وی
پس از استماع توضیحات وزیر از پاسخهای وی قانع
نش��د و خواستار رأیگیری از نمایندگان در صحن

علنی ش��د .وکالی ملت نیز با  94رأی موافق78 ،
رأی مخالف و  8رأی ممتنع از مجموع  197نماینده
حاضر در صحن علنی از پاس��خهای وزیر کار قانع
نش��دند و بدین ترتیب وزیر کار دومین کارت زرد
خود را از پارلمان دریافت ک��رد .به گزارش فارس،
وکالی مل��ت پیش از این ب��ه علیاصغر فانی وزیر
آموزشوپ��رورش ( 2کارت زرد) ،عل��ی ربیعی وزیر
کار ،تعاون و رفاه اجتماع��ی (یک کارت زرد) ،رضا
فرجیدانا وزیر س��ابق علوم (یک کارت زرد) ،علی
طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ( 3کارت زرد)،
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ( 2کارت
زرد) ،عبدالرض��ا رحمانیفضلی وزیر کش��ور (یک
کارت زرد) و محمدرض��ا نعم��تزاده وزیر صنعت،
معدن و تجارت ( 2کارت زرد) و محمود واعظی وزیر
ارتباطات (یک کارت زرد) داده بودند.
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غیرنیازمند است .حذف افراد غیرنیازمند با استفاده
از بانک اطالعاتی که در اختیار دولت و وزارت رفاه و
تأمین اجتماعی قرار دارد شروع شده است».
البته همین مسؤول هم از بیان جزئیات بیشتر
خودداری کرد اما آن چیزی که مشخص است اینکه
دولت قصد دارد با ارائه کمترین جزئیات و اطالعات
یکی از بزرگترین اقدامات اقتصادی خود را انجام
دهد .همچنین وزیر رف��اه بارها و بارها اعالم کرده
مس��ؤول شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی
آنهاست .همه اینها در حالی است که علی الریجانی،
رئیس مجل��س در نامهای به روحان��ی اعالم کرد
سپردن حذف یارانه نقدی به وزارت رفاه غیرقانونی
اس��ت! در این نامه آمده بود« :طبق طبق بند «ح»
تبصره  20قانون بودجه  1394کل کش��ور «دولت
موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
خانوارهای پردرآمد به تش��خیص دولت و براساس
شرایط اقلیمی ،بعد خانوار و محل سکونت و میزان
درآمد تعیین میش��ود .بنابراین بند «الف» ماده 4
مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر
مش��مول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت ،بر
عه��ده وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار داده،
از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص ،مغایر
با قانون است» .با این وضعیت معلوم نیست دولت
برای آینده یارانه نقدی چه تصمیمی خواهد گرفت.
از طرفی قصد دارد حدود  6میلیون نفر را از لیست
یارانهبگی��ران حذف کند و از ط��رف دیگر از بیان
جزئیاتی مثل شاخصهای حذف یارانه خودداری
میکند ،از سویی نیز به صورت غیرقانونی این وظیفه
را به وزارت رفاه سپرده است .جالب اینکه دولت در
حالی یارانه نقدی میدهد که اعضای کابینه هر ماه
نسبت به دادن یارانه نقدی انتقاد میکنند و آن را
مصیبت عظما میدانند و به نوعی با تامین اعتبار
یارانهای بر سر مردم منت هم میگذارند .شاید خود
دولتیها هم نمیدانند درباره یکی از پرچالشترین
موضوعات اقتصادی چه میخواهند بکنند و اگر این
موضوع صحت داشته باشد باید گفت دولت یازدهم
بر سر یارانه نقدی «بیتدبیر و ناامید» است.
ورود مواد اولیه به کش��ور تا تولید کاالی نهایی
ض��رورت دارد ،تا براس��اس آن بت��وان مالیات را
وص��ول کرد اما این موضوع به دلیل عدم رعایت
قانون توس��ط برخی مؤدیان و نیز فراهم نبودن
زیرساختهای اطالعات فعالیتهای اقتصادی در
مقام عمل ،اجرا را با مش��کل همراه کرده است.
همچنین علیرضا طاریبخش ،معاون مالیات بر
ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در این باره به
پرونده اخیر کدفروشی اشاره کرد و گفت :مالیات
واقعی یک ش��رکت  126میلیارد تومان بود که
فاکتور صوری ارائه کرده که  1/5تا  2برابر جریمه
ش��د و براساس اطالعات کسب شده کل مالیات
آن وصول ش��د .به گزارش فارس ،در حال حاضر
بی��ش از 500هزار مؤدی مالی��ات ارزش افزوده
وجود دارند.
سبزهمیدان

دالر  ۳۴۰۵تومان شد

در بازار دیروز طال و ارز هر دالر آمریکا به قیمت
 ۳۴۰۵تومان و هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح
جدید نیز به ارزش  ۹۱۴هزار و  ۵۰۰تومان فروخته
شد .بهگزارش تسنیم ،هر اونس طال در بازار جهانی
دیروز  1136دالر قیمتگذاری شد .در بازار داخلی
نیز هر گرم ط�لای 18عیار  93هزار و  600تومان
قیمت خورد .در بازار سبزهمیدان هم هر قطعه سکه
تمامبه��ار آزادی طرح جدید و قدی��م  914هزار و
 500تومان قیمت خورد .سکهفروش��ان البته هر
قطعه نیمس��که به��ار آزادی را  465هزار تومان،
ربعس��که بهار آزادی را  255هزار تومان و س��که
یک گرمی را  170هزار تومان قیمتگذاری کردند.
در بازار آزاد نیز نرخ هر دالر آمریکا به ارزش 3405
تومان ،یورو به ارزش  3880تومان و هر پوند نیز به
ارزش  5277تومان از سوی صرافیها قیمت خورد.

شورای پول و اعتبار با هدف کمک به بنگاههای
اقتص��ادی ،ممنوعی��ت ص��دور ضمانتنامه برای
بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور را به حالت
تعلیق درآورد و از بنگاههای اقتصادی دارای بدهی
غیرجاری خواست با حداکثر تالش واکنش مثبت
نشان دهند.
غالمرضا بستانمنش ،مدیرکل امور اجتماعی
وزارتکار گفت :س��هام ترجیحی واگذار شده به
کارگران نس��بت به مدت مشابه سال گذشته در
تعداد س��هام واگذار ش��ده  ۳۸۵درصد رشد و در
مبلغ ریالی سهام واگذار شده به کارگران نیز ۴۸۰
درصد رشد داشته است.
مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و
شهرسازی با بیان اینکه طبق آمار اداره برق ۲۴۰
هزار خانه خالی در تهران وجود دارد ،اعالم کرد،
مردم خانههای خالی را معرفی نمیکنند.
مدیرعامل پ��ارس خودرو از ضرر  ۳۰۰میلیون
یورویی این ش��رکت از تحریم خب��ر داد و گفت:
پ��ارس خودرو ظرفیت تولید  ۳۰۰هزار خودرو را
دارد.
علیاکبر بختیاری ،مدیر کل حوزه ریاست دیوان
عدالت اداری از برگزاری جلس��های درباره پرونده
شکایت از انتخابات اتاق بازرگانی تهران با حضور
وزیر صنعت و طرفین این پرونده خبر داد.
با اجرایی شدن آییننامه اجرایی قانون حمایت
از حقوق مصرفکنندگان خودرو ،عرضهکنندگان
خودرو تنها پس از کسب مجوز از وزارت صنعت،
معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنن��دگان مج��از ب��ه پیشف��روش
محصوالتشان خواهند بود.
پیم��ان کارگ��ر ،مدیرعامل رنوپ��ارس گفت:
ب��ه مگاموت��ور حداکث��ر  3ماه فرص��ت دادیم یا
عملکردش را اصالح کن��د یا اینکه بخش تولید
موتور تندر  90را به رنوپارس واگذار کند.
اس��داهلل احم��دی ش��هریور ،رئی��س اتحادیه
اغذیهفروش��ان درباره اختالف قیمت محصوالت
اغذیهفروشیهای باال و پایین شهر توضیح داد و
گفت :این اختالف قیمت نباید بیش��تر از  20تا
 30درصد باش��د و اگر بیشتر از این میزان باشد،
غیرقانونیاست.
معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،فهرست جدید اولویتهای سرمایهگذاری
حوزه صنعت ،معدن و تجارت را برای س��الهای
 ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۶با ارائه  ۳۲۹رشته اعالم کرد.
بانک جهانی بر پایه آمار  ۲۰۱۴نرخ واقعی سود
وام بانکی در ایران را منفی  2/4درصد اعالم کرد
و گزارش داد وام بانک��ی در ایران ارزانتر از همه
کش��ورهای جهان جز  4کشور ونزوئال ،آرژانتین،
ماکائو و نامیبیاست.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی استان تهران از
اخطار ب��ه  ۴۰۰گودبرداری پرخطر پایتخت طی
 ۶ماه اول س��ال خبر داد و گفت :بر این اس��اس
از پیش��رفت کار این تعداد گودب��رداری تا زمان
ایمنسازی آنها جلوگیری به عمل آمد.
انجم��ن جهانی آهن و ف��والد اعالم کرد تولید
فوالد ایران در  ۸ماه نخست سال جاری میالدی با
رشد  2/5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
مواجه شد و به  ۱۰میلیون و  ۸۹۴هزار تن رسید.
معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی با بیان
اینکه میزان تولید انگور امسال به چند میلیون تن
میرسد ،گفت :در حال حاضر این محصول روی
دست انگورداران باقی مانده ،به طوری در ارومیه
گریه آنها درآمده است.
شرکت حملونقل ریلی رجا اعالم کرد :فروش
بلی��ت قطاره��ای مس��افری این ش��رکت ،برای
حدفاصل  ۱۱مهر تا  ۳۰آبان ماه امسال از ساعت
 ۱۹امروز به صورت غیرحضوری آغاز میشود.
علیاش��رف منصوری ،رئیس س��ازمان جهاد
کشاورزی استان تهران از عرضه  ۷۷هزار راس دام
زنده همزمان با فرارس��یدن عید سعید قربان در
سطح استان تهران خبر داد.
فاوا

آغاز همکاری گوگل و تیپیلینک

گ��وگل ب��ا هم��کاری  TP-LINKروت��ر
وایف��ای  OnHubرا معرفی ک��رد .گوگل به
دنب��ال پایهری��زی زیرس��اختهای دسترس��ی
آس��ان ب��ه اینترنت توس��ط گوگل فایبر اس��ت
و در همی��ن راس��تا ب��ا هم��کاری ش��رکت
 TP-LINKروت��ر بیس��یم  OnHubرا
بهتازگ��ی روانه ب��ازار کرده اس��ت OnHub .از
اس��تانداردهای  a/b/g/n/ac 802،11پشتیبانی
کرده و همچنین مجهز به بلوتوث نسخ ه  ۴است.
 OnHubدارای ی��ک درگاه ،3،0 USBی��ک
پورت  LANگیگابیت��ی و یک پورت WAN
گیگابیتی در پش��ت دس��تگاه نیز است .به گفته
امیرمسعود عادلمنش ،مدیر استراتژی بازاریابی
ش��رکت تیپیلینک در ایران با گذش��ت تقریبا
 2هفته از ارائه و معرفی این محصول در کش��ور
آمریکا ،فروش بس��یار باال و قابل توجهی گزارش
ش��ده که نشانه اس��تقبال بینظیر و فراتر از حد
انتظار از آن بوده است .عادلمنش اضافه کرد در
آینده نه چندان دور باید انتظار معرفی محصوالت
متنوعتر و همکاریهایاستراتژیک گستردهتر را با
تیپیلینک داشت .روتر  OnHubبا قیمت 200
دالر از  9شهریور امس��ال بهصورت رسمی وارد
بازارهای جهانی شده است.

