شركتهاي برتر تاالر

اقتصاد

سهشنبه 28ارديبهشت1389
آخرينقیمت تغییرقیمت

نام

6600

471

ب
ح .سيمانغر 

267

17

ت ايراندارو
شرك 

گ خودرو غدير
ليزين 

775

43

آبگين ه

799

27

ن
مارگاري 

1391

47

يبهشهر
صنعت 

3586

121

ن دورود
سيما 

6768

228

ي
گسترشصنايعوخدماتكشاورز 

2703

91

توليد سمو م علفكش

3483

117

نشاهرود
سيما 

1671

56

رينگسازيمشهد

867

29

يرنا(هلدينگ )
سرمايهگذار 

2093

70

ق
الكتريك خودرو شر 

1017

34

ن
ياردكا 
يصنعت 
سراميكها 

1886

63

بيمهآسيا

3039

101

نمشهد
كارت 

694

23

ن
ي ايرا 
ب و رو 
ي سر 
مل 

4369

144

ب
ت مرغا 
دش 

2708

89

ي ايران
چين 

1927

63

بانك صادرات ايران

1285

41

ن
ن ايرا 
كرب 

1024

30

ن
ت ومعد 
ي صنع 
سرماي ه گذار 

1026

30

ن
ينصيرماشي 
مهندس 

1506

42

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ )

2478

66

ت
صنعتنف 

ي
سرمايهگذار 

1112

31

ن
گرو ه بهم 

1282

34

نيرومحرك ه

1959

49

تسنگينهپكو
توليدتجهيزا 

893

22

ن
ت و معد 
گ صنع 
ليزين 

1950

49

فوالد مباركه اصفهان

2505

55

س
توليپر 

2260

41

سايپا

2096

38

ب يزد
ع جوشكا 
صناي 

3800

65

يسپ ه
سرمايهگذار 

1088

18

24779

394

1432

22

ن
ت بهرا 
نف 
ي
ي سعد 
كاش 
نيروكلر

5100

79

ي
تگرج 
بيسكوي 

2976

43

س
ت پار 
نف 

5243

74

ت
ايراني 

1518

21

بانك تجارت

1843

25

ن
ت خراسا 
قند ثاب 

1128

15

ن
ليزينگايرا 

2873

38

سيمان فارس و خوزستان

1221

16

ي نسوزآذر
فرآوردهها 

893

12

نترانسفو
ايرا 

13000

175

ن
نسپاها 
سيما 

1553

20

ن
يتوسع هآذربايجا 
سرمايهگذار 

1179

14

ي
يدكترعبيد 
البراتوارداروساز 

12284

126

1049

10

ن
يمليايرا 
سرمايهگذار 

ایران و برزیل توافق کردند

10میلیارددالرتبادلتجاریمیانتهرانوبرازیلیا

وطن امروز شماره423

با ارسال به شورایعالی اشتغال

5

بسته اشتغالزایی وزارت تعاون تشریح شد

تاالر شیشه ای
شاخص بورس
شاخص  50شركتبرتر
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم
شاخصصنعت

مقدار
14138/8

0/3

626/7

0/43

11627/5

0/41

20200/7

-0/16

10813/8

0/2

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

بورس نیکی ژاپن

10235/76

-226/75

بورس داوجونز

10620/16

-162/79

بورسژوهانسبورگ

27342/35

-

بورس لندن

5283/26

20/41

4500/7

-142/3

بورساسترالیا

 5میلیارد دالر سرمایه در راه ایران

ف�ارس :یک ش��رکت کارگ��زاری بورس ای��ران برای
نخستینبار موفق به اخذ مجوز فعالیت در بورسهای
نیویورک ،واش��نگتن و همچنین ب��ازار کاالی آمریکا
ش��د .امیرعباس کن��ی ،مدیرعامل کارگ��زاری راهبرد
سرمایهگذاری ایران سهام اظهار داشت :در حالی حجم
گردش مالی ایرانیان ساالنه  600میلیارد دالر است که
یکی از اهداف اصلی تأسیس این شرکت جلب  5میلیارد
دالر سرمایه طی  5سال آینده است .کنی افزود :مزیت
س��رمایهگذاران ایرانی مقیم آمریکا این است که عمده
این گروه با بورس ،سهام ،ریسک و نوسان آشنایی کامل
داشته و اکثرا در بازارهای سهام سرمایهگذاری کرده و
با کسب  20درصد بازدهی ساالنه براحتی جذب بورس
ایران خواهند شد.

جایگزیني پیکان با خودروی چینی

گروه اقتصادی :س��مینار اقتصادی و تجاری  2کشور ایران و
برزیل با حضور رئیسانجمهور  2کشور در سالن همایشهای
صدا و س��یما برگزار ش��د و در جریان برگزاری آن  8س��ند
همکاری با عنوان سند جامع همکاریهای صنعتی ،معدنی
و زمینشناس��ی ،س��ند همکاریهای انرژی و نیرو ،س��ند
همکاریهای نفتی ،س��ند همکاریهای جامع صنعتی بین
2کش��ور ،س��ند همکاریهای مالی و اعتباری ،سند توسعه
تجارت ،س��ند استاندارد و س��ند همکاری میان  2کشور در
موضوع اس��تاندارد و تکنولوژی به امضا رسید .رئیسجمهور
ایران در این مراس��م با اشاره به اهمیت روابط ایران و برزیل
در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی گفت :در تالش��یم
در مرحل ه اول س��طح روابط را در یک س��ال به  10میلیارد
دالر ارتقا دهیم و این سقف را در گامهای بعدی باالتربریم.
محم��ود احمدینژاد در ادامه گفت :مبنای همکاری بر پایه
دوس��تی و عدالت اس��ت و ما  2دولت و ملتی هستیم که از
جهات گوناگون مشترکات فراوانی داریم .احمدینژاد افزود:
پیشرفت و سربلندی برزیل را پیشرفت و سربلندی خودمان
میدانیم و مطمئن هس��تیم که دول��ت و ملت برزیل نیز از
پیش��رفت و عزتمندی ملت ایران خوش��حال میشوند .وی
خاطرنشان کرد 2 :کش��ور تصمیم به گسترش همکاریها
و در واق��ع همکاریهای بلندمدت و اس��تراتژیک دارند چه
برزیل در قلب آمریکای جنوب��ی و ایران در قلب خاورمیانه
و در نقط ه اتصال آسیا و آفریقا دارای شرایط منحصر به فرد
و فرصتهای استثنایی و نقش تعیینکننده هستند .وی با
اش��اره به اینکه باید  2کش��ور با استعدادها و توانمندیهای
یکدیگر آشنا شوند ،اظهار کرد :از اتاقهای بازرگانی ،سفیران و
مسؤوال ن تجاری میخواهم که با انتشار کتابها و بروشورها،
برپایی نمایشگاهها ،فرصتها و امکانات یکدیگر را بخوبی به
یکدیگر معرفی کنند .وی با بیان اینکه ما نیازمند این هستیم
که سیستمهای اقتصادی جدید مالی ،پولی و بانکی خارج از
مناسبات نظام سلطه طراحی کنیم و ارتباط خود را با پولها

و ارزه��ای غالب بر جهان کاهش دهیم ،تصریح کرد :ما باید
مشکالت اداری ،قانونی و موانع را برطرف كرده ،خط اعتباری
برای صادرات کاال از ایران به برزیل ایجاد و تسهیالت بانکی،
گردش آسان سرمایه و تبادالت آسان را در راستای گسترش
فعالیتهای اقتصادی 2کش��ور ایجاد کنی��م .وی گفت :از
اصحاب اقتصاد و تجارتبرزيل میخواهم که زمان بیشتری را
برای ماندن در ایران اختصاص دهند و از دیگر نقاط ایران مثل
تبریز ،اصفهان ،ش��یراز ،اهواز ،مشهد و شهرهای بزرگ ایران
بازدید کنند و اطمینان میدهم در صورت طوالنی شدن سفر
از این موضوع پشیمان نخواهید شد .مردم ایران مثل مردم
برزیل ،مردمی میهماننواز هس��تند .در ادامه ،رئیسجمهور
برزیل با تاکید بر تمایل کش��ورش برای همکاری و تعامل با
جمهوری اس�لامی ایران در راستای همکاریهای جنوب ـ
جنوب تصریح کرد :در سفرم به تهران پایه و اساس محکمی
برای گسترش تجارت بین  2کشور در آینده ایجاد شد .لوال
داسیلوا گفت :بحران مالی ایجاد شده نشان داد جهان نیازمند
بازنگری در سازوکارهای اقتصادی است .رئیسجمهور برزیل
با اشاره به اینکه در  20سال گذشته تقریبا  70درصد تجارت
خارجی برزیل محدود به کشورهای اروپایی بود ،تغییر ایجاد
شده در روابط کشورش با کشورهای در حال توسعه را مورد
بحث قرار داد و گفت :در این زمینه برنامههایی برای افزایش
همکاری با کشورهای آمریکای التین و خاورمیانه داریم و در
تالش��یم همکاریهای جنوب ـ جنوب را مدنظر قرار دهیم.
داس��یلوا گفت :در سالهای اخیر روابط ما از  5میلیون دالر
به 1/4میلیارد دالر رس��یده و این روابط نشان داد که بحران
اقتصادی در این زمینه تاثیرگذار نیست .رئیسجمهور برزیل
اضاف��ه کرد :بیش از  50ش��رکت برزیل��ی در ایران فعالیت
داشتهاند و هماکنون نیز در این اجالس نمایندگان  60شرکت
برزیلی شرکت کردهاند که در آینده این روند افزایش مییابد.
وی صادرات ایران به برزیل را دارای  7/7درصد رشد و واردات
ایران از برزیل را دارای  125درصد افزایش عنوان کرد.

يارانه

اقتصاد جهان

دهکهای درآمدی باال یارانه نگیرند

م علیه ایران
انتقاد به تحری 

گروه اقتصادی :وزیر تعاون جزئیات بسته سیاستی اشتغال
ارائه شده توسط وزارتخانه متبوعش به شورایعالی اشتغال را
تش��ريح کرد و گفت :دولت متعهد شده از همه کارجویان،
کارآفرین��ان و ایدهها حمایت کند .محمد عباس��ی درباره
جزئیات بسته سیاستی اشتغالزایی وزارت تعاون ضمن اعالم
خبر ارائه آن به ش��ورایعالی اشتغال گفت :جریان اشتغال
مساله تازهای در دولت نیست به نحوی که در دولت نهم به
ل و نیازهای اساسی جامعه ،دغدغههای
خاطر توجه به مسائ 
مس��کن و اشتغال مورد توجه قرار گرفت .وی با بیان اینکه
مردم در جریان اقدامات جدی تعاونیها در طرح مسکن مهر
قرار گرفتهاند ،اظهار داشت :در بخش مسکن مهر اقدامات
تعاونیها توانس��ت تعادل خوبی در کشور ایجاد کند و در
زمینه اشتغال نیز از همان ظرفیت و تجربه تعاونیها قرار شد
ی برای ایجاد
استفاده شود .عباسی ادامه داد :بعد از برنامهریز 
اشتغال و ثبتنام کار پاالیش بر اساس تجارب ،تخصصها
و ایدهها ش��کل خواهد گرفت .دستهبندیهای جغرافیایی
یکی دیگر از برنامههای ما خواهد بود .وی خاطرنشان کرد:
برای اش��تغال هیچ وقت نمیتوان گفت که فقط دستگاه
خاصی متولی اشتغال است .وی تاکید کرد :همه دستگاهها
باالخره از ظرفیتهای منابع انسانی استفاده میکنند .وی
افزود :کار آمادهس��ازی افراد توسط تعاونیها انجام میشود
و این مساله برای همه کاربرد دارد و هر شخصی به نسبت
نیازهای خودش میتواند از این موضوع استفاده کند .عباسی
افزود :در بخشهای کشاورزی ،صنعت ،بازرگانی و خدمات
نیز برنامههایی برای اش��تغال افراد ارائه خواهد شد .وی در
زمینه ارائه آمار ساالنه در زمینه تعداد مشاغلی که باید ایجاد
ش��ود به آمارهای ماهانه اشاره کرد و گفت :جدا از آمارهای
س��االنه میتوان آمارهای ماهانه نیز ارائه کرد چون سایت
ثبتنامی کامال پویاس��ت و میتواند ه��م کارجویان و هم
کارآفرینان را دور هم جمع کند .عباس��ی در پاسخ به این
س��وال که آموزشهای مهارتی و حرفهای نیروی کار برای

انرژي

ادغام شرکت صادرات و شرکت ملیگاز

تصدی مش��اغل از وظایف وزارت کار است؟ گفت :توزیع و
برنامه ریزی آموزشی توسط وزارت کار صورت میگیرد .در
همین حال وزیر کار و امور اجتماعی از تهیه و تدوین سند
توسعه اشتغال کشور و ابالغ آن تا پایان نیمه نخست امسال
خبر داد .عبدالرضا شیخاالسالمی افزود :همه باید بستری
فراهم کنیم تا فرصت الزم برای کارآمدی بخش خصوصی
و حضور گس��ترده آن در اشتغال کشور فراهم شود .وی با
بیان اینکه وزارت کار متولی اشتغال کشور نیست ،ادامه داد:
این بحث با توجه به اینکه امری چندوجهی و فرابخش��ی
است متولی واحدی ندارد و دستگاهها و بخشهای مختلف
باید دس��ت به دست هم داده و بس��تر و زمینه اشتغال را
در کش��ور مهیا کنند .وی اظهار داشت :در این میان ایجاد
اشتغال و توس��عه پایدار در گرو شناسایی ظرفیت مناطق
اس��ت .وی افزود :به منظور ع��دم موازیکاری و جلوگیری
از صدور مجوزهای تکراری باید ظرفیت مناطق شناسایی
شود و سرمایهگذاری در آنها بر اساس مزیتهای منطقهای،
بازارهای هدف و تعداد واحدهای فعال صورت پذیرد .وزیر
کار و ام��ور اجتماعی گفت :فعال کردن بخش خصوصی و
تح��رک اقتصادی آنان باعث کاهش نرخ بیکاری ،توس��عه
پایدار و ایجاد اش��تغال در کشور خواهد شد .وی ادامه داد:
بدین منظور سند توسعه اشتغال بهمنظور شناسایی مشاغل
جدید و حفظ مش��اغل موجود تنظیم و ابالغ خواهد شد.
شیخاالسالمی بیان کرد :در جهت اصالح قانون کار باید نظام
حقوق و دستمزد از وقتمزدی به کارمزدی تبدیل شود .وی
همچنین از اصالح قانون استاد -شاگردی خبر داد و اظهار
داشت :به منظور تسریع در بهکارگیری نیروی کار و کمترین
برخورد با مسائلی نظیر بیمه ،قرارداد و حقوق و دستمزد این
قانون اصالح شده و در کوتاهترین زمان ابالغ خواهد شد که
س��هم عمدهای در کاهش نرخ بیکاری ایفا میکند و چون
گذشته امکان به کارگیری جوانان برای دریافت آموزشهای
فنی بهعنوان شاگرد در صنوف مختلف فراهم میشود.

بانک

اسکناس  10هزار تومانی خرداد میآید

شاخص
تغییر(درصد)

روي خط خبر

وطن امروز :وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نزدیکشدن
زمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها از دهکهای دارای
درآمد باال خواست با اعالم خودانصرافی ،دولت را در اجرای
موثرتر و بازتوزیع بهتر یارانهها کمک کنند .سیدشمسالدین
حس��ینی با اش��اره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه
اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و زمان دقیق اجرای آن
گف��ت :اجرای این طرح با توجه ب��ه تایید  20هزار میلیارد
تومان از سوی مجلس به  6ماهه دوم سال موکول شد .وی
ادامه داد :بهترین افراد برای ارزیابی وضع مالی و تمکن مالی
هر فردی خود مردم هس��تند و هر ف��ردی و هر خانوادهای
بهتر از هر کسی میداند که آیا به دریافت یارانهها نیاز دارد
یا خیر؟ وی افزود :اگر در این مرحله افرادی هس��تند که از
وضع درآمدی مناسب برخوردارند ،به دولت و خدمتگزاران
خود کمک کرده و با اعالم انصراف از دریافت یارانهها از اعالم
حساب و افتتاح حساب خودداری کنند.

وطن ام�روز :رئیس اتاق بازرگانی ،صنای��ع و معادن ایران در
سیوسومین نشس��ت این اتاق برای چندمینبار در روزهای
اخیر با انتقاد به تحریمهای اقتصادی علیه ایران عنوان کرد:
ادامه این کارزار زیانبار تحریمها به سود هیچکس نیست .محمد
نهاوندیان با بیان اینک ه ادامه این کارزار زیانبار تحریمها به سود
هیچکس نیست ،افزود :هماکنون در شرایطی قرار گرفتهایم که
فرصتی وجود دارد تا ما این مسیر زیانها را به پایان برسانیم و
با یک راهحل عاقالنه بتوانیم شرایط را عوض کنیم .نهاوندیان
اضافه کرد :هنر ما این است که از حق هستهای خود در کنار
پیش��رفت اقتصادی حراست کنیم .رئیس اتاق ایران در ادامه
همچنین درباره امور بانکی کشور اظهار کرد :در حال حاضر
نوعی اجبار تبدیل عقود مبادلهای به مشارکتی وجود دارد که
این موضوع بویژه در بانکهای دولتی است .وی ادامه داد :این
در حالی است که بانکها و واحدهای تولیدی هر دو واحدهای
اقتصادی هستند که باید با هم چانهزنی کنند.

ایس�نا :ادغام شرکت ملی صادرات گاز ایران در شرکت ملی
گاز ایران ،تصمیم ارزشمندی است که یکپارچهشدن زنجیره
ارزش گاز طبیعی را به دنبال دارد .س��یدرضا کس��اییزاده،
مدیرعامل سابق شرکت ملی صادرات گاز ایران با بیان مطلب
باال اظهار داشت :یکپارچهشدن زنجیره ارزش گاز تاثیر مثبتی
در رون��د فعالیتهای تولید ،توزیع ،مص��رف و صادرات گاز
طبیعی خواهد داشت .وی با اشاره به اینکه براساس مذاکرات
انجام شده و بخشنامه موجود قرار است شرکت صادرات گاز
در قال��ب یک مدیریت تحت عن��وان مدیریت بینالملل در
ش��رکت ملی گاز ایران فعالیت کند ،خاطرنشان کرد :انتقال
شرکت صادرات گاز در قالب یک شرکت به شرکت ملی گاز
امکانپذیر نیست ،زیرا جزو شرکتهایی است که باید براساس
اصل  44قانون اساسی واگذار شود .به گفته او قرار است بخش
گازی شرکت ملی صادرات گاز جدا شده و در قالب مدیریت
بینالملل زیرنظر شرکت ملی گاز ایران فعالیت کند.

وطن امروز :رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی
بنا به درخواست نظام بانکی کشور لیست ممنوعالخروجیها
را تهی��ه میکند ،گف��ت :با توجه به اینکه قیم��ت یورو در
ح��ال کاهش و قیمت دالر در حال افزایش اس��ت ،موضوع
چگونگی تغییر سبد ارزی را بررسی میکنیم .محمود بهمنی
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به این س��وال درباره لیست
ممنوعالخروجیهای نظام بانکی کشور گفت :هیچگاه بانک
مرکزی کسی را ممنوع الخروج نمیکند ،بلکه این بانک بنا
به تقاضای سیستم بانکی اقدام به ممنوع الخروجی میکند،
چراکه بانک مرکزی تسهیالت پرداخت نمیکند .بهمنی در
ادامه بر ورود اسکناسهای  10هزار تومانی تا پایان خردادماه
س��ال جاری به بازار تاکید کرد و درب��اره حضور بانکهای
خارجی در کشور نیز گفت :هماکنون حدود  8بانک خارجی
برای حضور در ایران درخواست ارائه کردهاند که بانک مرکزی
در حال بررسی این موضوع برای ارائه مجوز به آنهاست.

فارس :قائم مقام مدیرعامل ایرانخودرو از طرح جدید
این شرکت برای بررسی  4مدل خودروی جدید ساخت
چین ،کره و یک کشور اروپایی به منظور تولید در ایران
خب��ر داد و گفت :خودروی جایگزین پیکان از بین این
خودروها انتخاب خواهد شد .میرجواد سلیمانی اظهار
داشت :یک مدل از این خودروها تولید کشور چین است
که موفق به دریافت مجوز و تأییدیههای الزم از س��وی
س��ازمان اس��تاندارد ،وزارت صنایع و سازمان حفاظت
محیط زیست شده است.

آغازواکسیناسیون 15میلیونرأسدام

مهر :معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش واکسیناسیون
ت��ب برفک��ی خب��ر داد و اعالم ک��رد :در ح��ال حاضر
واکسیناسیون 15میلیونراسدامسبکبهمنظورمقابله
با تب برفکی آغاز شده است .سیدمحسن دستورگفت :در
ش��رایط کنونی اقدامات قرنطینهای در سطح کشور به
منظور جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی آغاز شده،
ضمن اینکه دس��تورالعملهای بهداشتی در این زمینه
اعالم شده است .وی بیان کرد :در حال حاضر ممنوعیت
ورود دام زنده به کشور اعمال و اجازه تردد فقط در داخل
استانها به مقصد کشتارگاهها صادر میشود.

نيم نگاه
دفتر آمار وزارت کشاورزی آمریکا با پیشبینی افزایش
 3میلیون تنی تولید 3غله مهم ایران در س��ال زراعی
ج��اری میزان تولید گندم در ایران را  14/4میلیون تن
برآورد کرد.
همه دارندگان حس��اب قرضالحسنه پسانداز بانک
اقتصاد نوین از  15درصد تخفیف برخی خدمات بیمهای
شرکت بیمه نوین برخوردار میشوند.
معاون وزیر صنایع و معادن از اعتبار ویژه یک میلیارد
دالری ب��ا موافقت وزیر صنایع و مع��ادن برای صنایع
کوچک و ش��هرکهای صنعتی خب��رداد و گفت :قول
دادهایم که قیمت زمین در شهرکهای صنعتی حذف
شود و آن را عملیاتی میکنیم.
معاون وزیر بازرگانی گفت :برای جذابیت بیش��تر در
ساخت فضاهای استاندارد نگهداری گندم ،قیمت اجاره
سیلو در کشور افزایش یافت.
شورایعالی بیمه آزادسازی تعرفه بیمه مسؤولیت مدنی
حرفهای پزشکان و بیمه حوادث اشخاص را تصویب کرد.
دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اس�لامی ایران
س
و اعضای هیات ایرانی با توش��ی فومی یاماشیتا ،رئی 
اتحادیه تعاونیهای مص رفکنندگان ژاپن (کو.اوکی) و
ل مورد
جمعی از مدیران این اتحادیه دیدار و درباره مسائ 
توگو و تبادل نظر کردند.
عالقه دو طرف گف 
بر اس��اس آخرین آمار منتشر شده در تارنمای بانک
مرکزی ،با وجود عمر  4س��اله بانک س��رمایه در گروه
بانکه��ای خصوصی ،بیش��ترین تراکنشهای موفق،
عملیات الکترونیکی بانکی با 96درصد به بانک سرمایه
تعلق گرفت.
بیمه پارسیان با افتتاح مجتمع بیمهای در شهر همدان
تعداد مجتمعهای بیمهای خود در سراس��ر کشور را به
عدد  20رساند.
مدیر امور حقوقی شرکت بورس اوراق بهادار تهران از
تدوین دستورالعمل «راهبری شرکتی برای شرکتهای
پذیرفته شده در بورس» خبر داد.

