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چهارسوق

جریمه برای اخاللگران اقتصادی

براساس آییننامه تعیین میزان
بحران اقتصادي
جرای��م نق��دی در رویهه��ای
ضدرقابتی میزان جرایم نقدی بر مبنای اهمیت کمی
وکیفی عمل منجر به اخالل ،میزان تاثیر منفی آن بر
ب��ازار در کوتاه و بلند مدت ،تعدد و تکرار زمان و مکان
ارت��کاب ،طول مدت ارتکاب عم��ل و مبادرت به آن به
ص��ورت فردی ی��ا جمعی تعیین خواهد ش��د .وزیران
عضو کار گ��روه تصویب آییننامههای مربوط به قانون
اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه آییننامه
تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در
رویههای ضدرقابتی را تصویب کردند که این آییننامه
از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ شد.
براساس این آییننامه در صورت نقض ممنوعیتهای
موض��وع ماده  45قانون اصالح م��وادی از قانون برنامه
چه��ارم توس��عه و اجرای سیاس��تهای کل��ی اصل
چهل و چهارم قانون اساس��ی مرتک��ب یا مرتکبان به
موجب بند  12ماده  61قانون یاد ش��ده باحکم شورای
رقابت و با توج��ه به عمل ارتکابی و میزان تاثیر آن به
جریم��ه نقدی از  10میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
محکوم خواهند شد.

نام خلیج فارس
بر مخازن نفتی جزیره خارک

برای نخستینبار نام خلیجفارس
انرژي
روی مخزنه��ای نفت��ی در
جزیره خارک اس��تان بوش��هر
نقش بس��ت .به گزارش روابط
عموم��ی پایانههای نفتی ایران،
به منظور حفاظت از نام خلیج
فارس ،برمخزنهای بزرگ یک
میلیون بشکهای نفت خام در جزیره خارک که یکهزار و
 200مترمربع مساحت دارند نام خلیج فارس به  2زبان
فارسی و انگلیسی با حروف بزرگ نوشته شد .براساس
این گزارش ،نام خلیجفارس نقش بسته بر مخازن نفتی
از فاصله  3هزار پا از سطح دریا و دهها مایلی از ساحل
جزیره خارک قابل دیدن است .این گزارش حاکی است،
اجرای این طرح فرهنگی در مخازنی که  120متر طول
و  8متر ارتفاع دارند بیش از  3ماه طول کشیده است.

موفقیتهایعلمی
سالن ایران را پربیننده کرد

مع��اون ام��ور بینالمل��ل وزیر
اكسپو
بازرگانی میگوید :موفقیتهای
اخیرایراندرعرصههایعلمیوفنیوتوسعهفعالیتهای
اقتصادی و تجاری کش��ور در سالهای اخیر بر افزایش
تعداد بازدیدکنندگان از غرفه ایران در اکسپوی شانگهای
موثر بوده است .مسعود موحدی از توجه و رویکرد قوی
بازدیدکنندگان به غرفه ایران در اکسپوی شانگهای خبر
داد و گفت :بهطور کلی نمایشگاههای اکسپو از اهمیت
بسیاری برخوردار بودهاند و بهطور عمده مورد توجه مردم
جهان قرار میگیرند.به گفته موحدی ،فرهنگ و تمدن
ایرانی و سابقه طوالنی این تمدن و مطرح شدن نام ایران
در عرصههای بیشتری از فعالیتهای منطقهای و جهانی
باعث شده امسال در نمایشگاه اکسپو تعداد بیشتری از
مردم از غرفه ایران بازدید کنند.

فعال شدن  9هزار دفتر ICTروستایی

فناوري اطالعات در ح��ال حاضر ح��دود  9هزار
و  840دفت��ر  ICTروس��تایی
فعال ش��ده و تا به حال نزدیک
به  180میلیارد تومان رس��وب
نقدینگ��ی روس��تاییان در این
دفات��ر جم��عآوری ش��ده که
پس��ت بان��ک  80درص��د این
مبالغ را به متقاضیان روستا برمیگرداند و در قالب وام
به آنها اعطا خواهد کرد .ناصر یوس��فپور ،عضو هیات
مدیره ش��رکت مخابرات ایران گفت :هر ساله در حدود
 14میلیون قبض تلفن ثابت ،همراه ،برق و گاز در این
دفاتر از روستاییان گرفته میشود و یا امکاناتی که قبال
در روس��تا وجود نداش��ت ،در حال حاضر از طریق این
دفاتر در روس��تا ایجاد و ارائه میشود و ما به دنبال آن
هستیم که با هماهنگی با سایر دستگاهها از طریق این
دفاتر به روس��تاییان خدمات ارائه دهیم .وی افزود :در
حال حاضر با دفاتر  ICTروستایی در هفته 3بار حضور
مرتب پستچی را در دفاتر داریم.

يزد
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تصویب طرح ارتقای کیفی تولید خودرو در مجلس

گروهاقتصادی:نمایندگانمجلسشورایاسالمیطرحارتقای
کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی را يكشنبه گذشته
به تصویب رساندند .براساس مصوبه نمایندگان مردم ،وزارت
صنایع و معادن مکلف شد ظرف مدت  3ماه از تاریخ تصویب
این قانون ،برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقای کیفیت تولید
خودرو ،کاهش مصرف سوخت ،اجرای کامل استانداردهای
اجب��اری  51گانه و اس��تانداردهای مورد نیاز قطعهس��ازی،
استانداردهای ایمنی و آالیندگی و همچنین رقابتپذیرکردن
و توس��عه ش��بکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و
پس از تصویب هیات وزیران برای اجرا به همه خودروسازان
و مراکز ذیربط ابالغ کنند .همچنین وزارت صنایع و معادن
مکلف است از طریق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی استانداردهای موضوع
م��اده یک را اعم��ال و از تولید ی��ا ورود خودروها و قطعات
خودرویی غیراس��تاندارد جلوگیری کند.نمایندگان مجلس
همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران را مکلف
کردند تا خودروهایی را شمارهگذاری کند که تاییدیه سازمان
استاندارد و تحقیقات صنعتی را اخذ کرده باشد.
تعيين تعرفه واردات خودرو با دولت
در ادام��ه این قانون آمده اس��ت :منظ��ور از خودرو در
این قانون انواع خودرو(سواری ،وانت ،اتوبوس ،مینیبوس،
کامیون،کامیونت،کشندهوتریلر،لوکوموتیووموتوسیکلت)
اس��ت .بر طبق این مصوبه ،مقرر شد به منظور حمایت از
تولی��دات داخلی و حفظ حق��وق مصرفکنندگان ،همه
کاالهای وارداتی به کشور باید به تایید سازمان استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران برس��د .همچنین تمام تولیدات
داخلی در کش��ور باید اس��تانداردهای الزم را کسب کند

و حداکثر یک س��ال پس از تصوی��ب این قانون تولیدات
غیراس��تاندارد قابل توزیع نخواهد بود .در ادامه این قانون
نمایندگان دولت را موظف ساختند تا تعرفه واردات خودروی
سواری و تمام اقالمی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی
نیاز داخلی اس��ت ی��ا واردات آنها به تولیدات و اش��تغال
داخلی آسیب میرساندو تعرفه واردات اقالم غیرضروری و
کاالهای تشریفاتی را به گونهای تعیین کند که تولیدات و
اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بیرویه ارز از کشور
جلوگیری شود.بر همین اساس جزء«د» بند قانون بودجه
سال  89کل کشور که تعرفه واردات خودرو را از  90درصد

به  70درصد کاهش داده بود لغو و این ماده جایگزین آن
شد.در ادامه این قانون آمده است که دولت مکلف به اجرای
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اس��ت و
آییننامه اجرای این قانون توس��ط وزارت صنایع و معادن
و همکاری وزارتخانههای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رس��ید .همچنین
نمایندگان مردم در خانه مل��ت وزارت صنایع و معادن را
مکلف کردند گزارش اجرای این قانون را هر  3ماه یکبار به
کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای
اسالمی اعالم کند.

حضور 4خودروساز خارجی در ایران
در همین حال رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای
اقتصادی و فنی ایران گفت :ایران هماکنون با  4شرکت بزرگ
خودروس��ازی جهان در حال مذاکره است تا خط تولید این
شرکتها در کش��ور راهاندازی شود .بهروز علیشیری با بیان
این مطلب افزود :یکی از این  4خودروس��از ،شرکت پروتون
مالزی بوده که با ش��رکت سایپا قرارداد دارد و همچنین قرار
است هیاتی از ایران با شرکت تویوتا برای راهاندازی خط تولید
این ش��رکت در کش��ور مذاکره کند.وی البته اشارهای به نام
 2خودروس��از دیگر نک��رد و دلیل آنرا نی��ز مقدماتی بودن
مذاک��رات ب��ا این  2ش��رکت عن��وان کرد .رئیس س��ازمان
س��رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران همچنین
در واکنش به تصمیم شرکت خودروسازی دایملر آلمان برای
خروج از ایران به ایسنا گفت :رفتن از اقتصاد ایران یعنی ضرر.
البته در این زمینه باید به آخرین یادداش��ت اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن آمریکا اشاره کرد که اعضای آن نسبت به وضع
تحریمه��ا علیه ایران اعتراض کرده و این اقدام را مانعی برای
رابط��ه فعاالن اقتصادی آمریکا با ایران توصیف کردند .وی با
اشاره به اینکه اقتصاد ایران جای قهر کردن نیست ،افزود :نرخ
باالی رشد سرمایهگذاری و نرخ باالی بازگشت سرمایهگذاری
در ایران به هیچ ش��رکتی اجازه نمیدهد که آن را رها کند.
گفتنی اس��ت ،چندی پیش دیترزیچ ،مدیرعامل دایملر در
جمع سهامداران این شرکت از کاهش و یا قطع همکاریهای
این شرکت با ایران خبر داد .زیچ در آن زمان گفت که دایملر
بزودی  30درصد س��هام خود در ش��رکت تولید موتورهای
دیزلی (زیرمجموعه ایران خودرو دیزل) را میفروشد و سطح
همکاریهای خود را نیز با ایران کاهش میدهد.

روي خط خبر

پرواز

معدن
واگذاری معدن انگوران قانونی است

وطنام�روز :مع��اون وزی��ر صنایع
و مع��ادن گفت :تم��ام اقدامات این
وزارتخانه در واگذاری معدن انگوران
در چارچوب قانون انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع
ومعادن ،محمد مسعود سمیعینژاد
اظهار داش��ت :وزارت صنایع و معادن در پاس��خ به نامه رئیس
مجلس ،پیش��نهاد تش��کیل کارگروهی برای بررسی موضوع
واگذاری معدن انگوران را ارائه داده است تا از این طریق مواضع
قانونی مربوط به این واگذاری مورد بحث قرار گیرد .وی ادامه داد:
موارد مطرح شده در نامه رئیس مجلس بیشتر به مباحث قانون
بودجه سالهای  87 ،86و  88مربوط میشود که در این قوانین،
عنوان شده که واگذاری معدن باید از طریق مزایده انجام شود.
وی افزود :بحث ما این است که قانون معادن یک قانون خاص
اس��ت که طبق م��واد  10و  12آن ،اختیار این قانون به هیات
دولت واگذار شده است .سمیعی نژاد تصریح کرد :براساس قانون
مع��ادن واگذاری کار بهرهبرداری از معادن حداکثر به مدت 10
سال به بخش خصوصی و از طریق مزایده امکانپذیر است،البته
در این قانون به نام معدن خاصی نیز اشاره نشده است .طبق ماده
 10قانون معادن ،دولت میتواند معدن را در اختیار کارخانههایی
که دارای واحد فرآوری هستند ،قرار دهد.
وطن امروز :بررس��ی نرخ بیکاری جوانان  15تا  24س��اله نشان
میدهد که در س��ال  88حدود  24/7درصد از فعاالن این گروه
سنی بیکار بودند .گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طر ح آمارگیری
از نیروی کار نشان میدهد که بررسی نرخ بیکاری افراد  10ساله
و بیش��تر حاکی از آن است که طی سال گذشته  11/9درصد از
جمعیت فعال (ش��اغل و بیکار) ،بیکار بودهاند .روند تغییرات این
نرخ حاکی از آن اس��ت که این شاخص نس��بت به سال ،1387

هواپیمایبرزیلینمیخریم

ایسنا :رئیس س��ازمان گسترش و
نوس��ازی صنایع ای��ران گفت :فعال
برنامهای ب��رای خری��د هواپیما از
برزی��ل نداریم.مجید هدایت درباره
قصد ایران برای خری��د هواپیما از
برزیل توضی��ح داد :برزیل صنعت
هوایی قوی داشته و جتهای منطقهای  120نفره نیز تولید
میکند اما بسیاری از قطعات هواپیما در این کشور مربوط به
سازندگان برزیلی نبوده و تنظیم روابط میان سازندگان این
قطعات کمی مشکل است که این موضوع باعث شده تا فعال
برنامهای برای خرید هواپیما از برزیل نداشته باشیم .وی افزود:
البته ایران آمادگی مذاکره با برزیل را در زمینه انتقال دانش
فنی ساخت در صنعت هوایی داشته ،ولی فعال آثار روشنی در
زمینه خرید هواپیما از برزیل مشاهده نمیشود.هدایت درباره
استفاده از س��وخت اتانول در خودروهای ایرانی عنوان کرد:
براس��اس قانون باید  8درصد اتانول به سوخت کشور اضافه
ش��ود تا ضمن حفاظت از محیط زیست ،آالیندگی ناشی از
خودروها نیز کاهش یابد .وی افزود :ایران و برزیل میتوانند در
زمینه تولید اتانول و سوختهای زیستی همکاریهای زیادی
با یکدیگر داش��ته؛ ضمن اینکه استفاده از سوخت اتانول در
کشور میتواند صرفه اقتصادی هم داشته باشد.

 1/5درصد افزایش داش��ته است.در سال گذش��ته  38/9درصد
جمعیت در س��ن کار ( 10س��اله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال
بودهاند؛ یعنی در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی
تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این شاخص

ضمانتنامههای اعتباری به  20میلیون دالر رسید

گزارش تصويري

مسیرهای کوچ عشایری ثبت شد
مدیرکل امور عش�ایر اس�تان تهران ،گفت :طب�ق مصوبههای
اس�تانی اخیر ،مسیرهای کوچ عش�ایری به ثبت رسیده است.
س�یروس نصیری در همایش کوچ عش�ایر استان تهران گفت:
پیش از این ،مس�یرهای کوچ عش�ایری توسط مناطق نظامی،
توسعههای شهرسازی و تاسیس کارخانهها ،مسدود میشد که
با تصویب مس�یرهای جدید ،این مشکالت برای عشایر کاهش
پیدا خواهد کرد.وی از استقرار اکیپهای ثابت پزشکی در منطقه
کمردشت الر خبر داد و اظهار داشت :این اکیپها برای نخستین
بار در سطح کشور مسقر میشوند که بهصورت شبانه روزی در
محلهای خود آماده خدمات رسانی به عشایر منطقه هستند.

تسهیالت ارزان برای لوازم خانگی کم مصرف

كاهش  5درصدي نرخ اجارهبها در کشور

اختصاص 47درصد اشتغال به خدمات

صادرات

گ�روه اقتص�ادي :مدیرعامل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران
میزان پوشش ضمانتنامههای اعتباری این صندوق از ابتدای
امسال تا نیمه نخست اردیبهشت ماه جاری را  20میلیون دالر
اعالم کرد .سیدکمال سیدعلی با فراخواندن بانکهای عامل به
تعامل هر چه بیشتر با صندوق و توجه ویژه به مقوله صادرات
گفت :ضمانتنامههای اعتباری صندوق ،تامین منابع مالی مورد
نیاز صادرکنندگان از سیستم بانکی را در مرحله قبل از حمل
تسهیل میکند .سیدعلی درباره میزان صدور ضمانتنامههای
اعتباری صادره در سالجاری نیز گفت :از ابتدای سال جاری تا
نیمه نخست اردیبهشت ماه ،تعداد  21فقره درخواست صدور
ضمانتنامههای اعتباری برای شرکتهای صادراتی در مجموع
به ارزش تقریبی  38میلیون دالر مورد بررسی و اعتبارسنجی
صن��دوق قرار گرفته که از این می��زان حدود  20میلیون دالر
منجر به صدور قطعی شده است و مابقی در مرحله وثیقهسپاری
یا اخذ مصوبات الزمه هس��تند .وی افزود :همچنین  24فقره
درخواس��ت در مجموع به ارزش  52میلیون دالر دیگر نیز به
صندوق واصل ش��ده که در صورت طرح و تصویب در کمیته

نيرو

مسكن

وطن ام�روز :مدیرعامل س��ازمان
به��رهوری ان��رژی ایران (س��ابا) از
پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت
ب��ه تولیدکنندگان ل��وازم خانگی
کممص��رف و پربازده خب��ر داد.به
گزارش وزارت نیرو ،مجید صالحی
در این باره گفت :تولیدکنندگان لوازم خانگی کم مصرف و
پربازده میتوانند با ارائه طرحهایی که موجب کاهش مصرف
انرژی در کشور میشود ،با حمایت سازمان سابا از تسهیالت
کمبهره استفاده کنند .وی با بیان اینکه در طرح یارانه سود
تسهیالت ،متقاضیان استفاده از تسهیالت ضمن ارائه طرح
توجیه فنی – اقتصادی ،فرمهای مربوطه را تهیه و ارسال
میکنند ،گفت :متقاضیان میتوانند در فرمهای ارسالی خود
افزون بر ذکر میزان صرفه جویی انرژی ،چگونگی حمایت
س��ازمان را نیز پیش��نهاد دهند.وي اظهار داشت :سازمان
به��رهوری انرژی ایران پس از بررس��ی طرح توجیه فنی و
اقتص��ادی در کمیته فنی ،نظر خود را به همراه طرح ارائه
شده به کارگروه طرح یارانه میدهد تا این کارگروه میزان
اعطای یارانه سود تسهیالت و همچنین وجوه اداره شده یا
کمک بالعوض به هر پروژه و چگونگی پرداخت تسهیالت و
توجیه پروژهها و اخذ وثیقه را تعیین کند.

فنی و اعتباری صندوق ،آمار صدور ضمانتنامهها تا پایان  3ماهه
نخست س��ال جاری افزون بر  90میلیون دالر خواهد شد که
نسبت به سال گذشته از رشد  100درصدی برخوردار خواهد
بود .وی با بیان اینکه ،صدور ضمانتنامههای اعتباری صندوق
ارتباط مستقیم با تعامل سیستم بانکی کشور با صادرکنندگان
و صندوق ضمانت دارد ،افزود :هماکنون میزان اعطای تسهیالت
صادراتی توس��ط بانکها ،چه از منابع خ��ود بانک یا از محل
حس��اب ذخیره ارزی که رقمی کمتر از  2درصد تس��هیالت
اعطایی بوده ،کافی نیست .سید علی اضافه کرد  :در سال 88
صندوق ضمانت صادرات ايران حدود  3ميليارد و  45ميليون
دالر از كل صادرات غير نفتي كشور يعني بالغ بر  14/3درصد را
تحت پوششهاي بيمه اي و ضمانتي خود قرار داده است كه از
اين ميزان ،بالغ بر  300ميليون دالر صدور انواع ضمانتنامههاي
اعتباري ،بيش از  2ميليارد و  54ميليون دالر مربوط به صدور
بيم��ه نامه هاي كوتاه مدت و بالغ بر  688ميليون دالر مربوط
به صدور بيمه نامههاي ميان و بلند مدت برای پوشش صادرات
خدمات فني و مهندسي كشور بوده است.

نسبت به سال  0/9 ،1387درصد افزایش یافته است.بررسی نرخ
بیکاری جوانان  15تا  24س��اله نیز نش��ان میدهد که در سال
 88ح��دود  24/7درصد از فعاالن این گروه س��نی بیکار بودهاند.
همچنین ،تغییرات نرخ بیکاری جوانان  15تا  24نشان میدهد که

ف�ارس :مع��اون پارلمان��ی وزی��ر
مس��كن و شهرس��ازی گفت :نرخ
اجارهبه��ا در  2م��اه اول امس��ال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 5درصد کاهش یافته اس��ت .علی
محفوظی اظهار داشت :روند نزولی
قیمت مس��کن و زمین سبب پایین آمدن نرخ اجارهبها در
کالنشهرها و شهرهای متوسط شده است .وی با این ادعا که
نرخ اجارهبها در کشور افزایش نیافته است ،گفت :پیشبینی
ما این اس��ت که با رونق گرفتن مسکن مهر؛ متوسط نرخ
اجارهبها همچنان کاهش یابد .معاون پارلمانی وزیر مسكن و
شهرسازی به وضع مطلوب مسکن مهر اشاره کرد و گفت:
این طرح هم از جهت تامین اراضی و هم از جهت واگذاری
آن به متقاضیان در قالب تعاونیها و گروههای چند نفره به
شکل مطلوب در حال انجام است .محفوظی تصریح کرد :در
قالب انبوهسازی تفاهمنامه سهجانبه به امضا رسیده است و
در پرداخت تسهیالت بانکی به این شرکتها مشکل خاصی
نی��ز وجود ندارد .وی افزود :هیچ مانعی در اجرا و عملیاتی
ش��دن طرح مسکن مهر در کشور وجود ندارد و امیدواریم
با این آهنگی که مسکن مهر گرفته مشکالت کشور از این
بابت برطرف شود.
این نرخ نسبت به سال  1/7 ،1387درصد افزایش پیدا کرده است.
بررسی سهم اشتغال ناقص بیانگر آن است که در سال 9/5 ،1388
درصد جمعیت شاغلبه دالیل اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود
کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از  44ساعت در
هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .این در حالی
اس��ت که  41/4درصد از شاغلین  15ساله و بیشتر ،بیش از 49
درصد در هفته کار کردهاند.

آموزش روز

صندوقهای سرمایهگذاری جانشين اوراق قرضه

قسمت دوازدهم ش��ما میتوانی��د به ج��ای اینکه
مس��تقیما در ب��ازار س��هام
س��رمایهگذاری کنی��د در صندوقه��ای س��رمایهگذاری
مش��ارکت کنید .ه��ر ش��رکت س��رمایهگذاری از طریق
سرمایهگذاری مشترک و به کارگیری سرمایه شما در خرید
سهام ،اوراق قرضه و  ...یک صندوق سرمایهگذاری مشترک
ایجاد میکن��د .بدین ترتیب س��رمایهگذاری در صندوق
سرمایهگذاری مشترک مثل این است که یک مدیر مالی
حرفهای برای اداره دارایی خود استخدام کردهاید!بیشترین
مزیت این نوع س��رمایهگذاری این است که مدیر صندوق،
مجری خرید و فروش وجوه شما میشود و این از نظر عموم
بسیار مطلوب است .غالب مردم وقت کافی برای شناخت و
بررسی شرکتهای خصوصی و تحقیق درباره این را ندارند
که آیا در شرایط فعلی بازار ،خرید سهام به نفع آنها هست
یا به ضررشان؟ و این یکی از دالیل اصلی گرایش مردم به
سرمایهگذاری در این شرکتهاست.صندوق سرمایهگذاری
به دلیل برخورداری از کارمزدی پایینتر در مقایسه با کارمزد

ارز

قیمت (ریال)

س��هام ،س��رمایهگذاران را بیشتر جذب میکند همچنین
با س��رمایهگذاری حداقل  2هزار و 500دالر یا کمتر شما
میتوانید یک سبد کامل سهام را خریداری کنید (بسیاری
از صندوقه��ای س��رمایهگذاری مش��ترک حداقل میزان
س��رمایهگذاری را از  100دالر تا  2هزار و 500دالر تعیین
میکنن��د) .اگر مایل به س��رمایهگذاری در این صندوقها
هستید ،میتوانید به اطالعات موجود در بخش اقتصادی
روزنامهها رجوع کنید .بیش از  7هزار صندوق سرمایهگذاری
وجود دارد که میتوانید هر یک از آنها را با ش��یوه و سبک
خاص خودشان انتخاب کنید.برای مثال شما میتوانید در
صندوقی که در بازار سهام سرمایهگذاری میکند (صندوق
سهامی) یا اوراق قرضه(صندوق قرضه) یا در یک صندوق
س��رمایهگذاری بینالمللی که در بازار بینالمللی س��هام
سرمایهگذاری میکند(صندوق بینالمللی) سرمایهگذاری
کنید .مهم نیس��ت طرفدار چه نوع سرمایهگذاری هستید
به هرحال باید «متناسب با خواستههایتان» به یک صندوق
سرمایهگذاری مناسب مراجعه کنید.

تغییر

دالر آمریکا

10380

20

یورو

12840

-10

پوند

15180

-20

11100

100

2720

-

35500

-

6750

-

8550

-

قیمت (ریال)

تغییر

طرح قدیم

2960000

-

طرح جدید

2940000

10000

نیم سکه

1470000

5000

ربع سکه

یکصد ین ژاپن
ريالعربستان

با هدف حفظ اشتغال داخلی صورت گرفت

نامهرسانها کنترل میشوند

ب��ه منظ��ور افزای��ش کمی و
پستچي
کیفی توزیع مرسوالت پستی،
نامه رس��انهای شرکت پست
کنترل میشوند.حسن محبیان،
مدیرعام��ل ش��رکت پس��ت
جمهوری اسالمی ایران با اشاره
به وجود  7هزار نامهرس��ان در
سراس��ر کشور ،گفت :به منظور کنترل و رهیابی ،تمام
نامهرس��انهای کشور به کامیپوترهای شخصی مجهز
میشوند.وی با بیان امکان قابلیت نصب کارت موبایل
بر این کامپیوترهای ش��خصی ،تصری��ح کرد :با نصب
کارت موبایل براین کامپیوترها شرکت پست میتواند
به صورت آنالین با نامهرس��ان ارتباط برقرار کند تا به
واسطه اطالع از مکان جغرافیايي وی ،ماموریت جدیدی
را به نامه رس��ان محول کند .محبیان با اشاره به اینکه
این کامپیوترهای شخصی قادر به رهیابی کوچکترین
و س��ریعترین مسیر هس��تند ،ادامه داد :از این پس به
صورت آنالین به صاحبان مرسوله اطالع داده میشود
که مرسوله مورد نظر آنها به چه افرادی و در چه زمانی
تحویل داده شده است.

بازارچه

دينار كويت
ليرتركيه
هزار دينار عراق
سکه

750000

-

299200

0/470

1235

0/4

قیمت (دالر)

تغییر

یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس

70/25

-1/16

برنت درياي شمال

76/50

-1/43

اوپک

78/29

-

متوسط نرخ خردهفروشی برخی مواد خوراکی
در تهران (از  2/17تا )89/2/24
درصدتغيير
نسبت به
نوع گروه و کاالی مواد خوراکی متوسطقیمت هفتهمشابه
در ماه قبل
0

 -1لبنیات
ماست غیر پاستوریزه (کیلو)

11060

0

ماستپاستوریزه(کیلو)

11000

0

پنیرغیرپاستوریزه(کیلو)

68320

0/1

کره پاستوریزه (کیلو)

59830

0/2
-0/3

 -2برنج
برنجوارداتیغیرتایلندی

18930

-1

برنج داخله درجه یک (کیلو)

28990

0

برنج داخله درجه دو (کیلو)

19030

-1/4
0/1

 -3حبوب
نخود(کیلو)

16080

1/1

لپه نخود (کیلو)

18670

0

عدس (کیلو)

19750

0

لوبیاچیتی(کیلو)

20700

-0/4

لوبیاچشمبلبلی(کیلو)

19860

-0/5

لوبیاسفید(کیلو)

18320

0

لوبیا قرمز (کیلو)

26020

0
-12/2

 -4میوههای تازه
سیب قرمز تخم لبنان (کیلو)

13130

-7/8

سیب زرد تخم لبنان (کیلو)

12410

-9/7

پرتقال درجه یک (کیلو)

13590

-5/4

پرتقال درجه دو (کیلو)

9920

6

نارنگی(کیلو)

13390

2/7

لیموشیرین(کیلو)

12500

-5

زردآلو (کیلو)

50430

*

گوجه سبز (کیلو)

28450

-49/8

طالبی(کیلو)

8830

-47/7

هندوانه(کیلو)

4480

-21/5
-5/2

 -5سبزیهای تازه
خیار(کیلو)

6450

-10/8

گوجه فرنگی (کیلو)

6730

-16

بادمجان(کیلو)

6670

-23/7

کدو سبز (کیلو)

6770

-14

سیب زمینی (کیلو)

9600

30/1

پیاز(کیلو)

6980

-31/6

لوبیا سبز (کیلو)

10920

-20/5

سبزیهای برگی (کیلو)

5200

1/2
0

 -6گوشت قرمز
گوشت گوسفند با استخوان

(کیلو)

گوشت گاو و گوساله

146060
107030

بیاستخوان(کیلو)
 -7گوشت مرغ

0
-0/1
-2

30240

گوشت مرغ (کیلو)
 -8قند و شکر

-2
-0/2

قند(کیلو)

12820

0/2

شکر(کیلو)

10960

0/4
0/2

 -9چای
چای خارجی (  500گرمی)

49640

 -10روغن نباتی

0/2
-1/2

روغن نباتی جامد

80860

-0/5

روغن نباتی مایع (لیتر)

16640

-5/3

 -11پنیر (450گرمی)

15190

0

شیراستریلیزه(لیتر)

10000

0

(حلب  5کیلویی)

-10

 -12تخممرغ
تخممرغ (شانه حدود  2کیلو)

24360

-10

منبع :گزارش رسمی بانک مرکزی

