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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالرشيشهاي
تغييرقيمتآخرينقيمتنامشركت

-207012بانك انصار 
15064717سيمان  قائن 

3625172سيمان اروميه 
5047240پاكسان 

4793228مهندسي نصيرماشين 
7513357معدني  دماوند

4820154سيمان هرمزگان 
2614124سرما آفرين 

5681240ريخته گري  تراكتورسازي  ايران 
4867231قند مرودشت 

2289109بيمه دانا
22700972داروسازي  اسوه 

4677222شهد
3165150موتورسازان تراكتورسازي ايران 

3465165گروه صنعتي بوتان 
173882صنايع  شيميايي  فارس 

2895137داروسازي  امين 
8655412قندنقش جهان 

5111243كارخانجات  قند قزوين 
391077صنعتي  آما

127360سيمان سپاهان 
14527691گلتاش 

3252154سيمان  ايالم 
6242297مارگارين 

2274108سيمان هگمتان 
11940524صنايع جوشكاب يزد

275859معادن منگنزايران 
2878133فوالد خوزستان
221085سيمان شاهرود

5671270صنايع كاغذسازي كاوه 
7500248نفت سپاهان

11420320صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام
124258سيمان  داراب 

13510643پتروشيمي فناوران
207598ماشين سازي نيرومحركه 

104039سيمان  دورود
183863ملي  صنايع  مس  ايران 

5975131قنداصفهان 
290095پتروشيمي شازند

238729تكنوتار
15910271آسان پرداخت پرشين

15700183پتروشيمي فجر
336647قندهكمتان 
185427لبنيات كالبر

209199توسعه شهري توس گستر
5930258باما

4253202دارويي  لقمان 
140525سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

127024قند ثابت  خراسان 
4805228نوردوقطعات  فوالدي 

16138336صنايع شيميايي سينا
19798تامين  ماسه  ريخته گري 

15825753توليدي مهرام 
165042سرمايه گذاري اعتبار ايران

249329پارس  سرام 
246049توليدي گرانيت بهسرام 

10002ح . معدني و صنعتي گل گهر
176283سيمان فارس و خوزستان

255729سيمان  تهران 
232038نوسازي وساختمان تهران 

172832گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
178331شكرشاهرود
166914قند نيشابور

2041ح . سيمان  شرق 
9567پالسكوكار

188051سامان  گستراصفهان 
641114فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

7-600ح . سيمان كردستان
291055صنعتي  بهشهر

4-2118صنايع ريخته گري ايران 
4749161گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

4-4121پتروشيمي مبين
318560پمپ  سازي  ايران 
410071سيمان فارس نو

2900127سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
7945230پتروشيمي پرديس

8250178كيميدارو
44310سخت  آژند

415025پتروشيمي مبين
3-3260پااليش نفت تهران

144016توسعه معادن وفلزات 
620830المپ  پارس  شهاب 

35909رادياتور ايران 
175-13260داروسازي  ابوريحان 

165510داروسازي  كوثر
55-9757كنترل خوردگي تكين كو

226017عمران وتوسعه فارس 
34309150شركت ارتباطات سيار ايران

44-2000معدني و صنعتي گل گهر
32-4473كارت اعتباري ايران كيش

20808ايران ياساتايرورابر
379736كوير تاير

3341159الميران 
68-11355معدني  امالح  ايران 

118500البرزدارو
9148280توليدمواداوليه داروپخش 

19-3924تايدواترخاورميانه
2-1457بيمه آسيا

1-1532سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
7300291فيبر ايران 

1972022دارويي  رازك 
87-786ح.بانك انصار

10384481گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
123012سرمايه  گذاري  شاهد

845040شيشه  همدان 
4534215فوالد خراسان

163947پگاه آذربايجان غربي 
16103766البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 

1-2310ح .  ايران دارو
261826تراكتورسازي ايران 

3124148درخشان  تهران 
323161538داروسازي  سينا

106666صندوق س. پارند پايدار سپهر
23898156سازه  پويش 

24885542جام دارو
124-11850سيمان اصفهان 

194592سالمين 
4867230سيمان مازندران 

699886سيمان فارس 
44-19759داروپخش  )هلدينگ 
152-2906گروه صنعتي سپاهان 

28-3900بيسكويت  گرجي 
86-6002بهنوش  ايران 
9-1687كاشي  سعدي 
16-2960بيمه پارسيان

309047بانك  كارآفرين 
40-1146سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان

20202پتروشيمي شيراز
15820سرمايه گذاري توسعه ملي 

164443بيمه ملت
47-13950گروه صنعتي پاكشو
402-7638فوالد اميركبيركاشان

48-6220كارخانجات داروپخش 
7-6215سرمايه گذاري دارويي تامين

148-10765صنايع خاك چيني ايران 
143-2731سيمان  خزر

11-8577داروسازي  فارابي 
76-5180موتوژن 

130-2478صنايع سيمان دشتستان
12995102داروسازي  جابرابن حيان 

73-2158بانك اقتصادنوين 
217020توسعه  صنايع  بهشهر)هلدينگ

3-1935معدني وصنعتي چادرملو
67-3789س. صنايع شيميايي ايران

175811قطعات  اتومبيل  ايران 
41-1610سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 

26103بانك خاورميانه
3-1292فوالد مباركه اصفهان

6-1140سيمان  شرق 
46-9799پتروشيمي  خارك 

13-1039سرمايه گذاري پرديس
63-1966چرخشگر
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ازفراگيرشدنقراردادهايسفيدامضاوموقت
كاردراقتصادايرانكهبگذريم،مدتياستكه
برخيازبخشهايوابستهبهدولت،خصوصیو
متأسفانهبخشهايعموميكهبودجههايشان
ازبيتالمالتأمينميشود،اقدامبهبکارگيری
نيرويكارباقراردادهايشفاهيوحقوقهاي
250تا700هزارتومانميكنندكهاينرويداد
انعکاسدهندهكوتاه�يوزارتكار،تعاونو
رفاهاجتماعيدرنظارتازبازاركارايراناست.
بازار كار متول��ي و ناظر ندارد و مدتي اس��ت كه 
با به كار گيري نيروي انس��اني ب��دون هيچ گونه 
قرارداد كتبي و آن هم ب��ا حقوق هايي به مراتب 
پايين تر از حداقل حقوق تعييني از سوي شوراي 
عالي اشتغال اقدام مي كنند كه اين مسئله براي 
ناظر بازار كار اي��ران يعن��ي وزارت كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي يك نقطه ضعف به ش��مار مي رود 
كه دليل اي��ن ام��ر را وزارت كار باي��د در رفاقت 
برخي از ناظران بازار كار ب��ا برخي از كارفرمايان 

جست وجو كند. 
متعادل نبودن بازار كار از منظ��ر عرضه و تقاضا 
باعث ش��ده اس��ت تا برخي از كارفرمايان اعم از 
دولتي، وابس��ته به دولت، عمومي و حتي بخش 
خصوصي از ش��رايط فزوني نيروي كار نسبت به 
فرصت هاي شغلي موجود سوء استفاده كنند. در 
اين ميان فراگير شدن به كارگيري نيروي كاري 
كه فاقد هرگونه قراردادي است و حقوق دريافتي 
بسيار ناچيز بيانگر آن است كه وزارت كار نسبت 
به وظيفه اي كه طبق قانون برايش تعريف شده و 
مبني بر نظارت بر بازار كار و روابط بين كارفرمايان 

و كارگران است كوتاهي كرده است. 
البته در گذشته قراردادهاي موقت و سفيد امضاي 
برخي از كارفرمايان با كارگ��ران معضل بازار كار 
شناخته مي ش��د كه حال معضل در بازار كار پا را 
فراتر گذاشته و كار به جايي رسيده است كه برخي 
از كارفرمايان اقدام به بکارگي��ری نيروي كار به 
شکل شفاهي مي كنند بدين ترتيب مشخص است 
كه پروژه آزاد سازي و ناديده گرفتن قوانين مربوط 
به كارفرمايان و كارگران به شکل چراغ خاموش 

مدت هاست در اقتصاد ايران كليد خورده است. 
وضعيتقراردادشفاهیراروشنكنيد

تا پي��ش از اين عنوان ش��ده بود ك��ه 90 درصد 
قرارداده��اي ب��ازار كار موقت��ي اس��ت و گفته 
مي شد كه قراردادهاي س��فيد امضا نيز بخشي از 
قراردادهاي ب��ازار كار را به خ��ود اختصاص داده 
است، حال مقامات مسئول در وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماع��ي بايد توضيح دهن��د كه اين چه 
نظارتي بر بازار كار بوده است كه به شکل متواتر 
ش��اهد به كارگيري نيروي كار آن  هم به ش��کل 

شفاهي هستيم.
منابعنظارتبربازاركاركجامیرود؟

  از بودجه بيت المال ساالنه هزاران ميليارد جهت 
نظارت بر بازار كار و كلي��ه كارگاه ها به وزارت كار 
داده مي ش��ود كه به رغم اخذ چنين بودجه هايي 
امروز شاهد عدم نظارت بر بازار كار ايران هستيم. 
در اين ميان دولت و شركاي به اصطالح اجتماعي 
شوراي عالي اش��تغال بايد به ملت ايران گزارش 
دهند ك��ه مس��ئوليت وزارت كار، تع��اون و رفاه 

اجتماعي در اقتصاد و بازار كار ايران چيست؟!

وزراي كار در دولت ه��اي پي��ش و كنون��ي ادعا 
كرده اند ما امکانات ايجاد اش��تغال و ريش��ه كن  
كردن معضل فراگي��ر بي��کاري را نداريم و فقط 
مس��ئول تنظيم روابط كارفرمايي و كارگري در 
بازار كار ايران هس��تيم، حال از جمعيت رسمي 
2/7 ميليون نفري بيکاران و آمارهاي غيررسمي 
5تا 8 ميليون نفري بيکاری كه بگذريم، چرا وزارت 
كار به مسئوليتي كه معترف شده به دوشش است 
عمل نمي كن��د و اوضاع قراردادهاي ب��ازار كار از 
موقت و سفيد امضا پا را فراتر گذاشته و به شفاهي 

رسيده است. 
س�روزارتكاردرش�ركتهایشستاو

صندوقبازنشستگیگرماست
بي پرده بايد عنوان داش��ت به نظر مي رسد ادغام 
چندين وزارتخانه در ح��وزه وزارت كار و افزودن 
مجموعه هايي چون س��ازمان تأمي��ن اجتماعي 
كه صاحب غول اقتص��ادي چون هلدينگ بزرگ 
س��ازمان تأمين اجتماعي )شس��تا( و همچنين 
صندوق بزرگ بازنشستگي كش��وري است گويا 
باعث ش��ده ت��ا وزارت كار از وظيف��ه اصلي خود 
مبني بر نظارت بر قراردادها در بازار كار باز بماند 
و عمده انرژي و توجهش به 300 تا 400 شركت 
اقتصادي باشد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم 

زير نظرش است.  
 از سوي ديگر اين نقدهاي جدي به مجموعه هاي 
كارگري چون خان��ه كارگر وارد اس��ت كه اصاًل 
وظيفه اين بخش ها چيس��ت و اين بخش ها چرا 
حتي در انعکاس معضالت موجود در بازار كار نيز 

كوتاهي مي كنند. 

طبق آمارها در اقتصاد اي��ران جمعيت كارگري 
حدود 13تا 15ميليون نفر اس��ت حال بايد ديد 
نهادهاي��ي كه مدع��ي نمايندگي اي��ن جمعيت 
هس��تند تاكنون براي بهبود ش��رايط بازار كار و 
ريش��ه كن  كردن معض��الت قراردادهاي موقت، 
سفيد امضا و شفاهي چه كردند؟ بايد عنوان داشت 
كه جامعه كارگري بزرگ ترين مجموعه كاري در 
كشور است ولي بخش هايي كه اين مجموعه بزرگ 
را نمايندگي مي كنند بس��يار اندک هستند و در 

انحصار افرادي معدود قرار دارند. 
بخشخصوصیصدهاتش�کلدارد،اما

كارگران...
در راس��تای تبعيض در تع��داد نهاده��اي خود 
انتظامي كه بخش كارگري كش��ور را نمايندگي 
مي كنند بايد عنوان داش��ت بخش خصوصي كه 
چندي پيش نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران ادعا 
كرد كه 40 درصد از اقتصاد و 90 درصد اشتغال 
كشور دست بخش خصوصي است صاحب صد  ها 
تشکل، اتحاديه، س��نديکا، صنف و غيره... است 
كه منافع بخ��ش خصوص��ي را از دولت ها طلب 

مي كنند. 
البته بايد عنوان داش��ت كه تقويت بيش از اندازه 
بخش خصوصي موجب ش��ده تا گاهي اتاق هاي 
بازرگان��ي دولت ه��ا را ب��راي به اج��را در آوردن 
سياست هايي چون كاهش نرخ سود تسهيالت، 
آزاد سازي قيمت در بازارها، كاهش تعرفه واردات، 
فروش بيش از پيش شركت هاي دولتي و عمومي، 
كاهش بهره مالکانه معادن، آزاد س��ازي نرخ ارز، 
تغيير قواني��ن به نفع بخش خصوص��ي، افزايش 
مجوز جهت تأسيس بيشتر بانك هاي خصوصي 

و... تحت فشارهاي جدي قرار دهند. 
حال بايد عنوان داشت كه به نظر مي رسد بخش 
خصوصي از طريق البي با وزارت كار و همچنين 
نهادهايي كه جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند 
شرايط نه چندان خوبي را در فضاي كسب و كار 

ايجاد كرده اند كه اين امر بايد اصالح شود. 
وزارتكارحداق�لبرناظرانب�ازاركار

نظارتكند
 در آينده گزارش هاي��ي از تضييع حقوق دولت و 
بيت المال در حوزه بيمه تأمين اجتماعي منتشر 
خواهد ش��د كه وزير كار و اف��کار عمومي بدانند 
چگونه ناظران ب��ازار كار از نظارت چشم پوش��ي 
كرده و حقوق حقه بيمه تأمين اجتماعي كارگر و 
كارفرما را به حد قابل مالحظه اي كاهش مي دهند. 
جالب آنکه مشاور دهنده به شركت ها براي كاهش 
حق بيمه، افرادي از بدنه سازمان تأمين اجتماعي 

هستند. 
اميد مي رود پس از انتش��ار اين گزارش وزير كار 
متوجه شود كه بايد ابتدا نظارت روي خود ناظران 
بازار كار انجام گيرد تا با جمع شدن بساط رفاقت 
برخي از ناظران بازار كار ب��ا برخي از كارفرمايان 
هم بساط رشوه و ارتشاء جمع ش��ود و هم اينکه 
ناظران بدانند وظيفه ش��ان نظارت بر كارگاه ها و 

شركت هاست نه رفاقت با كارفرمايان و... 

بعدازقراردادهایموقتوسفيدامضا

اكنوننيرويكاربهشکلشفاهيباحقوق250تا700هزارتوماندرماهبهكارگرفتهمیشود

نوبت به قرارداد شفاهی با نیروی کار  رسید!

فايننشالتايمزمدعیشد
طمع شركت هاي مخابراتي جهان به بازار ايران

   ارتباطات

فهرس�تيطوالن�يازش�ركتهايبينالملل�يمخابرات�ي
ب�رايورودب�هب�ازاراي�رانوارتق�ايدسترس�يب�ه
اينترن�توخدم�اتموبايل�ياينكش�ورصفكش�يدهاند.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم به نقل از فايننش��ال تايمز، مارتين 
سورل، مدير شركت انگليسي تبليغاتي و روابط عمومي دبليو پي پي 
كه يکي از اولين شركت هايي است كه در حال بررسي بازار ايران پس 
از لغو تحريم هاست، اين كش��ور را »بزرگ ترين بازار دست نخورده 

جهان« خوانده است. 
سورل افزود: »هنوز روزهاي اول است« اما اينکه وزارت امور خارجه 
امريکا »بسيار مشتاق« است كه شركت ها در ايران سرمايه گذاري 

كنند، اثبات كننده ارزش توافق هسته اي با ايران است. 
وي در ادامه با اش��اره به همکاري ش��ركت دبليو پي پي با شركت 
تحقيقاتي راهبر بازار در ماه جوالي گفت: »موضع )غرب( در مورد 
تحريم ها كاماًل روشن نيست. مي توان گفت كه ما شاهد پيشرفت 
هستيم.« شركت هايي كه پيش از ديگر ش��ركت ها وارد بازار ايران 
ش��وند، به ميزان قابل توجهي منتفع خواهند شد. ايران، كشوري 
ثروتمند ب��ا جمعيتي جوان اس��ت كه عالقه مند ب��ه بهره مندي از 

رسانه هاي مدرن و خدمات و تکنولوژي هاي ارتباطاتي است. 

بخش ارتباطات ايران عمدتاً دولتي است و تحليلگران انتظار دارند 
بخش هايي از اين بازار در آينده نزديك خصوصي س��ازي شود. بر 
اساس گزارش مؤسس��ه اناليسيس ميس��ون، ايران در حال حاضر 
بزرگ ترين بازار موبايل خاورميانه را با بيش از 103 ميليون ارتباط 
موبايلي و 47 ميلي��ون تلفن همراه به خود اختصاص داده اس��ت. 
بخش عمده گوشي هاي مورد استفاده در ايران ساخت شركت هاي 

سامسونگ و هواوي هستند. 
در عين حال، ارتباطات اينترنتي با پهناي باند ثابت بين سال هاي 
2011 و 2015، چه��ار برابر ش��ده و به 9/3 ميليون خط رس��يده 

است. 
فهرستي طوالني از شركت هاي بين المللي مخابراتي براي ورود به 
بازار ايران و ارتقاي دسترسي به اينترنت و خدمات موبايلي اين كشور 
صف كشيده اند. شركت هاي وودافون، تلکام ايتاليا، اي تي اند تي و 
نوكيا در ماه هاي اخير به سمت بازار ايران روانه شده اند و قراردادهايي 
را با شركت هاي ايراني منعقد كرده اند. شركت هاي اورنج و اينتروت 
نيز قصد دارند در بازار ايران حضور پيدا كنند. از زمان لغو تحريم ها 
تاكنون 52 درخواست صدور مجوز براي فعاليت شركت هاي ارائه 

دهنده خدمات مخابراتي در ايران به ثبت رسيده است. 

البته هيچ كدام از اينها اولين شركت مخابراتي خارجي فعال در ايران 
نيستند. شركت ام تي ان آفريقاي جنوبي و اريکسون سوئد حتي در 

دوران تحريم ها در ايران فعال بودند. 
مديران شركت هاي مخابراتي اميدوارند كه محدوديت هاي استفاده 
از اينترنت در ايران به دليل تمايل به جذب سرمايه گذاري به تدريج 

كاهش يابد. 
دولت حس��ن روحاني كه در س��ال 2013 بر س��ر كار آمد از ورود 
ش��ركت هاي مخابراتي غربي به بازار ايران اس��تقبال كرده است. 
شركت هاي خارجي نيز س��يگنال ارسالي از س��وي دولت ايران را 
دريافت كرده اند. آلساندرو تالوتا، رئيس و مدير شركت تلگام ايتاليا 
اسپاركل، ماه گذشته اعالم كرد تمايل فراواني براي سرمايه گذاري 
بخش خصوص��ي جهت ارتق��اي زيرس��اخت هاي مخابراتي ايران 

وجود دارد. 
وي افزود:»دولت ايران از نظر سرمايه گذاري در بخش پهناي باند و 
زيرساخت هاي مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات، چشم انداز 
روشني دارد.« شركت اس��پاركل قراردادي را با شركت ارتباطات 
زيرساخت ايران براي توسعه شبکه جهاني اينترنت در ايران امضا 

كرده است. 

مالكیت بیش از ۹ سیمكارت ممنوع
مصوباتكميسيونتنظيممقرراتبرايننکتهتأكيدداردكههر
مشتركدرنهايتميتواند۹سيمکارتبهنامخودثبتكند.ازسوي
ديگرطبققوانينتماميمسئوليتهايمربوطبهيكسيمکارت
ازجملهمسئوليتسوءاستفادههاياحتماليازآنبرعهدهمالك
خطاست.برايناساساطالعازتعداددقيقسيمکارتهاييكهدر
هراپراتوربهنامفردثبتشدهازاهميتويژهايبرخورداراست.
به گ��زارش ايس��نا، اغلب تخلف��ات در ح��وزه تلفن همراه توس��ط 
س��يمکارت هايي صورت مي گيرد كه مالك آن از وجود آن بي خبر 
است، از س��وي ديگر در مقطعي از زمان در س��ال هاي گذشته براي 
ثبت نام س��يمکارت برخي اطالعات هويتي مشتركان مانند كدملي 
دريافت نمي ش��د و همين موضوع مش��کالتي به دنبال داشت، اما 
از چندي پيش رگوالتور طرح وي��ژه اي اجرا كرده و بر اين اس��اس 
اطالعات هويتي مش��تركان از جمله كدملي را ب��ه طور كامل جمع 

آوري كرده است. 
حال نيز مدتي اس��ت سامانه اي براي اس��تعالم تعداد سيمکارت هاي 
ثبت شده به نام هر مشترک ايجاد شده و مشتركان مي توانند از طريق 
مراجعه به آدرس http://mobilecount. cra. ir  با وارد كردن كدملي 
خود از تعداد س��يمکارت هايي كه در اپراتورهاي مختلف مانند همراه 

اول، ايرانسل، رايتل و تاليا به نام آنها ثبت شده مطلع شوند. 
همچنين به تازگي مع��اون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباط��ات راديويي از ايجاد امکان اس��تعالم پيامکي تعداد 

خطوط ثبت شده به نام مشتركان تلفن همراه خبر داده است. 
بر اين اساس مش��تركان تلفن همراه مي توانند با ارسال كد ملي خود 
به سرشماره 3000504901 از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در 

اپراتورهاي تلفن همراه كشور با خبر شوند. 
اما طبق اعالم اس��تعالم تعداد خطوط مش��تركين تلفن سيار پس از 
استعالم تعداد سيمکارت ها، مغايرت احتمالي بين تعداد خطوط اعالم 
شده مشترک با تعداد مورد انتظار او ممکن است به داليل متعدد باشد. 
بر اين اساس اگر تعداد اعالم شده كمتر از انتظار مشترک باشد ممکن 
است برخي از سيمکارت هاي در اختيار فرد به نام او ثبت نشده باشد يا 
اطالعات هويتي براي برخي از خطوط فاقد كدملي بوده يا كد ملي ثبت 
شده صحيح نباشد كه در اين صورت احتمال قطع اين خطوط توسط 

اپراتورها وجود دارد. 
اما اگر تعداد سيمکارت هاي اعالمي بيشتر از انتظار فرد باشد نيز ممکن 
است تمام يا برخي از خطوط خود را بدون رعايت ضوابط و مقررات تغيير 
نام به ديگران واگذار كرده باشد يا بدون اطالع فرد تعدادي سيمکارت 

به نام او در بانك اطالعاتي اپراتورها ثبت شده باشد. 
به هرحال در صورت مشاهده مغايرت فرد ملزم است براي جلوگيري 
از هرگونه سوءاستفاده با به همراه داشتن كارت ملي و كد رهگيري به 
دفاتر امور مشتركين اپراتور ها مراجعه و نسبت به رفع اختالف مشاهده 

شده اقدام كند. 
جهت سلب امتياز خطوط مورد نظر مش��ترک نيز رؤيت كارت ملي و 
درخواست امضا شده وي كافي خواهد بود و دريافت هرگونه وجه جهت 
رسيدگي به اعتراضات سامانه و سلب امتياز خطوط مورد نظر مشترک 

توسط دفاتر غيرقانوني است. 

كارخانجات،شيربهقيمتمصوبنمیخرند
امیدی به اجرای مصوبه دولت نداریم

رئيسهيئتمدي�رهانجم�نگاوداريهايصنعتياي�رانگفت:
ن�هتنهامصوب�هافزايشقيم�تش�يرخامازس�ويكارخانجات
اجرانش�ده،بلک�هاخي�راًچن�دكارخانهب�زرگلبنيه�ركيلو
ش�يرخامرا50تومانكمت�رازقيمتقبليخري�داريميكنند.
سيداحمد مقدسي در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت 
قيمت شيرخام خاطر نش��ان كرد: آنقدر حرف تکراري زده ايم و به 
نتيجه نرس��يده ايم كه ديگر اميدي هم به اجرايي ش��دن مصوبات 
دولت نداريم، چراكه بيش از دو س��ال است، مصوبه افزايش قيمت 
شيرخام به هزار و 440 تومان ابتر مانده و كارخانجات شير تمکين 
نکرده اند و همچنان ش��يرخام را كيلويي هزار و 100 تا هزار و 250 

از دامدار مي خرند. 
وي با اش��اره به اينکه حتي كار به جايي رس��يده كه طي يکي دو ماه 
اخير چند كارخانه بزرگ كيلويي 50 تومان از قيمت شير كم كرده اند، 
تصريح كرد: نمي دانيم سازمان حمايت به عنوان بازوي اجرايي دولت، 
چرا سکوت كرده و اگر از قيمت شير كم مي شود، چرا يك ريال هم از 

قيمت لبنيات براي مردم كم نشده است. 
رئيس هيئت مديره انجمن گاوداري هاي صنعتي ايران در پاس��خ به 
اينکه برخي معتقدند قيمت تمام شده شير در ايران بسيار باالتر از قيمت 
دنياست و بيش از اين كشش افزايش قيمت ندارد، اظهار داشت: قيمت 
تمام شده ما با اروپا هيچ فرقي نمي كند، با اين تفاوت كه اروپا به شير 
خام يارانه مي دهد، ولي دولت سه س��ال است كه ريالي براي شيرخام 

يارانه نداده است. 
وي اضافه كرد: قيمت هر كيلو شير در اروپا 37 سنت يورو است كه 11 
سنت بابت آن از سوي دولت يارانه مي گيرند و در نهايت به كيلويي 26 
تا 27 سنت براي صادرات روانه بازارها مي ش��ود، در حالي كه براي ما 

خبري از يك ريال مشوق يا يارانه نيست. 
مقدسي با اش��اره به اينکه اكنون يك ميليون تن ش��ير مازاد براي 
صادرات داريم، تصريح كرد: اين شير مي تواند در قالب شير استرليزه 
يا شير خشك، ماست و انواع پنير صادر شود و در دنيا بابت صادرات 
يك كيلو شيرخشك 2 دالر مشوق صادراتي مي دهند و اگر فقط يك 
دالر بابت آن به ما بدهند، مي توانيم بازار صادراتي از دس��ت رفته را 

باز يابيم. 
به گفته رئيس هيئت مديره انجمن گاوداري هاي صنعتي ايران، دولت 
چهار ماه است كه 200 ميليارد تومان مشوق صادراتي براي صادرات 

لبنيات تصويب كرده كه هنوز خبري از آن نيست. 
وي همچنين در مورد توزيع نشدن شير مدارس و ارتباط اين موضوع 
با گاوداري ها نيز اينگونه توضيح داد كه دولت 600 ميليارد تومان هم 
براي شير مدارس مصوب كرده كه همچنان خبري از اختصاص بودجه 

نيست و هيچ كارخانه اي هم زير بار توليد شير مدارس نمي رود. 
مقدسي بر اين نکته تأكيد كرد كه اكنون كار به جايي رسيده كه سرانه 

لبنيات در كشور ما يك سوم استاندارد دنياست. 

هادی غالمحسینی
  گزارش یک

تداوم کاهش قیمت نفت در بازار
انتشارگزارشيدربارهرشدشديدسطحذخيرهسازينفتدرامريکا
سببشددرمعامالت)سهشنبه11آبانماه(قيمتنفتكاهشيابد.
به گزارش ايس��نا، قيمت نفت كاهش يافت زيرا مؤسس��ه نفت امريکا 
)اي پي آي( كه يك نهاد غيردولتي به ش��مار مي آيد، اعالم كرد سطح 
ذخيره سازي نفت در اين كشور در هفته گذشته افزايش داشته است. 

در پايان معامالت قيمت هر بشکه نفت خام برنت با 47 سنت افت، در 
سطح 48 دالر و 14 سنت تثبيت شد. 

قيمت هر بشکه نفت خام دبليو تي اي امريکا نيز 19 سنت كاهش يافت 
و به 46 دالر و 67 سنت براي هر بشکه رسيد. 

فيل ديويس، كارشناس مؤسسه امريکايي پي اس دبليو اينوستمنت، 
گفت: اگر گزارش اداره اطالعات انرژي )مرجع رسمي آمار ذخيره سازي 
نفت( نيز نشان دهنده افت ذخيره س��ازي باشد، قيمت شاخص دبليو 

تي اي به 45 دالر براي هر بشکه سقوط خواهد كرد. 

امي�رقط�ردرس�خنرانيچه�لوپنجمي�ن
دورهمجل�سش�وراياينكش�وراولويتهاي
اقتصاديپنجس�الآيندهرااعالموبرضرورت
تغييرفرهنگ»مصرفي«تأكي�دكردقطرپس
از15س�الدچاركس�ريبودجهش�دهاس�ت.
به گزارش فارس، »تميم بن حمد آل ثاني« امير قطر 
بر ضرورت تغيير »فرهنگ مصرفي« در اين كشور 
تأكيد و علت اين اقدام را مقابله با تبعات سقوط قيمت 
جهاني انرژي اعالم كرد.  بر اس��اس گ��زارش وبگاه 
»الميادين«، امير قطر در سخنراني چهل و پنجمين 
دوره مجلس ش��وراي اين كش��ور كه اولويت های 
اقتصادي پنج سال پيش روي كش��ورش را تشريح 
كرد، افزود: برخي از بخش ها مانند بهداشت و آموزش 

به بخش خصوصي واگذار مي شود تا فشار روي بودجه 
دولتي كمتر شود. تميم  بن حمد در ادامه اعالم كرد: 
دولت تمام طرح هاي مربوط به جام جهاني فوتبال 
2022 )كه قطر ميزبان آن است( را انجام خواهد داد. 
امير قطر سخنان سال گذشته خود را تکرار كرد كه 
گفته بود: دولت قادر به تأمين همه چيز نيست و از 
جوانان اين كشور خواست دنبال شغل هاي مختلف 
باشند.  قطر پس از 15 سال دچار كسري بودجه شده 
و كسري اين كشور در س��ال 2016 به 12 ميليارد 
دالر مي رسد.  عربستان سعودي نيز در سال جاري 
به دليل كاهش قيمت نفت و هزينه هاي باالي جنگ 
يمن دچار كسري بودجه شده و براي كم كردن فشار 

دست به اقدامات رياضتي زده است. 

آغاز   ریاضت اقتصادي  در قطر پس از عربستان
      جهان

ط�اليجهان�يروزچهارش�نبهتح�تتأثي�ر
نگرانيه�ايفزايندهس�رمايهگذاراننس�بت
بهدورنم�اياقتصادجهانيوابهام�اتپيرامون
انتخاباترياس�تجمه�وريامريکاك�هتقاضا
ب�رايداراي�يام�نراتقويتك�ردهاس�ت،به
باالتري�نقيم�تيكم�اهاخي�رصع�ودكرد.
به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در 
معامالت روز جاري بازار سنگاپور، 0/33 درصد رشد 
كرد و به 1292/09 دالر رسيد.  در بازار نيويورک، هر 
اونس طال براي تحويل در دسامبر 0/4 درصد رشد 
كرد و به 1293/10 دالر رسيد. بهاي معامالت اين 
بازار روز سه شنبه 14/90 دالر يا 1/2 درصد افزايش 
يافت و در 1288 دالر بسته شد كه باالترين قيمت از 

سوم اكتبر بود.  به دنبال بازگشايي تحقيقات اف بي آي 
از هيالري كلينتون، نامزد دموك��رات در ارتباط با 
استفاده وي از سرويس ايميل غيرمحرمانه، اضطراب 
بازار درباره نتيجه انتخابات رياست جمهوري افزايش 
پيدا كرده و تقاضا براي طال و ساير دارايي هاي مطمئن 
تقويت شده است. طال در شرايط بي ثباتي سياسي يا 
اقتصادي به پناهگاه مطمئن براي سرمايه گذاراني 
تبديل مي شود كه معتقدند اين فلز بهتر از دارايي هاي 
ديگر ارزش خود را حفظ مي كند.  نظرسنجي هاي 
اخير نش��ان داده اند كه تحقيقات ايميل باعث شده 
برتري كلينتون نس��بت ب��ه دونال��د ترامپ، رقيب 
جمهوريخواه وي كمتر ش��ود. بازارهاي مالي تا حد 

زيادي روي پيروزي كلينتون حساب كرده بودند. 

طالي جهاني به مرز ۱۳۰۰ دالر نزدیك شد


