پس از آمادهسازی پاالیشگاهها

یادداشت
حمید کارگر
مشاور رسانهای
و تبلیغاتی مرکز
ملی فرش ایران

یوزپلنگ ،یا فرش!؟
کدامیک نماد ایران است؟

چندی پیش ،رییس فدراس��یون جهانی فوتبال به ایران
آمد و ش��گفت زده از بازدیدی که از موزه تنوع زیستی پارک
پردیس��ان داش��ت و آنچه درباره گونه های جانوری در حال
انقراض ایران میشنید ،حضور ایران در جام جهانی فوتبال را
بهانهای مناسب برای معرفی یوزپلنگ ایرانی دانست.
همین اظهار نظر ساده و فی البداهه ،موجب شد تا یاران
س��ازمان محیط زیس��ت و اصحاب ورزش دس��ت یکدیگر را
بفش��ارند و فرصت را غنیمت شمرده ،تدبیری بجویند تا یوز
ایرانی مسافر برزیل شود.
رییس سازمان محیط زیست از کوشش برای درج تصویر
یوزپلنگ آسیایی (ایرانی) روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران
سخن گفت و یارانش نیز از تشکیل کارگروهی برای طراحی
این نماد خبر دادند.
در ارزشمند بودن این اقدام و غنیمت شمردن فرصت برای
طرح دغدغههای زیس��ت محیطی و نج��ات گونههای در حال
انقراض جانوری تردیدی نیس��ت اما آیا سقف آمال و آرزوهای
ایرانی��ان در بهرهگی��ری از فرصت بازیه��ای جهانی فوتبال و
بس��تری که فراهم میکند همین است؟ آیا یوزپلنگ آسیایی

نماد سرزمین ماست و جهانیان ایران را با یوز میشناسند؟ آیا
آنان که باید س��اختن برندی ملی برای این س��رزمین را تدبیر
کنن��د در خوابند؟ آیا اگر س��ب بالتر به ج��ای بازدید از موزه
تنوع زیستی ،سری به شالیزارهای ایران میزد ،برنج ایرانی نماد
کشور میشد و اگر به تور کویرگردی میرفت ،بیابانهای ایران
معرفی میش��دند و اگر س��ر از یکی از سایتهای هستهای در
میآورد کیک زرد یا سانتریفیوژ را نماد کشورمان میکردیم!؟
طرفه آنکه ط��راح نماد یوزپلنگ برای درج روی پیراهن
تیم ملی ،اذعان داش��ته است که چنگ و دندان پلنگ خشم
و خش��ونت را نشان میدهد و کوشیدهایم تا تصویری دوست
داشتنی از پلنگ ارایه کنیم!
بیگمان جام جهانی فوتبال برزیل در سال آینده مجالی
فراخ و پراهمیت برای تبلیغ و معرفی داش��تههای کشورهای
حاض��ر در این رقابتهاس��ت و هزاران ه��زار عکس و خبر از
این رویداد منتش��ر خواهد ش��د و ایران نیز با کمینه حضور
در س��ه بازی ،فرصتی مطلوب برای نمایش چهرهای شاخص
از خود دارد.
ام��ا آیا حض��ور در این رخداد و فرصت ارزش��مند نیازمند
دوراندیشی ،تدبیر و برنامهریزی نیست؟ چنین مجالی در تعامل
ب��ا افکار عمومی جهان را نباید به آس��انی از کف داد و آیا نباید
بهترینها را برگزید؟ آیا شایس��ته نیست که از این فرصت برای
ترمیم چهره جهانی کشورمان و ساخت برندی نیکو بهره بریم؟

اگ��ر پیش از این مفهوم «برند» به حوزه اقتصاد محصور
میش��د ،امروز در برگیرنده فرهنگ ،تاریخ ،هنر ،سیاس��ت،
اخالق و همه حوزههای هویتی یک کش��ور است .نماد و برند
یک کشور الزامات و ویژگیهایی دارد که نمیتوان به آسانی
آن را به هر صفت ،فرد و یا کاالیی نس��بت داد و از همین رو
نمیتوان به راحتی و از خالل یک گپو گفت غیرکارشناسی،
یوزپلنگ آس��یایی را معرف ایران دانست که اگر چنین باشد،
نگارنده بر این باور اس��ت فرش ایرانی بسیار شایستهتر است
تا نماد کشورمان باشد.
از ویژگیه��ای برن��د ملی و نماد یک کش��ور ،جذابیت،
مطلوبی��ت و دوام و بق��ای آن در طول تاریخ اس��ت و اینکه
آن ش��اخصه ،وجه تمایز و شناس��اننده کشور نسبت به دیگر
کش��ورها باش��د .آیا ف��رش ایران��ی در اف��کار عمومی جهان
محبوبیت و مطلوبیت بیش��تری دارد یا یوزپلنگ؟ و آیا وجه
تمایز ما با دیگران در تولید فرش ایرانی است یا در دارا بودن
یوزپلنگ آسیایی!؟
برند و نماد یک کش��ور باید معرفیکنن��ده وجوه فکری،
فرهنگ��ی ،هنری و هویتی مردم آن کش��ور باش��د و مخاطب
خارجی در رویارویی با آن نماد قادر به برقراری ارتباط باش��د.
آیا فرش ایرانی که در طول تاریخی چند هزارس��اله با آداب و
رسوم و فرهنگ ایرانیان عجین شده و تجلیگاه هنر مردم این
س��رزمین بوده اس��ت و نیز در آن سوی مرزها به عنوان سفیر

خیلی کوتاه

معامالت نفت خام در بورس انرژی

مدیرعامل ب��ورس انرژی ایران پیش از ظهر ديروز در جمع
خبرنگاران از معامالت نفت خام پس از آمادهسازی پاالیشگاهها
خبر داد و گفت :سه محصول جدید اخیرا در بورس انرژی ایران
پذیرش شدند.

سیدعلی حس��ینی با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به
اینک��ه  3محصول جدید در بورس انرژی پذیرش ش��دند ،اظهار
داش��ت 3 :کاال از هلدینگ خلیج فارس ،ش��امل برش س��نگین
نفتالیندار در بورس انرژی معامله میشود.

مدیرعام��ل ب��ورس انرژی ای��ران در مورد زم��ان معامالتی
ش��دن نفت خام در بورس انرژی تاکید کرد :پس از آمادهسازی
پاالیش��گاهها ،شاهد معامالت نفت خام در بورس انرژی خواهیم
بود.

فرهنگی و هنری این سرزمین ایفای نقش کرده است شایسته
خوانده شدن به عنوان نماد ملی است یا یوزپلنگ آسیایی که
حتی مردم خودمان نیز با آن پیوند و قرابتی حس نمیکنند؟
در ش��رایطی که جنگ روانی علیه ایران در دیپلماس��ی
رس��انهای بیگانگان و بدخواهان کاری هر روزه ش��ده اس��ت
و پروژههای��ی همچون «ایران هراس��ی» نقل محافلند ،فرش
ایران��ی که حضور زنان و مردان هنرمن��د ایران زمین و روح
مهربان آنان را به رخ میکش��د شایسته تبلیغ و ترویج است
ی��ا پلنگ تیزدندانی که قرار اس��ت به لط��ف هنر گرافیک از
خشونت چنگ و دندانش کاسته شود!؟
از دیگر سو ،بهرهگیری از فرصت حضور در جام جهانی از
زوایای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی
نیز قابل تأمل است و افزون بر ساخت و نمایش چهره عمومی
کش��ور ،میتوان��د بهانه و مقدم��های برای ج��ذب و پذیرش
گردش��گران و رونق بخشیدن به اقتصاد و تجارت کشور باشد
و از ای��ن منظر نی��ز فرش ایرانی هم در تلطی��ف چهره ایران
در افکار عمومی جهان و هم در رونق بخش��یدن به اقتصاد و
صادرات کشور جایگاهی ارزندهتر از یوزپلنگ آسیایی دارد.
به هر روی فرصت حضور در جام جهانی فوتبال فرصتی
نادر و ارزشمند اس��ت .در این رقابتها چه برنده باشیم ،چه
بازنده ،کمینه  270دقیقه در برابر چش��م جهانیان هستیم و
باید این مجال را قدر بشناسیم و برایش تدبیر کنیم.

نرخ تورم شهری کشور در آذر به 35/5درصد رسید
براساس اعالم مرکز آمار ایران ،نرخ تورم در
مناطق ش�هری ای�ران در آذر  ۹۲به  ۳۵.۵درصد
رسید ،این نرخ در آبان  ۳۵.۹درصد بود.

مرکز آمار ایران ،گزارش شاخص قیمت کاالها و
خدمات مصرف خانوارهای ش��هری کشور در آذرماه
سال  ۱۳۹۲براساس سال پایه جدید (سال )۱۳۹۰
اعالم شد.
براس��اس این گزارش ،ش��اخص کل (بر مبنای
 )1390=100در آذرم��اه س��ال  1392عدد 176.3
را نش��ان میدهد که نس��بت به ماه قبل  0/5درصد
افزایش داش��ته اس��ت .افزایش ش��اخص کل نسبت
ب��ه ماه مش��ابه س��ال قبل (ت��ورم نقطه ب��ه نقطه)
 28.8درصد میباش��د که نسبت به همین اطالع در
ماه قبل ( )29.8کاهش یافته اس��ت .درصد تغییرات
شاخص کل (نرم تورم شهری) در دوازده ماه منتهی
ب��ه آذرماه س��ال  92نس��بت ب��ه دوره مش��ابه قبل
 235.5درصد است که نسبت به تورم  12ماهه منتهی
به آبان ماه  )35.9( 1392کاهش یافته است.
ش��اخص گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانی��ات» در این ماه به رقم  216.1رس��ید که
نسبت به ماه قبل  0/2درصد کاهش نشان میدهد.
ش��اخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد

بررس��ی به عدد  213.7رسید که نسبت به ماه قبل
 0/3درص��د کاهش نش��ان میدهد .ش��اخص گروه
اصلی «خوراکیها» نس��بت به ماه مشابه سال قبل
 38.3درص��د افزایش نش��ان میده��د و نرخ تورم
 12ماه��ه این گروه  49.9درصد اس��ت .ش��اخص
گروه عمده «خوراکیها ،آش��امدینیها و دخانیات»
سبت به ماه مشابه س��ال قبل  38.1درصد افزایش
نش��ان میدهد و درصد تغییرات ای��ن گروه در 12
م��اه منتهی به آذر ماه  92نس��بت به دوره مش��ابه
س��ال قبل  51.2درصد است که نسبت به تورم 12
ماه��ه منتهی به آب��ان م��اه  )52.5( 1392کاهش
یافته است.
ش��اخص گروه عمده «کااله��ای غیرخوراکی و
خدم��ات» در آذرماه  92به رقم  162.7رس��ید که
 0/9درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد.
میزان افزایش ش��اخص گ��روه عمده «کاالهای
غیر خوراکی و خدمات» س��بت به ماه مش��ابه سال
 24.9درصد بوده اس��ت و نرخ تورم  12ماه منتهی
به آذرماه س��ال  1392نس��بت به دوره مشابه سال
قبل این گروه  29.4درصد اس��ت که نسبت به تورم
 12ماه��ه منتهی به آبان ماه  )29.5( 1392کاهش
یافته است.

میوه و خشکبار ارزان شد
همچنين مرکز آمار ایران گزارش داد ش��اخ 
ص
قیمت شهری آذرماه در بخش گوشت قرمز و ماهی،

تشکیل کارگروه رفع مشکالت عرضه محصوالت صنعتی در بورس کاال
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری جلسهای با
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون امور صنایع
و اقتصادی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد مش�کالت
مرب�وط به عرضه محصوالت صنعت�ی در بورس کاال خبر داد و
گفت :تغییرات کارمزد معامالت بورس اعالم میشود.

علی صالح آبادی درحاش��یه مراسم رونمایی از سامانه نامک
در جمع خبرنگاران درباره گالیههای وزیر صنعت ،معدن و تجارت
از نح��وه عرض��ه در بورس کاال گفت :برای رفع این مش��کل اتاق
گفتگویی از حدود یک ماه پیش با شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت تشکیل شده است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری جلسهای با
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و معاون امور صنایع
و اقتص��ادی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت خبر داد و افزود :در
این کارگروه نکات مختلفی در خصوص بازار مطرح و جمعبندی
مناس��بی نیز صورت گرفت که اگر جمعبندیها عملیاتی ش��ود
بس��یاری از نگرانیها برطرف میش��ود .محوره��ای مورد نظر در
این جلس��ه مطرح و قرار ش��د به صورت کارشناس��ی بررس��ی و
حل و فصل شود.
وی در مورد وضعی��ت تغییر کارمزد معامالت بورس ،با بیان
اینکه بحثهای کارشناسی در حال انجام است که نتایج آن اعالم
وزیر راه و شهرس�ازی با بیان اینکه به دنبال
قانع کردن ستاد اقتصادی دولت هستیم تا بتوانم
برنامهه�ای خ�ود در حوزه بازار مس�کن همچون
راهاندازی ب�ازار رهن ثانویه را پی�اده کنم ،گفت:
بازار مالی مسکن در حال طراحی است و بازنگری
مالی�ات ب�ر خانهه�ای خال�ی را تقدی�م مجلس
خواهیم کرد ،ضمن اینکه طراحی موجود قطعات
 2و  3آزادراه تهران-شمال ،مشکالت فنی دارد و
جاده چالوس را میبند.

عب��اس آخون��دی در نشس��ت ماهان��ه جامعه
اس�لامی مهندسین با بیان اینکه ممنوعیت خرید و
فروش مسکن مهر بازار سیاه درست می کند ،گفت:
خرید و فروش مسکن مهر را عملیاتی خواهیم کرد،
ضم��ن اینکهاعتقادی به محدودس��ازی برای خرید
مسکن در این حوزه نداریم.
وی با بیان اینکه با بازار س��فته زمین و مسکن
باید از طریق مالیات مبارزه شود ،اظهار داشت :بازار
مالی مسکن در حال طراحی است و بازنگری مالیات
بر خانههای خالی را تقدیم مجلس خواهیم کرد.
آخون��دی با بی��ان اینکه به دنبال این هس��تیم
که یک جریان پسانداز تس��هیالت راهاندازی کنیم،
گفت :رونق مس��کن دریچهای برای خارج ش��دن از

میشود ،از نهایی شدن اوراق استصناع در کمیته فقهی و تصویب
و اب�لاغ دس��تورالعمل آن خبر داد و اظهار امی��دواری کرد که تا
پایان س��ال این اوراق عرضه شود .اوراق اس��تصناع مشابه اوراق
مشارکت اما نرخ سود اوراق از پیش تعیین شده است و این اوراق
برای طرحهای مختلف قابلیت استفاده دارد.
س��خنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد :ابزار
اختیار معامله نیز به بورس تهران ابالغ و ضوابط آن اعالم ش��ده
است .در اوراق استصناع ،سرمایهگذاران به تناسب پیشرفت پروژه
س��ود دریافت میکنند ،ضمن آنکه این اوراق بازار ثانویه داش��ته
و دارن��دگان اوراق میتوانن��د در هر زمان که بخواهند به خرید و
فروش آن بپردازند.
ح آبادی با اش��اره به اب�لاغ دس��تورالعمل اوراق خزانه
صال�� 
اسالمی توسط دولت گفت :با همکاری بانک مرکزی و خزانهداری
کل کش��ور اولین معامالت ثانویه آن در بورس یا فرابورس انجام
خواهد شد .وی در مورد آخرین اقدامات در خصوص سهام عدالت
گفت :معامالت س��هام عدالت پ��س از تعیین تکلیف در دولت در
بورس عملیاتی خواهد ش��د ،بنابراین هماکن��ون این موضوع در
دس��تگاههای دولتی در حال پیگیری اس��ت .پیش از ورود سهام
عدال��ت و معامالت آن بای��د فرهنگس��ازیهای الزم نیز صورت
پذیرد.

ش��یر ،پنیر و تخممرغ نس��بت به م��اه قبل افزایش
نشان میدهد.
مرک��ز آم��ار ای��ران ،در گزارش��ی ب��ه وضعیت

حقوق ورودی گمرکی برخی کاالها  2برابر شد

براس�اس مصوبه دولت و ابالغ آن ب�ه گمرکات برای اجرا،
از روز ش�نبه هفتم دی ماه حقوق ورودی گمرکی برخی کاالها
دو برابر ش�د که بن�ا به گفته رئیس مجمع عال�ی واردات ،این
موضوع میتواند در افزایش قیمت کاالها در بازار تاثیر داشته
باشد.

محمدحس��ین برخوردار در گفتگو ب��ا مهر از مصوبه دولت و
ابالغ آن به گمرکات برای اجرا از روز شنبه هفتم دی ماه خبر داد
و گفت :طبق مصوبه دولت ،از روز ش��نبه حقوق ورودی گمرکی
کاالهایی که دو درصد بود ،دو برابر برابر شده است.
رئیس مجمع عالی واردات اظهارداشت :قبل از این در سالهای
گذشته وقتی برای محاسبه حقوق و سود بازرگانی در گمرکات ،ارز
 1226تومان��ی مرجع به ارز  2500تومانی مبادلهای تبدیل ش��د،
حقوق ورودی گمرک نیز از  4به  2درصد کاهش یافت.
برخوردار خاطرنش��ان کرد :این تصمیم در س��تاد تدابیر ویژه
اقتصادی گرفته ش��ده بود .با مصوبه جدی��د هیئت دولت ،حقوق
ورودی گمرکی دو برابر ش��ده اس��ت .حق��وق ورودی از مصوبات
مجلس در گذشته است که در مرحلهای به دلیل تبدیل ارز مرجع
به مبادلهای ،این حقوق از  4به  2درصد کاهش یافته بود و از روز
شنبه هفتم دیماه دوباره به همان  4درصد سابق افزایش یافت.
وی خاطرنش��ان کرد :به بیان س��ادهتر ،از روز ش��نبه حقوق

ورودی ه��ر  100دالر کاالی واردات��ی از  2دالر  1226تومان��ی
 2500تومان ش��ده ب��ه  4دالر  2500تومانی افزایش مییابد که
قطع��ا در هزینه حمل و نق��ل کاالها و در نهایت قیمت کاالها در
بازار تاثیرگذار خواهد بود.
ب��ه گزارش مه��ر ،در مصوب��ه هیئت وزیران آمده اس��ت :به
موجب مصوبه هیئت وزیران و براساس بند (د) ماده  1قانون امور
گمرکی مجموع حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی برخی کاالها که
کمتر از  4درصد بود ،به  4درصد تغییر یافت .این مصوبه از تاریخ
 92.10.05ابالغ و الزماالجرا شده است.
محمدرضا نادری معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هم در
بخشنامهای به كليه گمركات اجرايی کشور اعالم کرد :پيرو بخشنامه
 92.02.16و مصوبه  92.10.04هیئت وزیران اعالم ميدارد از تاريخ
 92.10.05رقم دو درصد مجموع حقوق گمركي و س��ود بازرگاني
جداول آئيننامه اجرايي قانون مق��ررات صادرات و واردات موضوع
ب نامه شماره /17120ت  49042مورخ  92.02.01طبق بند
تصوي 
د ماده ( )1قانون امور گمركي  4درصد اعالم ميشود.
خواهشمند است دس��تور فرمائيد ضمن ابالغ مراتب ،نسبت
به مورد اقدام الزم معمول نمايند .ش��ایان ذكر اس��ت با توجه به
متن مصوبه موضوع مش��مول ماده  11آئي��ن نامه اجرايي قانون
مقررات صادرات و واردات نميشود.

وزیر راه و شهرسازی:

الیحه بازنگری مالیات بر خانههای خالی به مجلس میرود
رکود تورمی است.
وزیر راه و شهرسازی ،راهاندازی بازار رهن ثانویه
در حوزه بازار مسکن را یکی دیگر از برنامههای این
وزارتخان��ه برش��مرد و ابراز امیدواری کرد تا س��تاد
اقتصادی دولت را در این زمینه قانع کند.
وی بر فعال شدن سیاستهای اقتصادی تاکید
و تصریح کرد :باید از وابس��تگی به نفت خارج شویم
و اقتصادمان را به دور از نفت پویا کنیم.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت :بودجه یک بخش
کوچکی از اقتصاد کش��ور را فع��ال میکند که این
ضرر دارد و ما باید به دنبال سیاس��تهای اقتصادی
بهت��ری باش��یم .وی در ادام��ه در خص��وص حوزه
شهرسازی بر اجرای قانون تاکیدکرد و افزود :در این
زمینه وضع شهرهای بزرگ مناسب نیست .باید یک
انضباط شهری را در شهرها ایجاد کنیم.
آخون��دی در ادام��ه در خصوص ط��رح انتقال
پایتخت گفت :پیش داوری در این زمینه زود اس��ت

و ما نیز گروهی را در این خصوص مس��ئول تحقیق
و مطالعه کردهایم.
وزیر راه و شهرسازی به حوزه حمل و نقل ریلی
اش��اره کرد و گفت :به دنبال این هستیم که 2200
واگن مس��افربری به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه
کنیم.
آخوندی اظهارداش��ت :اکنون میانگین س��نی
ناوگان ریلی  29سال است که این باید ترمیم شود.
در ح��وزه بار حدود  22ه��زار واگن باری نیاز داریم
که در پی تامین آن هستیم.
وی در ادامه به خط آهن تهران  -مش��هد اشاره
کرد و افزود :سرعت قطار تهران  -مشهد هم اکنون
 140کیلومتر است که قصد داریم که آن را به 180
کیلومتر برسانیم.
آخوندی گف��ت :در بودج��ه  93از بخش ریلی
حمای��ت کردهای��م که در ص��ورت تصوی��ب آن را
عملیاتی خواهیم کرد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران خبر داد

آغاز ذخیرهسازی  2000تن سیب و  3500تن پرتقال شب عید
با توجه به آغاز ذخیرهس�ازی میوه شب عید  2000تن سیب
و  3500تن پرتقال برای شب عید ذخیرهسازی و تا نیمه نخست
سال آینده توزیع میشود.

ی��داهلل صادق��ی ،رییس س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
اس��تان ته��ران در گفتوگ��و با ایس��نا ،درب��اره آخری��ن وضعیت
ذخیرهس��ازی میوه ش��ب عی��د با بی��ان اینک��ه برنامهریزی الزم
برای ذخیرهس��ازی س��یب و پرتقال ش��ب عید آغاز ش��ده اس��ت،
گفت :در این روند مباش��ران تامین میوههای ش��ب عید مش��خص

ش��دهاند و تفاهمنام��های نیز با باغداران اس��تان ته��ران و اتحادیه
باغ��داران ش��مال ب��رای تامین س��یب و پرتقال ش��ب عی��د امضا
کردهایم.
وی ب��ا بیان اینک��ه نحوهی قیمتگذاری س��یب و پرتقال در
شب عید بعدا اعالم میشود ،خاطرنشان کرد :توزیع میوه شب عید
معموال از نیمه دوم اسفندماه آغاز میشود ،ولی در تهران معموال از
 25اسفندماه به بعد توزیع میوهها آغاز میشود.
رییس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران با تاکید

شاخصهای قیمت ش��هری پرداخته و عنوان کرده
اس��ت :در دوره زمان��ی آذر م��اه  92نس��بت به ماه
گذش��ته درصد تغیی��ر ماهانه ش��اخص خوراکیها،
آش��امیدنیها و دخانیات  -0.2درصد کاهش داشته
است.
ای��ن ش��اخص ب��رای کااله��ای غیرخوراکی و
خدمات از  1.8در آبان به  0.9در آذر رسیده است.
همچنین تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه
سال قبل  29.8در آبان بوده و برای آذر این عدد به
 28.8رسیده است.
شاخص کل قیمت ش��هری نیز در دوره زمانی
آبان  175.4و برای آذر س��ال جاری  176.3رسیده
است.
براساس این گزارش ،شاخص قیمت آذرماه سال
 92شاخص خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات ،نان
و غالت ،گوش��ت قرمز و س��فید و فراوردههای آن،
ش��یر پنیر تخممرغ نس��بت به ماه قب��ل به ترتیب
 0.7 ،0.6 ،0.2 ،-0.2بوده است.
همچنین در بخش مس��کن ،آب ،برق و س��ایر
س��وختها ،اجازه مسکن ،بهداشت و درمان و حمل
و نقل به ترتیب این شاخص نسبت به ماه قبل ،1.7
 0.6 ،2.2و  0.3افزایش داشته است.

وزی��ر راه و شهرس��ازی از راهان��دازی قط��ار
تهران  -قم در آینده نیز سخن گفت و اعالم کرد :قصد
داریم امس��ال این خط را نیز برقرار کنیم .آخوندی،
صرفهجویی در س��وخت و ایمن��ی را از ویژگیهای
بخش ریلی بیان کرد .وی در پاسخ به سئوالی درباره
تاریخ دقیق افتتاح مصلی تهران گفت :ما در خصوص
مصلی فقط مجری دستورات هستیم.
وزیر راه و شهرس��ازی درباره حوزه حمل و نقل
عمومی اظهارداش��ت :در برنامه پنجم توس��عه ماده
بس��یار خوبی تعبیه ش��ده و آن ماده  214است که
اج��ازه ورود بخ��ش خصوصی را به تم��ام طرحهای
عمرانی داده است.
آخوندی درباره افتتاح آزادراه تهران شمال گفت:
ای��ن آزادراه  4قطعه دارد که قطعه یک آن از تهران
شروع میشود و قراردادش هم با چینیها بسته شده
است .این قطعه  50درصد پیشرفته دارد.
وی ،قطعه دو و س��ه را از پرهزینهترین قطعات

ب��ر اینک��ه معموال آخرین خرید مردم در ش��ب عید میوه اس��ت،
تصریح کرد :همچنین به دلیل اینکه مهاجرت از تهران زیاد است،
توزیع میوه ش��ب عید در استان تهران در روزهای آخر سالجاری
آغاز میشود.
وی ادام��ه داد :بخش��ی از می��وه ذخیرهس��ازی ش��ده ب��رای
ش��ب عی��د م��ردم در اس��تان ته��ران نی��ز در  15روز نخس��ت
فروردینم��اه و پس از بازگش��ت مردم از س��فرهای نوروزی توزیع
میشود.
ب��ه گفته صادق��ی در حال حاضر قرار اس��ت حدود  2000تن
سیب و  3500تن پرتقال به عنوان میوه شب عید در استان تهران
ذخیرهس��ازی ش��ود .در این زمین��ه نیز تفاهمنامههای��ی با تعاونی
باغداران تهران و شمال منعقد شده است.

این آزادراه برشمرد و افزود :این قطعات مشکل فنی
دارند و طراحی موجود آن جاده چالوس را میبندند.
به دنبال راهکاری برای رفع نقص فنی این دو قطعه
هستیم.
وزیر راه و شهرس��ازی در خصوص قطعه چهار
آزادراه شمال نیز اظهارداشت :قطعه  4نیز تمام شده
است و از آن استفاده میشود.
وی در پاس��خ به اینکه مت��روی پرند چه وقت
راهان��دازی میش��ود؟ گف��ت :ما در ای��ن خصوص
حمایته��ای مالی زی��ادی از این خ��ط کردهایم و
امیدواریم تابستان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
آخون��دی در خصوص وضع آزادراهها ،آزادراه را
کریدور محور توس��عه دانس��ت و افزود :از دهه 60
امکان س��رمایهگذاری در آزادراهها به وجود آمد که
این باید تقویت شود.
وی تصری��ح کرد :هم اکنون  18طرح آزادراهی
داریم که با شرکتهای تامین سرمایه در حال رایزنی
هستیم که این آزادراهها را سرمایهپذیر کند.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت :ایده ما این اس��ت
ک��ه نرخ مش��ارکت دولت در این زمین��ه 50 - 50
نباش��د و در واقع نقش دولت صفر ش��ود و ما فقط
ناظر باشیم.

او درباره ی کیفیت میوههایی که قرار است ذخیرهسازی شود
نیز گفت :س��یب ممتاز است و تقریبا وزن آن از  140تا  200گرم
اس��ت .حدود  70درصد از سیبها قرمز و  30درصد آنها نیز سفید
است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه پرتقال��ی ک��ه در ش��ب عی��د توزی��ع
میش��ود درج��ه ی��ک ش��مال اس��ت بی��ان ک��رد :دامن�� ه وزنی
ای��ن پرتقاله��ا بی��ن  220ت��ا  330گ��رم اس��ت و  20گ��رم باال
و پایی��ن آن نی��ز در تفاهمنام��ه ب��دون مش��کل مط��رح ش��ده
است.
صادقی در پایان گفت :در حال حاضر جلس��ات برای بررسی و
انجام کارهای کارشناس��ی جهت برگزاری نمایشگاههای بهاره آغاز
شده است.
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اخبار كوتاه
خودپردازهای بانک صادرات ایران

به  4060دستگاه رسيد
بانك ص��ادرات ايران تا پايان آب��ان ماه ،92
مجموعاً  4هزار و  60دس��تگاه خودپرداز در
س��طح شعب سراس��ر کش��ور خود نصب و
راهاندازي نموده است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ك ص��ادرات ايران
خودپردازهاي ثابت و سيار اين بانک ،آماده سرويسدهي
به دارندگان س��پهر کارتهاي بانک صادرات و دارندگان
کارت بانکهاي عضو ش��بکه ش��تاب بصورت شبانهروزي
ميباشند .اين گزارش حاکي است دستگاههاي خودپرداز
بانک ص��ادرات افزون بر پرداخت وج��ه ،قابليت دريافت
مکانيزه قبوض ،عمليات رمز ،انتقال وجه ،اعالم موجودي،
ارايه صورتحساب ،خريد ش��ارژ سيم کارتهاي اعتباري،
پرداخ��ت اقس��اط کارت اعتباري و کمک به موسس��ات
خيريه را نيز دارند.
بانک پاسارگاد

موفق به کسب تندیس و نشان برند سالم شد
بانکپاس��ارگاد در اولین کنفرانس تخصصی
حق��وق برن��د در ای��ران ،موف��ق به کس��ب
تندیس و نشان برند سالم شد.
بهگزارش روابطعمومی بانک پاس��ارگاد،
در این کنفرانس که در روز  ۵دی س��ال  1392در سالن
همایشهای بینالمللی نیایش برگزار شد بانکپاسارگاد
موفق ش��د براس��اس ارزیابی دبیرخانه کنفرانس ،بهطور
همزمان تندیس و نش��ان برند س��الم را کسب کرده و به
عنوان تنها بانک دارنده این نش��ان در کشور مطرح شود.
براس��اس این خبر ،این کنفرانس با همت سازمان توسعه
تجارت ایران ،س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور ،اداره
مالکیتصنعت��ی ،مرکز داوری ات��اقبازرگانی و صنایع و
معادن و کش��اورزی ایران ،اتاق تعاون مرکزی ،موسس��ه
مطالعات و پژوهشه��ای بازرگانی ،مجمع عالی نخبگان،
خانه صنعتکاران ایران و بخش خصوصی کشور و با حضور
بان��کپاس��ارگاد و جمعی از س��ازمانها و نهادهای مالی
برگزار شد.
دکتر محسن رضایی سخنران نخستین کنفرانس

ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
دکتر محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص
مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانش��گاه
ته��ران س��خنران نخس��تین کنفرانس ملی
توس��عه مدیریت پولی و بانکی خواهد بود که
توسط مرکز پژوهشهای بانک انصار با حمایت دانشگاههای
معتبر کش��ور و همچنین مش��ارکت بانکه��ای دولتی و
خصوصی در روزهای  8و  9بهمن ماه در سالن همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود .به گزارش دبیرخانه
دائم��ی کنفرانس ،عالوه بر دکتر ولیاله س��یف رییس کل
بان��ک مرکزی ،ب��ا اع�لام آمادگی دبیر مجمع تش��خیص
مصلحت نظام برای حضور در کنفرانس مذکور ،یکی دیگر
از سخنرانان کلیدی این کنفرانس مشخص شد.

آزمون استخدامی بانک تجارت برگزار شد
آزمون استخدامی بانک تجارت در سه مقطع
کارشناس��ی ،کارشناسی ارش��د و دکترا در
رشتههای حقوق ،مهندس صنایع ،مهندسی
مالی و اقتصاد برگزار شد.
مهن��دس راعی ،عضو هیات مدی��ره بانک تجارت در
حاش��یه برگزاری این آزمون که روز جمعه شش��م دیماه
برگزار شد اظهار داشت :ارتقاي سطح عملکرد بخشهای
مختلف بانک متناس��ب با ش��رایط و ماموریتهای جدید
از جمله مهمترین اهداف معاونت س��رمایههای انس��انی
اس��ت و در این راس��تا تامین نیروی انسانی متخصص در
اولویت قرار گرفته اس��ت .وی افزود :پس از بررس��یهای
صورت گرفته به این نتیجه رس��یدیم ک��ه جذب نیروی
مورد نیاز این مدیریته��ا طریق برگزاری آزمون و انجام
مصاحبههای تخصصی صورت گیرد.
رشد  38درصدی تعداد حسابهای سپرده

ستاره دنبالهدار پست بانک ایران در آذر
تعداد حس��ابهای سپرده س��تاره دنبالهدار
پس��ت بانک ای��ران در آذرماه س��الجاری
نس��بت به آبانماه حدود  38درصد رش��د
داش��ته ک��ه بیانگ��ر اس��تقبال هموطنان و
جذابیت آن برای مشتریان میباشد.
ب��ه گزارش روابط عمومی پس��ت بانک ای��ران :پس از
گذشت  5/5ماه از آغاز افتتاح حساب سپرده دنبالهدار این
بانک بیش از  33هزار فقره حس��اب توس��ط هموطنان در
شعب و دفاتر خدمات بانکی سراسر کشور افتتاح شده است.
در حالیک��ه تا پایان آبانماه تعداد این حس��ابها  24هزار
فقره بود .بنابراین گزارش :تاکنون در اس��تانهای خراسان
رضوی ،فارس ،اصفهان ،منطقه دو تهران و بوشهر هموطنان
بیشترین استقبال را از این نوع سپردهها داشتهاند.
زیان خودروسازان از مرز هزار میلیارد گذشت
دبیر انجم��ن خودروس��ازان ایران گف��ت :از ابتدای
سالجاری تاکنون میزان ضرر و زیان خودروسازان از مرز
هزار میلیارد تومان گذشته است.
احم��د نعمتبخش در گفتوگو با ایس��نا اظهار کرد:
شش ماهه نخست امسال ایران خودرو  450میلیارد تومان
و سایپا  273میلیارد تومان زیان به بورس اعالم کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به ادامه ش��رایط فعلی
می��زان ض��رر و زیان خودروس��ازان تاکن��ون از مرز هزار
میلیارد تومان گذش��ته اس��ت ،خاطرنش��ان کرد :این در
حالی است که در سال گذشته نیز خودروسازان مجموعا
چهار هزار میلیارد تومان زیان کردند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد :از ابتدای سال
 91تاکن��ون میزان ضرر و زیان خودروس��ازان بیش از پنج
هزار میلیارد تومان بوده و این وضعیت بحران نقدینگی در
صنعت خودرو را به دنبال داشته است .وی افزود :به همین
دلیل خودروسازان نتوانس��تند پول قطعهسازان را به موقع
پرداخت کنند که همین موضوع باعث افت تولید قطعات و
در نهایت کاهش تولید خودرو در کشور شده است.
نعمتبخش با بی��ان اینکه تضعیف بیش��تر صنعت
خودروس��ازی به نف��ع هیچ کس حت��ی مصرفکنندگان
نخواهد بود ،تصریح کرد :افت شدید تولید خودرو موجب
افزایش قیمت تمام ش��ده و زیاندهی خودروسازان شده
اس��ت در حالی که اگر در سالهای گذشته قیمت خودرو
به درستی تعیین میشد وضعیت فعلی رخ نمیداد.

