
رئيس هيئ�ت مديره اتحاديه م�رغ تخم گذار 
اس�تان تهران با بي�ان اينكه در ح�ال حاضر 
بيم�اري آنفلوآنزاي فوق حاد تنها در اس�تان 
اصفهان گزارش شده است، گفت: عدم انتقال 
و كمبود دان دليل افزايش نرخ تخم مرغ است. 
به گزارش مهر، قيمت تخم  مرغ طي روزهاي اخير 
با افزايش چش��مگيري در بازار مواجه بوده است 
و ديروز مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از 

توزيع تخم مرغ تنظيم بازاري خبر داد. 
گزارش هاي ميداني نشان مي دهد قيمت هر عدد 
تخم  مرغ در مراكز خرده فروش��ي به حدود ۷۵۰ 
تا ۸۰۰ تومان رس��يده و هر شانه از اين محصول 
نيز ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش مي رس��د، به 
گفته فروش��ندگان، قيمت ه��ر كارتن تخم مرغ 
طي روزهاي اخير ح��دود ۱۵هزارتومان افزايش 

داشته است. 
در همين زمين��ه، ناصر نبي پ��ور، رئيس هيئت 
مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در  مرغداري 
ميانگين بين ۸۲۰۰ تا ۸۳۰۰ تومان است، اظهار 
داش��ت: دليل اين مس��ئله عدم انتقال و كمبود 
دان اس��ت، مرغداران به س��ختي مي توانند دان 

تهيه كنند. 

وي اضاف��ه كرد: اين مس��ئله باعث ش��ده توليد 
تخم مرغ دچ��ار افت ش��ود، به عن��وان مثال در 
واحد توليدي ما، توليد اي��ن محصول بين ۱۰ تا 
۱۵ درصد كاه��ش يافته، اين درحاليس��ت كه 
مرغداران پول نهاده ها را ني��ز پرداخت كرده اند، 
اما به دليل مش��كالتي كه با كاميون داران پيش 

آمده، حمل و نقل انجام نمي شود و دان به موقع به 
مرغداري ها نمي رسد. 

نبي پور با اش��اره به اينكه مگر مسئله حمل و نقل 
سخت است كه دولت آن را حل نمي كند، گفت: 
متأس��فانه كاميون داران را با مرغ��داران رو به رو 

كرده اند و اين مسئله به توليد آسيب مي زند. 

وي درب��اره اينك��ه چ��را به رغم اينكه مش��كل 
حمل و نقل بسياري از بخش ها حل و فصل شده 
است، اما مشكل حمل دان همچنان ادامه دارد، 
توضيح داد: موضوع اينجاس��ت كه دولت مسئله 
كرايه كاميون داران را حل نكرده و در حال حاضر 
اين مش��كل بين مرغدار، كاميون دار و باربري ها 
نمود يافته اس��ت، در حالي كه دول��ت بايد آن را 

حل مي كرد. 
نبي پور با بيان اينكه قباًل براي حمل ۱۵ تن نهاده 
حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان از مرغداران 
هزينه اخذ مي شد، گفت: هم اكنون اين مبلغ بيش 
از دو برابر شده و به بيش از ۴ ميليون تومان رسيده 
است كه پرداخت چنين كرايه حملي، هيچ توجيه 

اقتصادي براي ما ندارد. 
وي درباره توزيع تخم مرغ تنظيم بازاري نيز افزود: 
اين كار چيزي را حل نمي كند، بحث اصلي توليد 
داخل است ما مشكلي در توليد نداريم و اگر كمبود 

دان رفع شود توليد به روال سابق برمي گردد. 
اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه مش��كل 
اصلي ع��دم برنامه ريزي اس��ت، تصري��ح كرد: 
مسئوالن هنوز نمي دانند مسئله عرضه و تقاضا در 
تعيين شرايط بازار نقش دارد و فكر مي كنند همه 

چيز را مي توان با زور حل كرد. 

ب�ا گذش�ت 13 آب�ان و آغ�از م�وج دوم 
تحريم هاي امريكا، ب�ازار ارز و س�كه نه تنها 
دچار نوس�ان نش�د، بلكه طي دو روز گذشته 
ب�ا كاه�ش محسوس�ي ني�ز روب�ه رو ش�د. 
به گزارش »جوان«، براساس گزارش هاي ميداني 
روز گذش��ته روند كاهش قيمت ارز كه از دو روز 
گذشته آغاز ش��ده، همچنان ادامه يافت و حتي 
برخي از صرافان نيز پيش بيني ورود دالر به كانال 
۱۲ هزار تومان را داشتند. همين اتفاق باعث شده 
بود كه دالالن و صرافان طي دو روز گذش��ته به 
خاطر واهمه از ضرر و زي��ان از خريد و فروش ارز 
خ��ودداري كنند. موضوعي كه به نظر مي رس��د 
بانك مركزي بايد به آن ورود كند و با صرافاني كه 
در زمان افت بازار با توقف معامالت مانع از ادامه 

كاهش نرخ ارز مي شوند، برخورد كند. 
تا لحظه تنظيم اين گزارش، قيمت دالر در بازار 
تهران به رق��م ۱۳۳۰۰ تومان رس��يد، اما جالب 
اينجا بود كه همزمان با افت شديد قيمت ارز آن 
هم بر خالف پيش بيني ه��ا در خصوص افزايش 
نرخ آن پس از ۱۳ آبان، تع��داد زيادي از دالالن 

و واس��طه هاي خرد طي دو روز گذش��ته در بازار 
حضور نيافت��ه بودند و خيابان فردوس��ي يكي از 
روزهاي خلوت خود را طي شش ماه گذشته پشت  

سر گذاشت. 
همچنين در سبزه ميدان و خيابان فردوسي هم 
واسطه گران كمتري زمزمه وار پيشنهاد خريد و 
فروش دالر زير قيمت صرافي را مطرح مي كردند 
و معدود واس��طه گران حاضر در بازار نيز از نبود 

مشتري گاليه داشتند. 
  داليل كاهش حضور دالالن ارزي در بازار

برخي كارشناس��ان ارزي، سه دليل را در كاهش 
حضور واس��طه گران خ��رد بازار مط��رح كردند؛ 
اولين دليل از نظ��ر آنها كاهش حض��ور تقاضا و 
به خصوص خ��روج تقاضاي افراد ع��ادي از بازار 
بود. اين موضوع موجب شده است مراجعاني كه 
به سوي واس��طه گران براي تهيه دالر مي رفتند 
كاهش پيدا كنند و درآمد روزانه اين گروه كاهش 
پيدا كند. واس��طه گران از خ��ود دالري ندارند و 
درآمد آنها وابسته به سودي است كه از جابه جايي 
دالر ميان افراد عادي و معامله گران بزرگ به دست 

مي آورند. 
دومين دليلي كه از نظر فعاالن در كاهش فعاليت 
معامله گران خرد تأثير داشته است، برخوردهاي 
پليس با دالالن و صرافان غير مجاز طي چند وقت 
اخير است. البته واسطه ها در برابر اين برخوردها 
معموالً مصونيت بيشتري دارند؛ چراكه در بيشتر 
اوقات ارزي را با خود حمل نمي كنند كه مشمول 

جريمه هاي سنگين شوند. 
دليل س��ومي كه برخي فعاالن آن را در كاهش 
تعداد واسطه گران مؤثر دانستند، ايجاد معافيت 
نفتي براي هشت كش��ور و همچنين لغو تحريم 
تعدادي از بانك هاي ايراني در اين خصوص بود. 
اتفاقي كه گفته مي ش��ود تأثير رواني بر بازار ارز 

گذاشته است. 
اين ش��رايط در حالي بود ك��ه فعاالن ب��ازار ارز 
همچنان بر عرضه و تزريق ارز با هدف كنترل بازار 
از سوي دولت تأكيد داشتند و آن را ابزاري مؤثر 
براي بهبود وضعيت بازار ارز مي دانستند. از نظر 
آنها ارز بازارساز با اشكال مختلف عرضه توانسته از 
يكسو مانع ثبت نوسانات افزايشي در بازار شود و 

از سوي ديگر، قيمت را به سطوح پايين تر هدايت 
كرده اس��ت. عالوه بر اين گروه��ي ديگر عرضه 
و فروش ش��مش هاي طال در بانك كارگش��ايي 
را از عوامل كاهش نوس��ان در بازار طال و س��كه 
دانس��ته اند. گروه ديگري بر عرضه حواله درهم 
تكيه داشته اند و عده ديگري بر عرضه خرد برخي 
صرافي ه��اي دولتي و خصوص��ي به عنوان عامل 

كاهشي قيمت تكيه مي كنند. 
  شايعاتي كه بر بازار تأثير مي گذارد

بازار س��كه و طال نيز همچون ب��ازار ارز روزهاي 
آرامي را پشت س��ر مي گذارد و قيمت هر قطعه 
سكه بهار آزادي روز گذشته تا ۴ ميليون و ۳۳۰ 
هزار تومان نيز قيمت گذاري ش��د و با قيمتي در 

همين حول و حوش روز كاري را به پايان برد. 
صرافان مي گويند در حال��ي قيمت ها اين روزها 
باال و پايين مي شود كه معامله جدي چنداني در 
بازار صورت نمي گيرد. يكي از فعاالن اين بازار در 
خصوص وضعيت خريد و فروش سكه در شرايط 
كنوني گفت: اين روزها كمتر كسي سكه مي خرد 
يا تن به فروش مي دهد، آينده بازار در هاله اي از 
ابهام است و خبرهايي به سرعت در بازار مي پيچد 

كه تأثير خود را به شكل آني نشان مي دهد. 
وي گف��ت: به عن��وان مث��ال برخ��ي مي گويند 
سكه هاي جديد قرار است ضرب ش��ود و به اين 
ترتيب قيمت سكه هاي ضرب شده سال ۱۳۸۶ 
دستخوش تغيير مي ش��ود، اما به سرعت معلوم 
مي ش��ود اين خبرها مبنايي ندارد. گزارش هاي 
ميداني از بازار سكه نيز نشان مي دهد بسياري از 
صرافان خريد و فروش سكه را متوقف كرده اند و در 
پاسخ به اين درخواست ها مي گويند سكه اي براي 

فروش نداريم و خريد سكه نيز در كار نيست. 
برخي تحليل ه��ا داللت ب��ر آن دارد كه خريد و 
فروش بر قيمت هايي توافق��ي صورت مي گيرد. 
كشتي آراي، فعال بازار طال و سكه نيز عامل رشد 
قيمت ها را افزايش قيمت دالر اعالم كرده است. به 
گفته وي مهم ترين عامل نوسان قيمت سكه اين 

روزها تغييرات نرخ ارز است. 
ديروز قيمت سكه تمام بهار آزادي در بازار تهران 
به ۴ميليون و ۳۳۰ هزار تومان رسيد. در بازار آزاد 
هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي ۲ ميليون و ۱۹۰ 
هزار تومان، ربع س��كه يك ميلي��ون و ۲۱۰ هزار 
تومان و هر قطعه س��كه گرمي ۶۸۰ هزار تومان 
فروخته مي شود. هر گرم طالي ۱۸عيار هم ۴۰۵ 
هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت ۱۲۰۷ 

دالر معامله مي شود.
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خريد و فروش ارز و سکه  ديگر سود ندارد
بانک مركزی بايد با صرافانی كه در زمان افت بازار با توقف معامالت ارز مانع ادامه كاهش نرخ می شوند، برخورد كند

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

مشكل حمل خوراك قيمت  هر عدد تخم مرغ را به ۸۰۰ تومان رساند!
   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 
28926سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

799144742قندشيرين خراسان 
3587183سايپاآذين 

4097195قندنيشابور
8068384ملي كشتوصنعت ودامپروري پارس

8763417فيبرايران 
6389304پارس الكتريك 

3724177سرمايه گذاريصنعت نفت  
595082826البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

4781227شهدايران 
3918186ايران تاير

2601123ايران ياساتايرورابر
2496118صنايع كاغذسازي كاوه 

3048143توليدمحورخودرو
3368158سراميك هاي صنعتي اردكان 

2397112سيمان هگمتان 
2969138صنايع الستيكي سهند

139264بانك تجارت
2809127سرمايه گذاري اعتبارايران

3016136شيشه همدان 
6172278شيشه وگاز

13373600صنايع خاك چيني ايران 
12368550قنداصفهان 

7029312ذغال سنگ نگين ط بس 
4236187قندثابت خراسان 

4415194فرآورده هاي نسوزپارس 
2706118كاشي سعدي 

2845124فوالدآلياژيايران
200587فرآورده هاي نسوزآذر

3963169كويرتاير
137358فنرسازي زر

6190260بورس اوراق بهادارتهران
166569كمك فنرايندامين 

138557بانك تجارت
204384سيمان مازندران 

192279سرمايه گذاري آتيه دماوند
291311196سيمان بهبهان 

239598بيمه آسيا
178873چرخشگر
3132127سايپاشيشه 

346121390معدني دماوند
4929197پشم شيشه ايران 

6480253توسعه معدني وصنعتي صبانور
103039بين المللي توسعه ساختمان

7115263داده گسترعصرنوين-هايوب
2800100بين المللي محصوالت پارس 

3761125ريخته گري تراكتورسازي ايران 
4012128كيميدارو

4954156توسعه معادن روي ايران 
345701067فرآوري موادمعدني ايران 

215865نيرومحركه 
100230سيمان شرق 

303789صنعتي بهشهر
6684195فرآورده هاي تزريقي ايران 

4599134مهندسي نصيرماشين 
135039سايپا

183653داروسازي كوثر
326594كشاورزي ودامپروي مگسال 

31670888نفتسپاهان
8163228ايران ترانسفو

6120170پارس سرام 
148841صنايع ريخته گري ايران 

251268صنايع آذرآب 
5752152 سالمين 

179047رينگ سازي مشهد
202953مهركام پارس 

6479166كارخانجات قندقزوين 
11024281باما

5275134نيروترانس 
5305128سيمان غرب 

254060كارخانجات توليدي شيشه رازي 
122328سيمان دورود

388187گروه صنعتي بارز
385186داده پردازي ايران 

432295سيمان بجنورد
5853128گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

295664توسعه شهري توس گستر
291660حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

5124105المپ پارس شهاب 
9507190پارس دارو

9767193مس شهيدباهنر
123224پالسكوكار

7140136صنايع پتروشيمي كرمانشاه
189434 ايران دارو

264147سرمايه گذاري سپه 
380064توليدي چدنسازان

98516سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
242439س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

323752صنعتي آما
7960127صنايع جوشكاب يزد
9966154داروسازي ابوريحان 

184228سيمان تهران 
139221ماشين سازي اراك 

133120سايپا
7925119پاكسان 

110516گروه بهمن 
7985115الميران

591085مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
9635134فراورده هاي نسوزايران 

261736رادياتورايران 
114315سيمان كردستان

10841140فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
10116129حمل ونقل بين المللي خليج فارس

709890پتروشيمي فجر
8762106پااليش نفت اصفهان

11912144سيمان قائن 
237728سرمايه گذاري ملي ايران 
15243179كنترل خوردگي تكين كو

554464توسعه معادن وفلزات 
503858گسترش نفت وگازپارسيان

532361درخشان تهران 
132015سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

644673سيمان فارسنو
238627پمپ سازي ايران 

204223سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
513357قندمرودشت 

501955پتروشيمي آبادان 
202622توريستي ورفاهي آبادگران ايران

346437سيمان اروميه 
37248397سپنتا

581862فوالدمباركه اصفهان
169218پست بانك ايران

395842گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
648366پااليش نفت تهران

524052ملي سرب وروي ايران 
403140صنايع كاشي وسراميك سينا

933492پتروشيمي مبين
256625سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

540146صنايع پتروشيمي خليج فارس
710660كاشي پارس 

310324كارت اعتباري ايرانكيش
395228فنرسازي خاور

246017 پگاه آذربايجان غربي 
162611سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

177412توليدي كاشي تكسرام 
448330افست 

150710بانك كارآفرين 
1032066فوالدخوزستان

255615سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
823648كال سيمين 

813447داروسازي زاگرسفارمدپارس
929452پتروشيمي مبين

16369گروه داروي يبركت
14578ليزينگ خودروغدير

1751896سيمان سفيدني ريز
1664891پرداخت الكترونيك سامان كيش

14788بيمه پارسيان
325017سرماآفرين 
31745152معادن بافق 

380318سرمايه گذاري شفادارو
1332263پااليشنفتبندرعباس

1307761بهپرداختملت

 هشدار شركت ملي پخش 
درباره خريد و فروش كارت سوخت

اي�ران  نفت�ي  فرآورده ه�اي  پخ�ش  مل�ي  ش�ركت 
س�وخت  كارت ه�اي  از  احتمال�ي  سوءاس�تفاده  درب�اره 
ك�رد.  ارائ�ه  را  توضيحات�ي  جايگاه ه�ا  در  ش�خصي 
به گزارش تسنيم، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي درباره خريد 
و فروش كارت هاي هوشمند سوخت شخصي از طريق فروش كارت و 
سپس تقاضاي صدور كارت المثني اعالم كرد: با توجه به ظرفيت هاي 
سامانه هوشمند سوخت، امكان اس��تفاده همزمان از دو كارت وجود 

ندارد. 
اين اطالعيه مي افزايد: براي صدور كارت هوش��مند س��وخت المثني 
جديد ابتدا بايد كارت سوختي كه مفقودي آن اعالم شده است، ابطال 

شود و سپس فرآيند صدور كارت جديد آغاز مي شود. 

شريعتمداري دستور حذف مديران دوشغله  را 
از مجموعه وزارت كار صادر كرد

محم�د ش�ريعتمداري، وزي�ر تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي 
نخس�تين دس�تور خ�ود ب�راي ح�ذف مدي�ران چن�د ش�غله 
در وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي را ص�ادر ك�رد. 
به گزارش تسنيم، براساس اين دستور، سيدتقي نوربخش، مديرعامل 
س��ازمان تأمين اجتماعي و جمش��يد تق��ي زاده، مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كش��وري مأموريت يافتند نسبت به اجراي دستور حذف 
مديران چندشغله سازمان هاي تابعه خود ظرف هفت روز كاري اقدام 
كرده و استعفاي اين مديران از هيئت مديره شركت هاي تابعه سازمان 

تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري را اجرايي كنند. 

 وصول ماليات بر ارزش افزوده
 19/8 درصد رشد كرد

نخس�ت  نيم�ه  در  مرك�زي  بان�ک  گ�زارش  طب�ق 
 19/8 اف�زوده  ارزش  ب�ر  مالي�ات  وص�ول  س�ال جاري، 
درص�د نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال قب�ل رش�د ك�رد. 
به گزارش فارس، بر اس��اس آمار بانك مركزي از وضعيت درآمدهاي 
مالياتي دولت در شش ماه نخست س��ال جاري بالغ بر ۱۲هزار و ۸۷۰ 

ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده وصول شد. 
اين ماليات نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بالغ بر ۱۹/۸ درصد رشد دارد. 
با اين وجود نتوانسته رقم مصوب شش ماهه )۱۶ هزار و ۳۵۰ ميليارد 

تومان( را محقق كند و ۳هزار و ۴۸۰ ميليون تومان كمتر وصول شد. 
كل درآمد مصوب ماليات بر ارزش افزوده در قانون بودجه امس��ال ۳۲ 
هزار و ۹۰ ميليارد تومان بوده است. همچنين در شش ماه سال گذشته 
۱۰ هزار و ۷۵۰ ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده وصول شده بود. 

 
 سيگاري ها در نيمه نخست سال

 ۲۵۰ ميليارد تومان ماليات دادند
ب�ر اس�اس آم�ار بان�ک مرك�زي، در ش�ش ماه نخس�ت س�ال 
ج�اري 250 ميليارد توم�ان ماليات بر فروش س�يگار اخذ ش�د. 
به گزارش فارس، در شش ماه نخست سال جاري ۲۵۰ ميليارد تومان 

ماليات بر فروش سيگار اخذ شد.
 طبق آمار بانك مركزي، ماليات بر فروش سيگار ۲۹/۷ درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزايش را نش��ان مي دهد. به ترتيب در شش 
ماهه سال ۹۵- ۹۶ نيز بالغ بر ۱۵۰ميليارد تومان و ۱۹۰ ميليارد تومان 

درآمد كسب شده بود. 
ميزان مصوب شش ماهه ماليات بر فروش سيگار ۲۷۰ ميليارد تومان 
است و رقم مصوب كل س��ال ۵۳۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده 

است. 

 مصرف 36۵ ميليون متر مکعبي گاز 
در بخش خانگي با ورود موج سرما

س�خنگوي ش�ركت مل�ي گاز اي�ران گف�ت: ب�ا ورود م�وج 
س�رما ب�ه كش�ور در دو ي�ا س�ه هفت�ه اخي�ر مص�رف گاز 
در بخ�ش خانگ�ي ب�ه 365 ميلي�ون مت�ر مكع�ب رس�يد. 
به گزارش فارس، مجيد بوجارزاده، با اشاره به ورود موج سرما به كشور 
در هفته هاي اخير گفت: مصرف گاز خانگي با ورود اين موج به ميانگين 
۳۶۵ ميليون متر مكعب در روز رسيد كه دو سه هفته اخير اين رقم بين 

۳۴۰ تا ۳۶۵ ميلون متر مكعب در نوسان بود. 
سخنگوي شركت ملي گاز ايران با اشاره به مصرف گاز در بخش صنعتي 
و نيروگاهي گفت: در بخش صنعتي مص��رف گاز به ۱۱۷ ميليون متر 
مكعب رسيده است كه در سال گذشته در اين بخش به طور ميانگين 

حدود ۱۰۰ ميليون متر مكعب گاز مصرف مي شد. 
وي همچنين با اش��اره به مصرف گاز در بخ��ش نيروگاهي نيز گفت: 
مصرف گاز در اي��ن بخش به ۱۵۰ ميليون متر مكعب در روز رس��يده 
است.  اين مقام مسئول با اشاره به اينكه وضعيت صادرات گاز در شرايط 
ايده آلي است، گفت: انتظار داريم مصرف كنندگان گاز در بخش خانگي 
نهايت ايمني را به كار برند تا مشكلي براي خود و خانواده شان به وجود 
نيايد.  بوجارزاده از مصرف كنندگان گاز خانگي تقاضا كرد كه در مصرف 

گاز صرفه جويي كنند. 

دالر به حاشيه مي رود
 روزنامه وال استريت ژورنال گزارش داد: تعداد كشورهايي كه به 
دنبال از بين بردن وابس�تگي خود به دالر امريكا هستند در حال 
افزايشاست  و روسيه در اين مسير قدم هاي خوبي برداشته است. 
به گزارش راشاتودي، روزنامه وال اس��تريت ژورنال امريكا گزارش داد 
كه تعداد كشورهايي كه به صورتي فعال در حال رفتن به سمت از بين 
بردن وابس��تگي خود به دالر امريكا هس��تند، در حال افزايش است  و 
روسيه به جمع كشورهايي پيوسته اس��ت كه در اين مسير به صورت 

جدي پيش مي روند. 
بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي روسيه هم اكنون سهم 
دالر از ذخيره ارزي مردم روس و شركت هاي اين كشور از ۳۷ درصد در 

سال ۲۰۱۶ به ۲۶ درصد در ماه سپتامبر سال جاري رسيده است. 
در عين حال اين آمار نشان مي دهد سهم دالر از درآمدهاي صادراتي 
روسيه در سه ماهه دوم سال جاري از ۸۰ درصد در پنج سال گذشته به 

۶۸ درصد رسيده است. 
ديميتري دولگين، كارشناس بانك ING مي گويد: افزايش مبادالت 
تجاري با كشورهاي آس��يايي به خصوص چين يكي از الگوهاي موفق 
در حذف دالر از مبادالت تجاري كش��ورها و اقتصاد آنهاست. در حال 
حاضر سهم ارزهاي ملي در مبادالت روسيه با چين از چهار سال گذشته 
تاكنون چهار برابر ش��ده و به ۱۹ درصد كل مبادالت تجاري دو جانبه 

آنها رسيده است. 
در واقع روند فزاينده اعمال تحريم ها عليه روسيه كه غالباً توسط امريكا 
اعمال مي شوند، روسيه را به سمت اجراي طرح كاهش وابستگي به دالر 
كه از سوي والديمير پوتين، رئيس جمهور اين كشور دنبال مي شود، 

سوق داده است. 
آنگونه كه به نظر مي رسد دور بعدي تحريم هاي امريكا عليه اين كشور، 

نظام مالي روسيه را هدف قرار خواهد داد. 

عضو كميس�يون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با اش�اره به اينكه س�هام عدالت 13 
ميليوني جهانگي�ري كاغذي اس�ت، گفت: 
اعالم چنين نرخ هايي جز باال بردن مطالبات 
و ايجاد توقع در م�ردم نتيجه ديگري ندارد. 
به گ��زارش خانه مل��ت، غالمعلي جعف��رزاده 
ايمن آب��ادي در واكن��ش به اظهارات اس��حاق 
جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور كه به تازگي 
گفته ارزش سهام عدالت ۱۳ ميليون تومان است، 
اظهار داشت: شايد روي كاغذ براي ارزش سهام 
عدالت اتفاقي افتاده باشد، منكر آن نمي شويم، 
اما اعالم چنين نرخ هايي و عدم پرداخت س��ود 
به سهام عدالت نتيجه اي ندارد.  عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأكيد كرد: با 
توجه به اينكه اعالم چنين نرخ هايي جز باال بردن 
مطالبات و ايجاد توقع در م��ردم نتيجه ديگري 
ندارد، از دولتي ها خواهش مي كنم مس��تندات 
ادعاي خود را براي اطالع مردم در روزنامه هاي 
كثيراالنتشار منتشر كنند.  نماينده مردم رشت 
در مجلس دهم گفت: ارزش س��هام عدالت بايد 

در مجامع آنها به تصويب برس��د و صورت هاي 
مالي شفاف داشته باشند؛ بنابراين بايد مستندات 
ادعاي رش��د ۱۴ ميليون سهام عدالت منتشر تا 
مشخص شود كه واقعا چنين رشدي داشته اند 
يا خير.  وي با اشاره به اينكه مجامع سودده سهام 
عدالت امكان توزيع س��ود ندارند، بيان داشت: 
تقريباً اكثر كارخانه ها مشمول سهام عدالت زيانده 
شده اند، اما افزايش ارزش سهام عدالت طبيعي 
اس��ت؛ چراكه ارزش افزوده آنها به اين معنا كه 
قيمت زمين و دستگاه هايشان افزايش يافته است.  
جعفرزاده ايمن آبادي با تأكيد بر اينكه كارخانه ها 
و مجامع سهام عدالت امكان پرداخت سود ندارد، 
توضيح داد: به تناسب افزايش ارزش دارايي هاي 
اين مجامع آنها زيانده شده اند و نمي توانند سودي 

پرداخت كنند. 
  اين نماينده مجل��س تأكيد كرد: اگ��ر ما بايد 
از افزايش ارزش س��هام عدالت ب��ه ۱۳ ميليون 
چنين برداشت كنيم كه سود پرداختي به مردم 
افزايش مي يابد بايد گفت خير همچنين اتفاقي 

نمي افتد. 

سهام عدالت 13 ميليوني جهانگيري كاغذي است
      خبر

آزادراه ته�ران – ق�م ب�ا هدف ارتقاي س�طح 
فن�ي و ايمن�ي و افزاي�ش خدم�ات ج�اده اي 
واگ�ذار مي ش�ود.  ب�ه بخ�ش خصوص�ي 
به گزارش سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
محمدرض��ا زماني��ان مدي��ركل دفتر نظ��ارت بر 
بهره برداري آزاد راه هاي اين س��ازمان با اعالم اين 
خبر گفت: براي ارتقاي سطح كيفي، فني و ايمني 
آزاد راه هاي دولتي موجود و از طرفي محدود بودن 
منابع اعتباري دولت، وزارت راه و شهرس��ازي بر 
اساس قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و 
ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي 
و پولي كشور، واگذاري بيش از ۱۳ آزادراه دولتي را 
در قالب طرح بهسازي، نگهداري و بهره برداري در 
دستور كار خود قرار داده است.  وي افزود: در اين 
جهت فراخوان شناسايي سرمايه گذار تأمين مالي 
براي آزادراه ته��ران- قم به عنوان يك��ي از آزادراه 
دولتي انجام شده و پس از طي تشريفات اداري، در 
نهايت، تفاهمنامه تأمين منابع مالي به ميزان ۲ هزار 
ميليارد ريال با سرمايه گذار منتخب تنظيم و مبادله 
شد و انتظار مي رود با توجه به مصوبه اخذ شده از 

هيئت وزيران در اين خصوص، ظرف دو ماه آينده 
قرارداد مشاركت نيز تنظيم و مبادله شود.  زمانيان 
با اشاره به اهداف اجراي اين طرح خاطر نشان كرد: 
اين اقدام با هدف افزايش درآمد آزادراه هاي دولتي و 
به موازات آن تأمين منابع مالي در جهت ارتقاي فني 
و ايمني و همچنين افزايش سطح خدمات جاده اي 
براي كاربران و استفاده كنندگان از آزادراه ها اجرايي 
مي شود.  وي همچنين در خصوص فرآيند واگذاري 
آزادراه هاي دولتي به بخش خصوصي افزود: پس از 
انجام مطالعات بهسازي و شناسايي نيازهاي فني و 
ايمني آزادراه ها و تعيين مبالغ اعتباري مورد لزوم، 
در نهايت بر اين اس��اس، مصوبه هيئت وزيران به 
منظور جذب سرمايه گذار اخذ و فرايند شناسايي و 
انتخاب سرمايه گذار انجام مي پذيرد.  مديركل دفتر 
نظارت بر بهره برداري آزادراه ها در خصوص طول 
دوره مش��اركت و مدت زمان در اختيار گذاشتن 
آزادراه هاي دولتي به بخش خصوصي اظهار داشت: 
بهره برداري و نگهداري آزادراه ها تا زمان مستهلك 
شدن سرمايه گذاري اوليه به همراه سود مصوب در 

اختيار طرف مشاركت خواهد بود. 

آزادراه تهران- قم خصوصي مي شود

رضا دهشيری| جوان


