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اخبار
مسوول گرانی مرغ مشخص شد!

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی
گفت :افزایش قیمت و گرانی مرغ از سوی
مرغداران است و محصوالت آنها در بازار به
قیمت کیلویی  ۱۵هزار تومان عرضه میشود.
این در حالی است که قیمت مصوب هر کیلو
مرغ  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان است.
مهدی یوسفخانی ،اظهار کرد :قیمت مرغ
تا به امروز روند کاهشی به خود نگرفته و تنها از
چند روز گذشته ،قیمتها ثبات پیدا کرده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی
ادامه داد :در حال حاضر مرغ با قیمت مصوب ،در
میدان بهمن کیلویی  ۱۲هزار تومان به واحدهای
توزیعی عرضه میشود و واحدهای فروش سطح
شهر هر کیلو از این مرغ را به قیمت  ۱۲هزار و
 ۹۰۰تومان عرضه میکنند.
وی خاطرنشان کرد :متأسفانه در حال
حاضر بسیاری از مرغداران ،مرغ را به قیمت
مصوب کیلویی  ۸۵۰۰تومان عرضه نمیکنند و
قیمت عرضه آنها در حدود کیلویی  ۱۰هزار و
 ۵۰۰تومان است که این محصول در نهایت در
بازار به قیمت کیلویی  ۱۵هزار تومان به فروش
میرسد.
یوسفخانی با بیان اینکه گرانی مرغ از
سوی مرغداران است ،اظهار کرد :مرغداران مرغ
زنده را با قیمتی بیش از قیمت مصوب عرضه
میکنند و واحدهایی که مرغ را به قیمت گران
خریداری و عرضه میکنند ،از سوی بازرسان
اصناف و تعزیرات با جریمه مواجه میشوند و
برخالف رویه همیشگی اصناف که فاکتور خرید
مالک گرانفروشی است؛ در زمینه قیمت مرغ،
مالک قیمت مصوب است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی
خاطرنشان کرد :تأمین مرغ با قیمت مصوب از
سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام میشود و
واحدهایی که مرغ را به قیمت مصوب دریافت
میکنند ،باید به قیمت مصوب آن را عرضه کنند.
از اواخر ماه گذشته قیمت مصوب مرغ به
کیلویی  ۱۲هزار و  ۹۰۰هزار تومان افزایش
یافت با این حال برخی از واحدهای خردهفروشی
سطح شهر از قیمتهای مصوب پیروی نمیکنند
بهگونهای که این محصول را به طور میانگین
کیلویی  ۱۵هزار تومان عرضه میکنند و مرتکب
گرانفروشی میشوند.

صادرات آلمان به ایران نصف شد

صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست
سال  ۲۰۱۹در پی تحریمهای آمریکا علیه
تهران ،نیمی کاهش پیدا کرد.
آمار دفتر آمار فدرال آلمان نشان داد فروش
به ایران از ژانویه تا ژوئن سال میالدی جاری در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۸ ،درصد
کاهش یافته و به  ۶۷۸میلیون یورو (۷۵۸.۸
میلیون دالر) رسیده است .واردات از ایران نیز
 ۴۳درصد کاهش پیدا کرد و به حدود ۱۱۰
میلیون یورو رسید.
انجمن بازرگانی  BGAدر واکنش به این
آمار گفت :این حقیقت که تجارت میان ایران
و آلمان افول کرده است ،متاسفانه تعجبآور
نیست .این انجمن به ماهیت فراسرزمینی
تحریمهای آمریکا اشاره کرد که شرکتهای
غیرآمریکایی را برای تجارت با ایران مجازات
میکند.
با وجود تصمیم آمریکا برای وضع مجدد
تحریمها علیه ایران ،کشورهای آلمان ،فرانسه
و انگلیس تالش میکنند با ایجاد کانال تجاری
مبتنی بر تهاتر با ایران ،برجام را نجات دهند.
اگر این مکانیزم که به اینستکس معروف است،
اجرایی شود در ابتدا محدود به کاالهایی مانند
مواد غذایی و دارویی خواهد بود که تحت
تحریمهای آمریکا قرار ندارند.بر اساس گزارش
رویترز ،صادرات سال گذشته آلمان به ایران
عمدتا ماشین آالت ،محصوالت شیمیایی ،خودرو
و قطعات خودرو بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

شرایط غیرعادی اقتصاد با تصمیمات
عادی مدیریت نمیشود

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه
امروز ما کامال متوجه شدهایم که اقتصاد ایران
با یک جنگ همه جانبه مواجه است ،اظهار کرد:
برای مدیریت این اقتصاد نمیتوان تصمیمات
عادی گرفت زیرا شرایط امروز غیرعادی است.
غالمحسین شافعی امروز در نشستی که در
محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد ،اظهار کرد:
وقتی اقتصاد یک کشور با جنگ مواجه است ،باید
در قوانین تغییراتی به وجود آورد زیرا نمیتوان در
شرایط جدید با استفاده از قاعدههای پیش از جنگ
جلو رفت .وی ادامه داد :حتی در صورتی که قوانین
تغییر نمیکند ،میتوان بسیاری از آنها را برای
یک مدت یک تا دو ساله فریز کرد و اجرای آنها
را به پس از عادی شدن شرایط ارجاع داد.رئیس
اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخی رویکردهای
اجرایی در اقتصاد ایران گفت :متاسفانه بسیاری
از تصمیمات ما کوتاهمدت و مقطعی هستند و به
همین دلیل نمیتوان بسیاری از آنها را برای حل
مشکالت اقتصادی کشور به کار گرفت.شافعی با
اشاره به برنامهریزی برای آغاز به کار مرکز پژوهش
اقتصادی بخش خصوصی در ایران ،تصریح کرد:
بررسیهای ما نشان میدهد که برای افزایش توان
اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد باید به یک
مرکز پژوهشی مرجع برسیم .خوشبختانه در دوره
قبلی اتاق بازرگانی موافقتها برای راهاندازی این
مرکز نهایی شد.به گفته وی ،با پیگیری مقدمات
الزم برای آغاز به کار این مرکز میتوان انتظار
داشت که تا پایان سال جاری قدمهای مثبتی
در این مسیر برداشته شود.رئیس اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نتوانسته رابطه
مطلوبی با حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کند ،گفت :با
پیگیریهای صورت گرفته در تعدادی از اتاقهای
بازرگانی تشکلهای فرهنگی و هنری آغاز به کار
کردند که امیدواریم در آینده نزدیک این تشکلها
در اتاق بازرگانی ایران نیز به شکل کشوری فعال
شوند و ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ قدرت بگیرد.
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در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار تصویب شد:

پیشنویس قانون آمار کشور نهایی شد

پنجاهونهمین جلسه شورای عالی آمار به
ریاست دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور و
رئیس شورای عالی آمار و با شرکت اعضای این
شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد.
دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور
و رئیس این سازمان در جلسه اظهار داشت :مرکز
آمار ایران هرماه بهصورت منظم شاخص قیمتها
را بهصورت رسمی اعالم میکند و در جلسات
هیئت دولت و با تأکید رئیس جمهور محترم به
این جمعبندی رسیدهایم که مرجع رسمی و تنها
مرجع اعالم تورم و رشد اقتصادی کشور ،مراکز آمار
ایران است.
رئیس شورای عالی آمار تصریح کرد که اگرچه
بر اساس قانون ،مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی
تولید و انتشار آمارهای کشور است ،اما این امر نافی
توانمندیها و ظرفیتهای بانک مرکزی نیست و
این بانک هم در تولید آمارهای مختلف فعالیتهای
ارزشمندی انجام میدهد ،اما ضرورت دارد که تمام

آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر
شود.

گزارش مذکور حاکی است که در
پنجاهونهمین جلسه شورای عالی آمار در مورد

چهار موضوع «حذف موازیسازی در تولید و
انتشار آمارهای رسمی شاخص قیمت و حسابهای
ملی» »،پیشنویس قانون آمار کشور» »،گزارش
پیشرفت برنامه ملی توسعه آمار کشور» و نیز»
تمدید فعالیت کمیته آمارهای بخش خصوصی به
مدت  ۲سال» تصمیمهای الزم اتخاذ و به عنوان
تصمیم شورای مذکور تصویب شد.
شایانذکر است که در جلسه شورای عالی
آمار ،نمایندگانی از بانک مرکزی ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،وزارت کشور ،سازمان اداری و
استخدامی کشور ،سازمان برنامهوبودجه کشور،
وزارت نیرو ،وزارت آموزشوپرورش ،وزارت راه و
شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
سازمان ثبتاحوال کشور ،شرکت پست و اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی حضور
داشتند.

نائب رییس اتاق ایران و چین  ۵دلیل آرامش بازار ارز را تشریح کرد:

خیالتان راحت! تا پایان سال ارز گران نمیشود

یک عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت اقتصادی و شرایط
سیاسی ایران پیشبینی کرد آرامش بازار ارز تا پایان سال تداوم داشته
باشد.
مجیدرضا حریری ،فعال اقتصادی و نائب رییس اتاق بازرگانی
ایران و چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال
یازده هزار تومان به خبرآنالین گفت :به نظر می رسد باالخره ابزارهای
مدیریتی برای مهار نوسان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و
بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این وضعیت میتواند در تزریق
آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود.
وی با اشاره به اینکه در دوره های افزایشی نیز من مسئولیت
را متوجه بانک مرکزی میدانم ،گفت :من همواره گفتهام هنگامی
که یک نوسان بیش از  ۱۵روز به طول میانجامد ،قطعا مسبب آن
بانک مرکزی است و اکنون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بازار ارز
میگذرد ،به نظر من بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته
است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد صادرات کشور
توسط چند ده شرکت دولتی و خصولتی انجام می شود ،ادامه داد:
اینجاست که سهم مدیریت مناسب در بازار روشن می شود ،در یک
سال گذشته که آقای همتی سکان امور در نهاد سیاستگذار پولی را بر
عهده دارد ،به بازار آرامش داده و تصمیمات وی در بخشهایی چون
نظارت عمال دست این نهاد برای مدیریت بازار را بازتر از هر زمانی
کرده است .این مهم ناشی از آن است که برای اولین بار در سالهای
پس از انقالب بانک مرکزی اختیاراتی در حد وظایف خود دارد و
خوشبختانه در این زمان جناب همتی هم با استفاده از توانایی موجود

عملکرد مقبولی داشتند.
او تاکید کرد :به طور مثال تا سال گذشته شاهد بودیم که تعداد
زیادی دستگاه پوز در کشورهای دیگر وجود داشت که از این طریق
به راحتی ارز کشور خارج میشد ولی خوشبختانه این دستگاهها جمع
آوری شدند و این راه بسته شد.
عالوه بر این نظارت بر ارزهای صادراتی به خوبی دنبال شد
و ارز نیما نیز به تدریج به قیمت بازار آزاد نزدیکتر شد .درنتیجه
مجموعه ای از عوامل در کنار سیاستگذاری های اصولی در شرایطی
که شوکهای سیاسی چون زدن پهباد آمریکایی ،بحران نفتکشها
و ...عمال کنترل بازار پول را در دست بانک مرکزی نگه داشت .این
در حالی است که پیش تر هر کدام از این اتفاقات می توانست بازار
ملتهب کند.
آرامش بازار ارز ادامه دارد
حریری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید
به سمت حمایت از تولید حرکت کند ،ادامه داد :در شرایط فعلی با
افزایش نرخ ارز  ،قاچاق نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست
داده است و فرصتی متفاوت برای حمایت از تولید ملی و با کیفیت در
ایران ایجاد شده و باید از این فرصت بهره الزم را برد.
حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت :این میان واردات
کشور به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود
گرفت به گونه ای که در دو سه سال پیاپی ساالنه کاهش  ۲۰تا ۲۵
درصدی در این بخش دیده شد .کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا
برای کاالهای خارجی را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات بازار
یاری رسانده است.

به گفته وی به این ترتیب توقف فعالیت دستگاههای پوز ،نظارت
بر بازگشت ارزهای صادراتی ،کاهش واردات و مهار قاچاق به همراه
مدیریت درست بازار مهمترین دالیل تداوم آرامش در بازار ارز است
و انتظار داریم بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات باقی بماند.
عضو اتاق ایران و چین در توضیح این مطلب ادامه داد :حمایت
از تولیدی که تاکنون در کشور صورت گرفته عمال یک شکست بزرگ
بوده است و در حالی که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما
در هیچ صنعتی سرآمد نیست زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار
 ۸۰میلیونی داخلی که سرانه مصرفی اندکی دارند را مدنظر دارد.
درنتیجه به باور من حمایت از تولید به شکلی که تاکنون صورت
گرفته به سود کشور نیست بلکه حمایت موثر ،حمایتی است کوتاه
مدت ،هدفمند و با آماده نمودن شرایط برای تولیدات گسترده برای
بازارهای جهانی است.

عضو شورای عالی کار اعالم کرد؛

برآورد اشتغال  3/5میلیون کارگر بدون قرارداد و بیمه

عضو کارگری شورای عالی کار گفت :امروز با
وجود وضعیت بد اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی
اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی
اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است.
علی خدایی در برنامه «تیتر امشب» که با
موضوع راه اندازی سامانه جامع روابط کار و ساماندهی
قراردادهای کار روی آنتن رفت ،اظهار داشت :در
صورت راه اندازی سامانه جامع روابط کار ،اگر ثبت
قراردادها در این سامانه انجام شود هیچ کارفرمایی
نمیتواند قرارداد سفید امضا ثبت کند.
وی با بیان اینکه نکته مهم در سامانه جامع
روابط کار ضمانت اجرایی این سامانه است که باید
با برگزاری جلسات تکمیلی به نتایج یکسان دست

پیدا کنیم ،افزود :هم اکنون با کارفرمایان شناسنامه
دار مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی کارفرمایان
متخلفی هستند که قرارداد سفید امضا می کنند.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه
مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف
است ،گفت :برآوردها حاکی از وجود  ۳.۵میلیون نفر
کارگر زیرزمینی در کشور است که در کارگاه های فاقد
هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و نظارت وزارت
کار و رفاه اجتماعی کار می کنند.
خدایی گفت :این سامانه بانک جامع اطالعاتی
کاملی برای حوزه روابط کار خواهد بود که می
توان با استناد به آن با اطالعات دقیق و آمار موثق
صحبت کرد نه بر اساس احساسات.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قراردادهای
سفید امضا جرم است و اگر اثبات شود کارفرما
حتما جریمه خواهد شد ،افزود :هم اکنون بیش از
 ۹۶درصد قراردادهای مکتوب و ثبت شده که قابل
بررسی باشند ،موقت هستند.
قراردادهای سفید کارگری بیشتر در
صنوف است
در ادامه این نشست نیز اصغر آهنی ها ،عضو
کارفرمایی شورای عالی کار در ارتباط تلفنی با
برنامه گفت :امروز قراردادهای سفید امضا در بخش
های کاری و تولیدکنندگان اصال مطرح نیست.
شاید در برخی صنوف که یکی دو نفر کارگر دارند
این تخلف صورت می پذیرد و چیزی نیست که

عام باشد.
وی افزود :باید پایه همه کارها بر اساس قانون
باشد و همکاری همگانی برای اجرای قانون در
جامعه الزامی است.
آهنی ها در ادامه با شاره به اینکه قانون به
کارفرما این اجازه را داده که با کارگر هم قرارداد
دائمی و هم موقت ببندند ،گفت :بحث مهم این
است که وقتی بحث اقدام قانونی در میان باشد
و از سویی دیگر مخاطرات زیادی از جمله امنیت
شغلی ،مسائل اقتصادی و بازار در میان باشد بالطبع
کارفرما با توجه به پارامترهای موجود از راهکارهای
قانونی استفاده می کند که هیچ اشکالی در آن
دیده نمی شود.

هشدار درباره موج جدید حمالت سایبری علیه شرکتهای نفتی
تهدید هکرها برای زندگی انسانها ،رخنه اطالعاتی و از کار
افتادن سیستمها از سوی خودروسازان و شرکتهای نفت و گاز بسیار
جدی گرفته شده است.
کارشناسان امنیت و انرژی به خودروسازان و شرکتهای نفت
و گاز و نیروگاهها درباره تاثیر مخربی که هکرهای شبکه و سیستم
رایانهای میتوانند در هر لحظهای ایجاد کنند ،هشدار دادهاند.
خودروسازان ارتباط خود را با هکرهای کاله سفید که در کشف
آسیب پذیریها تخصص دارند تقویت کردهاند تا از کمک آنها بهره
بگیرند .شرکت امنیتی دراگوس به شرکتهای نفت و گاز درباره گروه
هک جدیدی که شرکتهای نفت و گاز و مخابرات را هدف گرفته،
هشدار داده است.
خودروسازان روابطشان را با هکرهای کاله سفید که راهکارهای
فوری برای مشکالت تهدیدکننده عرضه میکنند ،تقویت کردهاند.
خودروسازان و تامین کنندگان قطعات خودرو به تازگی کنوانسیون
امنیتی  DEF CONرا در الس وگاس اسپانسر کردند که اکثر
شرکت کنندگان آن برای حفظ هویتشان ثبت نام نکرده بودند و

در این رویداد به انجام بازی و هک سیستمهای امنیتی خودروها
پرداختند.
فولکس واگن ،فیات کرایسلر اتوموبیل ،شرکتهای تامین قطعه
 Aptiv PLCو  NXPاز جمله شرکتهایی بودند که اسپانسری
رویداد امسال را برعهده داشتند .این شرکتها نگرانیهای جدی
نسبت به هکرهای کاله سیاه دارند که قادرند آسیب پذیریهای
امنیت یارانهای را پیدا کرده و از آنها برای مقاصد مالی شخصی خود
یا به دالیل خرابکارانه دیگر استفاده کنند .خودروسازان و شرکای
فناوری آنها مایل هستند با هکرهای کاله سفید پیمان همکاری
ببندند که بازی را بلد هستند اما مایل هستند برای متوقف کردن
هکرهای کاله سیا ه پول بگیرند.
شرکتهای نفت و گاز به نظاره رخنههای امنیتی که در سالهای
اخیر رخ داده است و میتواند تولید و صادرات آنها را نابود کند نشستهاند.
شرکت امنیتی متخصص دراگوس یک گروه هکری سازمان یافته را
شناسایی کرده که آماده میشود چنین مسیری را در پیش بگیرد.
شرکت امنیت صنعتی دراگوس اخیرا درباره گروه هکری هگزان

که شرکتهای نفت و گاز و مخابرات در سرتاسر آفریقا و خاورمیانه
را هدف میگیرد ،هشدار داده است .دراگوس مشاهده کرده است
این گروه که یک سال پیش رصد شد ،در ماههای اخیر فعالیتش را
افزایش داده است.
این شرکت امنیتی مشاهده کرده که گروه هگزان شرکتهای
مخابرات و گوشیهای آنها را به عنوان راهی برای دسترسی به شبکه
شرکتهای نفت و گاز هدف گرفته است.
دراگوس اعالم کرده که نمیتواند اطالعات حساس را برمال کند
اما هگزان دستگاهها ،میان افزارها یا شبکههای مخابراتی را هدف
گرفته و آلوده میکند که میتواند برای رخنه به شبکه شرکت مورد
نظرشان مورد استفاده قرار بگیرد .این شرکت امنیتی تا حدودی
اطمینان دارد ک ه این گروه هکری هنوز نتوانسته شبکههای کنترل
صنعتی را مختل کند اما ممکن است از نفوذ به شبکه های مخابراتی
به عنوان اهرمی برای عملی کردن نیات خود بهره ببرد .بر اساس
گزارش اویل پرایس ،دراگوس اعالم کرد انتظار میرود گروه هگزان
هدف گرفتن شرکتهای نفت و گاز در خاورمیانه را افزایش دهد.

دبیرکل انجمن صنفی شرکتهای صنعت پاالیش نفت :مقصر گرانی روغن موتور نیستیم

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای
صنعت پاالیش نفت گفت :در چند ماه اخیر بحث
قیمتگذاری فراوردههای ویژه به نوعی مطرح شده
که گویی ما مقصر افزایش قیمت روغن موتور
هستیم ،اما در این خصوص باید بگوییم مسئول
نظارت بر قیمت روغن موتور وزارت صمت است و
ما تنها مسئول توزیع مواد اولیه هستیم.
ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان
اینکه بر اساس مصوبهای در آذر ماه سال 1397
دولت اختیار قیمتگذاری فراوردههای ویژه نفتی
را به پاالیشگاههای خصوصی واگذار و آنها نیز
این اختیار را به انجمن دادند ،اظهار کرد :از آن
زمان قیمت فراوردههای ویژه براساس فرمولها
و آیتمهایی که در سنوات گذشته توسط وزارت
نفت و پاالیش پخش تعیین قیمت میشده با همان
فرمولها تعیین قیمت و کشف قیمت صورت گرفته
و به بورس عرضه میشود.
وی افزود :بعضا مشاهده میکنیم که به دلیل

کاهش یا افزایش قیمت برخی از صنعتگران
وابسته شروع به فضاسازی میکنند و این در حالی
است که بر اساس این فرمول قیمت فراوردههای
ویژه نفتی به دست میآید و دولت نیز نمیتواند
قیمتها را افزایش و یا کاهش دهد.
عاشوری تصریح کرد :هر زمان که قیمت نفت
خام کاهش یابد به همان اندازه قیمت فراوردههای
ویژه در بورس ارزانتر میشود و زمانی که قیمت
نفت خام افزایش یابد شرایط برعکس خواهد شد
اما در هر صورت ما تابع فرمولی هستیم که تعیین
آن فرمول دست ما نیست.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای
صنعت پاالیش نفت با اشاره به سوددهی شرکتها
گفت :فعالیت بخش خصوصی چه در حوزه
روغنکارها و غیرسازها و چه در بخش پاالیشگاهها
آخر سال به صورت کامل مشخص میشود و با
توجه به اینکه شرکتها بورسی هستند سود این
شرکتها کامال مشخص است و باید گفت که در

سال  1397شرکتهای پاالیشی با این حجم از
سرمایهگذاری که باالی  ۳۰۰هزار میلیارد تومان
است در سال گذشته تنها  4تا  ۹درصد سود
داشتهاند.
وی افزود :این مسئله در حالی است که فعاالن
در حوزه روغنسازی در سال گذشته از  ۱۵تا ۳۱
درصد سود داشتهاند .به همین دلیل باید صراحتا
اعالم کنم که تعیین قیمت فراوردههای ویژه نفتی
به طور کامل توسط دستگاههای نظارتی رصد
میشود و ما نه گرانفروش هستیم و نه کاالی
خود را ارزان به فروش میرسانیم بلکه با توجه به
فرمولهایی که داریم فراوردههای ویژه نفتی را وارد
بورس میکنیم.
کاهش قیمت فراوردههای ویژه نفتی تا
 ۲۶درصد
وی تصریح کرد :سه ماه پیش  ۱۳درصد
کاهش قیمت داشتیم ،سه روز پیش نیز از  ۶درصد
تا  ۲۶درصد فراوردههای ویژه نفتی کاهش قیمت

یافت این در شرایطی است که فرایند نظارت بر
تولید ،مصرف و شبکه توزیع بر عهده وزارت
صمت است و ما تنها مواد اولیه روغن را تحویل به
روغنسازها میدهیم.
عاشوری با بیان اینکه بنده هفته گذشته
که قیمتها افزایش یافت به جهانگیری رئیس
کمیسیون انرژی و وزیر نفت نامهای ارسال کردم
و در آن نامه آمده بود که  ۲۴درصد افزایش
برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و
الزم است که دولت یارانهای را در اختیار ما قرار
دهد و ما تنها  ۱۰درصد افزایش قیمت داشته
باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش به این
نامه چه بود؟ گفت :کارگروهی تحت این عنوان
فعال شده اما قطعا در این کارگروه افرادی هستند
که ممکن است تخلفاتی را داشته باشند اما در هر
صورت نظارت بر کنترل ،توزیع و حتی تولید بر
عهده روغنسازها و قیرسازها است.

بانك
شمارش معکوس شرکت در قرعهکشی
حساب های پس انداز بانک ملی

شمارش معکوس برای شرکت در چهلمین
مرحله قرعهکشی جوایز حساب های قرض
الحسنه پس انداز بانک ملی ایران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز حساب های
قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران پاسخی
به نیت خیرخواهانه مشتریان گرانقدر است که
شرکتکنندگان عالوه بر بهره مندی از اجر
معنوی ،می توانند شانس خود را برای دریافت
یکی از جوایز نفیس و ارزشمند آن امتحان کنند.
 91کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید
مسکن تنها بخشی از جوایز نفیس این دوره از
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه است.
 31مردادماه آخرین مهلت افتتاح حساب
و یا افزایش موجودی این حساب هاست و
عالوه بر جوایز ویژه کمک هزینه خرید واحد
مسکونی 291 ،کمک هزینه خرید خودروی
داخلی هر یک به ارزش  700میلیون ریال،
 391کمک هزینه  300میلیون ریالی ازدواج
و  591کمک هزینه خرید لوازم خانگی
تولید داخل هر یک به ارزش  200میلیون
ریال بخشی دیگر از جوایز برای پاسخ به
خیراندیشی و نیک اندیشی مشتریان است.
همچنین یک هزار و  91کمک هزینه 10
میلیون ریالی خرید صنایع دستی و 750
هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از جوایز
چهلمین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای
قرض الحسنه پسانداز بانک ملی ایران است.
باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی
 500هزار ریالی در روز قرعهکشی شرایط الزم
برای شرکت حسابها در قرعهکشی و حفظ
حداقل موجودی حساب به مبلغ  500هزار
ریال به مدت سه ماه یا  90روز متوالی در طول
دوره قرعهکشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح
حساب یا افزایش موجودی شرط کافی برای
اعطای جوایز به برندگان حسابهاست.

تولد پلی پاد ،نخستین ابر استریم
بازیهای ویدیویی در ایران و
خاورمیانه با حمایت بانک پاسارگاد

«پلیپاد» نخستین ابر استریم بازیهای
رایانهای در ایران و خاورمیانه ،توسط شرکت
فناپ و با حمایت بانکپاسارگاد متولد شد.به
گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد« ،پلی پاد»
در بستر سرزمین هوشمند پاد ،توسط شرکت
فناپ و با حمایت بانکپاسارگاد ،امکان تجربه
آنالین بازیهای رایانهای را با کیفیت بسیار
خوب ،تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز
به سختافزاری قدرتمند ،روی انواع رایانه،
گوشیهای همراه و حتی تلویزیون ،به کاربر
میدهد.بر اساس این خبر ،از سیستمهای
مچمیکینگ ( )Matchmakingتا قابلیت
برگزاری لیگهایی با محوریت بازیهای
گوناگون ،به این هدف در پلیپاد قرار گرفتهاند
که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی برای
بازیسازها ،بازیبازها و استریمرها شود.
در جهان ،تنها شرکتهای بزرگ اقدام به
ساخت نسخههای مختلف از این پلتفرم کردهاند
و پلی پاد ،در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد
است.
گفتنی است عالقمندان میتوانند با مراجعه
به وبسایت  PlayPodبه آدرس HTTPS://
 play.pod.landبهصورت آنالین اولین
تجربهی بازیهای استریمی را آغاز کنند.

تفاهم نامه همکاری بانک قرض الحسنه
مهرایران با سازمان مرکزی تعاون
روستایي ايران

تفاهم نامه همکاری برای حمایت از تعاونی
ها و تشکل هاي حوزه هاي کشاورزي و روستايي
با پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ،ميان دکتر
مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحسنه
مهرايران و حسين شيرزاد رئيس هيات مديره و
مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران
امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه
مهرایران ،استفاده از ظرفیت ها و قابلیت هاي
تسهيالت خرد قرض الحسنه بانک قرض الحسنه
مهر ايران به منظور تامين منابع مالي مورد نياز
شبکه تعاوني ها و تشکل هاي تحت پوشش سازمان
مركزي تعاون روستايي ايران از اهداف اصلي اين
تفاهمنامه است.
در این تفاهمنامه ،سازمان مرکزی تعاون
روستایی ايران اتحاديه هاي تحت پوشش خود را
بمنظور استفاده از تسهيالت قرض الحسنه متناسب
با تامين مالي در جهت رفع نيازهاي مالي و اعتباري
کشاورزي و معيشتي اعضاء در سطح استانها
و شهرستانها به بانک قرض الحسنه مهرايران
هدايت مي نمايد.بر این اساس ،کارگروهی مرکب
از نمایندگان طرفین بمنظوراجرايي نمودن ،تبيين
اقدامات و تدوين دستور العمل اجرايي مورد نياز و
نظارت بر حسن انجام اين تفاهم نامه تشکيل شده
و اعضاي آن از سوي مديران عامل بانک و سازمان
تعيين مي شوند.

رشد ۷درصدی پرداخت تسهیالت مسکن

ماه گذشته  ۶۰هزار فقره انواع تسهیالت از
سوی شعب بانک مسکن پرداخت شد که رشد
 ۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
عملکرد بانک در تیر ماه  ۹۸حاکی از آن است که
ماه گذشته بیش از  ۶۰هزار فقره انواع تسهیالت
از سوی شعب بانک مسکن به متقاضیان دریافت
اعتبار مالی پرداخت شد .این میزان تسهیالت ارزش
ریالی معادل  ۲هزار و  ۷۵۴میلیارد تومان داشته
است که به لحاظ ارزش از رشد  ۷درصدی در
مقایسه با حجم پرداخت در تیر  ۹۷برخوردار شده
است.بانک مسکن در نخستین ماه از تابستان امسال
موفق شد حجم پرداخت تسهیالت به حوزههای
مختلف در بخش مسکن و ساختمان و البته سایر
بخشهای اقتصادی را  ۷درصد در مقایسه با مدت
مشابه در سال  ۹۷افزایش دهد.

