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حسینی:

افزایش قیمت بنزین گریبان کاالهای اساسی را میگیرد

کویت متعهد به اجرای توافق کاهش
تولید نفت است

وزی��ر نفت کویت اعالم کرد که کش��ورش
به اجرای تواف��ق جهانی کاهش تولید نفت
متعه��د اس��ت.به گ��زارش مهر ب��ه نقل از
رویترز ،خالد الفاضل ،وزیر نفت کویت ،دیروز
(دوش��نبه ۲۱ ،مردادماه) اعالم کرد که این
کشور به اجرای توافق کشورهای صادرکننده
نفت برای کاهش تولید بهمنظور حمایت از
قیمت نفت« ،کامال متعهد» است.وی اعالم
کرد کویت تولید نفت خود را فراتر از میزان
تعیینشده در این توافق ،کاهش داده است.
وزیر نفت کویت گفت :پایبندی کویت در ماه
ژوئیه گذش��ته ،نزدیک به  ۱۶۰درصد بوده
است.الفاضل اعالم کرد که نگرانی از رکود
اقتص��اد جهانی که ب��ر قیمتها تأثیر منفی
گذاش��ته است ،اغراقآمیز هستند و تقاضای
جهانی نفت در نیمه دوم سال جاری میالدی
افزایش خواهد یافت.س��ازمان کش��ورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش چندی
پیش تصمی��م گرفتن��د توافق خ��ود برای
کاهش تولید روزانه یک میلیون و  ۲۰۰هزار
بشکه نفت را تا پایان ماه مارس سال ۲۰۲۰
میالدی تمدید کنند.
واردات برنج آزاد شد

گمرک ای��ران با ص��دور بخش��نامه ای به
گمرکات اجرایی سراس��ر کشور ،ممنوعیت
فصل��ی واردات برنج را لغ��و کرد.به گزارش
مهر ،بر اس��اس ابالغ بخش��نامه گمرک به
گم��رکات اجرایی سراس��ر کش��ور ،اجرای
بخشنامه لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج
در س��ال جاری توسط تمامی گمرکات الزم
االجرا شد.بر اساس این بخشنامه که توسط
مدیرکل مرک��ز واردات و امور مناطق آزاد و
ویژه گمرک ابالغ ش��ده است ،واردات برنج
در س��ال جاری با رعایت کامل مقررات آزاد
شد.
اوپک کاهش بیشتر تولید را
بررسی میکند

تحلیلگ��ران اعالم کردند ک��ه به دلیل افت
قیمت نفت در پی تشدید تنشهای تجاری
بین آمریکا و چین ،ممکن است اوپک تولید
خود را بیش��تر کاه��ش دهد.به گزارش مهر
به نق��ل از پایگاه خبری گال��ف نیوز ،روند
کاهش قیمت نفت در هفته گذش��ته سبب
ش��د گزارشهایی درباره تماس عربستان با
دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده
نف��ت (اوپک) درب��اره چگونگ��ی مهار افت
قیمتها ،منتشر ش��ود و گمانهزنیها درباره
احتمال دور جدیدی از کاهش تولید س��بب
شد قیمت نفت در پایان هفته گذشته کمی
افزایش یابد.ادوارد بل ،تحلیلگر بانک امارات
انبیدی ،گفت :اکنون بازار نفت به ش��کلی
گس��ترده پرنوسان و پویاس��ت و مهمترین
عام��ل هدایتکننده ،نگران��ی درباره جنگ
تجاری آمریکا و چین اس��ت .در چند هفته
آینده تعرفههای باالتر جدید ایجاد میشوند
و تقریب�� ًا تجارت همه کاالها میان آمریکا و
چین را در بر میگیرند و این مس��ئله موجب
کند شدن رشد اقتصادی و اقدام متقابل چین
میش��ود.وی اعالم کرد ک��ه واکنش اوپک
ممکن اس��ت در قالب تشدید کاهش تولید،
یا فش��ار به تولیدکنندگان برای پایبندی به
توافق کاهش تولید نفت باشد.این کارشناس
گف��ت :خبرهایی بوده اس��ت درب��اره اینکه
عربستان تالش میکند دیگر تولیدکنندگان
را قانع کند تالش و اقدام کنند؛ سازوکارهای
موج��ود برای آنها ،کاهش تولید یا تش��ویق
دیگران به تحق��ق اهداف تولید مورد توافق
اس��ت و فرات��ر از آن ،کار چندانی نمیتوان
انجام داد.
پروازها به جزیره ابوموسی روزانه شد

س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری از برقراری
همه روزه پروازهای بندرعباس-ابوموس��ی
خبر داد.ب��ه گ��زارش س��ازمان هواپیمایی
کش��وری ،رضا جعفرزاده گفت :صبح دیروز
در دیدار استاندار هرمزگان با رئیس سازمان
هواپیمایی کش��وری افزایش پروازهای این
اس��تان در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان
اینک��ه در دی��دار مذکور توس��عه پروازهای
اس��تان هرم��زگان ب��ا برق��راری پروازهای
ابوموس��ی  -بندرعباس و تهران – جاسک
در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه اس��ت ،افزود:
موافقت شد در راس��تای افزایش پروازها به
س��واحل شرقی کش��ور هفته ای دو پرواز از
تهران به جاس��ک و بالعک��س برنامه ریزی
ش��ود.به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی
کش��وری در حال حاضر هفت��ه ای دو پرواز
از بندرعباس به ابوموسی انجام می شود که
مقرر ش��د این پروازها به ص��ورت روزانه از
بندرعباس به ابوموسی انجام و از  ۲پرواز در
هفته به  ۷پرواز برسد.در این نشست همتی
استاندار هرمزگان در خصوص اهمیت توسعه
سواحل مکران و لزوم برخورداری آن منطقه
از امکان استفاده بهینه از حمل و نقل هوایی
در توسعه آن سواحل مطالبی را اشاره کرد.

عضو کمیس��یون بودجه مجلس میگوید:
دول��ت میخواهد ضعف خ��ود را در حوزه
تامین کاالهای اساس��ی با افزایش قیمت
حامله��ای ان��رژی جبران کن��د اما این
دی��دگاه قاب��ل پذی��رش نیس��ت .محمد

حس��ینی در گفتوگ��و ب��ا خان��ه مل��ت
درخص��وص وضعی��ت تولی��د ،مصرف و
قیمت حاملهای انرژی در کش��ور ،گفت:
قیمت بس��یار پایین حاملهای انرژی در
ایران قابل کتمان نیس��ت و این مس��ئله
موجب ایجاد عدد بزرگ یارانه یا سوبسید
در کشور ش��ده و اگرچه برای اصالح این
مهم س��ناریوهایی طراحی شده است اما
اینک��ه دولت میخواهد ضع��ف خود را در

حوزه تامین کاالهای اساس��ی با افزایش
قیم��ت حاملهای انرژی جبران کند قابل
پذیرش نیست چراکه این دو مولفه از هم
جدا هستند.نماینده مردم تفرش ،آشتیان و
فریمان در مجلس ش��ورای اسالمی دلیل
اصلی مخالف��ت مجلس با افزایش قیمت
حامله��ای انرژی را بیاطالعی از س��از
و کار ش��بکه توزیع کاال و ش��بکه توزیع
یارانهها ازس��وی دولت دانس��ت و افزود:

مجلس��یان نگرانند که با گرانی بنزین ،باز
ه��م حباب روانی افزای��ش قیمت گریبان
کاالهای اساس��ی را بگیرد و مش��کالت
اقتصادی کش��ور بیشتر از این شود .وی
یادآور شد :وجود منابع و ذخایر عظیم انرژی
در کشور ،ایران را به یکی از بزرگترین و
مهمترین کش��ورهای دارای منابع انرژی
دنیا بدل کرده اما درحالی که رشد مصرف
بنزین در بس��یاری از کش��ورهای جهان

متوقف شده است ،ایران همچنان در صدر
کشورهای دارای باالترین رشد قرار دارد.
به گفته عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی آمارها
نش��ان میدهد که اگ��ر افزایش مصرف
بنزین با ش��تاب کنونی ادام��ه یابد تا چند
س��ال دیگر نیاز به یک پاالیش��گاه جدید
به مقیاس پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس
خواهیم داشت.

مدیرعامل و منتشر کننده فهرست حقوق های نجومی از صندوق بازنشستگی کنار گذاشته شد

برکناری؛ مزد شفاف سازی مدیرجوان

گروه اقتصادی :س��ید میع��اد صالحی مدیرعامل  ۳۷س��اله
صندوق بازنشس��تگی کش��وری بعد از چهار ماه فعالیت در
صندوق بازنشستگی دیروز از سمت خود برکنار شد.آنطور که
مهر خبر داده ،گفته می شود برکناری صالحی با دستور رئیس
جمهور انجام شده است.مختاری مشاور مدیرعامل صندوق
بازنشس��تگی کش��وری نیز در گفتوگو با تسنیم با اشاره به
برکناری میعاد صالحی مدیر عامل جوان صندوق بازنشستگی
اظهار کرد :با دس��تور رئیس جمهور ،صالحی برکنار شد.وی
تصریح کرد :البته رئیس جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در
صندوق مخالف بود.خبرهای رس��یده حکایت از آن دارد که
ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست ،جایگزین وی
شدهاس��ت.صالحی در آخرین توئیت خود نوشته بود :هرچه
امور صندوق بازنشس��تگی را ش��فافتر می کنیم ،فشارها و
تخریبها نیز بیشتر میشود .گام مهم بعدی ،انتشار جزییات
پروندهها و پروژههای چند صد و چندهزار میلیارد تومانی است.
دهم فروردین  ،۹۸محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،دکتر سید میعاد صالحی  ۳۶ساله (متولد  ۱۳۶۱در
تهران) را به مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب
کرد.سید میعاد صالحی متولد  ،۱۳۶۱دانش آموخته دکتری از
دانشگاه صنعتی شریف ،عضو بنیاد ملی نخبگان و از اعضای
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است .صالحی که دارای
س��وابق علمی تجارب مدیریتی و سوابق درخشان نخبگانی
است با پیشنهاد مورخ  ۲۶/۱۲/۹۷هیات امنای سازمان تامین
اجتماع��ی و صندوقهای تابعه و حکم وزیر تعاون کار و رفاه
اجتماعی به این سمت منصوب شده است .وی پیش از این به
عنوان مشاور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه
مسئولیت داشته است.از سوابق صالحی میتوان به قائم مقامی
هلدینگصنایعمعدنیصندوقبازنشستگیکشوری،عضویت
در هیئت مؤسس و هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی،
عضوی��ت در هی��أت مدیره صندوق حمای��ت از تحقیقات و
توسعه صنایع الکترونیک ،سرپرستی طرحهای صنایع نوین

و  ...یک دس��تگاه اجرایی منتشر میشد و افراد میتوانستند
با مراجعه به س��ایت صندوق بازنشستگی از جزئیات حقوق
و مزایا مدیران صندوق بازنشستگی مطلع شوند.در پی این
اقدام صالحی مشخص ش��د که مدیران زیادی در صندوق
بازنشس��تگی حقوقهای نجومی دریافت میکنند؛ به طور
مث��ال یکی از مدیران آتیه صبا در س��ال  ۹۷مجموعا ۶۴۸
میلیون دریافتی داشته که شامل  ۴۳۶میلیون تومان حقوق
و  ۲۱۲میلی��ون تومان نیز پاداش بوده اس��ت.البته حقوق و
پاداشهای نجومی مدیران صندوق بازنشستگی به همین
یک مورد خالصه نمیشد و بررسی دقیقتر در لیست منتشر
شده نشان میداد که  ۵مدیر نفر از مدیران صندوق جمعا ۲.۵
میلیارد تومان در سال گذشته دریافتی داشتند.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،مشاور معاون رئیس جمهور و
ریاست بنیاد ملی نخبگان در امور نخبگان و استعدادهای برتر،
عضویت و دبیری کمیس��یون نخبگان شورای عالی انقالب
فرهنگی ،عضویت در کمیته اس��تعداد درخشان وزارت علوم
و عضویت در کمیته نگارش س��ند راهبردی کش��ور در امور
نخبگان و عضویت در شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای
عالی انقالب فرهنگی اشاره کرد.همچنین رتبه اول نهمین
جش��نواره خوارزمی در بخش پژوهشهای کاربردی و رتبه
سوم چهاردهمین جشنواره خوارزمی در بخش پژوهشهای
توسعهای ،دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکترا در سال
 ،١٣٩٠رتبه دوم مسابقات جهانی حفظ و قرائت قران کریم
در کش��ور مصر ،انتشار مقاالت متعدد در ژورنالهای داخلی
و خارجی ( )ISIو مجری طرحهای پژوهش��ی ،تحقیقاتی،
صنعتی و ملی از دیگر س��وابق صالحی است.البته مخالفان
این انتصاب نیز این سوال را مطرح میکردند که چگونه یک
جوان س��ی و اندی س��اله بدون تجربه اجرایی ،وارد عرصه
مش��اوره شده و س��ریع ًا به درجه مدیرعاملی صندوق بزرگ

کاهش۹هزارتومانی قیمت دام سنگین

چراقیمتمصرفکنندهکاهشنمییابد؟

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه
قیمت دام س��نگین در دو ماه اخیر حدود  ۹هزارتومان
کاهش یافته اس��ت ،گفت :بیتاثیری این امر بر روی
قیمت گوش��ت ،به دلیل ضعف دس��تگاههای نظارتی
است.سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان
اینکه قیمت دام س��نگین برای تولیدکنندگان کاهش
یافته است ،اظهارداشت :از  ۲ماه قبل قیمت هرکیلوگرم
گوس��اله نر زنده حدود  ۹هزارتومان کاهش یافته و از
حدود  ۳۹هزارتومان به  ۳۰هزارتومان رسیده است.وی
درباره اینکه چرا این کاهش قیمت و بحث انباشت دام
سبک و سنگین در کشور ،بر قیمت گوشت تاثیرگذار
نبوده و قیمت برای مصرف کنندگان کاهش نمی یابد؟،
اف��زود :ما همواره از فاصله ای که بین تولید و مصرف
وجود دارد ،انتقاد کرده ایم در این میان باید دستگاه های
نظارتی ورود و مساله را کنترل کنند .در واقع ضعف در
ای��ن حوزه موجب ایجاد چنین تفاوت قیمتهایی می
شود .این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :تا زمانی
که ش��رایط به این صورت باشد ،کاهش قیمت برای
تولیدکننده ،تاثیری در قیمت نهایی برای مردم ندارد.
مقدسی درباره اینکه آیا ذبح حدود یک میلیون راس دام
(براساس اعالم رئیس سازمان دامپزشکی کشور) در روز
عید قربان ،بر کاهش انباشت در کشور تاثیرگذاراست؟،

گفت :در بحث دام س��بک تاثیرات��ی دارد اما در بحث
دام س��نگین خیر .چون میزان ذبح دام سنگین در عید
سعید قربان زیاد نیست.وی ادامه داد :مردم برای کشتار
یک گوسفند در عید قربان حدودا باید  ۲میلیون تومان
هزینه کنند درحالی که برای یک گوساله نزدیک به ۱۵
میلیون تومان باید هزینه کنند که در شرایط کنونی ،از
عهده مردم بر نمی آید و بیشتر حاجیان ترجیح می دهند
دام سبک قربانی کنند.این فعال بخش خصوصی افزود:
بهترین راه برای برطرف کردن انباش��ت دام این است
ک��ه دولت اجازه صادرات دام از کش��ور را با ارز نیمایی
بدهد .درحال حاضر واردات با ارز نیمایی آزاد است و در
مقابل باید به ما نیز اجازه صادرات داده شود تا چالشی
را که با آن مواجه هس��تیم ،برطرف ش��ود .مقدسی
در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به افزایش
توزی��ع نهاده های دامی در کش��ور ،گفت :ما در ایامی
دچار خودتحریمی ش��ده بودیم و تجار از عرضه نهاده
های وارداتی به بازار خودداری می کردند همین مساله
باعث ایجاد قیمت های کاذب ش��ده بود.وی تصریح
ک��رد :درحال حاضر قیمت ه��ای کاذب از بین رفته و
نهاده های دامی با نرخ های مصوب(کنجاله سویا هر
کیلوگرم  ۲۴۵۰تومان ،ذرت  ۱۳۵۰تومان و جو ۱۳۵۰
تومان) عرضه می شوند.

آگهی تغییرات شرکت فراز پردازش آرکا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 388910
و شناسه ملی  10320386493به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  28/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :افراد ذیل به سمت اعضای هیئت
مدیره برای مدت نا محدود انتخاب شدند :مهدی سبزواری با شماره ملی 0075594560
سیما تن ساز با شماره ملی 1-0081693699
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()563947
آگهی تغییرات ش��رکت آرمان س��یمای ایده آل سهامی خاص به شماره ثبت 304508
و شناسه ملی  10103447186به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
العاده مورخ  29/02/1396تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  :آقای حس��ین غالمی به کد ملی
 0062657682به س��مت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدی��ره و آقای امیر احمد
گنج��ی به کد ملی  0066997501به س��مت مدیر عامل و عضو هیئ��ت مدیره و آقای
محم��ود غالمی به کد ملی  0901812161به س��مت عضو هیت مدیره و آقای س��تار
برزگر گنجی به کد ملی  5099424171به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت
مدیره برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور
ش��رکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت
مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت  .آقای رحیم پناه زاده به
ش��ماره ملی  5078790365به عنوان ب��ازرس اصلی و آقای محمد مهدی آدابی فر به
ش��ماره ملی  0065914392به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب
شدند 2
س��ازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()563948

بازنشستگی کشوری منصوب میشود؟هنوز اندک زمانی از
انتصاب صالحی نگذشته بود که برخی منابع از تذکر روحانی
ب��ه وزیر رفاه نوش��تند و از نارضایتی رئیس جمه��ور از این
انتصاب خبر دادند.البته روحانی پیشتر نیز به برخی انتصابات
وزرا واکنش نشان داده بود ،پاییز گذشته پس از آنکه رحمانی،
وزی��ر صنعت ،فردی به نام «کامبیز مه��دی زاده» که داماد
رییس جمهور است را به س��مت معاون منصوب کرده بود،
روحانی بالفاصله س��اعتی بعد او را توبیخ کرد و خواستار لغو
آن ش��د .فردای آن روز اعالم ش��د که با استعفا ماجرا خاتمه
پیدا کرده است.

انتش�ار فهرس�ت حق�وق ه�ای نجوم�ی از صن�دوق

بازنشستگی

مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری تیرماه امسال
برای نخستین بار لیس��ت حقوق و مزایای مدیران عامل و
هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه
آن را منتش��ر کرد.در واقع شاید بتوان گفت این نخستین بار
بود که میزان مجموع حقوق ،مزایا ،اضافه کار ،کارانه ،پاداش

 برکن�اری صالحی بع�د از وعده به افش�ای قراردادهای

چندهزار میلیاردی

دو روز پیش نیز صالحی وعده انتش��ار قراردادهای چند هزار
میلی��اردی صندوق بازنشس��تگی را داده ب��ود و در صفحه
اینستاگرام خود نوشته بود که هرچه امور صندوق بازنشستگی
را شفافتر میکنیم ،فشارها و تخریبها نیز بیشتر میشود.
البته یک ماهی میشود که تعدادی از نمایندگان مجلس به
بی ارتباط بودن مدرک تحصیلی صالحی با مسندی که اختیار
کرده معترض بودند و در این زمینه حتی س��ازمان بازرسی
هم نام��های به وزارت رفاه ارس��ال کرده نام��های که البته
محتوای آن هرگز مش��خص نشد.صالحی در مدت  4ماهه
حضور خود در صندوق بازنشس��تگی برای اولین بار مدارک
تحصیلی مدیران صندوق و شرکتهای تابعه را منتشر کرد؛
او همچنی��ن برای اولین بار جمع حق��وق و مزایای مدیران
صندوق و ش��رکتهای تابعهاش را منتشر کرد.وی در قدم
بعدیاش صورتهای مالی شرکتهای صندوق بازنشستگی
کشوری را منتشر کرد و در تدارک انتشار جزئیات پروندهها و
پروژههای چند هزار میلیادری زیرمجموعههای این صندوق
بود که عمر مدیریتش بر صندوق به پایان رسید.
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اخبار
رشد  1221واحدی شاخص کل بورس

ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در
پایان معامالت دیروز سهشنبه با رشد 1221
واحد روبرو ش��د .به گزارش فارس ،براساس
اطالعت مندرج در س��امانه شرکت مدیریت
فن��اوری بورس تهران ،ش��اخص کل بورس
اوراق به��ادار تهران در پایان معامالت دیروز
سهشنبه  22مرداد  98با افزایش  1221واحد
به رقم  257هزار و  97واحد رس��ید .شاخص
کل با معیار هموزن  722واحد رش��د کرده و
ب��ه رقم  67هزار و  165واحد رس��ید .ارزش
روز ب��ازار دیروز به بیش از  943هزار میلیارد
تومان رسید .دیروز معاملهگران بورس اوراق
بهادار بیش از  4.2میلیارد سهام ،حق تقدم و
اوراق مالی در قالب 326هزار نوبت معامله به
ارزش  1098میلیارد تومان داد و ستد کردند.
دیروز ش��اخص قیمت با معیار وزنی -ارزشی
 329واحد افزایش یافت و به رقم  69هزار و
 455واحد رسید.
تردد یکسرخالی کامیونها تا 18
درصد کاهش مییابد

کاه��ش  15ت��ا  18درصدی تردد یکس��ر
خال��ی ن��اوگان کامیونی جادهای و تس��هیل
ارتب��اط صاحبان بار ،ش��رکت حمل و نقل و
راننده ،از مواردی اس��ت که مش��اور علمی و
فنی کان��ون کامیونداران کش��ور به عنوان
مزای��ای بازارگاهه��ای الکترونیکی حمل بار
ی اعالم کرد .به گزارش فارس ،صابر
ج��ادها 
فاض��ل امروز در نشس��ت خب��ری راهاندازی
پنجره واحد هوشمند حمل و نقل کاال اظهار
داش��ت :از سال  96س��ازمان راهداری مجوز
فعالی��ت بازارگاههای حوزه حم��ل و نقل بار
ج��ادهای را صادر کرد و پ��س از آن موضوع
کنسرسیومهای حمل و نقل مطرح شد .وی
اف��زود :از آن زمان تاکنون حدود  15بازارگاه
حمل و نقل بار جادهای در سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای تشکیل شده است که
برخی از آنها دانشبنیان هستند.

