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افق تهران
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كالم نور
شهیدان ،در کرانه نهری بر در بهشت،
در برج و بارویی سبزرنگ به سر میبرند
و روزی آنان ،هر صبح و شام ،از بهشت
برایشان بیرون میآید.
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تقویم امروز
تحصن اس�تادان دانش�گاهها در ساختمان
وزارت علوم در تهران 1357 -ش
وق�وع غ�زو ه «بنينضي�ر» و بي�رون راندن
يهوديان از مدينه 4 -ق
شهادت «شيخ خليفه مازندراني» رهبر نهضت
سربدارانخراسان توسط مغوالن  736 -ق
خروج قواي مهاجم فرانسوي و انگليسي از
مصر پس از پايان جنگ سوئز1956-م
انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان پس
از حمله آمريكا به اين كشور2001 -م

اخبار

تخلف گمرک در ترخیص کاالهای
وارداتی

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با
بیان اینکه «متأس��فانه اخیرا ً مستندات تخلف
یکی از گمرکات کشور در اختیار ما قرار گرفته
اس��ت» گفت :بهرغم اعالم ای��ن موضوع هنوز
گمرک مربوط پاسخ قانعکنندهای را نسبت به
ای��ن تخلف در ترخیص کاالهای وارداتی اعالم
نکرده اس��ت .محمد طحانپور در گفتوگو با
تسنیم ،با اش��اره به اینکه برخی واردکنندگان
لوازم خانگی برای ف��رار از پرداخت تعرفههای
باال کاالها را به صورت قطعهقطعه وارد کش��ور
میکنند ،اظهار داشت :جلوگیری از این موضوع
همکاری دستگاههای مختلف و بویژه هوشیاری
گمرکات را میطلبد .وی با بیان اینکه در حال
حاضر  3برند کرهای سامس��ونگ ،الجی و دوو
در ب��ازار ایران فعالیت میکنند ،افزود :اتحادیه
در ص��ورت مواجه��ه با تخلف هر ش��رکت در
چارچوب وظایف خود ب��ا آنها برخورد خواهد
ک��رد .رئیس اتحادی��ه لوازم خانگ��ی تصریح
کرد :متأس��فانه اخیرا ً مستندات تخلف یکی از
گمرکات کش��ور در اختیار ما قرار گرفته است
که بهرغم اعالم این موضوع هنوز گمرک مربوط
پاس��خ قانعکنندهای را نسبت به این تخلف در
ترخیص کاالهای وارداتی اعالم نکرده اس��ت.
طحانپ��ور با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از
واردات غیرقانونی کاالها باید تمام دستگاهها با
هم همکاری کنند ،افزود :با یک سیاست جدی
میتوان با این موضوع برخورد و از تولیدکننده
داخلی حمایت کرد.

هزین ه  ۴۲میلیارد تومانی دولت
برای برگزاری همایشها در سال ۹۶

مجموع بودج�� ه پیش��نهادی دولت برای
همایشها در س��ال  ۹۶ح��دود  ۴۲میلیارد
تومان است .به گزارش تسنیم،براساس الیحه
بودجه ارائهش��ده دولت برای س��ال  96مرکز
بررس��یهای راهبردی ریاس��تجمهوری که
ریاست آن را حسامالدین آشنا ،مشاور حسن
روحان��ی در اختیار دارد ،ب��رای برگزاری 30
همایش مجموعا  3/4میلی��ارد تومان بودجه
دریاف��ت میکند .آمار و ارق��ام الیحه بودجه
نش��ان میدهد هزینه برگ��زاری هر همایش
توسط موسس��ه تحت ریاست حس��امالدین
آش��نا  113میلیون تومان برآورد ش��ده است
که مع��ادل  100م��اه حقوق ی��ک کارگر یا
کارمند است .مطابق الیحه بودجه سال آینده،
از لح��اظ تعداد برگ��زاری همای��ش ،وزارت
آموزشوپرورش و وزارت بهداش��ت ،رکورددار
برگزاری همایش و کنفرانس خواهند بود.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

گزارش

افزایش شدید قیمت حبوبات بعد از گرانی برنج و لبنیات

موج جدید گرانی کاالهای اساسی کلید خورد
گ�روه اقتص�ادی :در حال��ی ک��ه برخ��ی
خردهفروش��یهای س��طح ش��هر حت��ی در
جنوبیتری��ن نقطه پایتخت برن��ج درجه یک
ایرانی را کیلویی  ۱۴هزار تومان میفروش��ند،
قیم��ت این محص��ول در بازار عمدهفروش��ان
مولوی همچنان کیلویی  ۱۱هزار و  ۵۰۰تا ۱۲
هزار تومان است« .گران میخریم که باید گران
بفروش��یم ،این روزها هر کیلو برن��ج را از بازار
بای��د  12هزار و  500تومان بخریم تا  14هزار
تومان به شما بفروشیم» .این سخنان صاحب
س��وپرمارکتی در منطقه  19تهران اس��ت که
هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی را  14هزار
تومان قیمت زده و علت گرانی را افزایش قیمت
در بازار عنوان میکند .حال این سوال در ذهن
ایجاد میشود که با عرضه این همه برنج ایرانی
که رئی��س انجمن برنج ای��ران اذعان میکند
ح��دود  2/5میلی��ون تن برنج به مدد کش��ت
دوم و افزای��ش بارندگیها
وارد بازار شده ،این افزایش
قیمت چه معنایی میتواند
داشته باشد؟ مگر نه اینکه
عرض��ه و تقاض��ا قیمت را
تعیین میکند و با افزایش
عرضه باید قیمت کمی تعدیل ش��ود .ش��اهد
دیگ��ری بر ای��ن مدعا محدود ک��ردن واردات
برنج از س��وی وزارت جهاد کشاورزی در فصل
برداشت برنج ایرانی است تا کشاورزان بتوانند
برن��ج خود را براحتی در ب��ازار عرضه کنند .به
گزارش ف��ارس از بازار عمدهفروش��ان مولوی
ته��ران ،برخالف ادعای فروش��ندگان در مرکز
شهر ،اص ً
ال خبری از افزایش قیمت برنج نیست
و در آخرین گزارش تهیه ش��ده از سطح بازار،
قیم��ت برنج به کیلویی  12هزار و  500تومان
رس��یده بود اما این بار خبری از افزایش قیمت
در ای��ن کاال نب��وده و حتی در برخ��ی موارد،
مغازهدارانی که مس��تقیماً برنج را از شمال به
مغازه خ��ود انتقال میدهند ،ب��ا حذف هزینه
واس��طهگری ،برنج درجه یک ایرانی را کیلویی
 11ه��زار و  500تومان میفروش��ند .یکی از
فروش��ندگان ب��ازار مولوی ک��ه بهترین برنج
خ��ود را در نهای��ت کیلویی  11ه��زار و 500
توم��ان قیمت زده ،درباره وضعیت قیمت برنج
میگوی��د :آنقدر وضعیت بازار کس��اد و خراب
اس��ت که حاضریم س��ود چندانی نبریم ولی
انبارهای��ی را که مملو از روغن ،برنج و حبوبات
است ،خالی کرده و پول خود را نقد کنیم .وی
به نکته جالبی اش��اره میکند ک��ه با افزایش
قیم��ت دالر ،بازار به یک مرتب��ه با یک توقف
مواجه میش��ود و کس��ی میل به خرید ندارد.
به گفته این فروش��نده ب��ازار مولوی ،به عنوان
مثال شرکت تولیدکننده روغن الدن به ازای هر
 60میلی��ون توم��ان بار که خری��د میکنیم،
 2س��که تمام بهار آزادی هدی��ه میدهد و ما
هم بس��یار خرید کردهایم اما تم��ام کاالها در
انبار مانده اس��ت ،چ��را که مش��تری نداریم.
یکی دیگر از فروش��ندگان بازار مولوی ،توسعه
فروش��گاههای زنجیرهای را عامل کسادی بازار
میدان��د و میافزای��د :این فروش��گاهها تمام
مش��تریان ما را به خود جذب کردهاند و فقط
ش��اید روی  2کاالی روغن و برنج تخفیفهای
اساسی میدهند اما بقیه کاالهای خرد بشدت
قیمت باالت��ری دارند ،مث ً
ال م��ا یک کیلوگرم

فلف��ل را  37هزار تومان میفروش��یم اما 100
گرم از این محصول در فروشگاههای زنجیرهای
 12هزار تومان اس��ت .یکی دیگر از نکاتی که
در تهیه گ��زارش جلب توجه میکند ،افزایش
قیمت حبوباتی همچون نخود ،لپه و لوبیاچیتی
اس��ت .قیمت نخود که جزو ارزانترین حبوب
محسوب میشود ،از کیلویی  6هزار تومان به 9
هزار تومان و لپه از  8هزار و  500تومان به 10
هزار تومان رسیده است .همچنین لوبیاچیتی
هم از کیلویی  9هزار و  500تا  10هزار و 500
تومان در بازار عمدهفروش��ان مولوی به فروش
میرسد که قاعدتاً در فروشگاههای مرکز شهر
قیمت به مراتب باالتر است اما قیمت لوبیا قرمز
همان کیلویی  7هزار تومان باقی مانده و عدس
ایرانی از کیلویی  8تا  9هزار تومان به کیلویی
 7هزار تومان کاهش یافته اس��ت که محمدی
یکی از فروش��ندگان بازار مول��وی دلیل آن را
اجازه واردات عدس از کانادا
میدان��د و میافزای��د :اگر
دولت برای س��ایر حبوبات
ه��م اج��ازه واردات ده��د،
قیمتها کم��ی متعادلتر
میشود .هر کیسه برنج 10
کیلویی درجه یک هندی  47هزار تومان عرضه
میشود که در کنار آن برنج اروگوئه نیز وارد بازار
شده و بستههای 10کیلویی آن  30هزار تومان
به فروش میرود .مردی میانس��ال که مشغول
خرید برنج ب��ا حجم زیاد ب��رای خانواده خود
است ،میگوید :افراد خانواده ما به طور مشترک
و یکجا برنج عمده را از مولوی و به طور ساالنه
خرید میکنند و بین افراد تقسیم میکنیم تا
در ه��ر کیلو حداقل  2تا  3هزار تومان برای ما
صرفهجویی شود .اکنون برنج درجه یک ایرانی
را کیلویی  11هزار و  500تومان خریدهایم که
همین برنج در محله ما در غرب تهران کیلویی
 14هزار تومان به فروش میرس��د .یکی دیگر
از مشتریان که فقط به قیمتها نگاه میکند،
میگوید :آنقدر برنج ایرانی گران ش��ده که من
کارمند با  3فرزند مجبورم برنج خارجی کیلویی
 4هزار تومان را با برنج دودی مخلوط و استفاده
کنم اما حبوبات که دیگر ایرانی و خارجی ندارد
و هر کیلو حبوبات را باید حدود  10هزار تومان
بخریم که عم ً
ال برایمان مقدور نیس��ت .برای
تهیه این گزارش س��ری هم به فروش��گاههای
زنجیرهای زدیم .قیمت برنج درجه یک دمسیاه
رودسر گیالن هر کیلو  12هزار و  850تومان،
برن��ج هاش��می  12ه��زار و  200تومان ،برنج
مروارید ش��مال کیلویی  7ه��زار تومان و برنج
هن��دی درجه یک در کیس��ه  10کیلویی 51
هزار توم��ان و هندی درجه دو  46هزار تومان
و همچنی��ن برنج اروگوئه در کیس��ههایی 10
کیلوی��ی  32هزار تومان قیمت خورده اس��ت.
ط��ی یک س��ال اخیر قیمت برن��ج و حبوبات
سیر صعودی داش��ته و  50تا  70درصد طبق
گزارش��ات ماهانه میدانی خبرگزاری فارس که
آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید میکند،
افزایش داش��ته اس��ت .هماکنون نیز با توجه
به اتمام فصل برداش��ت برنج داخلی ،به گفته
معاون وزیر جهاد کش��اورزی واردات برنج آزاد
شده است .بنا به این گزارش هفته گذشته نیز
شاهد افزایش قیمت کره و بعضا شیر بودیم که
این موج گرانی گویا نمیخواهد بازار را رها کند.

اشتغال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

الیحه اشتغالروستاییانشبههسیاسیدارد
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
با اش��اره به اینکه الیحه تسهیالت 1/5میلیارد
دالری اشتغال روستاییان در سال پایانی دولت
یازدهم ش��بهه سیاس��ی دارد ،گفت :قطعا این
الیحه در مجلس ش��فاف خواهد ش��د .مهرداد
الهوتی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به الیحه
برداش��ت  1/5میلیارد دالری از صندوق توسعه
ملی برای پرداخت تسهیالت اشتغال روستاییان
اظهار داشت :چند ایراد به این الیحه وارد است،
اول اینکه صندوق توس��عه ب��رای پرداختهای
ارزی محدودی��ت ندارد و البته اینکه روس��تاها
توان جذب ارز ندارن��د ،بنابراین باید این اعتبار
به صورت ریالی باشد .عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس با اشاره به ماده واحده این الیحه
مبنی بر استفاده از معادل ریالی  1/5میلیارد دالر
تصریح کرد :طبق ابالغ سیاستهای مقام معظم
رهبری درباره صندوق توسعه ملی ،برای بخش
کشاورزی و صنعت در نهایت  2تا  10درصد به
صورت ریالی حق استفاده وجود دارد که از این
سهم ،استفاده شده ،بنابراین نمیتوان رقم ریالی
جدی��دی در نظر گرفت .ای��ن نماینده مجلس
تأکی��د کرد :ط��رح دولت در رابطه با اش��تغال
روستاییان خام بوده و شبهات زیادی به آن وارد
اس��ت و جزئیات و مفاد آن قطعاً در کمیسیون
برنام��ه و بودجه ،مش��خص خواهد ش��د ،زیرا
صندوق توسعه ملی نمیتواند با حجم عظیمی از
روستاییان روبهرو باشد .الهوتی با بیان اینکه نگاه
مجلس به این موضوع مثبت است ،عنوان کرد:
این سوال مطرح میشود که چرا دولت در سال
اول عمر خود چنین پیشنهادی نداده و در سال
پایانی به دنبال اشتغال روستاییان است ،بنابراین
شبهه سیاسی به این الیحه وارد است.

■■روستاها توان جذب  1/5میلیارد دالر برای
اشتغال را ندارند

معاون امور اش��تغال وزیر کار با بیان اینکه
فارغ از فعالیت هر دولتی در کش��ور معمو الً در
نحوه تخصیص منابع برای ایجاد اش��تغال یک
دغدغه وجود دارد ،گفت :درباره نحوه هزینهکرد

 1/5میلیارد دالری صندوق توسعه برای ایجاد
اش��تغال روس��تایی ی��ا ش��هری نگرانیهایی
داریم .عیس��ی منصوری ،معاون امور اشتغال و
کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،در
گفتوگو با فارس ،در پاسخ به این پرسش که
منابع 1/5میلیارد دالری صندوق توس��عه ملی
طبق الیحه ارس��الی دولت به مجلس دقیقاً در
چه محلهایی هزینه خواهد شد ،اظهار داشت:
این تسهیالت با هدف ایجاد اشتغال در کشور
پیشنهاد شده است .وی افزود:محل هزینهکرد
آن دقیقاً در حوزه اشتغال خواهد بود .این مقام
مسؤول در پاسخ به این سوال که آیا صرفاً این
منابع در روستاها طبق پیشنهاد دولت هزینه
میشود،گفت :روستاها توان جذب این میزان
مناب��ع را ندارند و در اینباره نگاه رش��تهای به
فعالیتهای اقتصادی در کشور داریم به طوری
که نمیتوان اش��تغال روس��تاها را منفصل از
ش��هرها دانس��ت .وی افزود:بنابر این در حوزه
اشتغالزایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل
کشور رشتههای مختلف شغلی مدنظر خواهند
ب��ود .منصوری با ابراز نگرانی از نحوه تخصیص
مناب��ع ف��ارغ از فعالیت هر دولتی در کش��ور
خاطرنش��ان کرد :دغدغه داریم که این منابع
صن��دوق چطور در کش��ور تخصیص و هزینه
خواهد ش��د و این نگرانی هم��واره در دولتها
درب��اره نحوه هزینهکرد این ن��وع منابع وجود
دارد .معاون امور اشتغال وزیر کار با بیان اینکه
دستگاههای مختلف دولتی با هماهنگی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و س��ازمان برنامه و
بودجه در حال ارائه طرحهای اشتغالزایی خود
هس��تند ،ابراز امیدواری کرد منابع به درستی
تخصیص پیدا کند .به گ��زارش فارس ،دولت
الیح��های را با قید  2فوریت به مجلس تقدیم
ک��رد تا در ص��ورت تصویب نهای��ی مبلغ 1/5
میلی��ارد دالر از منابع صن��دوق ذخیره ارزی
برای اش��تغالزایی در روس��تاها و جلوگیری از
مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرهای بزرگ
اختصاص یابد.

ین ژاپن

35

-

ریالعربستان

1045

5

یوآن چین

593

3

لیرترکیه

1168

-

دینار کویت

12700

100

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

3131

18

روبل روسیه

66

1

روپیه هند

53

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1147200

6000

طرح جدید

1125000

5000

نیم سکه

603000

5000

ربع سکه

321000

3000

سکه

سکه گرمي

197000

-

هر مثقال طال

489200

1200

یک گرم طالی  18عیار

112826

300

یک گرم طالی  24عیار

150398

400

هر اونس طال

( 1132/5دالر)

-1

هر اونس نقره

( 16/02دالر)

-0/22

قیمت (دالر)

تغییر

53/66

2/81

برنت درياي شمال

55/7

2/4

اوپک

52/18

1/74

نفت
وست تگزاس

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

80250

127/5

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3287/1

3/2

شاخص  50شركتبرتر

3160

3/5

شاخص بازار اول

57104/8

134/9

شاخص بازار دوم

169985

20

شاخصصنعت

67581/9

116/30

بيشترينافزايش
بورس اوراق بهادار تهران

قیمت آهن در طول یک سال  ۲برابر شده است
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن از افزایش
 ۱۰۰درص��دی قیمت آهن از زمس��تان س��ال
گذشته تا امروز خبر داد و گفت :در حال حاضر
قیمت ورقهای فوالدی نباید بیش��تر از  ۲هزار
تومان باش��د اما کارخانجات آنها را از  ۲۲۰۰تا
 ۲۶۰۰ب��ه تولیدکنندگان
میفروش��ند .محم��د آزاد
در گفتوگ��و ب��ا تس��نیم،
ب��ا اش��اره به رش��د قیمت
آهن در س��طح بازار ،اظهار
داش��ت :افزای��ش قیم��ت
آه��ن در بازاره��ای جهانی و نوس��انات نرخ ارز
عام��ل این افزایش قیمتها اس��ت .وی با بیان
اینکه همچنین قیم��ت ورقهای فوالدی هم با
افزایش  50تا  60تومانی در هر کیلو روبهرو شده
اس��ت ،گفت :تعرفه گمرک��ی ورقهای فوالدی
 5براب��ر افزایش پیدا کرده .این در حالی اس��ت

که ورقهای فوالدی مواد اولیه بسیاری از صنایع
بوده و نباید مسؤوالن این نرخ تعرفه را برای آنها
در نظر میگرفتند .رئیس اتحادیه فروشندگان
آهن تصریح کرد :در حال حاضر قیمت ورقهای
فوالدی نباید بیش��تر از  2هزار تومان باشد اما
متأسفانه کارخانجات آنها را
از  2200ت��ا  2600در انواع
مختلف ب��ه تولیدکنندگان
میفروش��ند .آزاد از افزایش
 100درص��دی قیمت آهن
از زمس��تان سال گذشته تا
امروز خبر داد و گفت :رشد قیمت فوالد هم در
این بازه زمانی بیش از  100درصد بوده است .به
گفته وی ،امروز هر کیلو میلگرد با قیمت 1800
تومان ،تیرآهن کیلویی  1800تومان و هر کیلو
ن  20به باال با قیمت  2هزار و  300تومان
تیرآه 
به فروش میرسد.

5860

486

س خودرو
ح  .پار 

104

7/22

الكتريكخودروشرق

2228

5

نبجنورد
سيما 

4444

4/96

تراكتورسازيايران

2676

4/94

ن بافق
معاد 

10447

4/9

آهن

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن:

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

آبسال
يدماوند
معدن 
سالكتريك
پار 

بيشترينكاهش

3820

4/86

9224

4/83

5281

4/7

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن شرق
ح  .سيما 

140

-9/09

سپنتا

12996

-4/99

نهرمزگان
سيما 

4155

-4/94

سيمانغرب

3180

-3/9

ن تهران
درخشا 

3360

-3/72

يسهند
عالستيك 
صناي 

2452

ح  .سرمايهگذاريآتي ه دماوند

-3/69

941

-3/68

3152

-3/64

1135

-3/4

تترمزايران
لن 
كمكفنرايندامين

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

19953

10

نیکی ژاپن

19595

99

بورسشانگهای

3133

33

بورساسترالیا

5670

30

