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افق تهران
اذان ظهر13:04 :

كالم نور
بار خدایا! به تو پناه میبریم ...از اینکه به
یاری ستمگری برخیزیم یا ستمکشیدهای
را تنها گذاریم یا آهنگ چیزی کنیم که ما
را در آن حقی نیست یا از روی بیدانشی
در دانش به سخن پردازیم.
امام سجاد

لوازم خانگی

گزارش

ارز گران شد ،بهانه برای گرانی خودرو جور شد

پیشنهاد افزایش حدود  20درصدی قیمت خودرو!

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه
زیربناهای حملونقل کش��ور از افتتاح آزادراه
تهران -شمال تا پایان نیمه نخست امسال خبر
داد .خیراهلل خادمی در نشست خبری تشریح
برنامههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حملونقل کشور با بیان اینکه سال  ۹۶از نظر
عمرانی سال خاصی برای این شرکت محسوب
میشود ،گفت :از یکسو با تنگنای شدید مالی
دولت روبهرو بودیم و از سوی دیگر توانستیم
 ۵۰۰کیلومتر در بخش ریلی پروژهها را به اتمام
برسانیم .وی ادامه داد :اگرچه تعهداتی که ما
درباره پروژههای عمرانی به دولت داده بودیم بر
اساس مصوبات قانونی تخصیص بودجه بود اما
با توجه به تنگنای مالی دولت ،در سال گذشته
انجام این تعهدات با دشواری روبهرو شد و تنها
 ۸۵درصد منابع به ما پرداخت شد .وی با اشاره
به احداث  ۵۰۰کیلومتر ریل جدید در سال ۹۶
اظهار داشت :در محور میانه -تبریز از مجموع
 ۱۳۲کیلومتر ۱۲۲ ،کیلومتر ریلگذاری شده
و تنها  ۱۰کیلومت��ر پایانی آن باقی مانده که
مرحله باالس��تگذاری آن به پایان رسیده و
فقط نصب ریل باقی مانده اس��ت .امیدواریم
ظرف  ۱۰روز آینده این پروژه به پایان برس��د.
خادمی تصریح کرد :بنا بود س��ال گذشته ۵
مرکز استان به ش��بکه ریلی متصل شود که
همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی وصل شده و
شبکه ریلی  ۳مرکز استان دیگر در  ۶ماه اول
امس��ال افتتاح خواهد شد .ضمن اینکه پروژه
ریلی قزوین -رش��ت نیز حداکثر تا نیمه اول
اردیبهشت به پایان میرسد.

گ�روه اقتص�ادی :دبیر انجم��ن صنایع همگن
قطعهس��ازان با بیان اینک��ه بهصورت میانگین
قطعهس��ازان ب��ا افزایش ۳۰درص��دی قیمت
نهادهه��ای تولی��د روبهرو هس��تند ،گفت :اگر
ظرف چن��د ماه آینده فک��ری به حال صنعت
قطعهسازی نش��ود موج تعطیلی در این بخش
ش��روع میش��ود .به گزارش تسنیم ،طی چند
سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکالت
متعددی در کسب و کار خود روبهرو هستند که
همین موضوعات عاملی ش��ده تا امکان توسعه
فعالیتها از آنها گرفته ش��ود و حضور پررنگی
در بازار نداشته باشند .از آن طرف سهم فروش
کاالهای وارداتی که از مبادی رس��می و قاچاق
وارد کشور شده افزایش یافته و سودآوری آنها در
بازار بیشتر میشود .در این میان برخی صنایع از
جمله قطعهسازان از آینده فعالیت خود در بازار
نگران هستند و هر روز مطالبات خود را بهطرق
مختلف از دولت مطرح میکنند اما متأس��فانه
هنوز گره کار آنها باز نش��ده است .این در حالی
است که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست
واردات کشور قرار گرفته است .محبینژاد ،دبیر
انجمن صنایع همگن قطعهس��ازان در همین
ارتباط ضمن گالیه از شرکتهای خودروساز به
سبب عدم پرداخت بموقع مطالبات قطعهسازان،
به تس��نیم گف��ت :از اوایل
س��ال  96تا ام��روز قیمت
م��واد اولی��ه رش��د قاب��ل
توجهی داش��ته که همین
ام��ر مش��کالت زی��ادی را
برایتولیدکنندگانبهوجود
آورده اس��ت .وی با بیان اینکه به طور میانگین
قطعهس��ازان ب��ا افزایش 30درص��دی قیمت
نهادههای تولید روبهرو هس��تند ،افزود :با توجه
به این افزایش قیمتها بهنظر میرس��د قیمت
خ��ودرو باید ب�� ه صورت میانگین رش��د 19/5
درصدی داشته باش��د تا امکان افزایش قیمت
محصوالت برای قطعهسازان ب ه وجود آید .دبیر
انجمن صنایع همگن قطعهسازان تصریح کرد:
اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت
قطعهسازی نش��ود موج تعطیلی در این بخش
افزایش خواهد یافت.

ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار ته��ران
در پای��ان معام�لات بیس��توهفتمین روز از
فروردینماه ب��ا  ۴۸۱واحد کاهش به پله ۹۵
ه��زار و  ۵۰۶واحدی س��قوط کرد .به گزارش
میزان ،در معام�لات دیروز تعداد  ۴۶۵هزار و
 ۹۰۷س��هم اوراق بهادار به ارزش  ۹۴۲هزار و
 ۲۴۳ریال در بیش از  ۳۵هزار نوبت معامالتی
داد و س��تد شد .بر این اساس شاخص قیمت
(وزنی -ارزشی)  ۱۵۲واحد رشد ،شاخص آزاد
ش��ناور  ۴۹۲واحد رشد و شاخص بازار اول با
 ۴۲۴واحد و ش��اخص بازار دوم با  ۵۹۱واحد،
ش��اخص قیمت (هموزن)  ۹واحد و شاخص
کل (هموزن) ب��ا  ۱۲واحد کاهش همراه بود.
ش��اخص بازار فراب��ورس با افت بی��ش از ۱۲
واحدی ،به پله  ۴۰۵۳واحدی رسید .همچنین
در بازار فرابورس تعداد  ۱۸۰هزار و  ۴۲۳سهم
اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و  ۸۵۱هزار
و  ۳۵ریال در بیش از  ۲۷هزار نوبت معامالتی
دادوستد شد.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا
گفت :متاسفانه صنعت خودروی کشور در بحران
به س��ر میبرد که یک علتش انتخاب مدیران
براس��اس رابطه و نه تخصص است .به گزارش
فارس ،مراسم رونمایی از مستند اقتصادی چرخ
ناکوک با موضوع خصوصیس��ازی در صنعت
خودرو با حضور س��عید مدنی مدیرعامل سابق
ش��رکت سایپا و عوامل س��ازنده این مستند و
جمعی از خبرنگاران رونمایی شد .مدنی با اشاره
به س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی ،گفت :اگر از
ظرفیت خودروس��ازی در ایران استفاده کنیم
حتما ب��ه ظرفیت  5درص��دی تولید ناخالص
داخلی خواهیم رس��ید که ای��ن  5درصد عدد
کمی نیست .مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد:
متاسفانه باید همین جا اعالم کنم دولتی بودن
صنع��ت خودروی ایران وضعی��ت را روز به روز
بدتر میکند .وی گفت :االن باید به طور شفاف
اعالم کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران
است ،واقعا بیحساب و کتاب اداره میشود ،نه

بهرهبرداری از آزادراه
تهران -شمال؛ پایان شهریور
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■■صنع�ت خودرو بیحس�اب و کت�اب اداره
میشود

زیر نظر دولت اداره میشود و نه زیر نظر بخش
خصوصی .مدیرعامل س��ابق ش��رکت سایپا با
اش��اره به س��خنان مقام معظم رهبری درباره
حرکت به سمت خصوصیس��ازی ،گفت :من
خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پیکره
ش��رکتهای دولتی بیش��تر و بزرگتر و دولت
هر روز بنگاهدارتر ش��ده اس��ت .مدنی با اشاره
به مثالی خاطرنشان کرد :همین استانداردهای
هشتادوهشتگانه که موسسه استاندارد اعالم
کرد باید یک مطالعه روی آن انجام و مشخص
ش��ود کدام یکی از این استانداردها قابل انجام
اس��ت و کدام غیر قابل انجام .جالب است خود
دولت مینشیند کنار مدیری که انتخاب کرده
است و میگوید این استانداردها قابل اجرا نیست
در صورت��ی که این اس��تانداردها را دولت ابالغ
کرده اس��ت .به گفته وی ،خودروسازان در دنیا
همواره باید چند ق��دم جلوتر از الزامات قانونی
حرکت کنند برای اینکه بتوانند مزیتهای خود
را به رخ رقبا بکش��ند اما متاس��فانه در ایران به
دلی��ل دولتی بودن خودروس��ازها ای��ن اتفاق
رخ نمیده��د .وی گفت :بای��د اوال مدیرانی در
صنعت خودرو انتخاب شوند که ذینفع نباشند،
سهامدار نباشند ،اعضای هیات مدیره نباشند و
حتی اعضای زیرمجموعه شرکتهای تابعه هم
نباشند؛ این فرد مامور انجام
خصوصیس��ازی ش��رکت
خودروساز باش��د و باید در
یک تارگت زمانی مشخص
و معتقد به این کار هم باشد.
وی ادامه داد :در مرحله بعد
برای خصوصیسازی باید یک مانیفست داشته
باشیم که در آن گفته شود در خصوصیسازی
چ��ه مراحل��ی را باید طی کنی��م .اگر موضوع
خصوصیسازی را مطرح کنیم اما فقط شرکت را
به بخش خصوصی واگذار کنیم و کنترلی روی
آن نباش��د فایده ندارد .مدن��ی تصریح کرد :در
انجام خصوصیسازی ،دولت باید این موضوع را
قبول کند که در فرآیند خصوصیسازی ممکن
است محبوبیت خود را از دست بدهد ،بنابراین
دولت باید عواقب آن را بپذیرد و ش��جاعت آن
را داشته باش��د .وی تصریح کرد :مساله بعدی
مساله نرخ ارز اس��ت که باید قیمت ارز نوسان
نداشته باشد و اگر بخواهیم به همین شکل دچار
این نوسانات باشیم ،صنعت خودروی کشور پا
نمیگی��رد و بخ��ش خصوصی ه��م نمیتواند
کاری انجام ده��د .االن مس��اله قیمتگذاری
یک فاجعه اس��ت که در حال رخ دادن اس��ت؛
یکی از عوامل بیچارگی صنعت خودروی کشور
مساله قیمتگذاری است که باید برطرف شود.
مدنی گفت :صنعت خ��ودرو نیازمند ارتباط با
کش��ورهای خارجی اس��ت و وظیفه دولت این
است که ارتباطات را با کشورهای خارجی فراهم
کند .وی با اشاره به ضمانتهای اجرایی ،گفت:
دولت باید ضمانته��ای اجرایی را در قراردادها
رعای��ت کند و ق��راردادی را منعق��د نکند که
هیچ ضمانت اجرایی نداش��ته باش��د؛ مثال من
باره��ا گفتهام  30درصد از خودروها را به خاطر
مساله صادرات شمارهگذاری نکنید اما زورمان
نرس��ید .اگر همین  30درصد ص��ادرات انجام
ش��ود و س��اخت داخل هم به  60درصد برسد
آنگاه خودرو میتواند جان بگیرد و ارز مورد نیاز
خودش را تامینکند.

خرید و فروش در بازار به حداقل رسید

شرکتهایلوازمخانگیبهدنبالافزایشقیمت
شرکتهای لوازم خانگی با خودداری از عرضه
کاال به بازار به دنبال افزایش قیمت هستند و با این
شرایط خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده
است .به گزارش میزان ،با توجه به شرایطی که طی
چند روز گذش��ته در بازار ارز به وجود آمد ،برخی
بازارها نیز دستخوش تحوالت
ش��د ب��ه نوعی ک��ه خرید و
فروش یا بسیار اندک بوده یا
کامال متوقف شده است .یکی
از بازارهایی که پس از شرایط
ویژه بازار ارز دچار تحول شد،
بازار لوازم خانگی است که تقریبا خرید و فروش در
آن راکد اس��ت و نه فروشندگان تمایل به فروش
دارن��د و ن��ه خریداران رغبتی ب��ه خرید .هر چند
به دلیل اینکه بس��یاری از لوازم خانگی در کشور
وارداتی هس��تند با قیمت ارز رابطه مستقیم دارند
اما با توجه به تکنرخی شدن ارز از سوی دولت و
اعالم دالر  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی ،قاعدتا نباید تغییر
محسوس��ی در قیمتها شاهد باشیم .اما برخالف
این مساله نوسانات نرخ ارز در هفته گذشته بهانهای
شده تا ش��رکتهای عرضه لوازم خانگی از عرضه
کاال به بازار خودداری کنند تا از این طریق بتوانند
قیمتها را افزایش دهند .گش��ت و گ��ذار در بازار
لوازم خانگی حاکی از این است که اکثر فروشندگان
از فروش کاال خودداری کرده یا قیمتها را افزایش

دادهاند و عنوان میکنند شرکتهای لوازم خانگی
از عرضه کاال به آنها خ��ودداری میکنند و دنبال
افزای��ش قیمت هس��تند بنابراین ت��ا قیمتهای
جدید مش��خص نشود کاال نمیفروشند .از طرفی
مصرفکنندگان نیز ترجیح میدهند فعال از خرید
کاالی مدنظر منصرف شوند
و منتظر بنشینند تا وضعیت
بازار مش��خص ش��ود .محمد
طحانپ��ور ،رئی��س اتحادیه
فروش��ندگان لوازم خانگی در
گفتوگو با میزان در این باره
اظهار کرد :قیمتها در بازار تغییر نکرده اس��ت و
کاالها با همان س��ود قانونی در حال فروش است
و شرکتها تنها تخفیفهای خود را حذف کردهاند.
وی در پاس��خ به این سوال که چرا عرضه کاال در
بازار کم ش��ده اس��ت ،افزود :هر ساله در فروردین
ماه ش��رکتها اقدام ب��ه انبارگردانی میکنند ،در
نتیجه عرضه کاهش مییابد و این ارتباطی به بازار
ارز ندارد .طحانپور خاطرنش��ان کرد :البته برخی
ش��رکتها درخواس��تی را برای افزایش قیمت به
س��ازمان حمایت ارائه کردن��د و در حال حاضر در
انتظار جواب این سازمان هستند .وی گفت :هیچ
فروش��ندهای اجازه ندارد کاالی فروخته ش��ده را
ب��ه بهانه افزایش قیمت به خریدار تحویل ندهد یا
درخواست مبلغ بیشتری کند.

مسکن

معاون وزیر راهوشهرسازی:

 500هزار مهندس ساختمان بیکارند
مع��اون وزی��ر راهوشهرس��ازی با بی��ان اینکه
حدود  ۵۰۰هزار مهندس عضو سازمانهای نظام
مهندسی ساختمان از بیکاری رنج میبرند ،گفت:
کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان شغل
دوم نگاه میکنند .حامد مظاهریان در گفتوگو با
تسنیم اظهار کرد :مهندسان تنها مخالف لغو کسر
 5درصد از حقالزحمه مهندسان ناظر سازمانهای
نظاممهندس��ی هستند ،س��ازمانها این  5درصد
را به مجم��وع درآمدهای خ��ود اضافه میکردند
ول��ی االن دیگر این اتفاق نمیافت��د .وی با تاکید
بر اینکه س��ازمانهای نظام
مهندس��ی س��اختمان هیچ
دلیل متقن��ی برای مخالفت
خود ب��ا ابالغی��ه وزی��ر راه
نیاوردهاند ،درباره ممنوعیت
مداخله کارمندان  9دستگاه
دولتی در ارائه خدمات مهندسی ،تصریح کرد :منع
پذیرش همزمان اموری که میتواند زمینه منافع
متعارض را فراهم کند یک اصل ش��ناخته ش��ده
است .وی تاکید کرد :منطق این است که نباید در
معرض خدماتی قرار بگیریم که به لحاظ اخالقی
بین انتخاب منافع ش��خصی و منافع عمومی قرار
بگیریم؛ طبیعت و سرشت انسان میگوید در چنین
وضعیتی همیشه منافع شخصی به منافع عمومی
ترجیح داده میشود .وی ادامه داد:به همین دلیل
فلسفه دولت این است که کارمندان دولتی پاسدار
حقوق مردم و منافع عمومی هستند .معاون امور
مسکن و س��اختمان وزیر راهوشهرس��ازی افزود:
بنابراین کارمندان  9دستگاه دولتی که وظیفه ذاتی
آنها ارائه خدمات نظارتی و کنترلی در س��اختمان

اس��ت همزمان نمیتوانند هم این خدمت را انجام
داده و ه��م اینکه خدمات مهندس��ی ارائه دهند.
مظاهریان در ادامه با اش��اره به مزیتهای ابالغیه
وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد :زمانی که تضاد
منافع مورد هدف قرار میگیرد بدون اینکه به کسی
اتهامی وارد ش��ود امکان بروز تضاد و فساد از بین
میرود و در واقع راحتترین و تمیزترین راه مبارزه
با فس��اد اداری است .وی گفت :از سوی دیگر باید
به این نکته توجه شود که اشتغال مهمترین بحث
کشور و قابل اهمیت اس��ت و کارمندان دولت به
خدمات مهندس��ی به عنوان
شغل دوم نگاه میکنند .این
در حالی اس��ت ک��ه خدمات
مهندسی میتواند در اختیار
جامعه مهندس��ی ساختمان
کشور قرار گیرد .وی تصریح
ک��رد :هماکنون بالغ ب��ر  500هزار مهندس عضو
سازمانها از بیکاری رنج میبرند و با منع کارمندان
دولت از مداخله در ارائه خدمات مهندسی ،توزیع
شغل مناسبی بین مهندسان صورت میگیرد.

ت و ساز در شهرها تغییر میکند
■■ضوابط ساخ 

مع��اون معم��اری و شهرس��ازی وزارت
راهوشهرس��ازی گفت :ب��رای جلوگی��ری از روند
نابسامان ساخت و ساز در شهرها درصدد هستیم
تا ضوابط این بخش تغییر کند .به گزارش تسنیم،
محمدس��عید ایزدی درباره تغیی��ر رویکرد وزارت
راهوشهرسازی گفت :در این وزارت راهوشهرسازی
تاکید داریم نظام برنامهریزی ش��هری را دگرگون
کنی��م و چارچ��وب طرحه��ای ج��اری و ضوابط
ساختوساز را تغییر دهیم.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4200

-

یورو (رسمی)

5200

-

پوند

7800

-

درهم امارات

1490

-

ین ژاپن

490

-

ریالعربستان

1420

-

یوآن چین

945

195

لیرترکیه

1400

-

دینار کویت

17000

-

دینار عراق

4

-

دالر کانادا

4100

-

روبل روسیه

100

-

روپیه هند

65

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1759000

20000

طرح جدید

1826000

40000

نیم سکه

896000

11000

ربع سکه

565000

8000

سکه گرمي

355000

3000

هر مثقال طال

744200

9200

یک گرم طالی  18عیار

171810

2124

یک گرم طالی  24عیار

229078

2832

هر اونس طال

(1345/03دالر)

-0/42

هر اونس نقره

(16/63دالر)

-0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

66/41

-0/92

برنت درياي شمال

71/42

-1/15

اوپک

68/73

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

95506/3

-0/50

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4268/5

-0/70

شاخص  50شركتبرتر

4030/7

-0/59

شاخص بازار اول

67419/4

-0/63

شاخص بازار دوم

205592/0

-0/29

شاخصصنعت

85535/2

-0/55

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن خراسان
قند شيري 

44913

8/84

نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

3250

4/97

سايپاشيشه

1089

4/91

محورسازانايرانخودرو

2499

4/91

عبهشهر
توسع هصناي 

1435

4/9

كمكفنرايندامين

903

4/88

8851

4/77

905

4/75

2531

4/67

قنداصفهان
سايپا ديزل
ي الوند
كاش 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.سرمايهگذارينيرو

106

-9/4

ح .فرآوردههاينسوزآذر

108

-9/24

ح .نيروكلر

2563

-8/63

ح .لعابيران

453

-8/11

ح.سرمايهگذاريالبرز

629

-6/68

نفتسپاهان

13796

ك دا م پارس
خورا 

-5

6904

-5

7114

-4/98

2714

-4/87

معادنمنگنزايران
دادهپردازيايران

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

2436

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21836

57

بورسشانگهای

3111

-48

بورساسترالیا

5933

8/3

