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خبر

گوشت و جگر را از
مراکز غیرمجاز نخرید

رئیس اداره کل دامپزش��کی اس��تان تهران با
بی��ان اینکه تاکنون در این اس��تان موردی از ابتال
به بیماری تب کریمه کنگو گزارش نش��ده است،
از م��ردم خواس��ت توصیهه��ای بهداش��تی را در
این زمینه جدی بگیرند .س��یداصغر برائینژاد در
گفتوگو با مهر با تاکی��د بر اینکه اقدامات خوبی
برای مقابله با این بیماری انجام شده است ،گفت:
یک��ی از مهمتری��ن اقدامات��ی ک��ه در این زمینه
میتواند انجام ش��ود تشدید نظارتهای بهداشتی
در کشتارگاههاس��ت .وی تصریح ک��رد :از ابتدای
س��الجاری تاکنون ح��دود  ۴۵۰ه��زار رأس دام
سبک و سنگین در کشتارگاههای استان تهران با
نظارت دامپزشکی کشتار و با رعایت شرایط پیش
سرد( ۲۴ساعت نگهداری در پیشسرد) الشه آنها
به بازار عرضه ش��ده است .برائینژاد با بیان اینکه
سمپاشی علیه کنهها نیز میتواند از شیوع بیماری
تب کریمه جلوگیری کند ،اضافه کرد :تاکنون در
اس��تان تهران  ۶۰۰هزار مترمربع فضای دامداری
سمپاشی ش��ده ،ضمن اینکه  ۱۲۵هزار راس دام
سنگین علیه کنه مورد سمپاشی قرار گرفتهاند .وی
ادامه داد :عالوه بر این ،صاحبان دامداریها نیز خود
اقدام به سمپاشی علیه کنهها میکنند .برائینژاد با
تاکید بر اینکه فصل گرما هنوز ادامه دارد و احتمال
طغیان جمعیت کنهها هست ،گفت :به همین دلیل
به ش��هروندان توصیه میکنیم از خرید گوشت از
مراکز غیرمجاز و همچنین کش��تار غیرمجاز دام
جدا خودداری کنن��د .وی تصریح کرد :همچنین
ب��ه مردم توصیه اکید میش��ود از خریدن جگر از
مراکز غیرمجاز خودداری کنند همچنین جگر باید
به صورت کامال پخته مصرف شود و مصرف خام یا
نیمهپخته آن میتواند خطرآفرین باشد.
گزارش

ایران ارباب تنگهها

ادامه از صفحه 2

تهران
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■■اعالم به رس�ميت شناختن رژيم غاصب
اس�رائيل توس�ط «محمدرضا پهل�وي» در
ايران 1339 -ش
■■ورود سپاهيان مصر و عثماني به مدينه و
خارج كردن شهر از دست وهابيان 1227 -ق
■■اشغال ش�هر قاهره پايتخت مصر توسط
سپاهيان «ناپلئون بناپارت»1798-م
■■آغاز نبرد معروف «كورس�ك» بين آلمان و
شوروي در جريان جنگ دوم جهاني1943-م

«وطنام��روز» در گزارش  14تیرماه با عنوان
«رمزگشایی از نامه حاج قاس��م به روحانی» که
یک روز قبل از نشست کمیسیون مشترک برجام
در وین منتش��ر ش��د ،به تاثیرگذاری این نامه بر
مذاکرات و موضوع تضمینهای اروپا به ایران نیز
اش��اره کرد« .وطنامروز» در اینباره نوشت :نامه
س��ردار سلیمانی به حس��ن روحانی میتواند در
محتوای مذاکرات روز جمعه میان ایران و  3کشور
اروپ��ا حاضر در برجام درباره تضمینهای اروپا به
ایران برای ماندن تهران در برجام اثرگذار باش��د.
تروئیکای اروپ��ا باید تضمینهای الزم را به ایران
بدهد تا ایران متقاعد شود ماندن در برجام منافع
بیش��تری از خروج از این تواف��ق دارد .آنچه طی
هفتههای اخیر درباره این تضمینها مطرح شده،
موضوع تضمین اروپ��ا برای خرید نفت از ایران و
پرداخت پول آن است .برخی منابع گزارش دادهاند
ایران معتقد است خرید یک میلیون بشکه نفت در
روز توسط اروپا و پرداخت پول آن تضمینی است
ک��ه در تهران میتوان روی آن بحث کرد .حاال 2
روز مان��ده به آغاز این مذاک��رات ،فرمانده نیروی
قدس سپاه پاس��داران اعالم آمادگی کرده است
تهدید روحانی درباره جلوگیری از صادرات نفت
منطقه در صورت متوقف شدن صادرات نفت ایران
را عملی کند .این اعالم آمادگی ،جدی بودن عزم
ایران برای این اقدام را نش��ان میدهد و میتواند
موضع تیم ایرانی در مذاکرات را تقویت کند.
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انرژی

گزارش

سخنگوی صنعت برق:

گزارش «وطن امروز» از بازار نابسامان سکه پس از اجرای سیاست پیشفروش آن

سکه در بازار نایاب شد

اس�داهلل خس�روی :عرضه انبوه س��که در قالب
پیشفروش هم نتوانست مانع افزایش قیمت آن
ش��ود .در واقع سیاستهای دولت برای متعادل
کردن نرخ سکه نهتنها نتیجهبخش نبود ،بلکه
بر حباب نرخ س��که افزود ت��ا جایی که اکنون
دادوستدی در این بازار انجام نمیشود .به گزارش
«وطن امروز» ،بازار سکه این روزها برای برخی
سکه ش��ده است ،چرا که ثباتی در آن نیست و
دارندگان چنین کاالی قیمتی در شرایط کنونی
اقتصاد کش��ور ،ترجیح میدهند خریدار سکه
باشند تا فروشنده .دولت با سیاست پیشفروش
سکه قصد جمعآوری نقدینگی را داشت و با این
راهکار با هدف ساماندهی بازار نابسامان سکه و
ارز وارد عمل شد اما نبودثبات اقتصادی موجب
ش��د این طرح به اهداف پیشبینی شده نرسد،
در واقع انتظار این بود با شروع عرضه سکههای
پیشفروش شده ،این سکهها روانه بازار شود اما
نه تنها این اتفاق رخ نداد ،بلکه با تصور س��رازیر
ش��دن س��که به بازار ،تقاضا از سوی مردم برای
خرید س��که افزایش یافت تا ارزش داراییهای
خ��ود را حفظ کنن��د .گ��زارش میدانی «وطن
امروز» از خیابان فردوسی حاکی از این است که
همه صرافیها و فروشندگان سکه دیروز از فروش
س��که امتناع میکردند و در ج��واب خریداران
میگفتند «س��کهای برای
ف��روش نداریم!» برخی هم
میگفتن��د «اکنون س��که
نداری��م ول��ی میتوانیم با
قیم��ت  3میلی��ون و 400
ه��زار توم��ان آن هم چند
قطعه تهیه کنیم» .یکی از صرافان در پاس��خ به
این س��وال «وطن امروز» که چرا سکه در بازار
موجود نیست یا اینکه کسی سکه نمیفروشد،
گف��ت :اکنون همه خریدار س��که هس��تند نه
فروشنده ،چرا که تقاضا برای آن به عنوان کاالیی
س��ودآور و مطمئن باالست و دارندگان سکه به
انتظار اینکه قیمت آن روندی افزایشی به خود
بگیرد ،سکههایش��ان را نمیفروشند؛ هرچند
قیمت سکه همین حاال هم حباب دارد.
■■سکه حدود  ۷۰۰هزار تومان حباب دارد

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس دالی��ل افزایش قیمت س��که با وجود
ایجاد بازار ثانویه را تشریح کرد .محمد حسینی
با اشاره به اینکه قیمت سکه از  3میلیون تومان
گذشت ،اظهار داشت :دولت با ایجاد بازار ثانویه
از کاهش قیمتها خب��ر داده بود با این حال با
گذشت بازه زمانی قابل توجهی نهتنها قیمتها
کاهش پی��دا نکرد بلک��ه قیمت س��که از مرز
 3میلی��ون تومان عبور کرد .عضو کمیس��یون
برنامه ،بودجه و محاس��بات مجل��س ادامه داد:
علت بیتاثیری ب��ازار ثانویه بر کاهش قیمتها
به این مساله بازمیگردد که اعتماد مورد نیاز به
این ب��ازار از طرف دولت و متقاضیان به صورت
کامل شکل نگرفته ،مردم با توجه به هیجانهای
اقتصادی که در این مدت شکل گرفته است تنها
به بازار طال و ارز به عنوان یک س��رمایهگذاری
مطمئن اعتماد دارند به همین دلیل تقاضا برای
س��که و طال باالس��ت .نماینده مردم تفرش در
مجلس دهم شورای اسالمی با اشاره به تحویل
س��کههای پیشفروش شده ،بیان داشت :اولین
بسته سکههای پیشفروش شده از سوی بانک
مرکزی عرضه شده ،با این کار تعداد سکه در بازار

افزایش پیدا کرده اس��ت ،با این حال با توجه به
عدم اعتماد و ترس بر اثر ایجاد تورم مجددا شاهد
تقاضای بیش از اندازه در بازار سکه و طال هستیم
به همین دلیل قیمتها افزایش یافت .وی تاکید
کرد :در ش��رایط کنونی دول��ت باید تدابیر الزم
برای بازگش��ت اعتماد به بازارها را اتخاذ کرده و
نقدینگی را به نحوی هدایت کند که به س��مت
تولی��د برود .تا روزی که دولت این موضوعات را
عملیاتی نکند نوسانات قیمتها روزانه افزایش
پیدا میکند و بیثباتی در بازار شکل میگیرد،
سوداگران از این فرصت بخوبی استفاده میکنند
و باعث افزایش قیمتهای حبابی در ارز و سکه
خواهند ش��د .حس��ینی در ادامه میزان حباب
س��که را حدود  700هزار توم��ان برآورد کرد و
بیان داش��ت :با توجه به میزان ارزش نقدینگی
کشور و با توجه به اینکه قیمت دالر  7تا  8هزار
تومان است قیمت سکه نباید بیش از  2میلیون
تا  2میلیون و  500هزار تومان باش��د ،بنابراین
ح��دود  700هزار تومان حباب در س��که وجود
دارد ،سوداگران در این مدت کوتاه باعث افزایش
قیمت و ایجاد حباب ش��دهاند .عضو کمیسیون
برنام��ه ،بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :در شرایطی روند کاهش قیمتها
ش��کل میگیرد که اعتم��اد به ب��ازار بازگردد،
حرفهای دول��ت در عمل
دیده شود و متقاضیان بدون
آنکه در صفه��ای طوالنی
بمانند به ارز مورد نیاز خود
دست پیدا کنند .این نماینده
مجلس اظهار داشت :در این
ش��رایط قیمتها کاهش مییابد ،اگر اقدامات
دولت به نتیجه نرسد متاسفانه همچنان شاهد
افزایش قیمتها خواهیم بود.
■■تداوم حباب قیمتی در بازار ارز و طال

نایبرئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی از تداوم حب��اب قیمتی در
ب��ازار ارز ،س��که و طال انتقاد کرد .سیدحس��ن
حسینیش��اهرودی در گفتوگو با خانه ملت،
درباره وضعیت قیم��ت ارز و طال در بازار گفت:
اینکه صعودی ش��دن نرخ ارز ،بازارهای مختلف
را با چالش جدی روبهرو کرده ،موضوعی اس��ت
که بارها تکرار ش��ده اما هدف از بیان نقدها در
این زمینه س��اماندهی بازار توس��ط دولت بوده
اس��ت .وی افزود :کمیسیون اقتصادی مجلس
روی ایجاد بازار متشکل ارزی تاکید داشت و اگر
این بازار از ماههای قبل ایجاد میش��د ،حداقل
مانع از تشکیل حباب قیمتی در بازار ارز ،سکه
و طال میشد .حسینیشاهرودی در ادامه افزود:
اینکه حباب قیمت سکه و ارز تداوم داشته باشد
بیانگر ضعف در مدیریت بازار است و مسؤوالن
اقتصادی باید به این وضعیت خاتمه دهند .وی
ادامه داد :قبال نیز ای��ن موضوع را مطرح کردم
که نباید با سیاس��ت دستوری بازارها را کنترل
ک��رد ،بنابراین سیاس��تهای اقتص��ادی برای
مدیری��ت بازار ارز ،س��که و طال باید براس��اس
مولفههای اقتصادی باید اتخاذ شود .نایبرئیس
اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :تداوم حباب قیمتی در بازار ارز و
سکه طال باعث تالطم در بازارهای مختلف شده
به نحوی که گرانی در بازارهایی مانند بازار اقالم
خوراکی و کاالهای ضروری ،موضوع امرار معاش
خانوارها را با مشکل روبهرو کرده است.

خاموشیها تا 3هفت ه آینده ادامه دارد
س��خنگوی صنعت ب��رق با اش��اره به اینکه
گرمای روزانه امس��ال در شبها نیز ادامه پیدا
ک��رده اس��ت ،گفت :متوس��ط درج��ه حرارت
کش��ور در هفته گذشته باالتر از حداکثر درجه
ح��رارت دمای کش��ور در
مدت مش��ابه سال گذشته
ب��وده اس��ت .محمودرض��ا
حقیفام ،سخنگوی صنعت
ب��رق کش��ور در نشس��تی
خبری اظهار داشت :از تمام
مشترکان صنعتی ،کشاورزی ،تجاری و خانگی
در این مدت بهخاطر محدودیتها عذرخواهی
میکنی��م .وی تصری��ح کرد :بدون مش��ارکت
آنها وضعیت نابهنجاری را میتوانس��تیم شاهد
باشیم .پیشبینی میش��ود طی  3هفته آینده
از این وضعیت عبور کنی��م .حقیفام ادامه داد:
االن حداکثر نیاز مصرف و شبکه سراسری ۵۷
هزار مگاوات است که در این زمینه محدودیت
داریم .دلیل این محدودیتها بیش��تر بهخاطر
کمبود منابع آبی ،کاهش ظرفیت تولید از طریق
نیروگاههای برقاب��ی و افزایش  1/5درجه دمای
هوا نس��بت به سالهای گذشته است .حقیفام
ب��ا تاکید بر اینکه  ۲۱هزار مگاوات برق مصرفی
مربوط به بار تجهیزات سرمایشی است ،تصریح
کرد :ما سال گذشته در نیروگاههای برقابی بویژه
در زنجیره کارون مش��کلی نداش��تیم و همین
مسأله باعث شد سال گذشته از کسری برق عبور
کنیم .او با تاکید بر اینکه برنامهریزی در استفاده
از نیروگاهه��ای برقابی بای��د از طریق واردات یا
مدیریت مصرف برق مدیریت شود ،تصریح کرد:
به دلیل مشکل کمبود آب امکان جبران کسری

ب��رق از طری��ق نیروگاههای برقاب��ی امکانپذیر
نیس��ت .حقیفام تاکید کرد :به ازای هر درجه
افزایش گرم��ا  ۱۵۰۰مگاوات افزایش مصرف را
داش��تهایم .حقیفام در ادامه گفت :با مدیریت
مص��رف ان��رژی و مدیریت
مصرف ب��ه وضعیت نرمالی
خواهیم رس��ید .سخنگوی
صنع��ت ب��رق در ادام��ه با
اش��اره به پرداخت خسارت
به مش��ترکانی که بهخاطر
نوس��انات برق دچار خسارت شدهاند ،گفت :هر
س��اله در ابتدای س��ال برای مشترکان شهری
 1200تومان و مشترکان روستایی  ۶۰۰تومان
در فیشهای برق اعمال میش��ود و با مشخص
شدن بیمه کارگزار نسبت به پرداخت خسارت
اقدام میشود .حقیفام با اشاره به اینکه مصرف
غیرمجاز به صنعت برق آسیب میزند ،گفت :این
موضوع در قالب تلفات غیرفنی بررسی میشود
که امروز از  ۱۵درصد به  ۱۰درصد رسیده است
و باید با روشنگری مردم را مطلع کنیم که این
مساله برای اقتصاد ملی است و با توجه به اینکه
جزو اموال عمومی است مصرف آن حالل نیست.
او درباره واردات و صادرات انرژی با همس��ایگان
گفت :این تبادل کمک میکند س��رمایهگذاری
بی��ش از حد در صنعت برق نکنیم ،برای نمونه
تابستان از برق روسیه وارد کنیم و زمستان که
آنها افزایش بار دارند به این کشور برق صادر کنیم
و این مسأله نهتنها منافع اقتصادی دارد بلکه به
ثبات سیاسی با سایر کشورها کمک میکند .به
گفته این مقام مسؤول ،میزان خاموشیها طی ۳
هفته آینده به مرور کاهش یافته و قطع میشود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4365

-

یورو

10342

219

پوند

11597

246

درهم امارات

2404

50

ین ژاپن

792

17

ریالعربستان

2358

50

یوآن چین

1304

28

لیرترکیه

1842

39

دینار کویت

29291

620

دینار عراق

7/3

0/2

دالر کانادا

6719

142

روبل روسیه

139

3

روپیه هند

128

3

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3004500

70500

طرح جدید

3209000

46000

نیم سکه

1552000

29000

ربع سکه

779000

22000

سکه

سکه گرمي

429000

3000

هر مثقال طال

1132500

40000

یک گرم طالی  18عیار

261340

9120

یک گرم طالی  24عیار

348450

12160

هر اونس طال

( 1231/77دالر)

-

هر اونس نقره

( 15/56دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/13

-

برنت درياي شمال

72/99

-

اوپک

70/91

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

108830/8

0/49

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5183/5

0/83

شاخص  50شركتبرتر

4605/2

0/65

شاخص بازار اول

78499/0

0/66

شاخص بازار دوم

224749/5

0/23

شاخصصنعت

98388/6

0/53

شاخص بورس

بيشترينافزايش

حقوق

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:

برخی مدیران میانی  4برابر مقامات حقوق میگیرند
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس بر لزوم شفافسازی حقوق مقامات
و مدیران در سایت ثبت حقوق تاکید کرد .رحیم
زارع در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به لزوم
راهاندازی س��ایت ثبت حقوق مقامات و مدیران
گفت :مدیران میانی و رده پایینی در کشور وجود
دارند که چند برابر مقامات حقوق میگیرند که
حق��وق آنها نی��ز باید روی
سایت قرار گیرد .سخنگوی
کمیس��یون ویژه حمایت از
تولید ملی و نظارت بر اجرای
اص��ل  44قان��ون اساس��ی
افزود :س��امانه ثبت حقوق
برای شفافسازی است و هیچ ایرادی ندارد که
حقوق مدیری بیشتر باشد اما باید سختی کار آن
مش��خص شده و اعالم شود که پست مدیریتی
آنها کلیدی است .وی با بیان اینکه حقوق تمام
مقامات ،مدیران و کارکنان باید در این س��امانه
ق��رار گیرد ،ادام��ه داد :در برخی ش��رکتهای
اقماری برخی وزارتخانهها ،مدیرانی حضور دارند
که  3تا  4برابر مقامات حقوق دریافت میکنند
که حقوق آنها باید شفافس��ازی شود .نماینده
مردم آباده ،بوانات و خرمبید در مجلس شورای

اس�لامی با بیان اینکه راهاندازی سیس��تم ثبت
حقوق در راس��تای شفافسازی اطالعات است،
یادآور شد :در تمام دنیا حقوق وزرا ،نمایندگان
مجلس ،مدیران ارشد و میانی ،مدیران عملیاتی
و مدیران شرکتهای عملیاتی و اقماری خود را
شفافسازی میکنند .وی افزود :برای برخورد با
حقوقهای غیرمتعارف ،فساد اداری ،تبعیض و
بیعدالتی باید حقوق تمام
مقامات ،مدیران و کارکنان
دولت��ی و نهادهای عمومی
غیردولتی روی س��ایت قرار
گی��رد .زارع با بی��ان اینکه
سیس��تم ثبت حقوق باید
آنالین باش��د ،ادامه داد :حقوق هر ماه کارکنان
باید به صورت شفاف روی سایت قرار گیرد ،چرا
که اگر این س��امانه صوری باشد مردم بدبینتر
میشوند .سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از
تولی��د ملی و نظارت بر اج��رای اصل  44قانون
اساسی تصریح کرد :سامانه ثبت حقوق باید تمام
وامها ،تسهیالت و حقوق و مزایا را در برگیرد و
حتی قوه قضائیه اموال مسؤوالن را روی سایت
قرار دهد تا مردم به صورت ش��فاف بدانند چه
مسؤولی چه میزان اموال دارد.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن سايپا
ح  .ليزينگ رايا 

198

10

ح  .فنرسازيخاور

1429

9/42

ح  .سيمان كردستان

36

5/88

س ايران
عم 
ي صناي 
مل 

2625

5

گروهصنعتيسپاهان

1578

4/99

ي فارابي
داروساز 

2546

4/99

1473

4/99

5348

4/99

1426

4/78

گروه س توسعه صنعتي ايران
فوالد خراسان
فرآوردههاينسوزآذر

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .فرآوردههاينسوزآذر

150

-9/64

ح  .نيروكلر

2449

-9/33

ن قائن
ح  .سيما 

4912

-8/63

پتروشيميشيراز

2779

-4/99

يبهشهر
صنعت 

1995

-4/82

يفارس
عشيمياي 
صناي 

1686

-3/66

3050

-3/6

يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 
ي
كارخانجات توليدي شهيد قند 
نايران
يساختما 
سرمايهگذار 

تاالربینالملل

2167

-3/43

2423

-3/39

شاخص کل

تغییر

2508

-

نیکی ژاپن

22698

-

بورسشانگهای

2829

-

بورساسترالیا

6377/4

22/4

بورس داوجونز

