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شیعیان ما را در اوقات نمازشان بیازمایید
که چگونه بر آن مواظبت میکنند ،و در
اموالشان که چگونه با آن به برادران خود
کمکمیکنند.
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تقویم امروز
■■درگذشت «س�يدجاللالدين مجتبوي»
استادبرجستهوپژوهشگرشهيرعلومعقلي
  1378ش■■روز بزرگداش�ت ع�ارف ش�هيد «ش�يخ
شهابالدين س�هروردي» معروف به «شيخ
اشراق»
■■رحل�ت عال�م بزرگ�وار آيتاهلل «ش�يخ
علياکبرمشکيني(ره)»1386-ش
■■درگذش�ت «رشيدالدين وطواط» كاتب و
شاعر بزرگ ايراني 573 -ق
■■مرگ «هربرت ماركوزه» متفكر و فيلسوف
برجسته آلماني1979-م

اخبار

آهن  ۲۰درصد گران شد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه
آه��ن کاالی داخل��ی بوده و هی��چ دلیلی برای
افزایش قیمت آن وجود ندارد ،گفت :متأسفانه
بورس کاال گوی س��بقت را از بازار ربوده و عامل
افزایش  ۲۰درصدی قیمتها شده است .محمد
آزاد در گفتوگو با تس��نیم ،با اشاره به افزایش
قیمت آهن در بازار که به واسطه قیمتگذاری
بورس کاال انجام شده است ،اظهار داشت :آهن
کاالی داخلی ب��وده و هیچ دلیلی برای افزایش
قیمت آن وجود ندارد .برای ما نیز س��وال است
چرا بورس کاال شرایط را برای افزایش قیمتها
فراهم کرده و باعث گرانی شده است؟ وی با بیان
اینکه هماکنون قیمت هر کیلو میلگرد از  3هزار و
 600تومان به  4هزار و  200تومان رسیده است،
افزود :تیرآهن نیز به واسطه افزایش قیمتها رشد
 20درص��دی را تجربه کرده و با قیمت هرکیلو
 4ه��زار و  300تومان در بازار مورد معامله قرار
میگیرد .وی افزود :افزایش قیمتها عاملی شده
تا فروشندگان دست از فروش محصول بردارند.
جالب اینجاست قب ً
ال هر تریلی تیرآهن با قیمت
 40میلیون تومان معامله میشد اما امروز با رشد
 2برابری با قیمت  85میلیون تومان به فروش
میرسد.

برق  ۶۰سازمان و ارگان پرمصرف
به طور همزمان قطع شد

در پ��ی مصوبه اس��تانداری ته��ران و صدور
اخطار کتبی به سازمانها و ارگانهای پرمصرف
در سطح استان تهران ،برق  ۶۰سازمان و ارگان
پرمص��رف که الگوی ابالغی را رعایت نکردند به
طور همزمان قطع شد .به گزارش تسنیم ،دیروز
با حضور مس��ؤوالن مربوطه شرکت توزیع برق
تهران بزرگ در مرکز دیس��پچینگ برق تهران،
برق  60ارگان و سازمان پرمصرف در سطح کالن
شهر تهران به طور همزمان قطع شد .این قطعی
برق که در پ��ی صدور اخطاریههای کتبی برای
این تعداد س��ازمان و ارگان انجام شد مربوط به
مصوبهای است که  16تیرماه از سوی استانداری
تهران به تمام ارگانها و س��ازمانهای حاضر در
استان تهران صادر شده بود و باید این سازمانها
الگوی مصرف ابالغی را رعایت میکردند .شرکت
توزیع برق تهران بزرگ که مسؤولیت توزیع برق
و همچنین رصد عملکرد سازمانها و ارگانهای
حاضر در کالنشهر تهران را درباره رعایت الگوی
مصرف برق برعهده دارد با رصد روند مصرف برق
این س��ازمانها پیش از این بال��غ بر  200مورد
سازمان و ارگان پرمصرف را شناسایی کرده بود
که برق آنها در یک نوبت قطع شد؛ دیروز نیز به
صورت همزمان برق  60سازمان و ارگان پرمصرف
قطع شد ،چرا که این سازمانها نهتنها موفق به
رعایت الگوی ابالغی مصرف برق نشدهاند ،بلکه
به اخطاریههای کتبی شرکت توزیع برق تهران
بزرگ نیز توجهی نکردند و برای وصل مجدد برق
خ��ود باید به مناطق توزیع برق مراجعه و اصول
مورد نیاز در مدیری��ت مصرف برق را از مناطق
دریافت کنند تا با س��پری شدن امور اداری برق
آنها مجدد وصل شود.
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اتاق

گزارش

عضو اتاق بازرگانی تهران:

کارشناسان از بیتوجهی دولت به معیشت مردم انتقاد کردند

تناقض تورم  10درصدی با رشد  40درصدی قیمتها
گروه اقتصادی :دولت در حالی نرخ تورم را 10/2
درصد اع�لام میکند که با وج��ود گرانیهای
سرس��امآور و کاهش شدید قدرت خرید مردم،
کسی این نرخ را حتی اگر  30درصد نیز اعالم
شود قبول ندارد ،چرا که طی  2ماه اخیر قیمت
برخی کاالها به بیش از  2برابر رسیده است .عضو
کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ش��ورای اسالمی درباره گرانیهای اخیر و تاثیر
آن بر وضعیت معیشت مردم گفت :حذف برخی
اقالم خوراکی از سبد غذایی خانوارها هزینههای
درمان��ی را باال میبرد .نبی هزارجریبی درباره
وضعیت قیمت کااله��ا در بازارها گفت :عالوه
بر گالیهه��ای مردمی مبنی ب��ر گرانی کاالها
بویژه اقالم خوراکی ،با توجه به اینکه بخشی از
خریدهای خانواده را شخصا انجام میدهم دقیقا
مشخص است قیمت کاالها افزایش محسوسی
داشته اس��ت .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاس��بات مجلس شورای اس�لامی ادامه داد:
نرخ تورم مرب��وط به برخی کااله��ا چند برابر
ش��ده است بهطور مثال قیمت نهادههای دام و
طیور با افزایش قابل توجهی روبهرو شده است،
به نظر میرس��د در این رابطه مافیا وجود دارد
که بهطور طبیعی هزینه تولید را باال برده است.
نماینده مردم گرگان در مجلس دهم ش��ورای
اسالمی تصریح کرد :اعالم
نرخ ت��ورم  10/2درصدی
جای تعج��ب دارد ،چرا که
در مجموع قیمت بسیاری
از کاالها در واقعیت بس��یار
باال رفته است .هزارجریبی
در ادامه تصریح کرد :در مدت اخیر به دلیل باال
رفتن قیمت گوشت قرمز و میوه و محدود بودن
درآمد بسیاری از خانوارها ،این مواد خوراکی از
سبد غذایی حداقل بخش��ی از خانوارها حذف
شده .از طرفی حتی رشد قیمت مرغ نیز باعث
شده این محصول پروتئینی نیز کمکم از سبد
غذایی بسیاری از خانوارها حذف شود .وی افزود:
ح��ذف و کاهش کیفیت اقالم خوراکی س��بد
غذایی خانوارها در آینده مشکالت بخش درمان
را تشدید میکند ،چرا که طبیعی است سالمت
خانوارها با حذف م��واد غذایی با چالش روبهرو
میش��ود .وی یادآور شد :در هر صورت باید به
وضعیت معیشت خانوارها رسیدگی جدی شود
و ارزهای دولتی با لحاظ اولویت ،به تامین اقالم
خوراکی و دارو اختصاص داده شود.
■■معیشت کارگران زیر بار سنگین تورم

ب��ازرس مجمع عالی نماین��دگان کارگران
کش��ور با اش��اره به اینکه از مس��ؤوالن انتظار
داری��م ت��ورم تیرم��اه را واقع��ی و ح��دود
 ۳۰۰درصد اعالم کنند ،گفت :از ابتدای س��ال
 ۹۷تاکن��ون قدرت خرید کارگ��ران حدود ۵۰
درصد به صورت غی��ر قابل انکار کاهش یافته
اس��ت .حمیدرضا امامقلیتب��ار میگوید :این
روزها جامعه کارگری هر از گاهی که نرخهای
طنزآلود تورم اعالمی توسط برخی ارگانهای
ذیرب��ط را به نظ��اره مینش��یند ،از خود این
س��والها را میپرس��د آیا تورم قابل لمسی که
هر روز خانوادههای آنها با آن دست به گریبان
بوده و در هر جا و مکانی چیزی جز حس��رت
در چش��م و دل آنها به جا نمانده ،با نرخ تورم
اعالمی مس��ؤوالن فرقی با هم ندارد؟ آیا سبد
تورم محاسبهشده آنها با سبد محاسبه تورمی

کارگ��ران مغایرت دارد؟ آیا در س��بد تورم آنها
مس��کن ،مواد غذایی ،پوش��اک ،بهداش��ت و
درم��ان ،آموزش و تحصیالت وج��ود دارد؟. ...
وی ادام��ه داد :اینها و دهها س��وال دیگر وجود
دارد که تاکنون کس��ی درصدد پاسخ دادن به
آن نبوده و نیس��ت چون بعد از کمی کنکاش
مش��خص میش��ود که چون حداق��ل تا 2-3
س��ال آینده نه انتخابات پارلمانی وجود دارد و
نه ریاستجمهوری که برخی براساس اهداف
خود مدت زمانی را برای اس��تفاده ابزاری برای
این قش��ر وقت گذاشته و به این سواالت پاسخ
دهند .بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران
کشور اظهار داشت :این قشر با شنیدن نرخ تورم
 8/2درصدی خردادماه س��ال  97نهتنها آن را
تایید نمیکنند ،بلکه آن را آماری کمیتمحور
میدانند .بررسیهای میدانی که خود کارگران
جامعه آماری آن هس��تند همین ادعا را تایید
میکند .از دید جامعه کارگری در سبد محاسبه
تورم ،مهمترین مایحتاج آنها مس��کن اس��ت
که نس��بت به سال گذشته در اجارهبها حداقل
جهش  30درصدی را تجربه کرده اس��ت .وی
گف��ت :در بخش خوراکیهای ضروری جز نان
مابقی اقالم مانند لبنیات و حبوبات و پروتئینها
و میوهج��ات حداق��ل افزای��ش  15و حداکثر
 30درص��دی را نش��ان
میده��د .ب��ا این حس��اب
برخ��ی اق�لام ض��روری
بخش خوراکیها همچون
میوهج��ات و پروتئینه��ا
از س��فره تعداد زی��ادی از
کارگ��ران و خانواده آنها رخت بربس��ته که در
آینده مشکالت ش��دیدی را از حیث سالمتی
برای خانوادههای کارگ��ران به بار خواهد آورد.
تورم در بخش بهداش��ت و درم��ان و بویژه در
تأمی��ن اق�لام دارویی و نیز پوش��اک به دلیل
ضعف در سیس��تمهای نظارت��ی و کمتحرکی
آنها به مراتب باالتر از نرخ اعالمی بوده اس��ت.
وی بیان کرد :البته اقالم دیگری در سبد مورد
نی��از خانوارها همچون ورزش ،مس��افرتهای
زیارتی و سیاحتی و سینما و رستوران به مرور
در حال تبدیل ش��دن به رویایی دستنیافتنی
اس��ت که افزایش و کاه��ش این موارد تاثیری
بر زندگی بیش از نیمی از جمعیت کش��ورمان
نخواهد داش��ت .همه ای��ن افزایشها بدون در
نظر گرفتن افزایش افسارگسیخته نرخ ارز بوده
که از ابتدای س��ال جاری بهطور محسوسی در
افزایش قیمتها تاثی��رات عجیبی را به دنبال
داشته است که بنا بر اعالم رسمی نمایندگان
کارگران از ابتدای سال  97تاکنون قدرت خرید
کارگران را حدود  50درصد به صورت غیر قابل
انکاری کاهش داده است .وی گفت :اعالم نرخ
تورم توسط دستگاههای مرتبط تاثیری بر نظر
جامعه کارگری نداش��ته و ندارد ،چرا که برای
آنها تجربیات روزانه معتبر خواهد بود .وی ادامه
داد :جامعه کارگری از مسؤوالن مرتبط انتظار
دارد حداقل در محاس��بات نرخ ت��ورم تیرماه،
ضمن احترام به اف��کار عمومی جامعه و بویژه
قش��ر کارگر به تجربه میدان��ی و عملی روزانه
جامعه احترام گذاشته و افزایش واقعی و بعضاً تا
 300درصدی برخی اقالم را به واسطه افزایش
نرخ ارز و حملونقل و سایر آیتمها پذیرفته و در
محاسبات تورم مدنظر قرار دهند.

سربازان اقتصادی فرمانده ندارند
عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :هر چند
دولت از اصطالح جنگ اقتصادی استفاده میکند
اما در عمل آن را نپذیرفته اس��ت ،چون در صورت
پذیرش ،شاهد برنامه مشخصی بودیم .دولت ابتدا
باید اقتصاد جنگ و شرایط
غیرعادی را بپذیرد تا با آرایش
اف��راد ،فرماندهی مناس��بی
را انج��ام دهد .م��ا به عنوان
فعاالن یا س��ربازان اقتصادی
در نبود اس��تراتژی مشخص
سردرگم هستیم .جمش��ید عدالتیان ،اقتصاددان
و عض��و اتاق بازرگانی در گف��تو گو با ایلنا اظهار
داشت :بسیاری از فعاالن منتظر دریافت ارز دولتی
هستند و بسیاری از کارخانهها کار خود را متوقف
کردهاند و تخصیص ارز به صورت فراجناحی صورت
میگیرد ،یعنی هر بار برای یک بخش مانند دارو،
صنایع و ...که این مساله ،مشکالت تولیدکنندهها
را دوچندان کرده اس��ت .وی درباره تشکیل ستاد
جن��گ اقتصادی گفت :ش��رایط کنون��ی ایجاب
میکند تا ستاد جنگ اقتصادی تشکیل شود .هر
چند پیش از این نهاوندیان به عنوان دبیر این ستاد
انتخاب شده بود تا کارها براساس روال جنگی اداره
شود .عدالتیان تصریح کرد :وقتی فعاالن اقتصادی
نزدیک به  2ماه است که منتظر دریافت ارز هستند
و هر روز با جواب رد بانکها روبهرو میشوند ،انگار
س��ربازان را بدون فرمانده به جنگ فرستادهایم .با

توجه به اینکه در خارج از کش��ور استراتژی سوق
دادن چین و روس��یه به س��مت خود اتخاذ شده،
در داخل هم باید تمرکز بر تش��کیل اتاق جنگ با
یک روش مشخص انجام شود .عضو اتاق بازرگانی
تهران کاهش تابآوری مردم
را تبلیغات رسانههای خارجی
دانس��ت و افزود :این رسانهها
س��عی میکنند ت��ا اقدامات
آمری��کا را توجی��ه کنند و به
دنب��ال منافع خود هس��تند،
متاس��فانه دولتمردان ما نیز در دام تئوری کاهش
تابآوری جامعه افتادهاند ،در حالی که این واقعیت
ندارد و اگر مردم نسبت به شرایط قانع شوند قطعا
مقاومت خواهن��د کرد .وی ادامه داد :الزم اس��ت
رسانهها و سخنگوی دولت در توجیه مردم اهتمام
الزم را داشته باشند تا خطر از دست رفتن اعتماد
مردم برطرف ش��ود .عدالتیان تصریح کرد :اگر در
جنگ اقتصادی قرار بر جیرهبندی است ،دولت باید
شجاعانه نس��بت به آن اقدام کند و با قانع کردن
مردم از ملتهب شدن فضا باکی نداشته باشد و اگر
مردم نسبت به شرایط توجیه شوند یقینا با دولت
همراهیهای الزم را خواهند داشت .وی یادآور شد:
دولت تقریبا  120میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد که
میتواند بدون صادرات نفت هم نیازهای غذایی و
دارویی کشور را پوشش دهد و این را باید به مردم
اطالعرسانی کرد.

واردات

رئیس مجمع واردات:

ثبتسفارش واردات کاال متوقف شده است
رئیس مجمع واردات با تایید خبر مهر مبنی
بر توقف ثبتس��فارش واردات کاالها در گمرک
گفت :با دستور دولت ،ثبتسفارشهای قبلی نیز
ابطال ش��ده و همین امر منجر به انباشت مواد
اولیه در گمرکات ش��ده است .علیرضا مناقبی
در گفتوگ��و با مه��ر ،از توقف ثبتس��فارش
واردات کااله��ا خب��ر داد
و گف��ت :دولت ب��ه دلیل
بررسی ثبتس��فارشهای
قبل��ی واردات ،ه��ر گون��ه
ثبتس��فارش جدید برای
واردات کاال را متوق��ف
اعالم کرده است تا بتواند به سفارشهای قبلی
رس��یدگی کند؛ این در حالی است که هر یک
از این پروندهها ،بای��د در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت تایید شود و مجدد برای انجام عملیات
ثبتس��فارش ،مجوز داده ش��ود .رئیس مجمع
واردات افزود :تمام فضایی که اکنون دولت پیش
روی واردکنن��دگان مواد اولیه بخش تولید و به
صورت کلی واردکنندگان کاال قرار داده اس��ت،
یک فضای مبهم اس��ت و حتی صادرکنندگان
نیز نمیدانند باید چگونه با یک واردکننده برای
ف��روش ارز حاصل از صادرات خ��ود در ارتباط
باش��ند؛ این در حالی اس��ت که ارزهای حاصل
از صادرات برای عرضه در بازار ثانویه نیز اکنون
بدون مشتری مانده اس��ت .وی تصریح کرد :از
س��وی دیگر واردکننده نیز ب��ا تغییراتی که در
شکل ثبتس��فارش واردات کاالهایشان ایجاد
شده است ،نمیدانند چه باید کنند و اکنون باید

به صراحت گفت تمام بنگاههای اقتصادی ایران
اعم از تولیدکننده ،واردکننده و صادرکننده همه
بالتکلیف هس��تند و هیچکس نمیتواند به این
موضوع پاسخ دهد که در شرایط فعلی باید چه
کرد .به گفته مناقبی ،اکنون تمام فعاالن اقتصادی
منتظرند ببینند چه دستورالعمل و بخشنامهای
بابت ثبت س��فارش واردات
کاال و مواد اولی��ه مورد نیاز
تولیدشان صادر میشود؛ این
در شرایطی است که تبعات
چنین رفتارهای��ی با تولید
اکنون هنوز مشخص نیست،
چراکه در انبارها انباش��ت کاال وجود داش��ته و
اکنون تولیدکنندگان از موجودی انبارهای خود
اس��تفاده میکنند .عضو اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد :امروز
تولید با ش��رایط بسیار س��ختی مواجه است و
بس��یاری از تولیدکنندگان نمیتوانند کاالهای
خود را به دلیل تعدد بخشنامهها ترخیص کنند؛
این در حالی اس��ت که اکنون انباش��ت کاال در
گمرکات نیز به چشم میخورد و این امر ،هزینه
تولید را باال میبرد .پس چنین شرایطی میتواند
آرام آرام تولی��د را مختل کرده و کارخانجات را
به مضیق��ه بیندازد ،چراکه وقتی م��واد اولیه و
کاالی واسطهای در اختیار تولید نیست و دولت
نیز جلوی واردات برخی اقالم مورد نیاز تولید و
مصرف را گرفته است ،در عمل مشکالتی ایجاد
میکند که در میانمدت و درازمدت ،آثار خود را
روی تولید کاال نشان خواهد داد.

ین ژاپن

999

125

ریالعربستان

2818

230

یوآن چین

1625

202

لیرترکیه

2176

178

دینار کویت

36755

4586

دینار عراق

9/1

1/1

دالر کانادا

8480

1058

روبل روسیه

167

13

روپیه هند

161

20

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3445500

41500

طرح جدید

4321000

540000

نیم سکه

1852000

28000

ربع سکه

940500

27500

سکه

سکه گرمي

486500

7500

هر مثقال طال

1326250

74750

یک گرم طالی  18عیار

309130

202000

یک گرم طالی  24عیار

412170

26940

هر اونس طال

( 1223/08دالر)

-

هر اونس نقره

( 15/52دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/02

-

برنت درياي شمال

74/36

-

اوپک

73/62

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

113852/3

1/76

شاخص  30شركتبرتر

5540/8

2/72

شاخص  50شركتبرتر

4869/5

2/07

شاخص بازار اول

83098/7

2/34

شاخص بازار دوم

230459/9

0/79

شاخصصنعت

103336/3

1/93

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
پااليش نفت بندرعباس

7655

ح .فرآوردههاينسوزآذر

172

9/55

ح .فنرسازيخاور

1763

9/3

ح .باما

3373

7/11

يمگسال
كشاورزيودامپرور 

2386

4/97

3678

4/94

پتروشيميشازند
ح .سيمان كردستان

43

4/88

7925

4/87

37170

4/87

تفوالدي
نوردوقطعا 
پتروشيميفناوران

بيشترينكاهش

14/78

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ي رنا
ح .سرمايهگذار 

64

-78/67

ح .الكتريك خودرو شرق

1170

-7/73

ي اكسير
داروساز 

3893

-4/93

گروهصنعتيبوتان

4342

-4/84

قنداصفهان

7573

-4/83

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

7811

صنايعكاغذسازيكاوه

-4/81

1821

-4/76

1574

-4/72

1443

-4/5

سايپاآذين
حملونقلتوكا

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25451

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22713

-

بورسشانگهای

2874

-

بورساسترالیا

6391/5

53/9

