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افق تهران
اذان ظهر13:11 :
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كالم نور
شما را از منافقان برحذر میدارم ،با اظهار یأس
میخواهند به مطامع خویش برسند و بازار
خود را گرم سازند و کاالی خود را بفروشند.
سخن میگویند اما به اشتباه و تردید
میاندازند و میستایند و تزویر میکنند.
امام علی

رکوردشکنی شاخص بورس
در ارتفاع  ۱۱۶هزار واحدی

ش��اخص بورس و اوراق به��ادار تهران در
معام�لات دیروز  ۸مردادماه با رش��د بیش از
2ه��زار و  983واح��دی به پل��ه  ۱۱۶هزار و
 ۸۳۵واحدی صعود کرد .ب��ه گزارش میزان،
شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در ساعات
ابتدایی معامالت دیروز با رش��د 2هزار و 983
واح��دی به پل��ه  ۱۱۶ه��زار و  ۸۳۵واحدی
رس��ید و رکورد زد .در معام�لات دیروز بازار
س��رمایه ،تعداد  2میلیارد و  83میلیون سهم
اوراق به��ادار به ارزش  544میلیارد تومان در
بیش از  ۸۳نوبت معامالتی داد و س��تد ش��د.
به عالوه ش��اخص فرابورس نیز با رشد بیش
از  ۳۹واحدی به پله  ۱۳۳۳واحدی رسید .در
معامالت بازار فرابورس نیز تعداد  968میلیون
س��هم اوراق به��ادار به ارزش بی��ش از 351
میلیارد تومان در بیش از  ۴۵نوبت معامالتی
داد و ستد شد .موثرترین نمادها در معامالت
دیروز پتروشیمیها و فوالدیها بودند.

فوت  5نفر بر اثر ابتال
به تب کریمه کنگو

رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور گفت:
طی چند ماه اخیر و با گرم ش��دن هوا  5نفر
از هموطنانم��ان بر اثر ابت�لا به تب کریمه
کنگ��و جان خود را از دس��ت دادند .علیرضا
رفیعیپور در گفتوگو با فارس ،درباره آخرین
وضعیت تلفات انس��انی ناشی از بیماری تب
کریمه کنگو خاطرنش��ان کرد :با گرم شدن
هوا طی  2-3ماه اخیر  5نفر از هموطنانمان
ب��ر اثر این بیماری فوت ک��رده و  45نفر که
مبتال ش��ده بودند تحت درمان قرار گرفته و
بهب��ود یافتهاند .وی اس��تانهایی که درگیر
این بیماری ش��دند را مازندران ،سیستان و
بلوچستان ،همدان ،کرمانشاه و گیالن اعالم
کرد و افزود :تأکید مؤکد داریم که هموطنان
به هیچ عنوان ذبح غیربهداشتی دام را انجام
ندهند ،چرا که دام مبتال به این بیماری اصال
نش��انهای ندارد و پ��س از ابتالی فرد ،عالئم
بیماری مش��خص میش��ود .رئیس سازمان
دامپزش��کی کش��ور به افرادی که در تماس
مستقیم با دام هستند توصیه کرد ترجیحاً از
تماس مستقیم با کنه یا دام خودداری کنند.
وی افزود :ترجیح ما این است که هر دامی که
قرار است ذبح شود تحت معاینه دامپزشک
قرار گی��رد تا در صورت مش��کوک بودن به
بیم��اری از جمله تب کریمه کنگو از تماس
با یا ذبح آن خودداری شود.
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■■اعالم طرح پرچم رس�مي جمهوري اسالمي
ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي  1359 -ش
■■وقوع حادثه جمعه خونين مكه 1366 -ش
■■تبعيد حضرت «امام موس�يكاظم(ع)» از
مدينه به عراق 179 -ق
■■ش�هادت «ح�اج مالمحمدتقي ش�هيد
ثالث(ره)» فقيه بزرگوار شيعه 1264 -ق
■■ت�رور «ناصرالدينش�اه قاج�ار» در حرم
عبدالعظيم توسط ميرزا رضا كرماني 1313-ق
■■رحلت مرج�ع عاليق�در آيتاهللالعظمی
«حاج ش�يخ عبدالكريم حائرييزدي(ره)»
مؤسس گرانقدر حوز ه علمي ه قم 1355 -ق
■■تولد «شارل آگوستينكولن» فيزيكدان
برجسته فرانسوي1736-م
■■مرگ«آنتواناگزوپري»نويسندهفرانسوي
 1944م■■انحلال وزارت مس�تعمرات انگلي�س-
1966م
■■تشکيل دولت سياهپوستان آمريکا توسط
«الیجا محمد»1960 -م
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انرژی

گزارش

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران:

«وطنامروز» از علل ناکارآمدی بانک مرکزی در تأمین ارز گزارش میدهد

رانتخوار هست ،سامانه شفافیت نیست

اسداهلل خسروی :کارشناسان اعتقاد دارند منابع
ارزی ب��ه علت نبود یک س��امانه ش��فاف برای
شناس��ایی کاالها و واردکنن��دگان قانونی ،هدر
میرود .عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت
صادرات کش��ور پس از افزایش ن��رخ ارز گفت:
به ظاهر رش��د ن��رخ دالر به نفع صادرکنندگان
و حتی تولیدکنندگان اس��ت اما از آنجایی که
مش��کل تبادالت پولی در سیس��تم بینالمللی
بانکی حاکم است ،رشد نرخ ارز در واقع سودی
برای صادرکنندگان نداشته ،چرا که در صورت
صادرات نمیتوانند به پول آن برس��ند .مسعود
دانشمند در گفتوگو با «وطنامروز» ادامه داد:
افزایش مداوم نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول
ملی شده ،آن هم در شرایطی که دلیلی منطقی
برای افزای��ش قیمت دالر
به بی��ش از  11هزار تومان
وجود ندارد .وی علت رشد
ف نبودن
ن��رخ ارز را ش��فا 
فرآیند تامین و تخصیص ارز
به متقاضیان و نبود مدیریت
صحیح در این زمینه عنوان کرد و گفت :بهترین
راهکار برای برچیده شدن رانت و فساد در تامین
و تخصیص ارز ،ایجاد یک سامانه برخط در بانک
مرکزی است تا اگر کس��ی به کاالیی نیاز دارد،
همان کاال را در س��امانه ثبت کند تا رهگیری و
بررسی آن نیز آسان ش��ود .این فعال اقتصادی
افزود :با ایجاد سامانه برخط تامین و تخصیص
ارز در بانک مرکزی ،بررسی و پیگیری ناظران و
کنترلکنندگان آسان میشود و کسی نمیتواند
ارز تخصیصی برای کاالیی را که ثبت کرده است،
به کاالی دیگری تخصیص دهد.
■■با دالر  ۱۰ه�زار تومانی نمیتوانیم کاالیی
صادر کنیم

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
گفت :کوچکس��ازی دولت الزم است اما اکنون
زمان آن نیست ،چرا که مردم با مشکالت زیادی
دست به گریبان هستند و باید به مشکالت مردم
رس��یدگی ش��ود .به گزارش تسنیم ،محمدرضا
منصوری با بیان اینکه دش��من درصدد تضعیف
نظام و ناامیدس��ازی مردم اس��ت ،گفت :اکنون
بای��د تالش کنیم به جامعه امید بدهیم و اکنون
زمان هزینهتراشی نیست .وی افزود :چرا با وجود
افزایش قیمت دالر ،ما نمیتوانیم صادرات داشته
باش��یم؟ چرا با افزایش قیمت دالر ما نمیتوانیم
یک خودرو صادر کنیم؟ دالر  800تومانی به 10
هزار تومان رسیده است و این سوال بزرگی است
که چرا ما نتوانستیم صادرات خود را رونق دهیم؟
منصوری گفت :ما تولید نداریم؛ بلکه شبهتولید
داریم .هیچ کش��وری شبهتولید نمیخواهد .او با
بیان اینکه برای تولید باید توانمند باشیم ،افزود :ما
بلد نیستیم خودرو تولید کنیم .ما نتوانستیم حتی
خودروی خود را به افغانس��تان صادر کنیم .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :شاهکلید
این مش��کالت ،اجرایی نش��دن اصل  44و انجام
نشدن خصوصیسازی اس��ت .خصوصیسازی
بدرس��تی انجام نمیشود .این نماینده مجلس با
تاکی��د بر اینکه باید به  2مقوله تولید و صادرات
توجه ویژهای شود ،گفت :ما تولیدکننده حرفهای
نداریم .در حوزه فرش قیمتها چند برابر ش��ده
اس��ت اما صادرات فرش رونقی ندارد .رمضانعلی
س��بحانیفر ،عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس هم عنوان کرد :اگر میبینید شبکههای

فساد ایجاد میشوند ،به این لحاظ است که تولید
و توزیع همه در یک مجموعه هستند .این ساختار
به نحوی اس��ت که خودکنترلی وجود ندارد و به
صورت شبکهای است .امروز بحث صنعت دچار
مشکل شده و رانت از طرف دیگر در وزارتخانههای
مرتبط با صادرات و واردات ایجاد ش��ده اس��ت.
او اف��زود :با حجم باالی ص��ادرات و واردات رانت
ایجاد میش��ود .وقتی وزارتخانهای کوچک باشد
کنترلها دقیقتر انجام میش��ود .س��بحانیفر
گفت :ما در کش��ور 90میلی��ارد دالر صادرات و
واردات داریم ،لذا یک وزارتخانه نمیتواند هم به
بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی رسیدگی
کند .او افزود :در شرایط تحریم دولت باید نظارت
بیشتری داشته باشد .دولت باید کنسرسیومهای
الزم را تش��کیل دهد و برای
تولیدکنن��ده بازار تش��کیل
دهد .این نماینده مجلس با
بیان اینکه بازرگانی خارجی
م��ا تعطی��ل اس��ت ،گفت:
مش��کالت بخش صنعت ما
به بازرگانی بازمیگردد چ��ون تولیدکننده بازار
مشخص ندارد .سبحانیفر تاکید کرد :با در نظر
گرفتن نقش نسبتا پررنگ دولت در حوزه صنعت،
معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیتهای
کشور در این حوزهها ،به نظر میرسد ادغام این
زیربخشها در یک وزارتخانه باعث مغفول ماندن
برخی وظایف و نقشهای دولت در این باره شده
است .سبحانیفر گفت :باید بخشهای مختلف
صنعت ،معدن و تجارت متولی داشته باشد اگرنه
فساد در این دستگاهها بیشتر میشود .وی ادامه
داد :زیرمجموعههای صنعت ،معدن و تجارت به
عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد
شناخته میشود ،در جمهوری اسالمی ایران با
توجه به فرصتها و تهدی��دات بالقوه و بالفعل
موج��ود ،این  3زیر بخش اقتصادی بویژه حوزه
تجارت به طور مداوم در تالطم و به دور از آرامش
بوده اس��ت .احمد صفاییف��ر ،نماینده معاونت
پارلمانی ریاستجمهوری هم گفت :طبق قانون
اساسی وظایفی بر عهده ریاستجمهوری است
ک��ه میتوان��د وزارتخانههایی را ادغ��ام کند یا
بخشی از وظایف وزارتخانهای را به وزارتخانهای
دیگر محول کند .درباره وزارت صنعت ،معدن و
تجارت تصمیمات منجر به این شد که تفکیک
وزارتخانهه��ا به ص��ورت الیحه تنظیم و تقدیم
مجلس شد .نمایندگان محترم مجلس شورای
اس�لامی در طرح این مس��اله رای ندادهاند و ما
هنوز فرصت داریم در مناسبات و مذاکراتی که
بین مجلس و دولت انجام میشود تصمیمگیری
کنی��م .دولت و مجل��س در این ب��اره در حال
تصمیمگیری بر حسب مصلحت کشور هستند.
ماشاءاهلل عظیمی ،عضو هیات رئیسه اتاق تعاون
نیز درباره تفکیک وزارتخانهها گفت :اندازه دولت
باید تابعی از جریان اقتصاد کشور باشد .ما باید
به نس��لهای آینده پاسخگو باش��یم .او گفت:
این تصمیم هزینههای زیادی بر اقتصاد کشور
تحمیل میکند .شرایط برای اینگونه تغییرات در
کشور با وجود وضعیت فعلی اقتصاد کشور ،به
هیچ وجه مناسب نیست .عظیمی افزود :ایجاد
یک وزارتخانه جدید در این شرایط بسیار بغرنج
اقتصادی تلنبار کردن هزینههای اضافی بر گرده
مردم اس��ت .دلیلی دولت هزینهه��ا را از جیب
مردم تامین کند.

قیمتآبپرمصرفهاافزایشمییابد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران
گفت :چنانچه ش��هروندان مصرف آب را مدیریت
نکنند ،ممکن اس��ت در روزهای آینده با مشکل
روبهرو شویم چون مصرف آب در تهران در نقطه
سربهس��ر تولید و مص��رف ق��رار دارد .به گزارش
تس��نیم ،محمدرضا بختی��اری ،مدیرعامل آبفای
استان تهران اظهار داشت :هماهنگی الزم با شورای
شهر انجام شده است تا قیمت آب برای مشترکان
پرمصرف تا حدی افزای��ش یابد ولی همچنان تا
قیمت واقعی فاصله بسیاری دارد .وی افزود :قیمت
تمامشده آب ،فقط در بخش توزیع در شهر تهران
ح��دود  1200تومان اس��ت ،در حالی که به طور
میانگین  600تومان از مردم دریافت میکنیم که
گستره آن از  400تومان در جنوب تهران تا 900
تومان در شمال تهران است .وی با بیان اینکه در
وزارت نیرو طرحی را برای قطع طوالنیمدت آب
مشترکان پرمصرف پیگیری میکنیم ،افزود :این
امر نیازمند قانون است که متاسفانه هنوز قانونی
در ای��ن زمینه وجود ندارد ،چون نگاه قانونگذار به
مقوله آب شرب قدری محتاطانه است .وی گفت:
برای کاهش مصرف ،عالوه بر فرهنگس��ازی باید
قیمت آب به س��مت واقعیش��دن ب��رود اما فعال
دولت اج��ازه این کار را نمیدهد .بختیاری تاکید
کرد :چنانچه ش��هروندان مصرف خود را مدیریت
نکنند ،ممکن اس��ت در روزهای آینده با مشکل
روبهرو شویم چون مصرف آب در تهران در نقطه
سربهس��ر تولید و مصرف قرار دارد .وی افزود :در
روز جمعه پنجم مردادماه با  3میلیون و  450هزار
مترمکعب ،بیش��ترین میزان آب در طول امسال
مصرف ش��د .این مقام مس��ؤول تصری��ح کرد :از
ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی حدود 370
میلیون مترمکعب آب مصرف کردهاند که تقریبا

معادل یکس��وم مصرف آب شرب شهر تهران در
طول س��ال اس��ت .بختیاری افزود :سال گذشته
مصرف آب ش��هر تهران حدود یک میلیارد و 60
میلیون مترمکعب بوده است و پیشبینی میشود
با این روند ،میزان مصرف آب شهروندان تهرانی تا
پایان سال به یکمیلیارد و  80میلیون مترمکعب
برس��د .وی ادامه داد :تا قبل از اردیبهشت امسال،
سدهای تهران حدود  45درصد کسری داشت که
بعد از بارندگیها به 25درصد رسید یعنی حدود
20درص��د آن جبران ش��د و باعث ش��د از خطر
جیرهبندی در تهران عبور کنیم.
■■ ورود مجل�س ب�رای اصلاح تعرف�ه برق
مشترکانپرمصرف

رئیس کمیت��ه اقتص��اد مقاومتی مجلس
شورای اس�لامی گفت :در حال حاضر شرایط
خوبی در حوزه ب��رق نداریم و برای رفع موانع
موجود در این حوزه باید راه اصالح تعرفه برق
مشترکان پرمصرف را در پیش بگیریم .رحیم
زارع درب��اره تغیی��ر تعرفه ب��رق پرمصرفها و
تصمیمات اتخاذ شده در کمیته متبوعش اظهار
داشت :چندی پیش با حضور مسؤوالن ذیربط
از جمله وزارت نیرو در این کمیته برای بررسی
تعرفه برق برای مشترکان پرمصرف جلسهای
برگزار ش��د و در نهایت اص�لاح قیمتگذاری
این حوزه انرژی در دستور کار قرار گرفت .وی
ادامه داد :در این جلسه راهکارهای اصالح نظام
تعرفهگذاری ارزیابی و برای مشترکان پرمصرف
تصمیم��ات الزم در این باره اتخاذ ش��د .زارع
عنوان کرد :وقتی قیمت برق پایین باشد ،قطعاً
بخشی از مشترکان که بیمحابا به مصرف ادامه
میدهند ،نسبت به رعایت الگوی مصرف برق
اهتمام الزم را نخواهند داشت.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4400

-

یورو

13180

-401

پوند

14801

-468

درهم امارات

3071

-101

ین ژاپن

1016

-34

ریالعربستان

3008

-102

یوآن چین

1653

-57

لیرترکیه

2307

-95

دینار کویت

37422

1256

دینار عراق

9/3

-3

دالر کانادا

8638

-282

روبل روسیه

181

-4

روپیه هند

164

-5

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3951000

510000

طرح جدید

4533000

24000

نیم سکه

2200000

150000

ربع سکه

1080000

40000

سکه

سکه گرمي

520000

-

هر مثقال طال

1407000

16000

یک گرم طالی  18عیار

325980

6450

یک گرم طالی  24عیار

434950

8620

هر اونس طال

(1222/17دالر)

-0/91

هر اونس نقره

(15/51دالر)

-0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/53

0/51

برنت درياي شمال

75/04

0/28

اوپک

73/62

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

116835

2/55

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5733/1

3/47

شاخص  50شركتبرتر

5019/1

3/07

شاخص بازار اول

85384/0

2/75

شاخص بازار دوم

235550/7

2/21

شاخصصنعت

106248/9

2/82

بيشترينافزايش

بورس

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

محصوالتپتروشیمی خارجازبورس فروختهمیشود
عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای
اس�لامی از التهابات بازار پتروشیمی انتقاد کرد.
علی بختیار در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به
ابالغ دستورالعمل جدید وزیر صنعت برای تنظیم
بازار پتروش��یمی ،گف��ت :عرضه کم محصوالت
پتروش��یمی در بازار بورس
و افزای��ش می��زان تقاض��ا
مش��کالتی در بازار به وجود
آورده و صنایع پاییندستی
پتروشیمی را با معضل مواجه
ک��رده اس��ت .وی ادامه داد:
بهرغم اینکه ارائه محصوالت در بورس شفافیت
ایجاد میکند و محصوالت باید در بورس عرضه
شود اما کار باید بهگونهای انجام شود که صنایع
پاییندس��تی همانن��د پلیمری دچار مش��کل
نشوند .وی افزود :باید اقداماتی در زمینه قیمت
محصوالت پتروش��یمی انجام شود و بازار بورس
ش��رایطی را فراهم کند که محصوالت با قیمت
واقعی در بورس عرضه شود ،نه اینکه افراد خاصی
منتف��ع و تولیدکنندگان در بخشهای مختلف
دچار خسران شوند ،چرا که در حال حاضر شرایط
به نحوی بوده که فشار زیادی به تولیدکنندگان
وارد ش��ده اس��ت .بختیار با بیان اینکه بیش��تر

پتروشیمیها در هفتههای اخیر محصوالت خود
را خارج از بازار بورس به فروش میرساندند ،ادامه
داد :بخش��ی از پتروشیمیها محصوالت خود را
در بازار بورس عرضه میکردند و  2پتروش��یمی
نیز به صورت غیربورس��ی و با نام ش��رکتهای
داخل��ی و خارج��ی کار
میکردن��د .وی ب��ر توجه
به نظارت ب��ازار محصوالت
پتروش��یمی تاکی��د کرد و
گفت :باید بر توسعه زنجیره
پاییندس��تی پتروش��یمی
نظارت ش��ود ،چرا که بخش اعظم ارزش افزوده
در صنایع پاییندستی پتروشیمی ایجاد میشود
و س��رمایهگذاران آماده س��رمایهگذاری در این
بخش هس��تند اما به دلیل ضعف در ساختارها
سرمایهگذار اطمینان کافی برای سرمایهگذاری
در این بخش ندارد .این نماینده مجلس با اشاره
به اینکه در حال حاضر ظرفیت پتروش��یمیها
حدود  50میلیون تن اس��ت ،اف��زود :این امکان
وج��ود دارد که این ظرفی��ت به  70میلیون تن
برس��د که الزمه آن اتخاذ سازوکارهای مناسب
برای فروش محصول و از سوی دیگر ایجاد رقابت
سالم بین صنایع پتروشیمی است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فرآوردههاينسوزآذر

189

9/88

ي رنا
ح .سرمايهگذار 

70

9/38

نيروكلر

4397

9/03

ح .باما

3669

8/78

توسعه معدني و صنعتي صبانور

4032

8/68

ح .فنرسازيخاور

1863

5/67

3405

5/52

39028

5

5763

4/99

پگاهآذربايجانغربي
پتروشيميفناوران
صنايعجوشكابيزد

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن قائن
ح .سيما 

5027

-9/28

سايپاآذين

1443

-8/32

ح .الكتريك خودرو شرق

1091

-6/75

مارگارين

1731

-4/99

ح.پگاهآذربايجانغربي

1390

-4/99

نبجنورد
سيما 

3239

-4/93

3394

-4/9

6094

-4/87

1476

-4/84

تكنوتار
ن ايران
كارت 
يالبرز
سرمايهگذار 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25451

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22545

-168

بورسشانگهای

2869

-5

بورساسترالیا

6368/8

-22/7

