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تقویم امروز
■■اش�غال ايران توس�ط متفقي�ن در جريان
جنگ دوم جهاني1320 -ش
■■رحلت رجالي نامدار و محدث شهير شيعه
آيتاهلل «آقا بزرگ تهراني» 1389 -ق
■■انعق�اد دومين پيمان اهل يثرب معروف به
عقبه دوم با پيامبر(ص) در مكه 13 -بعثت
■■رحل�ت عال�م مجاه�د و مجته�د مبارز
آيتاهلل «ميرزا محمدتقي حائريشيرازي»
  1338ق■■تول�د «ژرژ ژاك دانتون» يك�ي از رهبران
انقالب فرانسه1759 -م
■■درگذش�ت «ويليام هرش�ل» رياضيدان و
منجم برجسته آلماني1822-م

خبر

تحریمهایآمریکا قیمت نفت را
در جهان صعودی کرد

نگرانی بازار نسبت به تحریمهای پیشروی
آمریکا علیه ایران و به احتمال زیاد تس��ریع در
عرضه نفت به بازار جهانی باعث شد در معامالت
دیروز قیمت نفت دریای شمال از  75دالر عبور
کند .به گزارش بلومب��رگ ،در معامالت دیروز
بازار جهانی انرژی هر بشکه نفت برنت دریای
ش��مال با  48س��نت افزایش نسبت به قبل از
آن  75/21دالر قیمتگذاری شد .قیمت نفت
آمریکا نیز  47س��نت باال رف��ت و  68/3دالر
تعیین ش��د .به گزارش پایگاه رسمی سازمان
کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» در آخرین
مبادالت روز چهارشنبه بازار جهانی انرژی هر
بشکه نفت این سازمان  71/75دالر به فروش
رسید .به گزارش رویترز ،نگرانی بازار نسبت به
تحریمهای نفتی پیشروی آمریکا علیه ایران و
ایجاد کسری عرضه به بازار دلیل اصلی افزایش
قیم��ت در مبادالت دیروز بود .کارگزاران نفتی
میگویند در س��ایه بازگشت تحریمهای نفتی
علیه ایران چش��مانداز عرضه نسبت به تقاضا
نگرانکننده است ،چرا که تحریمها به احتمال
زیاد به کاهش عرضه نفت به بازار جهانی و بروز
کسری منجر خواهد شد .ایران سومین کشور
صادرکننده نفت در اوپک محسوب میشود و
به طور متوسط روزانه  2/5میلیون بشکه نفت
و میعان��ات گازی صادر میکند که معادل 2/5
درص��د از کل مصرف جهان اس��ت .به گزارش
رویت��رز ،نگرانیها نس��بت ب��ه کاهش عرضه
نفت به ب��ازار جهانی پس از اعمال تحریمهای
آمریکا علیه ایران در کنار شکس��ت مذاکرات
تجاری چین و آمریکا ازجمله مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر قیمت نفت در معامالت دیروز بوده
اس��ت .نگرانی از کاهش عرض��ه نفت به بازار و
تحریم نفت ایران باعث شد در معامالت دیروز
قیمت نفت افزایش یابد اما شکست مذاکرات
تج��اری چین ب��ا آمری��کا و تاریکتر ش��دن
چشمانداز تقاضای نفت در بازار از افزایش بیشتر
قیمت نفت جلوگیری کرد.
بان��ک  NAZمیگوید :با توجه به اینکه 2
کشور اعالم کردند فشار علیه یکدیگر را افزایش
میدهند سرمایهگذاران نفتی به شدت نگران
باقی خواهند ماند .پ��س از برگزاری مذاکرات
تجاری چین و آمریکا  2کش��ور نتوانستند در
این زمینه با یکدیگر توافق کنند و هر دوی آنها
اعمال دور جدید تعرفههای گمرکی بر کاالهای
وارداتی از طرف مقابل را کلید زدند .البته منابع
آگاه اعالم کردهاند شرکت سینوپک چین گفته
اس��ت واردات نفت آمریکا را از ماه اکتبر از سر
خواهد گرفت.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

تعزیرات

گزارش

نجومی شدن قیمت بلیت هواپیما و بیتوجهی وزارت راه

پروازهای داخلی هم الکچری شد

گ�روه اقتصادی :رئیس سازمان میراث فرهنگی
وقتی از دستور ش��بانه روحانی برای رسیدگی
به گران��ی بلیت هواپیما خبر داد نمیدانس��ت
فقط چند ساعت بعد از این جمله تبلیغاتی ،نرخ
پروازهای داخلی نجومیتر از همیشه میشود.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،آزادس��ازی و
شناورس��ازی نرخ بلیت هواپیم��ا آن روی دیگر
خود را نش��ان داد و پروازهای ع��ادی و داخلی
را هم الکچری ک��رد تا فرودگاهها کمی خلوت
ش��وند .قیمت بلیت تهران -کرمانش��اه تا یک
میلیون توم��ان افزایش یافت و ن��رخ بلیت در
مسیرهای دیگر چند برابر شده و مسافران دائمی
خطوط پروازی را با مش��کل مواجه کرده است.
واکنش مع��اون وزیر راه در اینباره نیز این بوده
که جوگیر نش��وید و اگر قیمتها مانند س��ابق
ش��ود صنعت هواپیمایی از بین م��یرود! علی
عابدزاده گفت :متاسفانه نگاه لوکس به صنعت
هواپیمایی ،خس��ارات زیادی ب��ه آن وارد کرده
است .اگر آزادسازی نرخ بلیت صورت نمیگرفت
صنعت هواپیمایی کشور از بین میرفت .یکی از
مس��ائلی که تا  2سال قبل داشتیم این بود که
خطوط هوایی نمیتوانستند پول سوخت خود را
بپردازند ،آزادسازی نگرشها
را عوض کرد هرچند برخی
مشکالت وجود دارد .رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری
گفت :باید تالش کنیم این
اتفاق��ی که در ن��رخ بلیت
هواپیما افتاده به روند درستی که این صنعت در
پیش گرفته لطمه نزند ،سیاستهایی که امروز
در س��ازمان هواپیمایی کشوری دنبال میشود
توسعهای است؛ قوانین جدیدی در حوزه نظارت
در پیش گرفته شده تا بحث ایمنی و استاندارد
در باالترین س��طح رعایت شود .عابدزاده اضافه
کرد :در بحثی که مربوط به س��تاد س��فر است
مش��کالتی وجود دارد ،چراکه وظیفه این ستاد
تولید سفر اس��ت و صنعت هواپیمایی کشوری
ک��ه باید با این س��تاد همگام باش��د ،آنطور که
باید در این مس��یر نتوانس��ته ایفای نقش کند،
هنوز بس��یاری از شهرهای کشور به هم متصل
نیس��تند و این موضوع یک معضل بزرگ برای
گردشگری داخلی است که باید همت کرد این
معضل حل شود .برای رفع این نیاز از جتهای
 50نفره استفاده میکنیم ،خوشبختانه این روند
آغاز شده و تا حدود زیادی موفق بوده است .وی
گفت :بازگش��تن به شرایط گذشته به معنای از
بین رفتن صنعت هواپیمایی کشور است ،نباید
تحت تاثیر جو ق��رار بگیریم ،حملونقل هوایی
عیار س��نجش توسعه کشور اس��ت ،به همین
منظور الزم است نگاه ویژه به آن داشت و نباید
روند درستی را که در این حوزه ایجاد شده است
متوقفکنیم.
■■ قیمتها واقعی است اما باور نکنید!

مدی��ر رواب��ط عمومی س��ازمان هواپیمایی
کشوری درباره قیمت بلیت پروازهای داخلی به
فارس میگوید :اینکه در چند س��ایت ،نرخهای
نجوم��ی باب��ت پروازهای داخلی معرفی ش��ده
است ،مبنای قیمتگذاری بلیت هواپیما نیست.
ب��ه ادعای رضا جعفرزاده ،مبنای نرخهای بلیت
هواپیم��ا ،قیمتهای درج ش��ده روی خروجی
س��ایتهای ش��رکتهای هواپیمایی اس��ت و
ارائه نرخ بیش از آن قیمتها تخلف محس��وب

میشود و همانند گذشته اگر آژانسی یا سایتی
باالتر از نرخهای مذکور قیمت ارائه دهد ،متخلف
محسوب میشود و آن هم از طریق بازرسیها،
در مکانیس��مهای نظارتی مش��خص و اعمال
قانون میشود .بنا بر این گزارش ،اصرار سازمان
هواپیمایی کش��وری بر متع��ادل بودن قیمت
پروازه��ا تا جایی پیش رفت ک��ه آرش خدایی،
قائممقام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که
عموما هم در رس��انهها ظاهر نمیشود ،در یک
برنامه تلویزیونی حاضر ش��د و اعالم کرد :اینکه
گفته میشود سازمان هواپیمایی کشوری پشت
افزایش قیمت پروازهای داخلی اس��ت صحت
ندارد ،به نظر ما رفتن این پول به جیب یکسری
واسطهها در قالب چارتری یک خسارت مطلق
برای صنعت هواپیمایی اس��ت .وی مدعی شد:
بشدت به شرکتهای هواپیمایی سختگیری
میکنیم تا خودشان سیستم مدیریت هزینه و
درآمد داشته باشند و بلیتهای خود را بفروشند،
اگر واقعا در بازار کشش��ی جهت پرداخت پول
باالتر برای یک بلیت وجود داش��ته باش��د ،چرا
نباید این پول را شرکت هواپیمایی کسب کند؟
چ��را باید به چارترکنن��ده بدهد؟ خدایی گفته
اس��ت :برخی از ایرالینها با
چارترکنندگان قراردادهایی
دارن��د و میگوین��د به آن
متعهدی��م؛ اب��زاری ک��ه ما
داریم این اس��ت که پرواز را
کنس��ل کنیم ،اگر پ��رواز را
کنسل کنیم باز به مردم فشار میآید .قائممقام
سازمان هواپیمایی کشوری مدعی شد :سرجمع
در حملونقل هوای��ی به هیچ عنوان افزایش 4
براب��ری که هیچ 3 ،براب��ر 2 ،برابر و حتی  70یا
 80درصدی نرخ بلیت هم نداشتهایم و نداریم.
■■ چرا رئیسجمهور حل مش�کل نرخ بلیت
هواپیما را ب ه وزیر صنعتسپرد

بنا بر این گزارش ،نجومی شدن قیمت بلیت
هواپیما به قدری ش��رایط را سخت کرده است
ک ه  30مردادماه امس��ال،رئیس سازمان میراث
فرهنگی که در شیراز سخنرانی میکرد ،با اشاره
به نگرانی فعاالن حوزه آژانسهای مسافرتی در
زمینه باال رفتن قیمت بلیتهای هواپیما گفت:
رئیسجمهور همین امروز ( 30مرداد  )97برای
حل مشکل افزایش قیمت بلیتهای هواپیما به
وزیر صنعت دستور دادند .نکته قابل تأمل اینکه
چرا رئیسجمهور بابت حل مش��کل نرخ بلیت
هواپیما ،س��راغ وزیر صنعت رفته اس��ت و چرا
وزیر راهوشهرسازی در این موضوع دخالت داده
نشده است؟ برخی کارشناسان معتقد هستند از
ی اعتقادی به اقدامات
آن منظر که عباس آخوند 
تعزیرات��ی و کاه��ش اجباری قیمته��ا ندارد،
رئیسجمهور بهاجبار س��راغ وزیر صنعت برای
کاهش قیمت بلیت هواپیما و رفع مشکالت در
اینباره رفته است تا از طریقی دیگر این مشکل
مردم حل شود .در حالی که سازمان هواپیمایی
کش��وری در اینباره مدعی نظارت بر شرکتها
پ��س از اجرای مصوبه ارزیاس��ت اما در عمل
نش��انهای از این ادعا دیده نمیشود؛ به هر حال
به نظر میرسد وزارت راهوشهرسازی و سازمان
هواپیمایی کش��وری ،بیش از آنکه به فکر مردم
و اقتصاد خانواده بویژه در ایام پرتقاضا باش��ند،
به فک��ر منفعت صاحبان بنگاهه��ای اقتصادی
انحصارگر و البته سودده هستند.

درخواست نمایندگان مجلس شورای اسالمی:

هرچه زودتر کاالهای احتکار شده توزیع شود
چن��د روزی اس��ت اخب��ار کش��ف کاالهای
احتکارش��ده جس��ته و گریخته از رس��ان ه ملی و
دیگر رسانهها منتشر میشود ،این اخبار نوید این
را میدهد که س��ایه تورم لحظ��های در بازارهای
مختل��ف کاهش پی��دا کن��د اما تاکن��ون مردم
هیچ تغییر محسوس��ی در قیمتها ندیدهاند .به
نظر میرس��د رون��د توزیع
ای��ن کااله��ا ب��ه کن��دی
انجام میش��ود .س��خنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اس�لامی در همین
باره گفت :در ش��رایط جنگ
اقتصادی باید تمام مسؤوالن و مردم دست به دست
هم دهند تا شرایط اقتصادی دشوار برای مردم به
وجود نیاید اما اینکه برخیها در این شرایط اقدام
به احتکار کاال برای دستیابی به سودهای نجومی
میکنند ،غیرقابل گذشت اس��ت .زهرا سعیدی
مبارک��ه ادام��ه داد :در بخش واردات کش��ور باید
سازوکارها به نحوی شفاف و روشن باشد که اجازه
داده نشود کاالهای وارداتی ،احتکار شوند ،یعنی به
طور مثال کاالهای وارداتی مخصوصاً کاالهای وارد
ش��ده با ارز دولتی تحت نظارت و رصد دقیق قرار
بگیرند .وی تصریح ک��رد :در مالقاتهای مردمی
یکی از گالیههای مردم این است که حتی قیمت
کاالهای اساسی باال رفته ،با وجود اینکه در رسانهها
اعالم میشود ارز دولتی برای واردات آنها اختصاص
پیدا کرده است ،بنابراین عالوه بر اختصاص ارز با

نرخ دولتی برای واردات کاالهای اساسی ،باید روند
توزیع کاالها نیز رصد و ارزیابی شود .نماینده مردم
مبارکه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مردم
در مالقاتهای مردمی میگویند با وجود اینکه در
رسانهها بارها اعالم میشود تعدادی انبار که در آنها
کاالهای احتکار ش��ده وجود دارد کشف شده اما
روند توزیع این کاالها در بازار
شفاف نیس��ت به نحوی که
بتواند باعث تعدیل قیمتها
ش��ود که البته نکته درستی
است و باید مسؤوالن ذیربط
در ای��ن رابطه گ��زارش ارائه
کنند .یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با
تاکید بر لزوم تسریع در توزیع کاالهای کشفشده
از محتکران گفت :بارها اعالم کردهایم بزرگترین
ظلمی که در حق مردم میشود عدم قاطعیت در
 3قوه مخصوصا قوه مقننه است ،باید با قاطعیت
بیشتری با احتکارکنندگان برخورد شود و تعزیرات
باید جدیت بیشتری در شناسایی این افراد داشته
باش��د .علی وقفچی با اش��اره به اینکه خألهای
قانونی موجود به سوءاستفاده احتکارکنندگان از
موقعیت کنونی کمک میکند ،ادامه داد :مردم باید
بر اس��اس نیازهای خود اقدام به خرید کنند ،در
بسیاری از موارد با تصمیمات غلط به جای کمک
به تع��ادل و حفظ آرامش در بازار به بدتر ش��دن
ش��رایط و ایجاد استرس بیشتر برای مردم کمک
میکنیم.

تورم

نرخ تورم مرداد 9/7درصد

تورم از نگاه دولت همچنان زیر  10درصد است!
ن��رخ تورم  12ماهه منتهی به مردادماه ١٣٩٧
ب��ا افزایش یک درص��دی به  9/7درصد رس��ید؛
همچنی��ن ن��رخ تورم یکس��اله اق�لام خوراکی،
آش��امیدنی و دخانیات  12/1درصد اعالم شد .بر
اس��اس آخرین آمار ارائه شده توس��ط مرکز آمار
ایران ،در مردادماه س��ال جاری عدد شاخص کل
( )١٣٩٥=١٠٠به  127/7رس��ید که نسبت به ماه
قبل  5/2درصد افزایش نشان میدهد .در این ماه
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قبل  19/3درصد اعالم شد؛ یعنی خانوارهای کشور
به طور میانگین  19/3درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٦
برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان»
هزینه کردند که نس��بت به این اطالع در ماه قبل
( 13/8درصد)  5/5واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم  12ماهه منته��ی به مردادماه  ١٣٩٧به
 9/7درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه
قبل ( 8/7درصد)  1/0واحد درصد افزایش نش��ان
میدهد .شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها،
آش��امیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 9/1
درصد و در گروه عم��ده «کاالهای غیرخوراکی و
خدمات»  3/6درصد افزایش نش��ان میدهد .نرخ
ت��ورم  12ماهه منتهی به مردادم��اه  ١٣٩٧برای
این دو گروه به ترتیب  12/1و  8/8درصد اس��ت.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور
در مردادماه  ١٣٩٧به عدد  127/6رسید که نسبت
ب��ه ماه قب��ل  5/1درصد افزایش نش��ان میدهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قب��ل  19/4درصد و نرخ تورم  12ماهه منتهی به

مردادم��اه برای این دس��ته از خانوارها  9/8درصد
است .شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی
کشور در مردادماه  ١٣٩٧به عدد  128/0رسید که
نسبت به ماه قبل  5/9درصد افزایش نشان میدهد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال
قب��ل  18/8درصد و نرخ تورم  12ماهه منتهی به
مرداد ماه برای این دس��ته از خانوارها  9/1درصد
است .در ماه گذشته همه بخشهای زیرمجموعه
شاخص کل با افزایش قیمت همراه بودهاند که در
گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
بیش��ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل از آن
مربوط به گروه «دخانیات» ،گروه «گوش��ت قرمز،
س��فید و فرآوردههای آنها» (مرغ ماش��ینی ،انواع
ماهی و انواع گوش��ت قرمز) ،گروه «ش��یر ،پنیر و
تخممرغ» (تخممرغ ماش��ینی ،ماست پاستوریزه،
پنیر پاس��توریزه و شیر پاستوریزه) ،گروه «میوه و
خشکبار» (پسته ،مغز گردو) ،گروه «آشامیدنیها»
(آب معدنی) ،گروه «خوراکیهای طبقهبندی نشده
در جای دیگ��ر» (رب گوجهفرنگی) ،گروه «قند و
شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه ،شکر) ،گروه
«س��بزیجات» (هویجفرنگ��ی) و گ��روه «روغنها
و چربیه��ا» (کره گیاهی) اس��ت .در گروه عمده
«کااله��ای غیرخوراکی و خدمات» گروه مبلمان،
لواز م خانگی و نگهداری معمول آنها (اطو ،ماشین
لباسشویی ،یخچال فریزر ،انواع ظروف آشپزخانه) و
گروه «حملونقل» (انواع خودرو ،دوچرخه ،بلیت
مسافرت داخلی با هواپیما) بیشترین افزایش قیمت
را نسبت به ماه قبل از آن داشتهاند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

10400

-

یورو

12115

-

پوند

13440

-

درهم امارات

2855

-

ین ژاپن

943

-

ریالعربستان

2796

-

یوآن چین

1521

-

لیرترکیه

1718

-

دینار کویت

34748

-

دینار عراق

8/6

-

دالر کانادا

8029

-

روبل روسیه

153

-

روپیه هند

149

قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

3451000

-

طرح جدید

3835000

-3000

نیم سکه

1760000

-

ربع سکه

910000

-

سکه گرمي

500000

-

هر مثقال طال

1273000

-2000

یک گرم طالی  18عیار

293890

-520

یک گرم طالی  24عیار

391850

-700

هر اونس طال

( 1191/25دالر)

5/83

هر اونس نقره

( 14/61دالر)

0/12

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/47

0/64

برنت درياي شمال

75/39

0/63

اوپک

71/75

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

136910/6

-

شاخص  30شركتبرتر

6801/4

-

شاخص  50شركتبرتر

5991/2

-

شاخص بازار اول

100804/2

-

شاخص بازار دوم

272960/7

-

شاخصصنعت

125760/2

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح.توسعهمعادنوفلزات

1803

162/83

يمليايران
سرمايهگذار 

1927

9/86

ح .الكتريك خودرو شرق

592

8/03

ح .فنرسازيخاور

986

5/12

ي اراك
ماشينساز 

1113

5

پااليش نفت تبريز

13197

5

4287

5

توليدمحورخودرو
داروسازيزهراوي
س خزر
پار 

بيشترينكاهش

6432

5

11836

4/99

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

فوالد خراسان

9387

ن قائن
ح .سيما 

8651

-5
-4/66

پاكسان

4736

-4/46

خدماتانفورماتيك

11389

-4/37

گروهصنعتيسپاهان

3079

-4/23

حملونقلبينالملليخليجفارس

6229

فوالد كاوه جنوب كيش

-4/18

4605

-4/1

2669

-4/06

1416

-4

ن خز ر
سيما 
ايرانياساتايرورابر

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25657

-21

نیکی ژاپن

22594

183

بورسشانگهای

2729

5

بورساسترالیا

6357/9

-

