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تقویم امروز
■■وق�وع زلزله وحش�تناك در بويينزهرا و
كشته شدن بيش از  25هزار نفر 1341 -ش
■■ب�از پ�س گرفت�ن ه�رات توس�ط
«شاهطهماسب اول» 936 -ق
■■قت�ل «آقامحمدخان قاجار» مؤس�س و
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■■مرگ «ويليام هميلتون» رياضيدان بزرگ
ايرلندی1865 -م

اخبار

دالر از مبادالت تجاری ایران
و عراق حذف شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد
دالر از مبادالت تجاری ایران و عراق حذف شده و
تجارت با یورو ،ریال و دینار انجام میشود .یحیی
آلاسحاق درباره چگونگی مبادله پول بین ایران
و عراق گفت :معامالت دالری بین ایران و عراق
حذف شده و بیشتر مبادالت با ارزهای یورو ،ریال
و دینار عراق انجام میشود .وی خاطرنشان کرد:
بخش دیگری از مب��ادالت بین صادرکنندگان
ایرانی با تجار عراقی به شکل تهاتر کاال یا توافقی
اس��ت .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در
پاس��خ به این س��وال که چه میزان از مبادالت
تجاری ایران و عراق از طریق سیستم بانکی انجام
میش��ود ،اظهار کرد :با وج��ود حجم  8میلیارد
دالری تج��ارت بین ایران و ع��راق ،انتقال پول
بین  2کش��ور از طریق بانکها بسیار کم است.
آلاسحاق به بیان موانع هر دو طرف برای تاسیس
بانک مشترک پرداخت و گفت :حل مسائل بانکی
باید جزو اولویتهای اصلی اقتصاد ایران باش��د،
زیرا در بدترین شرایط  8میلیارد دالر تجارت با
ع��راق داریم .وی ،عراق را دومین کش��ور از نظر
حجم تج��ارت با ایران بعد از چین عنوان کرد و
توضیح داد :صادرات ایران به عراق بسیار متفاوت
از صادرات به چین اس��ت ،زیرا بیش��تر صادرات
ایران به چین را محصوالت پتروشیمی تشکیل
میدهد ولی تج��ار ایرانی از رب گوجهفرنگی تا
مصالح س��اختمانی به عراق صادر میکنند که
اشتغالزایی باالیی دارد .رئیس اتاق مشترک ایران
و عراق گفت :اگرچه رئیسجمهور ،معاون اول و
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور
بر حل مش��کالت بانکی بین ایران و عراق برای
توس��عه صادرات تاکید دارند ول��ی این موضوع
همچنان در حاشیه قرار گرفته است.

عقبگرد  ۱۳۶۲واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگران بورس تهران در حالی دیروز اصالح
قیمتی سهام را به نظاره نشستند که بورسبازها
ترجیح دادند سهمهای برخوردار از شناوری پایین
را در دس��تور کار ق��رار دهن��د ،هر چند حمایت
حقوقیها به مثبت ش��دن شاخص کل هموزن
منتهی شد .به گزارش فارس ،شاخص کل قیمت
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت دیروز شنبه با کاهش  1362واحدی به
رقم  136هزار و  109واحد رس��ید .شاخص کل
هم��وزن اما با افزایش  305واحدی عدد  21هزار
و  660واحد را به نمایش گذاشت .شاخص سهام
آزاد ش��ناور نیز با کاه��ش  1233واحدی به رقم
 145هزار و  165واحد دست یافت .شاخص بازار
اول ام��ا در حالی با کاهش  1258واحدی به رقم
 100هزار و  33واحد دس��ت یافت که ش��اخص
بازار دوم با کاهش  1491واحدی عدد  272هزار
و  235واحد را به نمایش گذاشت .دیروز شاخص
کل فراب��ورس نیز با کاهش  11واحدی روی رقم
یکهزار و  545واحد متوقف شد .به گزارش فارس،
ارزش کل معامالت دیروز بورس تهران در حالی
بیش از  590میلیارد و  882میلیون تومان نمایش
داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از
 2میلیارد و  998میلیون سهم و اوراق مالی قابل
معامله طی  166هزار و  976نوبت داد و ستد بود.
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قول مدیران خودروساز در مجلس :عرضه را بیشتر میکنیم

دست دالالن با عرضه خودرو کوتاه میشود
معاون وزیر صنعت :با محتکران خودرو برخورد جدی خواهد شد

گروه اقتصادی :بازار خودرو مدتی است آشفته شده
و افزایش سرس��امآور قیمت این کاال موجب شده
است خریداران برای تهیه آن فعال دست نگه دارند.
انتظار مردم از دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها ،این است
که بازار خودرو را با مدیریت درس��ت کنترل کند
نه اینکه خود با ممانع��ت از عرضه خودرو به بازار
و ارائه سیگنالهای گرانی این کاال ،زمینه افزایش
قیمت خودرو را فراهم کند .عضو کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :وضع
کنونی خ��ودرو محصول انحص��ار و مافیا در این
صنعت است .رضا انصاری افزود :از اواخر سال 96
در جلس��ات متعددی که با خودروسازان داشتیم
آنها درخواست افزایش قیمت میکردند .وی گفت:
خودروسازان با توجه به تحلیلی که از وضع امروز
داشتند از ماهها قبل خودرو به بازار عرضه نکردند و
میخواهند در این شرایط به هدف افزایش قیمت
برس��ند .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اس�لامی تصریح کرد :حربه خودروسازان
در چنین مواقعی که بازار بهدلیل انحصار مافیایی
اس��ت توقف عرضه خودرو ب��رای افزایش قیمت
اس��ت .انصاری گفت :ب��ا توجه ب��ه اینکه حدود
 70ه��زار خودرو در پارکینگهای خودروس��ازان
وجود دارد ،آنها بهبهانه آنچه
نبود ی��ک قطعه یا دو قطعه
اعالم میکنند از عرضه این
خودروها خودداری کردهاند
که ای��ن گفته آنه��ا واقعی
نیست .وی یادآور شد :زمانی
ک��ه در صنعتی انحصار ش��کل بگیرد هزینههای
تولید افزایش و بهرهوری کاهش مییابد و شرایط
کنونی صنعت خودرو محصول س��وءمدیریت در
این صنعت است .عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :اکنون مشخص
شده اس��ت بحثهای بومیسازی صنعت خودرو
که خودروس��ازان مدعی آن میشدند نادرست و
حاش��یهای بوده و گزارشه��ا در این زمینه دقیق
نبوده اس��ت .انص��اری تأکید کرد :ایجاد ش��رایط
رقابتی ،درمان صنعت خودروسازی کشور است و
برای دستیابی به این هدف باید ساختار مالکیت
بنگاههای خودروس��از اصالح و دولت مصمم شود
ساختار این بنگاهها از دولتی بودن خارج شود .وی
گفت :جریانی در صنعت خودروسازی کشور شکل
گرفته که با آمارس��ازی و گزارشهای اغواکننده
زمان را ب��رای جراحی صنعت خ��ودرو به تأخیر
میاندازد .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی اضافه کرد :مدیران خودروساز
در جلسه با نمایندگان مجلس قول دادهاند هفته
آینده عرضه خودرو را بیشتر کنند .انصاری گفت:
اکنون مشخص شده صنعت خودروسازی کشور
ارزبر است و بهعنوان نمونه پراید هزار و  500دالر
ارزبری دارد.
■■فروش خودرو در حاش�یه بازار دست دالالن
را کوتاه میکند

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ،چاره کار بازار
س��رگردان خودرو را فروش خودرو در حاشیه بازار
دانس��ت و گفت باید از تجرب��ه موفقی که در دهه
 70ب��رای ب��ازار خودرو اجرایی ش��د بهره بگیریم.
احمد نعمتبخش ،دبیر انجمن خودروسازان ایران
در گفتوگو با ایس��کانیوز ،درب��اره دالیل افزایش
غیرمنطقی قیمت انواع خودرو در بازار اظهار کرد:

وضعیت کنونی بازار خودرو نتیج ه دامن زدن دالالن
به بازار خودرو است که اکثر خودروها را خریداری
کردند و با انتشار تبلیغات مختلف در صدد افزایش
قیمت خودرو هس��تند ،بنابراین به اعتقاد من این
قیمتها صوری اس��ت؛ باید وزارت اطالعات برای
ساماندهی بازار ورود کند .او تصریح کرد :قیمت هر
کاالیی را عرضه و تقاضا مشخص میکند و این بحث
درست است .ما خودروسازان در سال  95نسبت به
س��ال  94حدود  40درصد افزایش تولید داشتیم،
در س��ال  96نسبت به سال  95نزدیک  15درصد
و در  2ماهه اول امسال هم  31درصد نسبت به 2
ماهه اول سال گذشته افزایش تولید داشتهایم .دبیر
انجمن خودروس��ازان ایران ادامه داد :تقاضای زیاد
بهخاطر پولهای سرگردان در بازار است ،متاسفانه
به دلیل کاهش نرخ سود بانکی سرمایهها به سمت
بازار سکه و خودرو هدایت شده است .نعمتبخش
چاره کار بازار سرگردان خودرو را فروش خودرو در
حاش��یه بازار دانست و گفت :باید از تجربه موفقی
که در دهه  70برای بازار خودرو اجرایی ش��د ،بهره
بگیریم .اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد
به طور یقین دس��ت دالالن و واس��طهگران از بازار
خودرو کوتاه میشود.
■■برخورد جدی در انتظار محتکران خودرو

معاون وزیر صنعت ،معدن
و تج��ارت با تش��ریح دالیل
افزایش قیمت خودرو ،تاکید
کرد :چنانچ��ه احتکار در هر
زمین��ه ب��رای وزارت صمت
محرز شود ،با آن برخورد جدی
خواهد شد .محمود نوابی ،رئیس سازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان در واکنش
به اخب��ار احتکار خودرو توس��ط تولیدکنندگان
افزود :طبق گزارش��ی که خودروس��ازان دادهاند،
تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله
تجاری نرسیدهاند و تولیدکننده مجبور است این
خودروه��ا را تا کامل ش��دن فرآیند تولید در انبار
نگهداری کند .وی توضیح داد :دلیل وارد نش��دن
ای��ن خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات
آنها اس��ت و با تامین قطعات ،ای��ن خودروها در
اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت .رئیس سازمان
حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانهمچنین
ضمن مردود دانستن موضوع عرضه قطرهچکانی
خودرو به بازار ،اظهار کرد :اکنون خودرو در کشور
یک کاالی مصرفی محسوب نمیشود و بسیاری
از مردم ب��ه عنوان کاالی س��رمایهای به آن نگاه
میکنند .نوابی در زمینه پروندههای تشکیل شده
در زمینه خودرو گفت :اکثر شکایتها و پروندههای
این حوزه به خودروهای وارداتی مربوط میش��ود؛
در این زمینه افرادی با بیان اینکه شرکتها وجه
باالی��ی را برای فروش خودرو از آنها دریافت کرده
اما پاس��خگوی مش��تریان خود نیستند ،به طرح
ش��کایت پرداختند .این مقام مسؤول خاطرنشان
کرد :اکثر شکایتهایی که در رابطه با خودروهای
داخلی تنظیم ش��ده مربوط ب��ه تاخیر در تحویل
یا نقص فنی در س��اختار خودرو اس��ت .پیشتر
«محمدرض��ا نجفیمنش» ،رئیس انجمن صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور اعالم
کرد :مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد نیاز
خودروسازان فراهم شده که میتوان با استفاده از
آنها نزدیک به  ۲۰هزار دستگاه خودرو را تکمیل
و روانه بازار کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

قدرت خرید مزدبگیران ۳۰درصد کاهش یافت
رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور
گفت :در خوشبینانهتری��ن حالت قدرت خرید
مزدبگی��ران ما بی��ش از  ۳۰درصد کاهش یافته
و باید اق��دام الزم در این رابط��ه انجام دهیم .به
گزارش مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی
کشور ،جمشید انصاری با اشاره به مشکالت اخیر
اقتصادی در کشور و کاهش
ارزش پ��ول ملی اظهار کرد:
در ش��رایط حاض��ر قدرت
خری��د مزدبگیران بیش��تر
از بقیه اقش��ار کاهش یافته
اس��ت ،تفاوتی ندارد که این
مزدبگی��ران ،کارمندان دولت باش��ند یا کارگران
و بازنشس��تگانی که دریافتی ثابتی دارند .رئیس
س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور تاکید کرد:
اگر در این ش��رایط همدل��ی و همراهی کارکنان
دول��ت نباش��د ،نمیتوانیم امیدی به پیش��برد
باورمندانه برنامههای توس��عه و حل مش��کالت
مردم داشته باشیم .دولت باید راه همدل و همراه
کردن کارکنان خود را -بویژه در راس��تای ارتقای
ق��درت خرید آنها -در پیش بگی��رد و این کار را
با همکاری نهادهای دیگر و شرکای اجتماعیاش
برای کارگران و بازنشس��تگان نیز انجام دهد .وی
با بی��ان اینکه باید چنین نگاهی درباره مجموعه

نیروی کار کش��ور وجود داشته باشد ،یادآور شد:
محاس��بات و برآوردهای اولیه نشان میدهد در
خوشبینانهترین حالت قدرت خرید مزدبگیران ما
بی��ش از  ۳۰درصد کاهش یافته و باید اقدام الزم
در این رابطه انجام دهیم .رئیس س��ازمان اداری
و اس��تخدامی کش��ور گفت :هفته دولت فرصت
مناس��بی اس��ت که بیش از
هر زمان دیگری به کارکنان
دولت و نقش و جایگاه نیروی
انس��انی آن در توسعه کشور
پرداخته ش��ود ،در حالی که
در این دوره بیشتر به عملکرد
دولت پرداخته میش��ود یعنی م��ا پروژههایی را
بهرهب��رداری و گزارشهایی تهی��ه میکنیم که
در یک س��ال گذشته چه کارهایی انجام دادهایم،
البته این اقدام مناسبی است که فرصتی را فراهم
میکند تا چنین مس��ائلی مطرح شود و به یک
سنت تبدیل شده اس��ت .وی تصریح کرد :در 2
مقطع هفته دولت و دهه مبارک فجر عملکرد قوه
مجریه به مردم ارائه میشود اما همانطور که در
دهه مبارک فجر به انقالب و انقالبیون میپردازیم،
الزم اس��ت در هفته دولت نیز به نیروی انس��انی
دولت که س��رمایه اصلی آن و در واقع بخشی از
سرمایه اجتماعی کشور است توجه کنیم.

یوآن چین

1613

-1

لیرترکیه

1683

3/5

دینار کویت

36487

-163

دینار عراق

9

-0/1

دالر کانادا

8448

-76

روبل روسیه

163

2

روپیه هند

155

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3636000

10000

طرح جدید

4063000

23000

نیم سکه

1844000

-10000

ربع سکه

983000

-10000

سکه

سکه گرمي

532000

-

هر مثقال طال

1345000

3000

یک گرم طالی  18عیار

310520

700

یک گرم طالی  24عیار

412020

930

هر اونس طال

(1201/10دالر)

1/95

هر اونس نقره

(14/58دالر)

0/04

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/91

0/08

برنت درياي شمال

77/69

0/03

اوپک

75/72

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران

136109/7

-0/99

شاخص  30شركتبرتر

6612/2

-1/76

شاخص  50شركتبرتر

5882/9

-1/48

شاخص بازار اول

100033/0

-1/24

شاخص بازار دوم

272235/4

-0/54

شاخصصنعت

124234/1

-1/24

شاخص بورس

حقوق

برخورد جدی با مدیران نجومیبگیر

سامانه ثبت حقوقها باید در دسترس مردم باشد
یک نماین��ده مجلس گفت :س��امانه ثبت
حقوق و مزایای مدی��ران باید برای همه مردم
در دسترس باش��د و مدیران و مسؤوالن هر 3
ق��وه باید حقوق و مزایای خ��ود را اعالم کنند.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با مهر
درب��اره افش��ای حقوق مدیران اظهار داش��ت:
قانونگ��ذار دولت را مکلف کرده س��امانه اعالم
عموم��ی حقوق و مزایای مدیران و مس��ؤوالن
را راهان��دازی کن��د .از زمان تصوی��ب ماده ۲۹
برنامه شش��م توسعه در اسفند سال  ۹۵دولت
ی��ک س��ال زمان داش��ت
این کار را انج��ام دهد که
متاس��فانه تعلل ک��رده و
اکن��ون ش��اهدیم  ۶ماه از
مهلت قانون��ی که مجلس
به دولت داده نیز گذش��ته
و هنوز این س��امانه راهاندازی نشده است .وی
ادامه داد :اخی��را ً معاون رئیسجمهور و رئیس
س��ازمان اداری و استخدامی گفته این سامانه
را نمیتوانیم در دس��ترس عموم قرار دهیم و
باید زیرساختهای آن فراهم شود ،این موضوع
از دید مجلس پذیرفته نیس��ت و سامانه ثبت
حقوق و مزایای مدی��ران باید برای همه مردم
در دسترس باش��د و مدیران و مسؤوالن هر 3
ق��وه باید حقوق و مزایای خ��ود را اعالم کنند.
نماین��ده مردم شاهینش��هر در مجلس گفت:
انتقادی که به مجلس وارد اس��ت این است که
مجلس باید پیشقدم میشد و حقوق و مزایای
نمایندگان را در این سامانه وارد میکرد .طبق
گفته معاون رئیسجمهور ،تاکنون مجلس این
کار را انج��ام ن��داده و همین کمکاری مجلس

و تعل��ل در اج��رای قانون باعث ش��ده بخش
نظارتی مجلس لنگ بمان��د و به قول معروف
زبان مجلس در قبال مس��ؤوالن دولتی در این
زمینه کوتاه باشد .وی افزود :ما طرح شکایت از
هیاترئیس��ه مجلس را به کمیسیون اصل 90
میبریم که چرا هیاترئیس��ه در اجرای قانون
تعلل و کوتاهی کرده اس��ت .قطعاً هر کسی در
مجلس ،دول��ت یا قوه قضائیه در مقابل اجرای
این قانون بایستد متضرر خواهد شد.
حاجیدلیگانی در پاس��خ به این سوال که
آی��ا ای��ن قانون مش��مول
س��ازمانهایی مانند تامین
اجتماع��ی و ش��رکتهای
زیرمجموعه مانند شس��تا
و صن��دوق بازنشس��تگی
میش��ود؟ گف��ت :ای��ن
شرکتها هر وقت به ضررشان باشد میگویند
خصوصی هس��تیم و هر وقت به نفعشان باشد
خودش��ان را دولتی جا میزنند ولی این قانون
مختص همه شرکتها و سازمانهاست و البته
تاکید ما در اینگونه جاه��ا که میتواند حیاط
خلوت باشد بیشتر اس��ت که حقوق و مزایای
آنها ثبت و در دس��ترس عموم قرار گیرد .عضو
فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس درباره
فیشهای حقوقی برخی مدیران پتروشیمیها
که اخیرا ً منتشر شده و نهتنها برخوردی صورت
نگرفته بلک��ه ارتقا نیز یافتهاند ،گفت :قطعاً در
مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها
نمیگذاریم حقی از مردم تضییع شود و حتماً
با مدیرانی که حقوقهای باال گرفتهاند برخورد
خواهد شد و عزل میشوند.

بيشترينافزايش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

نقائن
سيما 

14457

36/7

ن دورود
سيما 

956

10/65

سايران
فروسيلي 

4967

10/13

ح .سرمايهگذاريالبرز

726

10

ن قائن
ح .سيما 

11553

10

ح .پارسسويچ

2756

9/98

ي الوند
كاش 

4529

9/63

2589

9/56

26371

8/56

نصوفيان
سيما 
يدماوند
معدن 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .كيميدارو

2179

-68/42

ح .الكتريك خودرو شرق

641

-6/97

ي مليايران
سرمايهگذار 

1933

-4/73

كمكفنرايندامين

1034

-4/7

آلومينيومايران

4163

-4/63

ليزينگايران

954

-4/6

727

-4/59

4290

-4/54

2169

-4/53

زامياد
حفاري شمال
ي خاور
فنرساز 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25965

59

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22856

-

بورسشانگهای

2725

-

بورساسترالیا

6427/8

-32/7

