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موزه  200ساله برزیل در آتش سوخت
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افق تهران
اذان ظهر13:03 :

كالم نور
خداوند جباران روزگار را درهم نشکست
جز آنکه نخست آنان را لختی مهلت داده و
در آسایش به رویشان گشاده و شکست
هیچ مردمی را نبسته جز از پس آنکه
 َگرد -سختی و بال بر سرشان نشسته.امام علی

ت مهرما ه قطار
آغاز پیشفروش بلی 
از امروز

مدی��ر کل برنامهری��زی و نظارت ب��ر خدمات
مس��افری راهآه��ن از آغاز پیشف��روش بلیت
قطارهای مسافری حد فاصل اول تا  ۳۰مهرماه
 ۹۷از س��اعت  ۱۱صب��ح امروز سهش��نبه ۱۳
شهریورماه سال جاری خبر داد.
به گزارش فارس ب��ه نقل از روابط عمومی
راهآه��ن جمه��وری اس�لامی ای��ران،عل��ی
ش با اع�لام این خبر بی��ان کرد:
کاظمیمن�� 
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل
 ۹۷/۰۷/۰۱ت��ا  ۹۷/۰۷/۳۰از روز سهش��نبه
 ۱۳شهریورماه  ۹۷آغاز خواهد شد .وی افزود:
پیشفروش بلیت قطارهای مس��افری ،ساعت
۱۱صب��ح به صورت همزم��ان از طریق مراکز
مجاز فروش بلیت قطار در سراس��ر کش��ور و
به صورت اینترنتی انجام میش��ود .بنا بر این
گزارش ،هموطنان برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه صدای
مسافر راهآهن به ش��ماره تلفن  ۵۱۴۹تماس
بگیرند یا به پایگاه اینترنت��ی www. rai. ir
مراجعهکنند.

تحویل  2میلیون و  200هزار قطعه
سکه در ماههای مهر و آبان

بان��ک مرکزی طی ماههای مه��ر و آبان 2
میلیون و  200هزار قطعه س��که بهار آزادی را
به مشتریان تحویل خواهد داد.
به گزارش بانک مرکزی ،توزیع س��کههای
پیشفروش ش��ده با سررسید  6ماهه و قیمت
قطع��ی ک��ه از  28مردادماه آغاز ش��ده تا 13
آبانماه ادامه خواهد داشت .مجموع سکههای
پیشفروش شده  6ماهه  2میلیون و  600هزار
قطعه اس��ت که موعد سررس��ید  2میلیون و
 200هزار قطعه از این س��کهها مهرماه و نیمه
اول آبانماه اس��ت و پیشبینی میش��ود ورود
این مقدار سکه به بازار ،تعدیل قیمت سکه بهار
آزادی را به دنبال داش��ته باشد .گفتنی است،
تولید سکههای مربوط به سررسیدهای مختلف
طبق برنامه زمانبندی در حال انجام اس��ت و
س��کههای پیشفروش ش��ده در موعد مقرر و
بدون تاخیر تحویل مشتریان خواهد شد.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور
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38 / 22

همدان

30 / 12

رشت

31 / 18

یاسوج

32 / 15

زاهدان

33 / 12

یزد

35 / 18

ارز

تقویم امروز

اخبار

تهران

32 / 21

مشهد

29 / 14

بازار

(ص)

■■برپايي نخستين تظاهرات ميليوني مردم
ته�ران بع�د از نماز عي�د فطر علي�ه رژيم
پهلوي 1357 -ش
■■روز بزرگداشت «ابوريحان محمد بن احمد
خوارزميبيروني» دانشمند نامدار جهان اسالم
■■درگذشت «مسعودي» مورخ و دانشمند
بزرگ شيعه 345 -ق
■■رحلت محدث بزرگ آيتاهلل حاج «ش�يخ
عباس قمي» صاحب مفاتيح الجنان  1359 -ق
■■اخت�راع نخس�تین موت�ور برق توس�ط
«اديسون» مبتكر آمريكايي1882-م
■■وقوع كودت�اي ضدس�لطنتي در جريان
انقالب فرانسه1797 -م
■■كش�ف پنيس�يلين توس�ط «الكس�اندر
فلمينگ»دانشمندبرجستهانگليسي1928-م
■■آغازمحاصره«استالينگراد»شورویتوسط
آلمان در جريان جنگ دوم جهاني 1942 -م
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حقوق

گزارش

مقام مسؤول در وزارت راه خبر داد

نمایندگان مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» مطرح کردند

نرخواقعیخودروحتیکمترازقیمتهایسابقاست
اعالم 3شرط شورای رقابت برای پیشفروش خودرو
اس�داهلل خس�روی :قیم��ت پراید در س��کوت
مس��ؤوالن هفته گذشته به بیش از  40میلیون
تومان در بازار رس��ید ،چنین افزایش قیمتی که
انواع خودروهای داخلی را در برگرفته ناش��ی از
عدم عرضه این کاال توس��ط خودروسازان بود اما
قول خودروس��ازان در عرضه انبوه خودرو به بازار
■■شروط فروش خودرو اعالم شد
موجب ش��د تا قیمت این کاال در بازار به نسبت
رئیس ش��ورای رقاب��ت با بیان اینک��ه بازار
گرانیهای اخی��ر تا حدودی کاهش یابد .خیلی
خودروی ایران در انحصار  2شرکت خودروسازی
از کارشناس��ان معتقدن��د خودروهای س��اخت
است ۳ ،ش��رط فروش خودرو در مرحله جدید
داخ��ل با توجه به عدم برخ��ورداری آنها از همه
را اعالم کرد و گفت :خودروس��ازان درخواس��ت
اس��تانداردهای الزم و س��طح کیفی نامناسب،
بازنگ��ری در قیمت خودرو
همچنینبهکارگیریقطعات
را دارن��د ک��ه در ش��ورای
آن که عمدتا در داخل تولید
رقابت قیمت خودرو بازنگری
میشود نباید افزایش قیمت
خواه��د ش��د .رضا ش��یوا،
آنچنانی داش��ته باشد ،چرا
رئیس شورای رقابت درباره
که هر گونه افزایش قیمتی
قیمتگ��ذاری خودرو اظهار
باید متناس��ب ب��ا افزایش
کرد :در جلس��ه ش��ورای رقابت قیمت خودرو
س��طح کیفی تولید و ایجاد آپشنهای جدید و
بازنگری خواهد شد .وی افزود :دستورالعمل بازار
مدرن انجام شود .رضا انصاری ،عضو کمیسیون
و قیمت خودرو هر سال در خرداد تهیه میشود
صنای��ع مجل��س در گفتوگو ب��ا «وطنامروز»
اما با توجه به اتفاقات چند هفته گذشته ،قیمت
درباره افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در بازار،
مواد اولیه باال رفته و نرخ ارز نیز تغییر کرده است
گفت :از آنجایی که بیش��تر قطعات خودرو در
که خودروس��ازان درخواست بازنگری در قیمت
داخل تولید میش��ود و محصوالت  2خودروساز
کش��ور همچنان ب��ه روال قیمت انواع محصوالت سایپا (تومان) خ��ودرو را دارند ،بنابراین در
معمول بدون افزایش سطح نام خودرو قیمتبازار قیمتنمایندگی شورای رقابت قیمت خودرو
کیفی در حال تولید است ،سایپا 22492000 36500000 111SEبازنگ��ری خواهد ش��د .وی
درباره حاش��یه ب��ازار خودرو
بنابرای��ن هرگون��ه افزایش
22709000
سایپا 33700000 131SE
تصری��ح کرد 2 :خودروس��از
غیرمنطق��ی قیم��ت آن
تیباSX
 27507000 41500000براس��اس دس��تورالعمل
هم در این ش��رایط سخت
اقتصادی توجیه��ی ندارد .تیبا2هاچبک 30121000 43900000 EXقیمتگذاریه��ا را انج��ام
ساینا 31143000 47400000 EXمیدهن��د و گرانفروش��ی و
وی با بیان اینکه دسترسی
احتکار بحث دیگری اس��ت
قش��ر متوس��ط جامعه به
خودرو با قیمت مناسب باید قیمت انواع محصوالت ایرانخودرو (تومان) که باید نظارت ش��ود .شیوا
نام خودرو قیمتبازار قیمتنمایندگی اظهار کرد :تقاضاهای کاذب،
رضایتبخش باش��د ،گفت:
سمند 33.535.000 57.000.000 LXمش��کالت در بازار خودرو را
رقمی ک��ه خودروس��ازان
افزایش داده است؛ بر اساس
برای خودروهای��ی که قرار
سمند سورن 41.128.000 67.000.000 ELX
دس��تورالعمل شورای رقابت
اس��ت به بازار عرضه ش��ود
دنا
 46.989.000 80.500.000ه��ر ب��ازاری ک��ه انحصارگر
تعیین کردهاند غیرمنطقی
دنا پالس  53.265.000 98.000.000باش��د بای��د دس��توری با او
اس��ت .انصاری ب��ا تاکید بر
اینک��ه کمیس��یون صنایع پژو  32.944.000 53.500.000 GLX 405برخ��ورد کرد .ما  2ش��رکت
خودروس��از داری��م ک��ه 88
و مع��ادن مجل��س بارها به
پژو 35.105.000 59.000.000 SLX 405
درصد تولید خودروی کشور
خودروسازان دس��تور داده
پژو پارس  40.774.000 65.500.000را در دس��ت دارن��د که این
است هرگونه افزایش قیمت
خودرو باید توجیهکننده و پژو پارس  42.481.000 78.000.000 LXانحصار است .رئیس شورای
منطقی باش��د ،افزود :بحث پژو پارس  54.802.000 97.000.000 ELXرقابت گفت :قیمت تمامشده
تحقی��ق و تفحص مجلس پژو  206تیپ  36.286.000 61.000.000 2برای قطعهساز نباید بر دوش
مصرفکننده اعمال ش��ود،
از خودروس��ازان نی��ز در
پژو 42.763.000 69.000.000 V8 206
بنابراین باید قیمتها سقف
راستای بررسی و آگاهی از
پژو  114.994.000 218.000.000 2008داشته باش��د و بهرهوری به
هزینهه��ای تولید و کنترل
رانا  39.509.000 66.000.000 LXنف��ع مصرفکننده باش��د.
قیمتهاست.محمدعزیزی،
عضو کمیس��یون اقتصادی رنو تندر پیکاپ  39.162.000 72.000.000ش��یوا با بیان اینکه حاشیه
ب��ازار فعلی خ��ودرو کاذب و
مجلس شورای اسالمی نیز
رنو تندر  83.500.000 E2 90توقف فروش
استفاده از حاشیه بازار فعلی
در گفتوگو با «وطنامروز»،
برای قیمتگذاری و فروش خودرو کار اشتباهی
درباره بسترس��ازی خودروس��ازان برای افزایش
است ،افزود :پیشنهاد شورای رقابت برای فروش
قیمت خودرو که از قبل با ممانعت از عرضه این
خودرو به این ش��رح است که فروش خودرو بر
کاال به بازار انجام ش��ده است ،گفت :خودروهای
اساس شرایط انجام شود؛ ابتدا به هر کس فقط
داخلی با توجه به عدم کیفیت و اس��تانداردهای
یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود،
الزم نباید افزایش قیمت آنچنانی داشته باشند.
همچنین سن خریدار باالی  18سال باشد و در
وی اف��زود :اعتق��اد م��ن این اس��ت که قیمت
نهای��ت خریدار خودرو تا یکس��ال حق فروش
خودروهای داخلی قبل از گرانیهای اخیر نیز باال
خودرو را نداشته باشد.
بوده اس��ت اما خودروسازان میخواهند به بهانه

افزایش هزینههای تولید و م��ازاد نیرو ،افزایش
قیمت را به مردم تحمیل کنند .این نماینده مردم
در مجلس اضافه کرد :هرگونه افزایش بیمنطق
قیمت خودرو ظلم به مردم اس��ت و این فرآیند
باید از س��وی ش��ورای رقابت یا با مصوبه قانونی
مجلس انجام شود.

رونماییازحقوقبگیراننجومیجدید
مدیرکل دفتر توس��عه مهندسی ساختمان
وزارت راهوشهرس��ازی از برخی تخلفات جدید
نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان تهران پرده
برداشت و گفت :رئیس سابق این سازمان سال
گذش��ته  ۲۳۰میلیون توم��ان دریافت کرد .به
گزارش مهر ،منوچهر ش��یبانیاصل در نشست
خبری تشریح هش��تمین دوره انتخابات نظام
مهندسی س��اختمان اس��تانها گفت :ثبتنام
انتخابات از  ۲۹خرداد آغاز ش��ده بود و تا امروز
جریان داش��ت و همزمان با ثبتنامه��ا ،احراز
صالحیت نامزدها نیز در حال انجام اس��ت و در
هفتههای آتی ،اسامی افراد احراز صالحیت شده،
اعالم خواهد شد .به گفته شیبانیاصل ،انتخابات
نظام مهندسی امسال به صورت نیمهدستی یا
تمام مکانیزه خواهد بود که ش��یوه برگزاری آن
به عهده هر اس��تان است .ش��رایط عضویت در
هیات مدیره نیز در س��ال  ۹۴تغییر کرد و اعضا
باید گواهی پایه یک صالحیت حرفهای فعالیت
مهندسی داشته باشند .ش��یبانیاصل در ادامه
اظه��ارات خود به موضوع س��وءجریان مالی در
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
اش��اره و تصریح کرد :اخیرا ً  ۷میلی��ارد و ۶۰۰
میلیون تومان تخلف مالی بهوقوع پیوسته در این
سازمان توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان
وزارت راهوشهرس��ازی کشف شد به گونهای که
تعدادی از مهندس��ان به من مراجعه کرده و از
وقوع چنین تخلفاتی گزارش دادند که بالفاصله
پیگیری کردیم و این س��وءجریان مالی کشف
ش��د .به گفته وی ،آنهایی که ادعا میکنند این
تخلف در داخل س��ازمان نظام مهندسی تهران
کشف شده ،خالفواقع اس��ت .اگر وزارت راه و
شهرس��ازی به این موض��وع ورود نمیکرد ،چه
بسا مبلغ آن بیشتر هم میشد .کل مبلغ که به
صورت غیرقانونی به حساب  2نفر واریز شده بود،
به س��ازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده
شد .از متخلفان نیز ش��کایت شده و پرونده در

مراجع قانونی در حال پیگیری اس��ت .مدیرکل
توسعه مهندسی ساختمان وزارت راهوشهرسازی
ادامه داد :این سوءجریان مالی طی  ۱۴فقره چک
در  2روز پرداخت ش��ده و از آنجایی که چکها
 2امضایی هس��تند ،یکی از چکها با یک امضا
وصول شده بود .همچنین اینکه گفته میشود
تخلف در حد کارکنان بوده و هیاتمدیره ،رئیس
و خزانهدار س��ازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران از آن اطالع نداشتهاند ،قابل قبول
نیست .شیبانیاصل افزود :ادعای جعل امضا نیز
که از س��وی رئیس این س��ازمان مطرح شده،
باید اثبات ش��ود؛ حتی اگر اثبات هم شود باید
این س��ؤال را مطرح کرد که چرا  ۱۴فقره چک
براحتی جعل امضا میشود و این مبلغ سنگین از
سازمان خارج شده است .وی درباره دریافتیهای
رئی��س و اعضای هی��ات مدیره س��ازمان نظام
مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد:
در  5ماه اول س��ال جاری ،خزانهدار این سازمان
بیش از  ۱۰۰میلیون تومان و رئیس س��ازمان،
 ۷۰میلیون تومان دریافتی داش��تهاند .در سال
گذش��ته خزانهدار  ۱۱۰و رئیس وقت س��ازمان
 ۲۳۰میلیون تومان دریافتی داشتهاند .اعضای
هیات مدی��ره نیز هر یک بیش از  ۱۰۰میلیون
تومان دریافتی داشتهاند؛ این اعضا در مقابل این
مبالغ چه اقداماتی انجام دادهاند؟ پرداخت چنین
مبالغی در دورههای گذش��ته هیاتمدیرههای
نظ��ام مهندس��ی ته��ران رای��ج نبوده اس��ت.
شیبانیاصل با تأکید بر اینکه نظاممهندسیهای
اس��تانها ،نهادهای غیرانتفاعی هستند و حق
فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند ،بیان داش��ت:
یکی از سازمانهای استانی  ۳۹۰حساب بانکی
دارد یا اینکه نظاممهندسی استان تهران بیش
از  ۷۰فقره حس��اب دارد ،آی��ا نهادهای تجاری
هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمانهای
نظام مهندسی باید از محل حق عضویت ساالنه
مهندسانباشد.

طال

رئیس سابق اتحادیه طال و جواهر:

قیمت سکه و ارز به دوران قبل از گرانی بازنمیگردد
رئیس س��ابق اتحادیه طال و جواهر کشور
گفت محرم یا هر مناسبت دیگری میتواند روی
تقاضا تاثیر بگذارد که این روزها تقاضا به حداقل
خود رس��یده است .محمد کش��تیآرا ،رئیس
سابق اتحادیه طال و جواهر کشور در گفتوگو
با ایس��کانیوز در پاس��خ به
س��والی مبنی بر اینکه آیا
نزدیک شدن به ایام محرم
تاثیری در کاهش التهابات
موجود در بازار طال و سکه
خواهد داشت یا خیر ،گفت:
کاهش التهابات موجود ارتباط چندانی با نزدیک
شدن به ایام محرم ندارد ،زیرا بیشترین حجم
معامالت طال و س��که در بازار مربوط به بخش
اقتصادی یعنی سرمایهگذاری در این بازار است،
بنابراین تقاضا به عن��وان یک نیاز وجود ندارد،
بلکه بیشترین س��هم نوسان قیمت وابسته به
مسائل اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش طال
و سکه است .کشتیآرا اظهار داشت :پیشبینی

میش��ود با توجه به واگذاری تدریجی سکهها
قس��متی از این س��کهها ضمن ورود به بازار تا
حدودی حباب موجود در بازار سکه را کاهش
دهند اما قیمت طال برابر با نوسان جهانی تغییر
میکند و محرم یا هر مناسبت دیگری میتواند
روی تقاضا تاثیر بگذارد که
این روزها تقاضا به حداقل
خود رس��یده است .رئیس
سابق اتحادیه طال و جواهر
کشور در پایان به صحبت
برخی فعاالن بازار مبنی بر
احتمال بازگشت قیمت به دوران قبل از گرانی
اش��اره و بیان کرد :به نظر نمیرس��د قیمتها
دوباره به قبل بازگردد زیرا نرخ دالر در محدوده
قیمتی  ١٠هزار تومان تثبیت و مورد قبول واقع
شده است؛ اگر قیمت دالر به همان نرخ  4هزار
تومان بازگردد ،میتوان امیدوار به بازگشت نرخ
طال و سکه به آن دوران شد اما به نظر نمیرسد
چنین اتفاقی رخ دهد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

12600

600

یورو

14400

400

پوند

1593

453

درهم امارات

3301

36

ین ژاپن

1116

373

ریالعربستان

3306

109

یوآن چین

1816

63

لیرترکیه

1878

46

دینار کویت

41081

1357

دینار عراق

10

0/3

دالر کانادا

9533

350

روبل روسیه

182

5

روپیه هند

174

5

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4056000

200000

طرح جدید

4525000

75000

نیم سکه

2184000

80000

ربع سکه

1093000

30000

سکه گرمي

572000

20000

هر مثقال طال

1496000

62000

یک گرم طالی  18عیار

345380

14320

یک گرم طالی  24عیار

460500

19090

هر اونس طال

1201/44دالر

0/34

هر اونس نقره

14/56دالر

-0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/97

0/06

برنت درياي شمال

78/21

0/52

اوپک

75/72

-

سکه

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

135257/8

1/18

شاخص  30شركتبرتر

6577/7

1/92

شاخص  50شركتبرتر

5843/7

1/43

شاخص بازار اول

99431/0

1/56

شاخص بازار دوم

270415/3

0/53

شاخصصنعت

123361/6

1/32

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .سرمايهگذارينيرو

168

121/05

ن قائن
ح .سيما 

13971

9/94

ح .الكتريك خودرو شرق

743

8/47

حملونقلبينالملليخليجفارس

8071

8/42

تبيمه
يصنع 
سرمايهگذار 

4871

8/29

2572

7/35

ح .كيميدارو
ح .فنرسازيخاور

985

5/35

1620

5/33

9488

5

ح.پگاه آذربايجانغربي
ي زهراوي
داروساز 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .سرمايهگذاريالبرز

662

-5/7

حفاري شمال

3994

-5

سيمانغرب

4230

-4/97

تايدواترخاورميانه

3750

-4/87

ن داراب
سيما 

1300

-4/83

گرو ه صنايعبهشهر ايران

1010

-4/81

1610

-4/73

20568

-4/69

3093

-4/68

نتهران
سيما 
نبهبهان
سيما 
گروهصنعتيسپاهان

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25965

-

نیکی ژاپن

22722

-135

بورسشانگهای

2721

-5

بورساسترالیا

6416/5

-11/3

