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تقویم امروز
■■ش�هادت عالم مجاهد آيتاهلل «سيداسداهلل
مدني» دومين شهيد محراب در تبريز 1360 -ش
■■درگذش�ت اس�تاد عبدالمحم�د آیت�ی،
پژوهشگر ،نویسنده و مترجم معاصر در حوزه
فلسفه ،تاریخ و ادب فارسی و عربی1392-ش
■■ارتح�ال آي�تاهلل «سيدابوالحس�ن
رفيعيقزويني» 1395 -ق
■■آغاز سال هجري قمري
■■رحل�ت آيتاهللالعظم�ي «س�يدعبداهلل
شيرازي» زعيم حوز ه علمي ه مشهد1405 -ق
■■اشغال رسمي جزيره «سريالنكا» توسط
استعمارگرانانگليس1798-م
■■ورود نيروهای متفقين به خاك آلمان در
جريان جنگ دوم جهاني1944 -م
■■درگذشت«محمدعليجناح»بانياستقالل
پاكستان و قائد اعظم اين كشور1948 -م
■■وقوع كودتای خونين شيلي و قتل «سالوادور
آلنده» رئيسجمهور اين كشور 1973 -م
ت جهاني در
■■حمل�ه ب�هبرجه�ای تج�ار 
نيوي�ورك و س�اختمان وزارت دف�اع در
واشنگتن 2001 -م

خبر

ورود و خروج سکه طال ممنوع است

مدی��ر مس��افری گم��رک ف��رودگاه امام
خمینی با اشاره به ممنوعیت خروج زیورآالت
زنانه با وزن بی��ش از  ۱۵۰گرم گفت :کنترل
خروجیهای مرزهای هوایی بر عهده گمرک
نیس��ت اما موارد مش��کوک ب��ا گمرک چک
میش��ود .عبدالرضا گ��ودرزی در گفتوگو با
تس��نیم ،با اش��اره به اینکه خروج طال تحت
پوشش زیورآالت مس��افران زن با وزن بیش
از  150گرم ممنوع اس��ت ،تأکی��د کرد :اگر
زیورآالت مس��افران خروجی وزن بیش از این
مقدار را داش��ته باش��د موضوع توسط عوامل
کنت��رل در گیته��ای خروجی ب��ه گمرک
گ��زارش میش��ود .معاون مس��افری گمرک
فرودگاه امام خمینی تأکید کرد :در حال حاضر
گمرک در گیتهای خروجی حضور نداشته
و کنترل مس��افران خروجی توس��ط عوامل
انتظامی انجام میشود .بهگفته گودرزی ،ورود
یا خروج حتی یک سکه در حال حاضر ممنوع
بوده و مواردی از ممانعت از ورود و خروج سکه
متعلق به اشخاص نیز گزارش شده است .وی
در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اخیرا ً مباحثی
درب��اره خروج طال از کش��ور تحت پوش��ش
زیورآالت مطرح ش��ده اس��ت ،گفت :موضوع
اصلی در هفتههای اخیر بحث ورود طال و ارز
به کشور است تا بحث خروج طال ،به هر حال
کنترل خروجیهای مرزهای هوایی بر عهده
گمرک نیست اما موارد مشکوک توسط عوامل
کنترل گیت با گمرک چک میش��ود .معاون
مس��افری گمرک امام خمین��ی تأکید کرد،
گمرک تنها در گیتهای ورودی حضور داشته
و کنترل و بازرس��ی کاالهای همراه مسافر در
مرزهای هوایی کشور را انجام میدهد.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

پتروشیمی

گزارش

نماینده جامعه کارگری با اشاره به درآمد نجومی دولت از محل گران شدن ارز:

درآمد دولت 2برابر شده ،حقوقها هم باید افزایش یابد

گروه اقتصادی :افزایش نرخ ارز و بیتدبیری دولت
در ساماندهی بازار موجب شده قدرت خرید مردم
بخصوص جامع��ه کارگری بش��دت کاهش یابد.
نماینده جامع��ه کارگری در ش��ورای عالی کار با
اشاره به رشد اخیر قیمتها گفت :کارگران اکنون
 ۵۲درصد از قدرت خرید خود را از دس��ت دادهاند.
علی خدایی ،نماینده جامعه کارگری در ش��ورای
عالی کار در برنامه تلویزیونی پایش گفت :بر اساس
بررسیها در دی سال گذشته حداقل هزینه زندگی
ب��رای کارگران  2میلیون و  670ه��زار تومان بود
اما بر اس��اس تورم در هفته دوم تیر امسال قدرت
خرید کارگران  48/2دهم درصد کاهش یافت .وی
افزود :بر اساس بررسیها در هفته دوم مرداد امسال
هزینههای زندگی برای خانوار  3/3نفره  3میلیون
و  719هزار تومان اس��ت البته اگر هزینه مس��کن
را در آن محاس��به کنیم به  4میلی��ون و  85هزار
تومان افزایش مییابد .خدایی با بیان اینکه بیشترین
مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شد بین
 250ت��ا  270هزار تومان بود ،گفت :کارگران برای
تامین همان سبد کاالیی که در دی میتوانستند
تهیه کنن��د ،اکنون باید  740هزار تومان بیش��تر
هزینه کنند .نماینده جامعه کارگری در ش��ورای
عالی کار افزود :کارگران اکنون  52درصد از قدرت
خرید خود را از دس��ت دادهاند .وی گفت :از س��ال
 91تا پایان سال گذشته  13درصد از عقبافتادگی
دستمزد کارگران را برای تهیه سبد معیشتی جبران
کردیم و قدرت خرید آنها را به  52درصد رساندیم
اما با نوس��انات کنونی اقتصادی پوشش دستمزد
کارگ��ران ب��رای هزینهها به
 34/6درص��د یعنی  3درصد
کمتر از سال  91رسیده است.
خدای��ی افزود :ب��ا حمایت از
کارفرمایان و افزایش مستقیم
دستمزدها و احیای ستاد بن
و تامین مایحتاج ضروری کارگران که قسمت بیشتر
آن را باید دولت بر عهده بگیرد از کارگران حمایت
کنیم .نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار
گف��ت :دولت به عنوان نه��اد ناظر و تنظیمکننده
بازار نتوانسته وظایف خود را بدرستی انجام دهد و
کمکی که باید از محل هدفمندی یارانهها به بخش
تولید اختصاص مییافت فراموش شده است .وی
افزود :بر اساس ماده  41همه ساله دستمزد کارگران
بر اساس مؤلفههایی افزایش مییابد اما اکنون این
مؤلفهها تغییر بسیاری داشته است .خدایی گفت :ما
میخواهیم با افزایش دستمزد ،کارگران هزینههای
خود را تامین کنند نه اینکه به آنها سبد کاال داده
شود .نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار
گفت :در سال  89سرانه مصرف شیر  213کیلوگرم
بود اما اکنون به  77کیلوگرم رس��یده است و این
افزون بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را نش��ان
میده��د مش��خص میکند چه مش��کالتی برای
کارگران در این بخش ایجاد ش��ده اس��ت .خدایی
اف��زود :س��هم مواد اولی��ه  30درص��د هزینههای
کارفرمایان را تشکیل میدهد و دستمزد کارگران
فقط  5درصد هزینههای آنهاس��ت اما کارفرمایان
مس��ائل تامین مواد اولیه را تحمل میکنند اما در

مقابل افزایش دستمزد کارگران مقاومت میکنند.

■■حرف دل کارفرمایان

جم��ال رازقیجهرم��ی ،نماین��ده کارفرمایان
نیز در این برنامه تلویزیون��ی با بیان اینکه قدرت
خرید کارگران در مقایس��ه با ابتدای سال به دلیل
سیاس��تهای دولت بش��دت کاهش یافته است،
اف��زود :اکنون واحدهای کوچک و متوس��ط وضع
ب��دی دارن��د و بخش خصوصی واقع��ی با کاهش
ش��دید تولید و تعطیلی روبهرو است .وی گفت :با
توجه به تورم ماهانه  8/4درصدی تا پایان سال به
تورم بیس��ابقه  60درصدی میرسیم .وی افزود:
کارفرمای��ان ب��زرگ از جمله فوالد ،پتروش��یمی،
خودرو ،بانکها و موسسات مالی از هفت دولت آزاد
هستند و هر بالیی دلشان میخواهد سر مملکت
میآورند .وی افزود :آنها هر کاری بخواهند در بازار
انج��ام میدهند و عامل اصلی اخت�لاالت در بازار
هستند و سیاستگذار در این زمینه مقصر است.
رازقیجهرم��ی با بیان اینک��ه درآمد دولت از نفت
بر اس��اس قانون بودجه بشکهای  55دالر و با دالر
 3500تومانی  168هزار میلیارد تومان بوده است،
گفت :اکنون قیمت هر بشکه نفت  76دالر است و با
دالر  7هزار و  800تومانی ،درآمد دولت  515هزار
میلیارد تومان میشود .وی افزود :اختالف این دو
رقم  347هزار میلیارد تومان است و دولت در این
شرایط سود کرده است و باید ضرر تولیدکنندگان
و کارگران را جب��ران کند .نماینده کارفرمایان در
شورای عالی کار گفت :درآمد دولت بر اساس نرخ
ارز  2برابر افزایش یافته است .رازقیجهرمی با بیان
اینکه سیاس��تهای نادرست
دولت موجب نابس��مانی در
جامعه شده اس��ت ،افزود :آیا
پیمان��کاران بخش خصوصی
باید جبران هزینهها را کنند؟
نماینده کارفرمایان در شورای
عالی کار گفت :مهر و آبان امسال هزینهها دستکم
 2برابر سال گذشته خواهد شد .رازقیجهرمی گفت:
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده  28درصد در
مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است .نماینده
کارفرمایان در ش��ورای عالی کار افزود :حاکمیت
درباره کارفرما و کارگران ظلم کرده است و مجلس
در این مدت با توجه به اینکه در رأس امور اس��ت
هیچ کاری ب��رای جلوگیری از تعطیلی واحدهای
تولیدی انج��ام نداده اس��ت .رازقیجهرمی افزود:
تولیدکننده و بخش خصوصی زیر فشار نقدینگی
کاهش  40تا  50درصدی تولید و تعطیلی هستند.
نماینده کارفرمایان در ش��ورای عال��ی کار گفت:
دولت امروز درآمد نجومی از سیاس��تهایش دارد
و باید به کارگران و اقشار آسیبپذیر و تولیدکننده
کمک کند .وی افزود :دول��ت باید از محل درآمد
خود برای کارگران بن خرید کاالی اساسی تامین
کند و وامهایی که بانکه��ا به کارفرمایان دادهاند
امهال شود .رازقیجهرمی با بیان اینکه قدرت خرید
کارگران باید حفظ ش��ود ،گفت 15 :هزار میلیارد
تومان از صندوق پسانداز ملی به س��پردهگذاران
موسس��ات اعتب��اری پرداخ��ت کردن��د ول��ی به
کارفرمایانکمکنمیکنند.

یک پژوهشگر اقتصادی درباره خوراک پتروشیمیها مطرح کرد

رانت ۳۰هزارمیلیاردیپتروشیمیهایدولتی

یک پژوهشگر اقتصادی گفت :در حال حاضر
تعدادی از پتروش��یمیها خوراک خود را با نرخ
 ۳۸۰۰توم��ان دریافت میکنند که از این بابت
رانت  ۳۰هزار میلیارد تومانی عایدشان میشود.
به گزارش مهر ،حمیدرضا قریش��ی ،پژوهشگر
اقتصادی در برنامه تلویزیونی
«پای��ش» درب��اره ران��ت
پتروش��یمیهای خ��وراک
دولتی گفت :در حال حاضر
تع��دادی از پتروش��یمیها
خوراک خود را با نرخ دولتی
دریاف��ت میکنند .مجموع این پتروش��یمیها
حدود  20ش��رکت اس��ت که پتروشیمیهای
مروارید ،بوعلی ،فنآوران ،بن��در امام و زاگرس
از مهمتری��ن ای��ن ش��رکتها هس��تند  .این
پتروشیمیها خوراک خود را به صورت مستقیم
یا غیرمس��تقیم و با ارز  3800تومانی از دولت
دریاف��ت میکنند و محصول آنه��ا به  2طریق
عرضه در داخل و صادرات به فروش میرس��د.
این پتروش��یمیها ارز به دست آمده از صادرات
محصوالت خود را در بازار ثانویه به نرخ حدود 8
هزار تومانی میفروشند .وی افزود :در نتیجه این
شرکتها نرخ خوراک خود را با ارز  3800تومانی
از دولت میگیرند و ارز به دست آمده از صادرات
را با نرخ  8هزار تومان در بازار ثانویه میفروشند.
قریش��ی گفت :بخش تلخ ماجرا اینجاست که
در حالی ک��ه قیمت خوراک پتروش��یمیها با
ارز  3800تومانی به آنها داده میش��ود ولی ارز
اختصاصی برای واردات دارو و کاالهای اساسی
با نرخ  4200تومان محاسبه میشود .این بدان
معنی است که دولت نرخ خوراک پتروشیمیها
را ارزانت��ر از ارز کاالهای اساس��ی که مایحتاج
مردم اس��ت میده��د .وی با اش��اره ب��ه رانت

پتروش��یمیها تصریح کرد :اگ��ر دولت خوراک
پتروش��یمیها را بر مبنای ارز  4200تومانی به
آنها بفروشد حدود  3هزار میلیارد تومان از رانت
این پتروشیمیها حذف میشود ،این رقم برابر با
یارانه نقدی کل ایرانیان در یک ماه است .قریشی
گف��ت :اگر دول��ت خوراک
را ب��ر مبن��ای ب��ازار ثانویه
یعن��ی ارز  8هزار تومانی به
پتروشیمیها بدهد حدود
 30هزار میلیارد تومان رانت
پتروشیمیها حذف میشود
ک��ه این رقم نیز معادل یارانه  9ماه کل ایرانیان
است .در حال حاضر این پتروشیمیهای خوراک
دولت��ی حدود  30ه��زار میلیارد توم��ان رانت
دریافتمیکنند.

■■کنایه مجری به البی برای راهیابی به هیأت
مدیرهپتروشیمیها

کی��اداوود اس��فندیاری ،مج��ری برنام��ه
پایش ه��م در خالل صحبتهای قریش��ی به
ای��ن رانت عظی��م واکنش نش��ان داد و گفت:
آدم ح��س میکن��د ای��ن پتروش��یمیها در
ی��ک حکومت مس��تقلی ق��رار دارند ک��ه زور
هیچک��س به آنها نمیرس��د .وی اف��زود :پس
بهخاطر این رانت عظیم و وسوس��هانگیز است
که این روزها هم��ه تالش میکنند مدیرعامل
یا عضو هیات مدیره یک پتروش��یمی ش��وند،
متاسفانه پتروش��یمیها مثل آبکش شدهاند و
هر چه دالر در آنها ریخته میشود معلوم نیست
چکار میکنند .خبرگزاری مهر نیز پیش از این
در گزارشه��ای متعددی با اش��اره به ابعاد این
رانت عظیم در صنعت پتروش��یمی کش��ور ،به
استناد نظر کارشناسان خواستار محاسبه خوراک
پتروشیمیها با قیمت بازار ثانویه شده بود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

13600

600

یورو

13330

-900

پوند

17245

461

درهم امارات

3621

92

ین ژاپن

11997

318

ریالعربستان

3556

88

یوآن چین

1943

45

لیرترکیه

2064

32

دینار کویت

44148

1026

دینار عراق

10/8

0/2

دالر کانادا

10086

215

روبل روسیه

188

3

روپیه هند

183

4

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4006000

100000

طرح جدید

4290000

90000

نیم سکه

2104000

110000

ربع سکه

1103000

60000

سکه گرمي

622000

10000

هر مثقال طال

1554000

63000

یک گرم طالی  18عیار

358770

14550

یک گرم طالی  24عیار

378350

19390

سکه

هر اونس طال

( 1193/62دالر)

-2/24

هر اونس نقره

( 14/23دالر)

0/01

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/17

0/33

برنت درياي شمال

77/41

0/38

اوپک

74/51

-

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

خودروهای ایرانی کیفیت الزم را ندارند
عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن
مجل��س گفت در تحریمها و نوس��انات قیمت
ارز ،قطع��ات وارداتی مورد نی��از تولید خودرو،
خودروس��ازان را دچار مشکل میکند و این در
حالی است که خودروس��ازان بیمیل نیستند
قطعات تولید داخل را به قطعات وارداتی متصل
کنند و قیمت آنها را نیز افزایش دهند .سیدجواد
حس��ینیکیا در گفتوگو با خانه ملت ،درباره
افزایش قیمت محصوالت تولیدی خودروسازان
و نوسانات بازار اظهار داش��ت :خودروسازی ما
از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون ارتقا داشته و
سطح کیفی آن افزایش یافته است اما متناسب
با ش��رایط روز دنیا نیس��ت .عضو هیات رئیسه
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای
اسالمی با بیان اینکه بخشی از قطعات داخلی
است اما بخش محدودی از قطعات نیز وارداتی
اس��ت ،گفت :در تحریمها و نوس��انات قیمت
ارز ،قطع��ات وارداتی مورد نی��از تولید خودرو،
خودروس��ازان را دچار مشکل میکند .نماینده
مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره
به اینکه در شرایطی که نوساناتی در بازار ایجاد
میشود خودروسازان بیمیل نیستند که قطعات

تولید داخل را به قطعات وارداتی متصل کنند و
قیمت آنها را نیز افزایش دهند ،ادامه داد :برخی
مواقع به دلیل ع��دم همخوانی عرضه و تقاضا
و مش��کالت گمرکی که برای خودروسازان به
وجود میآید قیمت محصوالت در بازار افزایش
پیدا میکند .نماینده مردم در مجلس ش��ورای
اس�لامی ادامه داد :عدم نظ��ارت جدی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت بر خودروس��ازان ،عدم
تعامل خودروس��ازان با گمرک ،نرخ باالی سود
بانکها ،آش��فتگی و داللی در بازار و تحریمها
همگی باعث میشود در مقطعی از زمان قیمت
خودرو افزایش جدی داش��ته باشد .عضو هیات
رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس
ش��ورای اس�لامی در ادامه درباره اینکه چرا با
وج��ود تزریق خودرو به ب��ازار قیمتها کنترل
نمیش��ود ،اظهار داشت :زمانی که هزار و 700
هزار میلی��ارد تومان نقدینگی در جامعه وجود
دارد و برنام��های ب��رای تولید اش��تغال نداریم،
جامعه برای حفظ ارزش پول خود به سمت بازار
ارز ،سکه ،مسکن و خودرو حرکت میکند و در
شرایطی که هرکدام از این بازارها اشباع شود به
سمت محصول دیگری حرکت میکند.

146998/7

3/35

شاخص  30شركتبرتر

7159/1

3/99

شاخص  50شركتبرتر

6340/3

3/52

شاخص بازار اول

108877/3

3/79

شاخص بازار دوم

289971/9

2/57

شاخصصنعت

134343/3

3/42

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
شهد ايران

2866

33/43

ن خزر
سيما 

4038

17/93

تراكتورسازيايران

3429

15/22

يدماوند
معدن 

36488

10/22

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

4406

10/21

ح  .سرمايهگذاريالبرز

712

9/88

8264

9/78

172

9/55

41703

9/2

خودرو

عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مقدار

تغییر(درصد)

س شهيد باهنر
م 
ح  .سرمايهگذارينيرو
ن خراسان
قند شيري 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ن ايران
كارت 

6404

-4/35

حملونقلبينالملليخليجفارس

8730

ي و سراميك سينا
ع كاش 
صناي 

3017

-2/71

پگاهآذربايجانغربي

4161

-1/98

-3

توريستي و رفاهي آبادگران ايران

1999

-1/96

ح ايران
ي امال 
معدن 

18154

-1/95

1048

-1/87

4995

-1/63

5496

-1/38

گايران
ليزين 
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
سيمانفارس

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25917

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22383

70

بورسشانگهای

2669

-33

بورساسترالیا

6249/7

-2/6

