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افق تهران
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كالم نور
حق کسی که تو را تعلیم میدهد بر تو
آن است که در احترام او کوتاهی نکرده؛
مجلس او را بزرگ شماری و به گفتار او[در
حال درس] گوش دهی و به او توجه کنی.
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تقویم امروز
■■نخس�تین فرار «محمدرضا پهلوی» چند
روز پي�ش از كودتاي آمريكاي�ی  28مرداد
  1332ش■■انتخاب دوباره حضرت آيتاهلل «سيدعلي
خامن�های» ب�ه رياس�ت جمه�وري اي�ران
  1364ش■■وف�ات متكل�م اصول�ي «ابواس�حاق
اسفرايني» عالم بزرگ مسلمان 418 -ق
■■تولد «توماس لورنس» جاسوس انگلستان
در كشورهاي عربي1888 -م
■■مرگ خانم «مارگارت ميچل» نويس�نده
معروف آمريكايي1949 -م
■■اوجگيري شورش سياهان «لسآنجلس»
در اعتراض به تبعيض نژادی1965 -م
■■تأسیسجمهوریاندونزیتوسطسوکارنو
1945 -م

اخبار

بودجهریزی عملیاتی کلید خورد

معاونهماهنگ��ی س��ازمان مدیریت گفت:
برای نخس��تینبار در س��طح ادارات کلاستان،
بودجهری��زی عملیاتی آغاز و حدود  ۸۸۰خدمت
در  ۳۱استان عملیاتی شد .به گزارش پژوهشکده
پول��ی و بانکی ،نوربخش عس��گری گفت :طبق
هماهنگی س��ازمان برنام��ه با س��ازمان اداری و
استخدامی ،اطالعات کل بودجه دستگاهها برای
خدمات از سال  ۹۵تا  ۹۷در نرمافزار بودجهریزی
ت شده است .وی تصریح کرد:
مبتنی بر عملکرد ثب 
بعد از بررس��یها در حدود  ۲۲۰۰نفر از همکاران
استانی ب ه منظور کار با نرمافزار بودجهریزی مبتنی
بر عملکرد ،آم��وزش الزم را گذراندهاند .از این رو
هر دستگاهی به تفکیک برنامه و خدمت ،قیمت
تما م ش��ده خدمات خود را از س��ال  ۹۵محاسبه
میکند و همچنین قیمت ای��ن خدمات را برای
س��ال  ۹۷پیشبینی و اعتب��ارات هزینهای آن را
به دستگاههای اس��تانی اعالم میکند .عسگری
افزود :سازمان مدیریت برنامهریزی برای اجرایی
کردن این روند ،یک تفاهمنامه عملکردی طراحی
کرده بدین معنا که بین دستگاههای اجرایی یک
واح��د مجری انتخاب میش��ود؛ ب��ر فرض مثال
جهاد کشاورزی بهعنوان واحد مجری با مدیریت
شهرس��تان این تفاهمنامه را منعقد میکند .وی
ادام��ه داد :در این طرح بودجه مش��خصی برای
سازمان ب ه منظور ارائه خدمات تخصیص مییابد و
بر اساس میزان صرفهجویی و بر اساس تبصره ۲۰
قانون بودجه س��ال  ، ۹۷حدود  ۵۰درصد میزان
صرفهجوی��ی ب ه عنوان پاداش به مدیر و کارکنان
سازمان اختصاص مییابد.

تسهیالت خرید مسکن
جوابگوی بازار مسکن نیست

نایبرئی��س اتحادی��ه امالک اس��تان تهران
گف��ت :تس��هیالت  160میلی��ون تومانی خرید
مس��کن جوابگوی قیمت مسکن نیست و دولت
بای��د ن��رخ تس��هیالت را افزایش دهد .حس��ام
عقبایی ،نایبرئیس اتحادیه امالک استان تهران
در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اشاره
به اینکه در  6س��ال گذش��ته  40درصد از تولید
و ساختوس��از مسکن کاهش یافته است ،گفت:
کاهش  40درصدی تولید مس��کن ت��وازن بین
عرض��ه و تقاضا را در بازار مس��کن بر هم میزند
و همین موضوع باعث جهش قیمتی میش��ود.
وی توجه به تس��هیالت مسکن را راهکار موثر در
ثبات بازار مسکن دانست و گفت :در سال گذشته
تس��هیالت  80میلیون تومانی حدود  50درصد
از قیمت مس��کن را شامل میشد اما هماکنون با
افزایش جهش قیمتی مسکن این میزان تسهیالت
حدود  20درصد از قیمت مسکن را شامل میشود
در نتیجه این موضوع نش��ان میدهد که باید به
بخش تسهیالت در این دوره توجه کرد .عقبایی
افزود :مدیریت زمین و افزایش تولید در درازمدت
میتواند ثبات را به بازار مسکن بازگرداند.
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سوخت

گزارش

علی الریجانی :نمیتوان کاالهایی را که با دالر  4200تومانی وارد شده اما
با ارز  9000تومان قیمتگذاری شده ،کنترل کرد

اعالم موجودی انبار  ۳۸قلم کاال الزامی شد

گروه اقتصادی :آشفتگی بازار به دنبال افزایش نرخ
ارز موجب شده برخی واردکنندگان ،کاالهایی را که
با دالر 4200تومان خریداری کردهاند به نرخ بازار
آزاد یعنی حدود  9هزار تومان به بازار عرضه کنند.
از طرفی ،برخی تولیدکنندگان و فروشندگان کاالها
نیز چون چشمانداز دقیقی از آینده بازار ندارند اقدام
به احتکار کاالها کرده ی��ا از فروش کاالهای خود
در بازار خودداری میکنند .در چنین شرایطی اما
این مردم هستند که متحمل فشارهای اقتصادی
ناشی از بیتدبیری مدیران اجرایی و موقعیتطلبی
سودجویان در بازار شدهاند .در این باره سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل  ۲۳۰پرونده
مهم و ملی برای محتکران خبر داد و گفت :آهن و
میلگرد ،لوازم خانگی و برنج در صدر کاالهای احتکار
شده قرار دارد .سیدیاس��ر رایگانی در گفتوگو با
تسنیم با اعالم این خبر گفت :در روزها و هفتههای
گذش��ته که مبارزه با محتکران به طور جدی آغاز
شده 230 ،پرونده مهم و ملی در این حوزه تشکیل
شده است .مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات
حکومتی افزود :فقط در بحث آهن تا حدود  6هزار
میلیارد تومان و در ارتباط با لوازم خانگی نیز حدود
 150میلیارد تومان کاال از محتکران کش��ف شده
است .بر اس��اس اعالم رایگانی ،استانهای تهران،
آذربایجان غربی ،اصفهان ،کرمانش��اه ،البرز ،فارس
و خراس��ان رضوی بیشترین
پروندهه��ای احت��کار را
داشتهاند .به گزارش تسنیم،
چند روز پیش نیز محمدعلی
اس��فنانی ،مدیرکل تعزیرات
حکومتی اس��تان ته��ران از
وص��ول  100گزارش احتکار کاال خب��ر داده بود.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات گفت :اعالم نکردن
موجودی انبارها به سازمان صنعت به معنای احتکار
کاال و قابل پیگرد است .به گزارش مهر ،رایگانی در
گفتوگو با خبر  ۲۱شبکه یک سیما افزود :بنا به
دستور وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،صاحبان ۳۸
قلم کاال باید موجودی انبارهای کاال را اطالع دهند.
وی گفت :با توجه به ش��رایط بازار این تعداد اقالم
ممکن است کاهش یا افزایش یابد .وی با اشاره به
برخی کشفیات بزرگ اخیر کاالهای احتکار شده
در استانهای مختلف کش��ور ،افزود :در چند روز
گذشته  ۱۹۶هزار تن آهن و میلگرد احتکار شده
در استان اصفهان ،یک انبار لوازم کفاشی در شهر
ری با موجودی مصرف یک س��ال تمام واحدهای
تولید کفش کشور و یک انبار انواع لوازم خانگی با
برند خارجی در اس��تان البرز به ارزش  ۲۱میلیارد
تومان کش��ف شده اس��ت .رایگانی گفت :ماموران
تعزی��رات حکومتی موفق به کش��ف یکمیلیون
بسته پوشک بچه در استان البرز شدند که صاحب
آن از س��ال گذش��ته آنها را با ارز  ۳۸۰۰تومانی به
کش��ور وارد و تاکنون احتکار کرده بود .سخنگوی
سازمان تعزیرات حکومتی افزود :محتکران عالوه بر
الزام به عرضه کاالهای احتکار شدهشان به بازار به
پرداخت جریمه حسب میزان تخلف از  ۱۰تا ۷۰
درصد مبلغ اجناس احتکار شده محکوم میشوند و
عالوه بر این مدعیالعموم هم به پروندههای احتکار
ورود میکند.
■■کاالهای کشفشده احتکاری سریعا به چرخه
توزیع وارد شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت منطق ارز
دونرخی برای واردات کاالهای اساسی و غیراساسی

به نفع صادرکننده است و رانت را از بین میبرد .به
گزارش خانه ملت ،علی الریجانی که به قم س��فر
کرده است ،در نشست کارگروه تنظیم بازار اظهار
داشت :مایحتاج مردم مانند برنج ،گوشت و روغن
است که باید ستاد تنظیم بازار آن را کنترل کند،
در صورتی که توانایی تنظیم بازار وجود نداش��ته
باش��د ،باید راهکار دیگری در نظر گرفت .براساس
بخش��نامه ،کاالها بای��د  10درصد افزایش قیمت
داشته و نباید برندهای مختلف قیمتهای متفاوتی
داشته باشند .وی با بیان اینکه آیا خیال کارگروه از
تنظیم بازار راحت است؟ و با این مکانیزم میتوان
به هدف تنظیم بازار دس��ت یافت؟ گفت :مساله
کاالهای اساسی بسیار مهم است ،مانند سایر امور
نی��ز ارز  4200تومان��ی به کاالهای اساس��ی داده
میش��ود ،پس قیمت آنها باید کنترل ش��ود .وی
با اش��اره به اینکه اگر مکانی��زم فعلی تنظیم بازار
پاس��خگو نیست ،باید کارت هوش��مندی در نظر
گرفته شود ،ادامه داد :کل نهادههای دامی ،کاالهای
اساسی و داروها با ارز  4200تومانی وارد میشوند
و قیمت آنها تغییر چش��مگیری نداش��ته است،
صادرات محصوالتی نیز که در داخل کشور به آنها
نیاز داریم ،ممنوع شده است .الریجانی با تاکید بر
اینکه برای تنظیم بازار کاالهای اساسی که مایحتاج
مردم هستند باید مکانیزم جدیدی در نظر گرفت
تا با قیمت روشن و مشخص
به دست مردم برسند ،عنوان
کرد :مس��اله کنترل قیمتها
در ش��رایط فعل��ی از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است،
باید کاالهای کش��ف شده در
انباره��ا به منظور احتکار س��ریعا به چرخه توزیع
وارد شوند ،همچنین باید این را هم در نظر گرفت
کاالهای احتکار شدهای که از انبارها کشف میشود
چگونه در بازارها توزیع شوند .زمانی که در تلویزیون
نشان داده میش��ود احتکار شده این تصور شکل
میگیرد که همه در حال احتکار هستند ،در حالی
که اینگونه نیست .وی با اشاره به اینکه تولیدکننده
م��واد اولیه را ب��ا ارز  4200تومان��ی وارد کرده اما
محص��ول نهایی را با قیم��ت  9000تومانی ارز به
فروش میرس��اند که امکان کنترل آن نیز وجود
ندارد ،گفت :بازار زمانی که به س��مت قیمت دالر
 9000تومانی حرکت کرده ،همه روی دالر 9000
تومانی حساب میکنند ،منطقی این است که ارز
به  2قس��مت برای کاالهای اساسی و غیراساسی
تقسیم شود ،چرا که به نفع صادرات است و رانت را
از بین میبرد .رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه
گفت :کنترل و تعیین می��زان افزایش قیمت نان
در شهرهای مختلف ،روشهای مختلفی میتواند
داش��ته باشد اما اگر به راهکار مناسبی دست پیدا
کردی��د ،آن را اع�لام کنید تا در سراس��ر کش��ور
مورد اس��تفاده قرار گی��رد .وی همچنین تصریح
کرد :قیمت نهادههای دام��ی وارداتی با ارز 4200
تومان کنترل ش��ده اس��ت ،مایحتاج اصلی مردم
باید با قیمت روشن و پایینی به دست آنها برسد،
اقالمی مانند گوشت ،نان و شیر از این قبیل کاالها
هستند .وی خاطر نشان کرد :سوال این است که
با تخصیص ارز  4200تومانی به کاالهای اساسی
آیا تضمین میشود کاال با قیمت روشن و ثابت به
دست مردم برسد یا اینکه باید مکانیزمی همچون
کارت هوش��مند طراحی ش��ود تا مردم به میزان
تعیین شده کاالی اساسی دریافت کنند.

خطر نگهداری بنزین در ظروف معمولی و غیراستاندارد یا در فضای بسته و گرم

کارتسوختخودرانفروشیدوبنزینذخیرهنکنید

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور
رخ داده که مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات،
 2هش��دار بنزینی را در قالب  2اطالعیه جداگانه
ارائه داد .به گزارش تسنیم ،این روزها شاهد رشد 8
تا  10درصدی مصرف بنزین
در کش��ور نس��بت به مدت
مشابه سال قبل هستیم که
دلیل اصلی آن رونق سفرهای
تابستانی اس��ت .در روزهای
اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف
کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پاالیش و
پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران در واکنش به این
اتفاقات 2 ،هش��دار بنزینی را در قالب  2اطالعیه
جداگانه ارائه داد .شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی طی اطالعیهای نس��بت به ذخیرهس��ازی و
نگهداری س��وخت در ظروف هش��دار داد .در این
اطالعیه آمده است« :بنزین و مشتقات حاصل از
آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن
در شرایط محیطی بویژه در فصل گرما به صورت
بخار در محیط منتش��ر میشود .بخارات بنزین و
بنزین مایع با توجه به اینکه از مشتقات نفتی است،
قابلیت اش��تعال س��ریع دارد و در صورت افزایش
دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتشسوزی
و انفجار میش��ود .بر این اس��اس نگهداری آن در
ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات
آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته
احتمال آتشس��وزی و انفجار آن بشدت افزایش

مییابد .به هموطنان عزیز در همه نقاط کش��ور
توصیه میشود از نگهداری و ذخیرهسازی بنزین
در ظ��روف غیراس��تاندارد و در فضاهای محبوس
و بس��ته یا در مقابل نور خورش��ید یا مجاورت با
منبع اش��تعال جدا ً خ��ودداری کنند» .همچنین
در روزه��ای اخی��ر برخ��ی
خبرها حکایت از آغاز خرید
و فروش کارتهای س��وخت
بین برخی سودجویان و مردم
ع��ادی دارد و دلی��ل آن هم
احتمال اعمال سیاستهایی
مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعیین
س��همیههای جدید بنزینی اس��ت .شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور
اطالعیهای اعالم کرد« :در پی انتشار برخی اخبار
و ش��ایعات مبنی ب��ر خرید و ف��روش کارتهای
هوشمند سوخت توس��ط برخی افراد سودجو ،به
اطالع هموطنان عزیز میرس��اند هر نوع خرید و
فروش کارت س��وخت ،غیرقانونی است و در این
زمینه با متخلفان برخورد قانونی میشود .بر این
اساس تاکید میشود کارتهای هوشمند سوخت
فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است
و ضمنا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هیچ
برنام��های برای تعوی��ض و جایگزینی کارتهای
هوش��مند س��وخت ندارد .در صورت��ی که تعداد
غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل
ش��ود قابل پیگرد قانونی از س��وی س��ازمانهای
ذیصالح میباشد».

پرواز

یک مقام مسؤول سازمان هواپیمایی مطرح کرد

ی بلیت هواپیما بر اساس ارز ثانویه
قیمتگذار 
مدیر رواب��ط عمومی س��ازمان هواپیمایی با
بیان اینکه منتظر اختص��اص ارز با نرخ ثانویه به
ش��رکتهای هواپیمایی هستیم ،گفت :تصمیم
درباره نرخها بزودی اعالم میش��ود و بر اس��اس
هر نرخی که در س��امانه نیما اعالم ش��د ،ارز در
اختیار ایرالینها قرار میگیرد .رضا جعفرزاده در
گفتوگو با فارس ،در تشریح سرنوشت نرخگذاری
بلی��ت هواپیما که قرار اس��ت بر اس��اس نرخ ارز
ثانویه و س��امانه نیما قیمتگذاری ش��ود ،اظهار
داشت :قرار نیست نرخ و قیمتی از سوی سازمان
هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی ابالغ
شود که ش��رکتها هم مطابق آن نرخ بفروشند،
بنابراین تأکید میش��ود ک��ه موضوعی به عنوان
افزایش قیمت بلیت هواپیما از س��وی س��ازمان
هواپیمایی کشوری اعالم نش��ده است .وی ادامه
داد :البته قیمت بلیت هواپیما تحت تأثیر نوسانات
ارزی بوده اس��ت و س��ازمان هواپیمایی کشوری
ه��م در این حوزه نظ��ارت دقیق ب��ر عملکرد و
نرخگ��ذاری ایرالینها دارد .جعف��رزاده ادامه داد:
س��ازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حاکمیت
صنع��ت حملونقل هوایی ،نظارتهای خود را بر
ش��رکتهای هواپیمایی و نرخهای بلیت هواپیما
بر  2گونه انجام میدهد که شامل «بازرسیهای
دفتر نظارت س��ازمان هواپیمایی» و «شکایات و
مش��اهدات متقاضیان بخش هوایی و مسافران»
اس��ت .وی ادام��ه داد :از س��وی دیگر س��ازمان
هواپیمایی کشوری وظیفه دارد بر  2محور نظارت

دقیق داشته باشد که شامل «خدماتگیرندگان»
و «خدماتدهندگان» اس��ت ،خدماتگیرندگان
همان متقاضیان بخش هوایی هس��تند که قصد
تهیه بلیت دارند و روی نرخها حساس هستند که
سازمان هواپیمایی کشوری نظارت میکند تا این
بخش ،خدمات مناسب دریافت کند .مدیر روابط
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری بیان داشت:
آنچ��ه مغفول مانده این اس��ت که ش��رکتهای
هواپیمایی به خاطر بس��یاری از الزامات ایکائو و
س��ازمان هواپیمایی کشوری (در راستای تطبیق
قوانی��ن و مق��ررات ایکائو) وهمچنی��ن الزامات
یاتا ،مش��مول هزینههای سنگینی هستند ،زیرا
ملزمن د قوانی��ن را رعایت کنند ،هر چند متضرر
شوند .جعفرزاده ادامه داد :در این راستا جلساتی
در س��ازمان هواپیمایی کش��وری برگزار ش��د و
کارشناس��ان س��ازمان در حال ادامه بررس��یها
هستند .در ابتدا بخشنام ه تسعیر ارز به شرکتهای
هواپیمایی ابالغ و پس از آن محاسبات هم انجام
ش��د که به عنوان مثال افزایش قیمت به نسبت
نرخ ارز در س��امانه چگونه خواهد بود و این ارزی
ک��ه متفاوت با ارز  ۴ه��زار و  ۲۰۰تومانی خواهد
بود ،چه میزان قیمت بلیت هواپیما را تحتتأثیر
ق��رار خواهد داد .وی افزود :س��ازمان هواپیمایی
کشوری نظریات ش��رکتهای هواپیمایی را اخذ
کرده ،رایزنیها و مذاکرات انجا م و مقرر شده است
نرخ بلیت بر اساس نرخ ارزی که در سامانه نیما و
ارز ثانویه به ایرالینها اختصاص مییابد تغییر یابد.

ین ژاپن

949

-

ریالعربستان

2813

2

یوآن چین

1552

-

لیرترکیه

1714

83

دینار کویت

34950

81

دینار عراق

8/7

-

دالر کانادا

8072

35

روبل روسیه

157

-1

روپیه هند

149

-1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3463000

-90000

طرح جدید

3826000

-60000

نیم سکه

1782000

-30000

ربع سکه

921000

-10000

سکه

سکه گرمي

501000

-

هر مثقال طال

1271000

-11000

یک گرم طالی  18عیار

293430

-2540

یک گرم طالی  24عیار

391240

-3380

هر اونس طال

(1186/48دالر)

-8/18

هر اونس نقره

(14/85دالر)

-0/21

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

66/22

-0/94

برنت درياي شمال

71/81

-0/77

اوپک

70/98

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

130476/9

-0/34

شاخص  30شركتبرتر

6489/7

-0/73

شاخص  50شركتبرتر

5698/8

-0/35

شاخص بازار اول

95269/6

-0/45

شاخص بازار دوم

263937/4

-0/15

شاخصصنعت

119522/3

0/41

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نكرمان
سيما 

2884

ح .الكتريك خودرو شرق

584

9/98

ن قائن
ح .سيما 

7679

9/89

ع آذرآب
صناي 

2299

8/19

ح.موتورسازانتراكتورسازي

1455

8/02

ح .فنرسازيخاور

990

5/1

10765

4/99

22527

4/99

3113

4/99

خدماتانفورماتيك
نفتسپاهان
سايران
فروسيلي 

بيشترينكاهش

22

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .باما

4613

ي و سراميك حافظ
كاش 

2852

-6/22
-5

الميران

5012

-4/97

ي پارس
دود ه صنعت 

6002

-4/96

مهندسينصيرماشين

2519

-4/87

باما

5916

-4/58

2523

-4/54

4348

-4/12

3931

-4/12

ن خزر
سيما 
گروهصنعتيبوتان
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25300

-26

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22204

-152

بورسشانگهای

2723

-58

بورساسترالیا

6415/7

29/5

