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تقویم امروز
■■اشغال منطقه موسیان توسط ارتش رژیم
بعث عراق در روزهای آغاز جنگ  1359 -ش
■■درگذش�ت «س�لطانالواعظين ش�يرازي»
محقق ،مؤلف و واعظ شهير مسلمان 1350 -ش
■■درگذش�ت اس�تاد «س�یدکریم امی�ری
فیروزکوهی» شاعر و ادیب معاصر  1363-ش
■■قت�ل «جعف�ر برمك�ي» و س�قوط خان�دان
«برمكيان» به فرمان «هارونالرشيدعباسي»-
178ق
■■م�رگ «فرانس�وا فوري�ه» فيلس�وف و
نظريهپرداز فرانسوي1837-م
■■اعلام جمه�وري در چين پس از س�قوط
امپراتوري اين كشور1912 -م

اخبار

پیشفروش بلیت قطارهای اربعین
از  ۲۱مهرماه

معاون مسافری راهآهن با اشاره به پیشفروش
بلیت قطارهای اربعین از  ۲۱مهرماه گفت :برای
تاریخهای  ۲۸مهرماه تا  ۱۱آبان  ۱۶۰رام قطار
فوقالعاده و  ۱۳۴رام قطار ترکیبی تهران ـ مهران
در نظر گرفتهایم .به گزارش فارس ،میرحس��ن
موس��وی اظهار داش��ت :در قطارهای ترکیبی
تهران ـ مهران ،مس��افر بلیت قط��ار تهران تا
کرمانش��اه را به همراه بلیت اتوبوس کرمانشاه
تا مهران در قالب یک بسته خریداری میکند.
مع��اون مس��افری راهآهن اف��زود ۲۶ :رام قطار
فوقالعاده نیز برای ایام اربعین در مسیر تهران
ی ادامه داد :یک
ـ خرمشهر در نظر گرفتهایم .و 
ست ریلباکس نیز از ایستگاه راهآهن خرمشهر
تا مرز ریلی شلمچه به صورت  ۲۴ساعته فعال
اس��ت .قطارهایی که در مسیر جنوب فعالیت
میکنند نیز برنامهریزی ش��د که تا ایس��تگاه
راهآهن خرمشهر و در ادامه تا شلمچه ادامه سیر
داشته باشند .معاون مسافری راهآهن در تشریح
نح��وه عملکرد قطار ترکیبی تهران ـ مهران در
ایام اربعین گفت :این قطار زائران را تا کرمانشاه
منتقل میکند و از کرمانش��اه با اتوبوس زائران
تا مهران جابهجا میش��وند .موس��وی افزود :با
آژانسها هماهنگ ش��ده است اگر زائران مایل
بودند از مرز مهران تا نجف هم در بس��ته خود
بلیت تهیه کنند ،امکان خرید داشته باشند که
به صورت بلیت اتوبوس و ارزی است .همچنین
امکان تهی��ه بلیت اتوبوس از کرب�لا تا مهران
هم در بس��تههای بلیتهای برگشت قطارهای
ترکیبی وجود دارد تا مسافر بلیت اتوبوس کربال
تا مهران دریافت کند ،سپس از مهران با اتوبوس
به کرمانشاه بیاید و آنجا از طریق قطار به تهران
منتقل ش��ود .موس��وی گفت :قیمت یکپارچه
ته��ران تا مهران همان قیمت مصوب راهآهن و
به صورت ریالی است اما نرخ بلیتهای اتوبوس
از مه��ران تا نجف و کربال ت��ا مهران به صورت
ارزی است.

قیمت میوه  60درصد افزایش یافت

یک مقام مسؤول گفت :با توجه به افزایش
هزینههای تولید ،قیمت میوه نسبت به مدت
مش��ابه س��ال قبل  60درصد افزایش داشته
است .اس��داهلل کارگر ،رئیس اتحادیه میوه و
س��بزی اس��تان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ج��وان ،درب��اره آخرین وضعیت
قیمت میوههای پایی��زه در بازار افزود :قیمت
هر کیلو انار  4تا  9هزار ،سیب لبنانی زرد  4تا
 9هزار ،سیب لبنانی قرمز  3تا  8هزار ،سیب
گالب پاییزه  4تا  8هزار ،لیموش��یرین  4تا 6
ه��زار ،پرتقال جنوب  4ت��ا  9هزار ،خرمالو 3
ه��زار و  500تا  9ه��زار و نارنگی  3تا  7هزار
تومان است .وی از افزایش  60درصدی قیمت
میوه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد
و گفت :با توجه به افزایش هزینههای تولید،
قیمت میوه همانند سایر کاالها در بازار افزایش
داشته اس��ت و این موضوع هیچ ارتباطی به
گرانفروشی ندارد.
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بیکاری

گزارش

گزارش «وطن امروز» از غیرمنطقی بودن قیمتها در بازار

خودرو باید ارزان شود

اسداهلل خسروی :با وجود اینکه قیمت خودروهای
داخل��ی در یکی دو روز اخیر اندکی کاهش یافته
است اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند
نرخ خودروهای س��اخت داخل ،با توجه به سطح
کیفی نامناس��ب و هزینه تمامشده آن همچنان
باالس��ت و قیمت این کاال باید منطقی ش��ود .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،قیمت خ��ودرو متاثر از
افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر س��یر صعودی
به خود گرفته اس��ت ،این افزایش قیمت موجب
شده دسترس��ی قشر متوسط و کمدرآمد جامعه
به این کاال س��خت ش��ود و خودروهای��ی که از
استاندارد و سطح کیفی الزم برخوردار نیستند به
شکل نامعقولی گران شوند .هر چند افزایش نرخ
ارز ،هزینه تمامش��ده تولید را برای خودروسازان
باال برده است اما کارشناس��ان بر این باورند نرخ
خودروی داخلی نباید غیرمنطقی افزایش یابد .در
این باره س��یدجواد حسینیکیا ،عضو کمیسیون
صنایع و معادن مجل��س به «وطن امروز» گفت:
قیمت خودروهای داخلی با توجه به استانداردها
و س��طح کیفیتش��ان همچنان باالست .قیمت
خودرو نباید غیرمنطقی باشد .مردم قدرت خرید
آنچنانی برای تهیه خودروهایی که در داخل تولید
میش��ود ،ندارن��د .وی با بیان اینک��ه دولت باید
دست از تصدیگری خودرو بردارد ،افزود :اگرچه
خودروس��ازان با مش��کالت
عدیدهای مواجهند و افزایش
نرخ ارز بر افزایش هزینههای
آنها تاثیر گذاش��ته اما نباید
خودرو را با قیمت غیرمنطقی
به بازار عرضه کنند .نماینده
م��ردم در مجلس تصریح ک��رد :تعیین منطقی
قیمت خودرو نیازمند بررسی دقیق از سوی دولت
و مجلس است تا نرخ این کاال منطقی و معقوالنه
متناسب با شرایط اقتصادی کاهش یابد.
■■افزایش قیمت خودرو غیرمنطقی است

همچنین نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس گفت :تاثیر منافع برخی افراد که محصوالت
را خریداری کردهان��د و قطعات را در اختیار دارند
اج��ازه نمیدهد تغییرات بازار ش��کل بگیرد و این
موضوع از مشخصههای بازار است .فریدون احمدی
در گفتوگ��و با خانه مل��ت ،درباره افزایش قیمت
خودروهای تولید داخل طی ماههای اخیر در بازار،
اظهار داش��ت :افزایش قیمتها غیرطبیعی بوده و
باید متناسب با میزان ارزبری قطعات و افزایش نرخ
ت قطعات یدکی متعادل
ارز اجازه داده ش��ود قیم 
شود .نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه درخواس��ت عدم
افزایش قیمتها در بازار بهرغم تغییرات نرخ ارز و
از سوی دیگر افزایش قیمت بر اساس مشخصههای
روانی صحیح نیست ،گفت :باید با در نظر گرفتن
تغییرات در نرخ ارزی که در اختیار تولیدکنندگان
ق��رار میگیرد قیمتها را اص�لاح کنیم .نماینده
مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی
با اش��اره به اینکه افزایش قیمت قطعات یدکی و
خودرو در بازار تناس��بی با نرخ ارز نداش��ته است،
ادامه داد :ش��اهد هستیم که اعداد و ارقام افزایش
قیمت خودروهای تولی��د داخل و وارداتی موجود
در بازار منطق نداش��ته و با محاس��بات همخوانی
ندارد .نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی
درباره اینکه آیا دستگاههای نظارتی بر قیمتهای
موجود نظارت ندارند ،اظهار داش��ت :دستگاههای
نظارتی باید در بازار نقش بیش��تری داشته باشند؛

در حال حاضر س��ازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان فعالتر شده است .نماینده مردم
زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه کاهش قیمتها سریعا اتفاق نمیافتد اما
انتظار داریم در بلندمدت قیمت خودرو و قطعات
یدکی به تعادل برسد ،عنوان کرد :منحنی افزایش
قیمته��ا در فضای روانی اتفاق میافتد و ش��یب
تن��دی دارد ام��ا کاهش قیمتها ب��ه دلیل اینکه
عدهای منافع خود را از دس��ت میدهند با کندی
انجام میش��ود و دارای تاخیر اس��ت .نایبرئیس
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای
اس�لامی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد :تاثیر منافع
برخی افراد که محص��والت را خریداری کردهاند و
قطعات را در اختیار دارند اجازه نمیدهد تغییرات
بازار ش��کل بگیرد و این موضوع از مش��خصههای
بازار است.
■■طرح ساماندهی بازار خودرو به جریان افتاد

در این میان طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو
در ش��رایطی دوباره برای بررس��ی در مجلس به
جریان افتاده که کارشناسان معتقدند مردم برای
خرید خودروهای بیکیفیت صف کش��یدهاند و
خودروس��ازان تمایلی به افزایش کیفیت ندارند.
عبدالرض��ا عزیزی ،عضو کمیس��یون اجتماعی
مجل��س در گفتوگو با مهر ،درب��اره به جریان
افتادن طرح ساماندهی بازار
خ��ودرو در مجلس با هدف
حمایت از واردات خودروهای
پ��اک ی��ا خودروهای��ی که
آلودگی کمتری نس��بت به
خودروه��ای تولی��د داخل
دارن��د ،گفت :ای��ن اقدام گام��ی موثر در جهت
کاه��ش آلودگی ه��وا و کاهش مص��رف بنزین
است ،بویژه امروز و در آستانه فصل سرما که در
کالنشهرهایی همچون تهران و مشهد با پدیده
وارونگی هوا روبهرو هستیم و آسیبهای اقتصادی
و جانی زی��ادی را به دلیل آلودگی هوا متحمل
میشویم .عزیزی با انتقاد از کیفیت خودروهای
تولی��د داخل ،ادام��ه داد :نبود ب��ازار رقابتی در
صنعت خودروسازی کشور باعث شده پیشرفتی
در این بخش نداشته باشیم به طوری که شاهد
هستیم مردم برای همین خودروهای بیکیفیت
صف کش��یدهاند و ظرف یک ساعت  ۱۵۰هزار
میلیارد تومان خودرو به فروش میرسد؛ طبیعی
است که در چنین شرایطی خودروسازان داخلی
تمایلی در به روز و باکیفیتتر کردن محصوالت
خود نخواهند داش��ت .وی ادامه داد :خودروهای
داخلی  ۱۰تا  ۱۲درصد مصرف سوخت دارند در
حالی که در دنیا خودروهایی تولید میشود که
مصرف سوخت  ۴درصدی داشته و در عین حال
باکیفیتتر ،ایمنتر ،مشتریپسندتر و با گارانتی
باالتر هس��تند .دولت اگر هزینه همین اختالف
مصرف بنزین را پرداخ��ت و از خودروهای پاک
حمایت کند ،هم آلودگی کمتر خواهد شد هم
اینکه مردم از خودروی ایمن اس��تفاده خواهند
کرد .عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس دهم
با بیان اینکه مجلس با قدرت از طرح ساماندهی
بازار خودرو حمایت میکند ،گفت :هماکنون به
دلیل آسیبهای ناشی از آلودگی هوا ساالنه عده
زیادی از مردم جان خود را از دس��ت میدهند،
بنابراین مجلس با هدف کاهش مصرف سوخت،
کاه��ش آلودگ��ی هوا و حفظ س�لامت مردم با
قاطعیت از این طرح حمایت میکند.

براساس گزارش صندوق بینالمللی پول

جایگاهایرانبهلحاظبیکاری 16پلهبدترشد
آمار صندوق بینالمللی پول نش��ان میدهد
ن��رخ بی��کاری در ای��ران ب��اال رفت��ه و جایگاه
ایران نس��بت به سال گذش��ته با  4پله نزول در
مقایس��ه با سایر کش��ورها به  13رسیده است و
از س��ال  92تاکنون هم  16پله بدتر شده است.
به گ��زارش فارس ،جدیدترین گزارش از س��ری
گزارشه��ای چش��مانداز اقتص��ادی جهان که
توس��ط صندوق بینالمللی
پول منتشر میشود ،میزان
بی��کاری در ایران در س��ال
 2018را  12/8درصد اعالم
کرد .بر اس��اس این گزارش،
نرخ بی��کاری در ای��ران در
س��ال  2017برابر با  11/8درصد بوده اس��ت که
به این ترتیب با افزایش بیکاری مواجه ش��دهایم.
بررسی جدیدترین آمار صندوق بینالمللی پول از
میزان بیکاری در کشورهای جهان در سال 2017
نشان میدهد ،رتبه ایران در میان کشورهای مورد
بررسی  4پله بدتر شده است؛ ایران در سال 2017
رتبه  17را به خود اختصاص داده بود که امسال
به جایگاه  13رسیده است .هرچه رتبه کشوری
باالتر باش��د یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه
رتبه کمتر و به ابتدای فهرس��ت نزدیک ش��ویم
کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.
ایران در سال  2015رتبه  25را در اختیار داشت
و این جایگاه در سال  2016شش پله نزول کرد و
به جایگاه نوزدهم و در سال  2017با  2پله نزول
به جایگاه  17رسید .در عین حال ،رتبه ایران به

لحاظ بیکاری هنوز نتوانس��ته به جایگاه پیش از
دولت یازدهم بازگردد و طی س��الهای  2013تا
 1392( 2018تا  16 )1397پله بدتر شده است.

لیرترکیه

2386

دینار کویت

48315

3212

دینار عراق

12

0/8

دالر کانادا

11256

738

روبل روسیه

219

15

روپیه هند

196

12

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4200000

500000

طرح جدید

4445000

340000

نیم سکه

2150000

125000

ربع سکه

1075000

110000

■■پیشبینی تورم  ۳۰درصدی ایران

همچنی��ن صن��دوق بینالملل��ی پ��ول در
جدیدترین گزارش خود از چش��مانداز اقتصادی
ایران ،نرخ تورم کش��ور ما را در س��ال  ۲۰۱۸در
مرز  ۳۰درص��د پیشبینی
ک��رده اس��ت .به گ��زارش
تس��نیم به نق��ل از رویترز،
صن��دوق بینالمللی پول در
جدیدترین گ��زارش خود با
کاهش پیشبینیاش از نرخ
رشد اقتصاد جهانی در سالهای  2018و 2019
اعالم ک��رد ،تنشهای تج��اری و وضع تعرفه بر
کااله��ای وارداتی در حال تاثیرگذاری بر تجارت
بینالمللی است و در عین حال بازارهای نوظهور
نیز با شرایط مالی سختتر و خروج سرمایه مواجه
هس��تند .صندوق بینالمللی پول در این گزارش
رشد اقتصادی ایران در سال  2018را منفی 1/5
درصد ب��رآورد کرد ،این در حالی اس��ت که این
صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران
در س��ال  2018را  4درصد پیشبینی کرده بود.
نرخ تورم در ایران هم در سال  2018برابر با 29/6
درصد پیشبینی شده است .صندوق بینالمللی
پ��ول نرخ بیکاری ایران در س��ال  2018را 12/8
درصد پیشبینی کرده است که  1/1درصد نسبت
به برآورد قبلی بیشتر است.

مزد

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار:

عقبماندگیمزدکارگرانبهبیشازیکمیلیونرسید
رئیس کمیت��ه مزد کان��ون عالی ش��وراهای
اس�لامی کار گفت :بر اس��اس آخرین محاسبات
انجامشده  ۸۰۰هزار تومان عقب افتادگی دستمزد
کارگران ،به یک میلیون و  ۴۲هزار تومان افزایش
توگو با فارس،
یافته اس��ت .فرامرز توفیقی در گف 
درب��اره وضعیت مبهم مدیری��ت وزارت کار گفت:
اینک��ه وزارتخانهای بدون وزیر اداره ش��ود و چون
ممکن است سرپرست تغییر کند بگویند تصمیمات
و مصوباتش الزماالجرا نیست و هیچ توقعی از این
وزارتخانه ندارند ،نش��اندهنده بیبرنامگی دولت
است؛ دولتی که پویا و مترقی است با عوض شدن
وزرا ،اهداف ،چشمانداز و سیاستهایی که تدوین
کرده است تغییر نمیکند .نماینده کارگران تأکید
ک��رد :س��ازمان برنامه مکلف اس��ت برنامهها را بر
اساس سیاستهای اجرایی ،خطمشی و اهداف به
وزارتخانهها ابالغ کند و وزارتخانهها موظفند برای
اجرای این وظایف برنامهریزی کنند چه در حضور
وزی��ر و چه زمانی که وزیر وجود ندارد و وزارتخانه
با سرپرست اداره میشود .توفیقی تصریح کرد :قوه
مقننه فراموش کرده که یکی از بندهای استیضاح
بحث معیش��ت کارگران بود و در این چند ماه چه
بالیی بر سر آن آمده است .در هیچ یک از نطقها
و تذکرات نمایندگان مجلس این روزها نشنیدیم
که به سرپرس��ت وزارت کار درباره استنکاف غیر
قانونی از برگزاری جلسه شورای عالی کار تذکری
بدهند .وی با بیان اینکه  4ماده قانونی سرپرست
وزارت کار را مکلف به برگزاری جلسه شورای عالی

یوآن چین

2111

142
158

کار میکند ،ادامه داد :وقتی  3نفر از اعضای اصلی
شورای عالی کار تقاضای تشکیل جلسه اضطراری
را میدهند باید این جلس��ه تشکیل شود و وقتی
تشکیل شد سرپرست وزارت کار فقط یک رای از
 ۹رای دارد .نماینده کارگران ادامه داد :سرپرس��ت
وزارت کار میتواند جلسه شورای عالی را تشکیل
ده��د و در آنجا مخالفت کن��د ،ضمن آنکه حتی
مخالفتش بسیار بیمنطق است ،چرا که در کمیته
دستمزد که ذیل ش��ورای عالی کار تشکیل شده
یکی از اعضای فنی و متخصص زیرمجموعه وزارت
کار و همچنین از  2وزارتخانه دیگر حضور داشتند
و مصوبه کمیته دس��تمزد به امضای آنها رسیده
است .وی با اعالم اینکه بر اساس آخرین محاسبات
انجامشده  ۸۰۰هزار تومان عقبافتادگی دستمزد
که به تصویب گروههای سهجانبه در کارگروه مزد
شورای عالی کار رسیده بود االن به یک میلیون و
 ۴۲ه��زار تومان افزایش یافته اس��ت ،ادامه داد :ما
میگوییم هم��ان  ۸۰۰هزار تومانی که در کمیته
دستمزد مصوب شد ،مبنا قرار گیرد و شورای عالی
کار برای نهایی شدن آن تشکیل جلسه دهد .وی با
انتقاد از موضع سرپرست وزارت کار مبنی بر منتفی
دانستن برگزاری جلسه ش��ورای عالی کار تاکید
کرد :سرپرس��ت وزارت کار حتی اگر وزیر هم بود
نمیتوانس��ت در این مقام به تنهایی بگوید جلسه
شورای عالی کار تشکیل نمیشود .توفیقی تاکید
کرد :گره زدن سرنوش��ت خانوادههای کارگری به
اینکه چه کسی وزیر میشود درست نیست.

سکه

سکه گرمي

643000

-

هر مثقال طال

1830000

70000

یک گرم طالی  18عیار

4224800

16160

یک گرم طالی  24عیار

563310

21550

هر اونس طال

(1186/07دالر)

-2/17

هر اونس نقره

(14/32دالر)

-0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

74/77

0/52

نفت
برنت درياي شمال

84/64

0/75

اوپک

83/24

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

180847/6

3/23

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8957/6

4/18

شاخص  50شركتبرتر

7806/4

4/10

شاخص بازار اول

136776

3/39

شاخص بازار دوم

343150/6

2/94

شاخصصنعت

164155/4

3/47

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ت بهران
نف 

17044

9/88

ح .حفاري شمال

2222

9/67

ح .سرمايهگذاري نوركوثر ايرانيان

519

9/26

باما

10672

8/8

ي نسوز ايران
فرآوردهها 

9936

8/55

3913

5/16

سبحاندارو
تراكتورسازيايران

3802

5

15630

5

45462

5

كنترلخوردگيتكينكو
توليديمهرام

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ت قند قزوين
كارخانجا 

7082

-9/66

ح .لعابيران

1614

-8/87

قندهكمتان

8509

-5/39

افست

5719

-5

ي امين
داروساز 

3022

-5

پشمشيشهايران

5075

-5

6845

-5

3917

-5

4260

-5

نيروكلر
ن ايالم
سيما 
يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

26487

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

23502

-320

بورسشانگهای

2721

5

بورساسترالیا

6155/5

-63/1

