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كالم نور
ای مومنان! آنکه بیند ستمی میرانند یا
مردم را به منکری میخوانند و او به دل
خود آن را نپسندد ،سالم مانده و گناه
نورزیده و آنکه آن را به زبان انکار کرد ،مزد
یافت و از آنکه به دل انکار کرد برتر است.
امام علی

خدمات رایگان اپراتورهای
تلفن همراه به زائران اربعین

دستیار وزیر ارتباطات در امور ارتباطات مردمی
با بیان اینکه در راس��تای انجام مس��ؤولیتهای
اجتماعی اپراتورهای تلفن همراه خدمات رایگان
به زائران اربعین ارائه میکنند ،گفت :بستههای
فرهنگی در پیادهروی اربعین به صورت رایگان به
زائران ارائه میشود .به گزارش تسنیم ،سیدفرزاد
نجابتنیا گفت :هماکنون نمایندگانی از شرکت
ارتباطات زیرساخت و س��ازمان تنظیم مقررات
رادیویی در بغ��داد در حال مذاکره با اپراتورهای
عراقی درباره خدمات ارتباطی مس��یر پیادهروی
نجف-کربال هستند .وی درباره طرحهای جامع در
حوزه اربعین افزود :طرحهایی مانند اربعینپژوهی،
نایبالش��هید ،اپلیکیش��نهای راهنم��ای زائر ،
راه حس��ین ،گمش��دگان و ...توسط تشکلهای
مردمنهاد ارائه ش��ده و مورد بررس��ی قرار گرفته
است که طی چند روز آینده حمایت الزم از آنها
انجام میشود .نجابتنیا با بیان اینکه در راستای
انجام مسؤولیتهای اجتماعی اپراتورهای تلفن
همراه خدمات��ی را در قالب پیامک به مردم ارائه
میدهند ،خاطرنشان کرد :آگاهیبخشی پیرامون
امنیت ،بهداشت ،سالمت و  ،...بستههای فرهنگی
و آشنایی بیشتر با پیادهروی اربعین و تسهیل در
ام��ور زائران از س��وی اپراتورهای تلفن همراه به
صورت رایگان به زائران ارائه میشود.

دولت موافق گران شدن شیرخام

رئیس اتحادیه فرآوردههای لبنی کشور گفت:
وزارت جهاد کش��اورزی در راس��تای حمایت از
دامداران خواس��تار افزایش نرخ ش��یرخام است.
علی احس��انظفری در گفتوگو با رادیو اقتصاد،
با تاکید بر اینکه هیچ کنترلی روی نرخ شیرخام
انجام نشده اس��ت ،افزود :این در حالی است که
هماکنون قیم��ت این محصول به  2هزار و 250
تومان رس��یده اس��ت .وی گفت :نرخ مواد اولیه
برای بستهبندی محصوالت لبنی مانند محصوالت
پتروشیمی و کاغذهای تتراپک  4تا  5برابر نسبت
به شب عید سال  97گرانتر شده است .وی ادامه
داد :این اتحادیه خواس��تار رعای��ت نرخ اعالمی
از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ب��وده و خواهان افزایش قیمتها
نیس��ت .وی با اش��اره به اینکه در نشس��تهای
تنظی��م بازار اعالم ش��ده که نرخ ش��یرخام باید
باالتر از قیمت کنونی باشد ،گفت :نظارت بر امور
مربوط به شیرخام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی
و نظارت بر فرآوردههای لبنی نیز بر عهده سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
ظفری افزود :وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت
از دامداران خواستار افزایش قیمت شیرخام بوده و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم خواهان اعمال
قیمتهای کنونی هستند ،چرا که قدرت خرید
مردم کاهش یافته اس��ت .وی اظهار داشت :نرخ
فرآوردههای لبنی باید با همکاری وزارتخانههای
جهاد کش��اورزی و صنعت ،مع��دن و تجارت به
همراه اتحادیههای زیرمجموعه متولی صنعت و
دامپروری ارائه شود.
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گزارش «وطن امروز» از وجود مشکل کمبود نقدینگی در صنعت خودروی کشور

ساختخودروهایپیشفروشمشروطبهتأمینمالیشد!

دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با «وطن امروز» :دولت و شورای پول و اعتبار
سقف تسهیالت خودروسازان و قطعهسازان را افزایش دهند
اسداهلل خس�روی :پیشفروش حدود100هزار
دس��تگاه خودرو از س��وی  2خودروساز داخلی
و تحوی��ل آنها پ��س از بازه زمانی یکس��اله به
ثبتنامکنندگان این کاال ،گویا مشروط به تامین
منابع مالی برای قطعهس��ازان و خودروس��ازان
است؛ حال این نگرانی وجود دارد که در صورت
عدم تامی��ن منابع مالی تولیدکنندگان خودرو،
متقاضیان خودروهای پیشفروشش��ده به چه
سرنوشتی دچار میش��وند؟ این درحالی است
ک��ه دبیر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و
قطعهسازان گفته است :تامین قطعات مورد نیاز
بیش از  100هزار خودروی پیشفروش شده از
سوی خودروسازان نیازمند  6هزار میلیارد تومان
نقدینگی اس��ت .به هر حال  2خودروساز اصلی
کشور با هدف تامین نیاز داخلی ،در ماههای اخیر
در چند مرحله اقدام به پیشفروش خودروهای
خود کردند که بازه زمانی تحویل آنها یک سال به
طول میانجامد؛ مجموع خودروهای پیشفروش
شده به حدود یکصد هزار دستگاه میرسد.
آرش محبین��ژاد در ای��ن باره گفته اس��ت:
قطعهسازان در صورت تامین شدن بموقع قطعات
م��ورد نیاز و ترخیص آنها از گمرک و همچنین
فراهم شدن نقدینگی مورد
نیاز ،قادر به پاسخگویی به
نیاز خودروسازان در برنامه
پیشفروشها خواهند بود.
وی بیان داشت :در مجموع
بی��ش از  18ه��زار میلیارد
تومان نقدینگ��ی برای انجام فعالیتهای جاری
قطعهس��ازان مورد نیاز است که به دلیل عمل
نکردن بموقع به تعهدات از سوی خودروسازان،
تاکنون یکسوم این رقم معوق شده است .این
مقام صنفی به افزای��ش قیمت قطعات خودرو
اش��اره کرد و گفت :طبق محاس��بههای انجام
شده ،قیمت قطعات خودرویی به طور متوسط
نس��بت به پارس��ال باید دس��تکم  80درصد
افزایش داشته باشد تا بتوان این صنعت را سرپا
نگه داشت .وی خاطرنشان کرد :البته با بخشی
از این افزایش قیمت در نیمه نخس��ت س��ال و
طی مذاکرههای انجام شده ،موافقت شده است.
محبینژاد خواستار آن شد که دولت با در اختیار
قرار دادن مواد اولی��ه ارزان یا ارز ارزانقیمت به
قطعهسازان موافقت کند تا رشد قیمتی کمتری
را در تولید قطعات و به تبع آن در تولید خودرو
شاهد باشیم .وی در ادامه از چگونگی ترخیص
قطعات از گمرک گالیه کرد و درگفتوگو با ایرنا
اف��زود :این موضوع از ط��رف بانکها و گمرک،
سلیقهای انجام میشود به طوری که برخی قادر
به ترخیص قطعات ش��ده اما برخی دیگر موفق
نشدهاند .دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهسازان یادآور شد :مواد اولیه مورد استفاده
برخی قطعهس��ازان مصرف دوگانه دارد و عالوه
بر قطعهسازی میتوان در سایر صنایع آنها را به
کار برد ،با این حال بسیاری قطعهسازان مشمول
پرداخت نکردن مابهالتفاوت ارزی نشدند.
بنا به این گزارش ،در ماههای گذشته صنایع
خودرو و قطعهس��ازی کش��ور متاثر از مس��ائل
ارزی و تحریمهای خارجی بوده اس��ت؛ چندی
پیش مقدمات ترخیص بخشی از قطعات مورد

نیاز خودروسازان فراهم شد که به گفته فعاالن
این بخش میتوان با اس��تفاده از آنها نزدیک به
 20هزار دس��تگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار
کرد و تا ح��دودی از التهاب��ات قیمتی موجود
بازار خودرو کاست .آمارها نشان میدهد اکنون
نزدیک به یکهزار و  500قطعهس��از در زنجیره
تامین داخلی حضور دارند .احمد نعمتبخش،
دبیر انجمن خودروسازان کشور نیز در گفتوگو
با «وطنامروز» در پاس��خ به این س��وال که آیا
این احتم��ال وجود دارد برای تولید خودروهای
پیشفروش ش��ده به متقاضیان ،خودروسازان
همچنین قطعهسازان با مشکل نقدینگی مواجه
ش��وند؟ گفت :خودروس��ازان در گذشته برای
تامی��ن منابع مالی ب��ا دالر  4200تومانی اقدام
به گش��ایش اعتبار میکردن��د اما اکنون تامین
اعتبار تولید خودرو باید با ارز  8800تومانی انجام
شود ،در چنین شرایطی تولیدکنندگان خودرو و
در کنار آن قطعهس��ازان نیازمند منابع هنگفت
مالی نسبت به گذشته هستند تا بتوانند تولید
خودروهای پیشفروش شده را بدون مشکل به
سرانجامبرسانند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��پردهگذاری برای
گشایش تامین اعتبار توسط
خودروس��ازان با ارز 8800
تومانی نس��بت به گذش��ته
بیش از 130درصد افزایش
یافته و به نوع��ی با افزایش
ن��رخ ارز نقدینگ��ی نیز در
این بخش  24درصد افزایش یافته است ،گفت:
اکنون برای سپردهگذاری و تامین نیاز نقدینگی
تولید خودرو باید بخش تس��هیالتدهی هم به
قطعهساز و هم خودروساز که با کمبود نقدینگی
مواجهان��د افزایش یابد و همراه��ی الزم در این
راس��تا انجام ش��ود .دبیر انجمن خودروس��ازان
کش��ور در پاسخ به دیگر س��وال «وطن امروز»
درباره اینکه متقاضیان خودرو ،نگران این موضوع
هستند که در صورت احتمال عدم تامین منابع
مالی خودروس��ازان ،آیا آنها با مش��کل تحویل
خودرو در زمان مقرر خواهند ش��د ،گفت :برای
تامین نقدینگی م��ورد نیاز تولید خودرو ،دولت
و ش��ورای پول و اعتبار باید اقدامات خود را در
مسیر افزایش سقف تس��هیالتدهی به بخش
تولید خودرو افزایش دهند تا چرخ این صنعت
مهم برای تولید به چرخش در آید.
همچنین محمد عزیزی ،عضو کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی نیز در
گفتوگو با «وطن امروز» درباره تامین نقدینگی
مورد نیاز خودروسازان برای تحویل خودروهای
پیشفروش ش��ده به مردم گفت :خودروسازان
بیشک ابتدا با برنامهریزی فکری به حال تامین
منابع مالی برای تولید خودروهای پیشفروش
ش��ده کرده و بعد اقدام به فراخوان برای ثبتنام
خودرو کردهاند .وی افزود :اگر خودروس��ازان در
تولی��د خودروهای پیشفروش ش��ده با کمبود
نقدینگی ب��رای تولید مواجه ش��وند و نتوانند
در زم��ان معی��ن و پیشبینی ش��ده ،خودروها
را به مردم تحویل دهند فاجعه اس��ت ،بنابراین
خودروس��ازان با برنامهریزی اق��دام به این کار
کردهاند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

شارژ 100هزار تومانیجوابگویگرانیهانیست
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :اقشار پایین جامعه امروز توانایی
خرید  ۳۵۰قلم کاال را ندارند و سفرهش��ان روز
ب��ه روز خالیتر میش��ود .چرا قیمت یک کیلو
گوجهفرنگی باید سرسامآور
باش��د؟ قطعا با ماهی 100
ه��زار تومان مش��کل مردم
حل نمیش��ود .س��یدناصر
موسویالرگانی در گفتوگو
با ایلنا ،درباره شرایط کنونی
کش��ور و افزای��ش روزاف��زون قیمته��ا گفت:
معتق��دم به دلیل عدم نظ��ارت کافی ،بعضی از
این مش��کالت برای مردم ایجاد شده است که
ن��ه ربطی به تحریم دارد و نه ب��ه نرخ ارز ،بلکه
به دلیل عدم برخورد با متخلفان ،س��ودجویان،
دالالن و واسطههاست که هرکسی به هر طریقی
که دوس��ت دارد کاال را به مردم میفروشد .این
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
بای��د برای جل��ب رضایت و اعتماد م��ردم این
نظارتها جدی ش��ود .وی ادام��ه داد :مجلس
شورای اسالمی باید در این موقعیت از یکسری
کارهای روزمره فاصله بگیرد؛ بهطور مثال بعضی
از لوای��ح و طرحهایی را که ش��اید اولویت مردم
نباشد کنار بگذارد و یک برنامهریزی جدی برای
رفع مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم انجام
دهد .الرگانی خاطرنشان کرد :الزم است دولت
و مجلس در کنار یکدیگر برای رفع مش��کالت
مردم چارهای بیندیشند .وی درباره جایگزینی
بس��تههای حمایتی ب��ه جای یارانهه��ا ،گفت:
مجلس یک طرح دوفوریتی را پس از ساعتها
کار کارشناس��ی برای رفع مشکالت مردم ارائه
داد اما متاس��فانه نماینده دول��ت اعالم کرد ما

خودمان یک بس��ته حمایتی داریم که میتواند
مش��کالت را حل کند .نماینده مردم فالورجان
ادام��ه داد :صحبتهایی ک��ه نمایندگان دولت
میکنند گرهگشای مشکالت مردم نیست؛ اگر
فقط بخواهیم هر چند ماه
یک ب��ار کارتهای��ی را به
مبلغ  100هزار تومان برای
خرید کاال شارژ کنیم جواب
نمیدهد! وی یادآور ش��د:
فقط س��ال گذشته تاکنون
ارزش پول��ی ما به یکچهارم خودش رس��یده
اس��ت ،حقوقبگیران قدرت خریدشان کاهش
پیدا کرده است؛ هر چند ماه یک بار شارژ 100
هزار تومانی جواب این تورم افسارگس��یخته را
نمیدهد .الرگانی افزود :در کنار حقوقبگیران،
افرادی هستند که هیچ حقوق و مزایایی ندارند،
مثال در شرکتهای خصوصی با ماهی  500هزار
تومان کار میکنند؛ آنها چه باید کنند؟ چگونه
میتوانند با ای��ن تورم زندگی کنند؟ وی تاکید
کرد :طبق قانون حقوق کارمندان و حقوقبگیران
باید بر اس��اس نرخ تورم افزایش پیدا کند .قرار
بود در سال  ۹۷حقوق کسانی که زیر  ۲میلیون
تومان دریافت میکنند  ۲۰درصد اضافه ش��ود
ولی دولت در نهای��ت  ۱۲درصد اضافه کرد در
حالی که تورم خیلی باالتر از این است .الرگانی
ادامه داد :درست است آمار همانی است که مرکز
آمار اعالم میکند اما آنچه اعالم میکنند جای
تعجب دارد ،اقش��ار پایین جامعه امروز توانایی
خرید  ۳۵۰قلم کاال را ندارند و سفرهش��ان روز
ب��ه روز خالیتر میش��ود .چرا قیمت یک کیلو
گوجهفرنگی باید سرسامآور باشد؟ قطعا با ماهی
 100هزار تومان مشکل مردم حل نمیشود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

15000

-300

یورو

16900

-180

پوند

18100

-500

درهم امارات

3900

-140

ین ژاپن

9100

-5000

ریالعربستان

3946

-

یوآن چین

2250

125

لیرترکیه

2452

-

دینار کویت

48947

-

دینار عراق

12/1

-

دالر کانادا

11600

450

روبل روسیه

222

-

روپیه هند

199

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4350000

-

طرح جدید

4600000

-21000

نیم سکه

2180000

-100000

ربع سکه

1120000

-80000

سکه

سکه گرمي

671000

-35000

هر مثقال طال

1837000

-

یک گرم طالی  18عیار

424000

-

یک گرم طالی  24عیار

575460

-

هر اونس طال

( 1218دالر)

-

هر اونس نقره

( 14/69دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

71/48

-0/4

برنت درياي شمال

80/5

-0/3

اوپک

80/14

-

نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

175033/0

-3/31

شاخص  30شركتبرتر

8700/1

-3/59

شاخص  50شركتبرتر

7623/2

-3/53

شاخص بازار اول

131878/0

-3/51

شاخص بازار دوم

334523/3

-2/92

شاخصصنعت

159221/5

-3/33

بيشترينافزايش

بورس

ریزش دستهجمعی نماگرها تاالر شیشهای را قرمزپوش کرد

عقبگرد  ۵۹۸۲واحدی شاخص کل بورس
معاملهگران بورس تهران دیروز با فشار عرضه
س��هام در نمادهای معامالتی ،شاهد قرمزپوش
شدن نماگرهای منتخب این بازار بودند ،وضعیتی
که بهرغم حمای��ت نیمبند حقوقیها ،همچنان
با افزایش فروش��ندگان حقیقی مواجه است .به
گزارش فارس ،شاخص کل
قیمت و ب��ازده نقدی بورس
اوراق به��ادار تهران در پایان
معام�لات دیروز ش��نبه با
کاهش  ۵۹۸۲واحدی به رقم
 ۱۷۵هزار و  ۳۲واحد رسید،
شاخص کل هموزن نیز با کاهش  ۶۹۹واحدی به
عدد  ۲۸هزار و  ۷۴۰واحد دست یافت .شاخص
آزاد شناور نیز با کاهش  ۶۴۲۸واحدی عدد ۱۸۷
هزار و  ۴۱۵واحد را تجربه کرد ،شاخص بازار اول
نیز در حالی با کاهش  ۴۷۹۶واحدی به رقم ۱۳۱
هزار و  ۸۷۸واحد دس��ت یافت که شاخص بازار
دوم ب��ا  ۱۰۰۴۸واحد کاه��ش به رقم  ۳۳۴هزار
و  ۵۲۳واحد رس��ید .شاخص کل فرابورس نیز با
کاه��ش  ۷۲واحدی ،عدد یکهزار و  ۹۴۰واحد را
تجربه کرد .براساس این گزارش ،دیروز معامالت
س��هام در نماد معامالتی  3شرکت فوالد مبارکه
اصفهان با  ۴۹۷واحد ،معدنی و صنعتی گلگهر

ب��ا  ۳۱۲واحد و ملی صنایع م��س ایران با ۲۸۴
واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر محاسبه
ش��اخص کل بورس به نام خ��ود ثبت کردند .به
گزارش ف��ارس ،ارزش معامالت بورس تهران در
پای��ان معامالت دیروز به بی��ش از  ۷۲۱میلیارد
تومان بالغ ش��د که ناشی از
دست به دس��ت شدن یک
میلیارد و  ۷۱۵میلیون سهم
و اوراق مالی قابل معامله طی
یکصد هزار و  ۵۲۶نوبت داد
و ستد بود .دیروز بازار سهام
در حال��ی با معامالتی کمحجم ام��ا پرتعداد در
اغلب نمادهای معامالتی همزمان با فشار فروش
س��هام در پایینترین سطح دامنه نوسان قیمت
مواجه بود که به نظر میرس��ید بهرغم حمایت
حقوقیهای��ی همچون صندوق توس��عه بازار اما
همچنان موج سهامداران هیجانی برای خروج از
بازار و عرضه سهام ادامه دارد .در شرایطی که بازار
سهام خود را برای انتشار گزارشهای عملکردی 6
ماهه امسال آماده میکند اما چشمانداز کسبوکار
در ایران و س��یگنالهایی که از اقتصاد به گوش
میرسد ،حاکی از وضعیت نه چندان قابل اتکا در
عملکرد شرکتهای بورسی است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

كنترلخوردگيتكينكو

17231

5

پرداخت الكترونيك سامان كيش

14382

4/99

ك دا م پارس
خورا 

7656

4/66

يدكترعبيدي
البراتوارداروساز 

47097

4/34

توسعهشهريتوسگستر

3058

3/94

گروه صنعتي پاكشو

16382

3/81

5602

3/78

6127

0/38

4612

0/11

داده گسترعصرنوين-هاي وب
ن مرينوس
ايرا 
سيمان فارس نو

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
تامين سرمايه اميد

1459

-17/34

عبهشهر
توسع هصناي 

1934

-11/89

ح .بيمه دانا

1809

-10

ي اسوه
ح .داروساز 

6390

-10

ح .لعابيران

1453

-9/98

ح .سبحان دارو

2140

-9/86

287

-9/75

ح.سرمايهگذارينيرو
ح.سرمايهگذارينوركوثرايرانيان
نفتسپاهان

تاالربینالملل

431

-8/69

25568

-7/27

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25340

-

نیکی ژاپن

22713

-

بورسشانگهای

2607

-

بورساسترالیا

6006/6

13/1

