صفحه آخر

وطن امروز شماره 2594

آبوهوا

شنبه  10آذر 1397
ابوموسی

29 / 16

زنجان

11 / 4

اراک

13 / 2

ساری

18 / 11

اردبیل

9 / 1

سمنان

15 / 7

ارومیه

11 / 0

سنندج

12 / 6

اصفهان

15 / 4

شهرکرد 14 / -3

اهواز

25 / 15

شیراز

18 / 6

ایالم

16 / 6

قزوین

14 / 3

بجنورد

16 / 4

قم

16 / 5

کرج

15 / 5

بوشهر

21 / 14

کرمان

23 / 2

غروب آفتاب16:51 :

بیرجند

اذان مغرب17:11 :

نیمهشب شرعی23:09 :

19 / 2

کرمانشاه

13 / 0

تبریز

اذان صبح فردا5:26 :

طلوع آفتاب:

12 / 2

گرگان

16 / 9

روزنامه سیاسی  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحبامتياز :مهرداد بذرپاش
مدیرمسؤول :محمد آخوندی سردبير :رضا شكيبايي

قاب روز

عکس :فارس

بندرعباس  -مراسم الحاق  2زیردریایی «غدیر» به نیروی دریایی ارتش

نشانی  :خيابان انقالب اسالمي ،بين حافظ و خيابان وليعصر
كوچه سعيد ،پالك 9

(عج)

روابط عمومي 66413792 :تحريريه66413783 :
نمابر 66414137 :پيامگير66413942 :
سازمان آگهيها 61086163 :پیامک10002231:
پست الکترونیک info@vatanemrooz.ir :
چاپ :شركت رواقروشن مهر

بندرعباس 29 / 16

افق تهران
اذان ظهر11:53 :

6:54

كالم نور
بیارزشترین دانش ،آن دانشی است که
بر زبان متوقف است و باالترین دانش آن
است که در اعضا و جوارح آشکار است.

تهران

15 / 3

مشهد

17 / 5

خرمآباد

17 / 2

همدان

9 / -1

رشت

16 / 10

یاسوج

17 / 1

زاهدان

21 / 2

یزد

21 / 6

بازار

امام علی

(ع)

ارز

تقویم امروز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11700

-300

■■لغو قرارداد دارسي مربوط به نفت جنوب
توسط ايران 1311 -ش
■■ش�هادت عالم نس�توه و مجاهد آيتاهلل
«سيدحسن مدرس» به دستور «رضاخان»
 1316ش■■روز مجلس شوراي اسالمي
■■ورود حض�رت معصوم�ه(س) ب�ه ش�هر
مقدس قم 201-ق
■■فروپاش�ي اتحاديه كش�ورهاي اروپايي
موسوم به اتحاد مقدس1825 -م

یورو

13600

-900

پوند

14600

-600

درهم امارات

3150

-

960

-

-

-
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خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
موضوع استیضاح حجتی
و طرح سؤال از روحانی

سخنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس
گفت :مقرر ش��د بع��د از برگزاری جلس��ه با
اعض��ای موثر ش��ورای اقتص��اد ،درباره طرح
اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی و سوال از
رئیسجمهور تصمیمگیری ش��ود .نورمحمد
تربتین��ژاد در گفتوگ��و ب��ا خان��ه ملت ،در
تشریح نشست کمیس��یون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ،اظهار
داش��ت :این جلس��ه با محوری��ت اعالم نرخ
خرید تضمینی برگزار ش��د و نامه جمعی از
نمایندگان که در تاریخ  14آبانماه در زمینه
عدم اج��رای قانون تضمین خرید محصوالت
اساسی کشاورزی توس��ط دولت ارسال شده
ب��ود مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت .وی
گفت :در نشس��ت اخیر مقرر شد گزارشی از
نارساییهای اجرای این قانون از جمله اعالم
دیرهنگام قیم��ت خرید تضمینی محصوالت
اساس��ی ،عدم رعایت حداقل افزایش قیمت
این محصوالت بر اس��اس نرخ تورم س��االنه
و ع��دم پرداخت جریم��ه ناش��ی از دیرکرد
پرداخت مطالبات کشاورزان توسط کمیسیون
تهیه ش��ود .تربتینژاد ادامه داد :گزارش تهیه
شده توسط کمیسیون کشاورزی در خصوص
تخلفات دول��ت در زمینه اعالم قیمت خرید
تضمینی محصوالت کشاورزی به هیاترئیسه
مجل��س جهت تصمیمگی��ری پیرامون نحوه
برخورد با تخلفات ارائه میشود .این نماینده
مجل��س با تاکید بر اینک��ه برخی نمایندگان
عض��و کمیس��یون کش��اورزی ،در رابط��ه با
تخلفات دول��ت در زمینه اعالم قیمت خرید
تضمین��ی محص��والت کش��اورزی ،ط��رح
اس��تیضاح وزیر جهاد کش��اورزی و سوال از
رئیس جمهور را مطرح کردند ،خاطرنش��ان
کرد :مقرر شد بعد از برگزاری جلسه با اعضای
موثر ش��ورای اقتصاد ،درباره طرح استیضاح
وزیر جهاد کشاورزی و سوال از رئیس جمهور
تصمیمگیری شود.

محدودیتی برای خریداران
خارجی نفت در بورس انرژی نیست

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با
بی��ان اینک��ه محدودیتی ب��رای خرید نفت
وجود ندارد ،گف��ت :محدودیتی برای خرید
نفت از س��وی خریداران داخل��ی و خارجی
در بورس انرژی وجود ندارد .شاپور محمدی
در گفتوگو با خانه ملت ،درباره فروش نفت
در ب��ورس انرژی گفت :عرض��ه نفت خام در
ب��ورس انرژی کار صحیحی اس��ت و با توجه
به حمایت کمیسیونهای اقتصادی و انرژی
مجلس شورای اسالمی ،انجام این مهم تداوم
خواهد یافت .رئیس س��ازمان بورس و اوراق
بهادار ادام��ه داد :محوریت ف��روش نفت در
بورس انرژی با وزارت نفت اس��ت و سازمان
بورس مس��اعدتهای الزم را انجام میدهد.
محم��دی در ادامه افزود :عرضه نفت خام در
بورس انرژی انجام شده و وزارت نفت در حال
تنظیم برنامه منظم برای عرضه نفت است و
اطالعرسانی در این رابطه انجام میشود.

ین ژاپن
ریالعربستان

اشتغال

گزارش

گزارش «وطن امروز» از عدم برخورد با گرانفروشی

ستاد تنظیم بازار خود را به خواب پاییزی زده است
یک اقتصاددان در گفتوگو با «وطن امروز» :تا زمانی که نرخ ارز
به ثبات نرسد نباید انتظار تعادل قیمتی در بازار داشته باشیم

اسداهلل خسروی :فروش کاالها با قیمت باال که
برخی فروشندگان چنین افزایش قیمتی را ناشی
از رش��د نرخ ارز میدانند ،دیگ��ر برای هیچکس
توجیهپذیر نیس��ت ،چرا که نرخ دالر در یک ماه
اخی��ر از حدود  17هزار توم��ان به کانال  10هزار
تومان نزدیک ش��ده اس��ت .در این شرایط انتظار
این بود که قیمتها نیز متناسب با کاهش نرخ ارز
کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاده است .مدتهاست
بازار بر خالف قول رئیسجمهور ش��اهد تورم در
کاالهای اساس��ی اس��ت که گران��ی ارز مورد نیاز
برای واردات موثرترین عامل این افزایش قیمتها
بوده اس��ت .با اعالم ن��رخ تورم ماهانه و س��االنه
حاال سرپرس��تان خانوار درباره وضعیت معیشت
خود نگرانند .حس��ن روحان��ی ،رئیسجمهوری
چهارم اردیبهشتماه س��ال جاری در دیدار مردم
آذربایجان ش��رقی تأکید کرد «برای آرامش مردم
تصمیمات قاطع و محکمی درباره ارز اتخاذ کردیم؛
کسی نگران واردات و صادرات نباشد ،کسی نگران
کاالهای مورد نیاز کش��ور نباشد ،در برابر توطئه
خارجی و برخی کوتهفکران در داخل برنامهریزی
کردیم و تمام نیازمندیهای کشور را با ارز 4200
تومان��ی وارد کردهایم و تمام کاالهای اساس��ی به
همان قیمت قبل باقی خواهد ماند»؛ تأکیدی که
عملی نشد و بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این
موضوع را عدم نظارت صحیح
و همچنی��ن س��وءمدیریت
مدیران اقتص��ادی میدانند
و معتقدن��د دولت در برخی
موارد یکجانب ه ب��رای بازار
تصمیم گرفته اس��ت .مردم
به نوس��انات لحظهای قیمت اقالم اعتراض دارند
و معتقدن��د بازار ب��ا کمبودی مواجه نیس��ت اما
اینکه در یک هفته قیمت لبنیات چند بار تغییر
میکند موجب نارضایتی مردم میش��ود .کامران
ندری ،کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال
«وطنامروز» که چرا س��ازمان حمایت و تعزیرات
نسبت به گرانفروشی و افزایش بیمنطق قیمتها
در بازارها و جلوگیری از آن کمتوجهاند ،گفت :آن
چیزی که ورود این س��ازمانها به بازار را معنادار
میکند این است که بازار از قواعد درستی تبعیت
نکند ام��ا از آنجایی که قیمته��ا در پی افزایش
ن��رخ ارز و به تبع آن رش��د نقدینگی باال و وجود
ت��ورم افزایش یافته اس��ت ،بنابراین جای تعجب
نیس��ت .وی افزود :تا زمانی که نرخ ارز در بازار به
تعادل نرس��د و در یک نقطه خاص تثبیت نشود
و همچنی��ن تصمیمگیریه��ا و برنامهریزیهای
کالن در راستای ساماندهی اقتصاد کشور نباشد،
نمیتوان بازار قیمتها را متعادل شده دید .ندری
به تاثیر رش��د نقدینگی سرسامآور و تورم موجود
کش��ور اش��اره کرد و افزود :هر چند افزایش نرخ
ارز بر افزایش قیمتها تاثیرگذار اس��ت اما عمده
تاثیر افزایش س��طح عمومی قیمتها ناش��ی از
رش��د افسارگس��یخته نقدینگی و تورم موجود
بوده اس��ت .وی با بیان اینکه نباید انتظار داشت
قیمتها در بازار به نرخ گذش��ته برگ��ردد ،افزود:
زمانی که افزایش تورم و رش��د نقدینگی موجب
ش��د فنر قیمتها با گرانی دالر رها ش��ود ،تعادل
قیمتها در بازار به هم ریخت که البته مسؤوالن
بای��د برای تعدیل قیمتها در بازار چارهاندیش��ی

میکردن��د .ندری اضافه کرد :سیاس��ت دولت در
افزایش دستمزدها برای سال آینده شاید راهکاری
درس��ت باشد اما تعیین  20درصد افزایش حقوق
در بودج��ه  98ب��ا توجه به تورم نقط��های که در
پایان آبانماه به حدود  40درصد رسید ،نمیتواند
بر اقتصاد خانوارها تاثیر چندانی داش��ته باش��د.
همچنین حس��ین میرشجاعیانحسینی ،معاون
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،در این باره گفت :وظیفه
قیمتگذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار و شخص
وزیر صمت اس��ت و البت��ه وزارت اقتصاد در این
کمیته عضو است .وی افزود :البته شرایط سخت
بهوجود آمده نیازمند همکاری همه دس��تگاهها و
همچنین نظارت جدی س��تاد تنظیم بازار است،
بنابراین معتقدیم بیشترین دلیل افزایش قیمتها
در بازار ،نوسانات ارزی بوده است .وی گفت :با ورود
مدیر جدید بانک مرکزی و سیاس��تگذاریهای
صحیح ارزی و بانکی شاهد کاهش قیمت ارز بودیم
و مطمئنا در آیندهای نزدیک با واقعیسازی قیمت
کاالها هم روبهرو خواهیم ش��د .طبق بررسیهای
میدان��ی ،تعداد زیادی از مردم معتقدند نظارت بر
نحوه قیمتگذاریها واقعی نیست و اغلب شاهد
تف��اوت قیمت بین  2مغ��ازه در یک مرکز خرید
هس��تند .یکی از افراد حاضر در یک مرکز خرید
میگوی��د :کافی اس��ت برای
خرید یک ماده ش��وینده به
چند مغ��ازه مراجع��ه کنید
ت��ا متوجه تغیی��رات قیمتی
عجیبیش��وید .ای��ن موارد
ربط��ی ب��ه قیمتگذاریها
ندارد و تنه��ا به نظارت دس��تگاههای مربوط باز
میگردد .حس��ین صالحورزی ،نایب رئیس اتاق
بازرگانی ایران هم ضمن انتقاد از عملکرد سازمان
حمایت تولیدکنن��دگان و مصرفکنندگان اظهار
ک��رد :تصورمان بر این اس��ت ک��ه این نهاد نقش
حمایتی ایفا نمیکند و بیش��تر نقش دخالتی در
بازارها داش��ته اس��ت .وی افزود :وقتی میگوییم
وجود این سازمان نتایج خوبی را به دنبال نداشته
اس��ت ،دلیل��ش نارضایتی عموم جامع��ه از عدم
حمایت این نهاد است .هیچیک از تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان حمایتی را از س��وی این نهاد
نمیبینند و حتی شاهد قیمتگذاریهای خارج از
واقعیت هستند .حسینعلی حاجیدلیگانی ،عضو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
نیز در انتقاد به عملکرد دولت برای مهار تورم گفت:
درس��ت است بسیاری از گرانیها نتیجه نوسانات
ارزی بوده است اما دولت در مقابله با چنین حجم
افزای��ش قیمتی ،چتر حمایتی خوبی را باز نکرده
است .معتقدیم دولت باید برای اینکه بتواند تورم را
خنثی کند ،هوای سفره مردم کمدرآمد را داشته
باشد .همچنین ش��هاب نادری ،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره موضوع
تنظیم ب��ازار کاالهای اساس��ی میگوید :با وجود
کارش��کنیهای مکرر و اعمال تحریمها از سوی
آمریکاییها علیه جمهوری اس�لامی ایران ،نباید
مش��کلی برای تامین معیش��ت مردم ایجاد شود.
نباید زمانی که ارز برای واردات کاالهای اساسی با
نرخ ترجیحی تعلق میگیرد ،کاال با نرخ ارز آزاد به
مردم به فروش برسد.

معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

فضایمناسببرایکسبوکارواشتغالنداریم

معاون وزیر تعاون ،کار
و رف��اه اجتماع��ی با بیان
اینکه فضای مناس��بی را
برای کسبوکار و اشتغال
پیشبین��ی نمیکنی��م،
گف��ت :در ش��رایط پیش
رو ،وام منجر به اش��تغال و تش��کیل سرمایه
نمیش��ود .بهگزارش مهر ،عیسی منصوری،
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی در برنام��ه
گفتوگوی ویژه خبری گفت :در شرایط فعلی
فضای مناس��بی را برای کسبوکار و اشتغال
پیشبینی نمیکنیم ،زیرا دچار پارادوکس��ی
هس��تیم که از یکس��و مناب��ع محدودتری
داریم و از س��وی دیگر ،در دورههای رکودی،
معموال سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد
ناخالص ()GDPباید افزایش مییافت اما در
کش��ورمان اینطور نیست .وی ادامه داد :رویه
جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و
پولهای جاری را به وام اختصاص میدهیم.
در دورههای رکودی و ش��رایط پیش رو ،وام
منجر به اشتغال نخواهد شد و البته منجر به
تشکیل سرمایه هم نمیشود ،در واقع تبدیل
به مطالبات بانکها میشود و منابع به سمت
حوزههای دیگری م��یرود  .همچنین هادی
قوامی نیز در این برنامه گفت :دولت  3منبع
برای تامین بودجه دارد که از آن بین میتوان
به درآمدهایی که شامل مالیاتهاست ،اشاره
کرد .قوام��ی گفت :به طور مث��ال در بودجه

امس��ال ،کل دریافتهای
دولت بی��ش از  ۳۸۶هزار
میلیارد تومان است و از این
مبلغ ۲۱۶ ،ه��زار میلیارد
تومان از طری��ق درآمدها،
مالیاتها ،حقوق و عوارض
گمرکی و سایر درآمدهای دولت حاصل شده
اس��ت .نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ش��ورای اس�لامی اف��زود :واگذاری
داراییهای س��رمایهای که عمدت��ا از طریق
فروش نفت و میعانات گازی حاصل میشود،
دیگر درآمد دولت است و واگذاری داراییهای
مالی را که حاصل فروش شرکتهای دولتی
و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی است،
میتوان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان
کرد .قوامی گفت :بودجه ،مهمترین شاخصی
است که بیانگر کارآمدی دولتهاست و آنچه
در دول��ت  11و  12م��ورد توجه قرار گرفت،
واگذاری داراییهای مالی یا انتشار اوراق است
که در حقیق��ت این اقدام ،پیمان��کاران را با
چالش روبهرو کرده است .البته نگاه غلطی در
سیستم بودجهریزی کشور وجود دارد ،چرا که
بودجه را ابزاری برای کسب درآمد میدانیم.
وی ادامه داد :احتمال دارد که دولت بودجه را
با نرخ دالر  ۱۰هزار تومان تدوین کند .قوامی
در ادامه گفت :دولت برای سال  ۹۷حدود ۷۱
هزار میلیارد تومان منابع برای اش��تغالزایی
دیده اما هنوز در این زمینه ابالغی انجام نشده
است.

مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

وام خرید مسکن ۲برابر میشود

رئیس کمیسیون عمران
مجلس ش��ورای اس�لامی
از  2براب��ر ش��دن وام خرید
مس��کن در راستای افزایش
قدرت خرید مردم خبر داد.
محمدرض��ا رضاییکوچ��ی
در گفتوگو تس��نیم ،با اش��اره به کاهش قدرت
خرید م��ردم در بازار مس��کن بهدلی��ل افزایش
ش��دید قیمتها ،اظهار ک��رد :قرار ب��ود در این
رابطه سهشنبه گذشته جلس��های با حضور وزیر
راهوشهرسازی در کمیسیون عمران مجلس برگزار
شود اما بهدلیل بحث بودجه که باید وزیر در جلسه
دولت حضور پیدا میکرد ،این جلسه به دوشنبه
هفته جاری موکول ش��ده است .وی تصریح کرد:
با توجه به افزایش قیمت مسکن ،تسهیالتی که
در حال حاضر پرداخت میشود ،جوابگوی خرید
نیس��ت .وی ادامه داد :برای میزان افزایش سقف
وام خرید مس��کن باید محاس��بات انجام شود ،از
آنجا که مس��کن امسال حدود  90درصد افزایش
یافته است از این رو وام باید حداقل  2برابر شود.
به گزارش تس��نیم ،در حال حاضر بانک مسکن
انحصار پرداخت وامهای مسکن را در اختیار دارد
که در این راستا وام  160میلیون تومانی با سود 6
و  8درصدی را پس از یک سال سپردهگذاری به
زوجهای جوان پرداخت میکند .همچنین میتوان
از طریق اوراق حق تقدم تسهیالت خرید مسکن
را دریاف��ت کرد .عالوه ب��ر پرداخت هزینه خرید

ای��ن اوراق که در حال حاضر
بسته به تاریخ آن تقریباً بین
 50تا  70هزار تومان اس��ت،
متقاضی باید س��ود سنگین
 17/5درصدی این تسهیالت
را نیز پرداخت کند.

■■سهم ناچیز دولت در سرمایهگذاری مسکن

عضو کمیس��یون عمران مجل��س بر ضرورت
سیاس��تگذاری دولت برای ساخت مسکن برای
اقشار محروم جامعه تاکید کرد .سیدهادی بهادری
در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره به برنامهریزی
دولت برای ساخت مس��کن ویژه در تهران گفت:
سرمایهگذاری در بخش مسکن به صورت خودکار
در افزایش تولید مسکن تأثیرگذاری بسیاری دارد
و این مساله موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت
مسکن در تهران میشود .وی ادامه داد :به نظر من
مشکالت کنونی مسکن بسیار بزرگتر از این است
که با اجرای مس��کن ویژه قابل حل باشد و ما در
این عرصه برای حل مشکل مسکن به سیاستهای
عملی و متنوع نیازمند هستیم .بهادری گفت :این
سیاس��تهای مس��کن باید به گونهای باشد که
قشرها و دهکهای مختلف را پوشش بدهد ،زیرا
همه اقش��ار با یک فرمول و راهحل نمیتوانند به
مسکن دس��ت پیدا کنند .وی ادامه داد :بر اساس
آمارها س��هم دولت از سرمایه بخش مسکن تنها
 3درصد اس��ت ،از این رو دولت باید برای اقش��ار
کمدرآمد و ضعیف جامعه سرمایهگذاری کند.

یوآن چین
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لیرترکیه

2260
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-
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دینار عراق

-

-

دالر کانادا
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-

روبل روسیه
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-

روپیه هند

-
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قیمت(تومان)

تغییر

سکه
طرح قدیم

3420000

-210000

طرح جدید

3580000

-200000

نیم سکه

1900000

-250000

ربع سکه

1130000

-80000

سکه گرمي

650000

-30000

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

340000

9000

یک گرم طالی  24عیار

480000

-

هر اونس طال

1224/3دالر

0/40

هر اونس نقره

14/3دالر

0/1

قیمت (دالر)

تغییر

49

-2/1

برنت درياي شمال

50/88

-0/57

اوپک

59/25
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نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

163772/1

-

شاخص  30شركتبرتر

8089/5

-

شاخص  50شركتبرتر

7130/3

-

شاخص بازار اول

120392/5

-

شاخص بازار دوم

327503/5

-

شاخصصنعت

148691/5

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نترانسفو
ايرا 

7860

5

شهد ايران

5766

4/99

ن ايران
كارت 

8072

4/98

نبجنورد
سيما 

4722

4/98

يبهشهر
صنعت 

2952

4/98

ي تكسرام
ي كاش 
توليد 

1686

4/92

2888

4/83

4463

4/79

10599

4/7

مارگارين
ي نسوز پارس
فرآوردهها 
ت چينچين
ت و صنع 
كش 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .حفاري شمال

1438

-8/76

صنايعپتروشيميكرمانشاه

5813

-4/97

ي سعدي
كاش 

2281

-4/96

يخارك
پتروشيم 

39392

-4/93

توسعهشهريتوسگستر
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-4/93

ليزينگصنعتومعدن
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فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

-4/93

10137

-4/85

5314

-4/85
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-4/76

گروه مپنا
محورسازانايرانخودرو

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25191

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

