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هر کیلو مرغ  ۱۲هزار و  ۱۰۰تومان شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی از
افزایش  ۶۰۰تومانی قیمت مرغ آماده طبخ نسبت
به مدت مشابه هفته گذشته و عرضه آن با قیمت
 ۱۲هزار و  ۱۰۰تومان ،در بازار خردهفروشی خبر
داد .به گزارش مهر ،مهدی یوس��فخانی گفت:
دی��روز ش��نبه  ۱۷آذرماه ،مرغ در کش��تارگاه با
قیمت ۱۰هزار و  ۹۰۰تومان به عمدهفروش��یها
عرضه ش��د .وی با بیان اینک��ه قیمتهای اعالم
شده به واحدهای صنفی استعالمی است ،گفت:
قیمت مرغ در مراکز عمدهفروشی برای عرضه به
واحدهای صنفی ۱۱ه��زار و ۱۰۰تومان تعیین
ش��ده است .رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و
ماه��ی افزود :مرغ زن��ده از وزن  ۲تا  ۳کیلوگرم،
دی��روز  ۷۸۰۰ت��ا  ۷۹۰۰قیمتگ��ذاری ش��د.
یوسفخانی با بیان اینکه این قیمتها با احتساب
 ۱۰درصد س��ود به مصرفکننده عرضه خواهد
ش��د ،گفت :قیمت سینه مرغ با کتف  ۱۹هزار و
 ۵۰۰تومان ،س��ینه بدون کتف  ۲۰هزار و ۵۰۰
تومان و فیله مرغ نیز ۲۲هزار و  ۵۰۰تومان است.

قیمت مصوب هر کیلو برنج خارجی
 ۸هزار تومان

دبی��ر انجم��ن برن��ج گف��ت :ب��ا توجه به
ثبتس��فارش برن��ج پیشبین��ی میش��ود
محمولههای جدید از هفته آینده وارد کش��ور
ش��ود .مسیح کشاورز ،دبیر انجمن برنج کشور
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،از رفع
ممنوعیت واردات برنج طی یک هفته اخیر خبر
داد و گفت :با توجه به اینکه تا پایان سال زمان
زیادی باقی نمانده اس��ت ،ثبتس��فارش برای
واردات برن��ج در حال انجام اس��ت .وی افزود:
ب��رای تنظیم بازار ش��ب عی��د و جلوگیری از
کمبود ،افزایش قیمت و گرانفروشی باید ۳۰۰
تا  ۴۰۰هزارتن برنج وارد کش��ور شود .کشاورز
درباره آخرین وضعیت بازار برنج خارجی بیان
کرد :با اختص��اص ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردات
بعید است نوسان خاصی در سطح عرضه اتفاق
بیفتد ،چراکه قیمتهای جهانی تغییر چندانی
نداشته اس��ت .دبیر انجمن واردکنندگان برنج
در پاس��خ به این سوال که دلیل نوسان قیمت
برنج در هفتههای اخیر در سطح خردهفروشی
چیست ،گفت :قبل از آزاد شدن ثبت سفارش
برنج و کمبود در انبارها ،برخی خردهفروش��ان
ب��ه بهانه کمبود اق��دام به افزای��ش قیمت در
سطح بازار کردند که پیشبینی میشود ورود
محمولههای برنج از هفته آینده روی قیمتها
تاثیر بسزایی داشته باشد .وی در ادامه قیمت
مصوب هر کیلو برنج خارجی در خردهفروشیها
را ۸ه��زار تومان اعالم کرد و اف��زود :فروش با
نرخهای باالتر تخلف به شمار میرود.
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اجرای برنامه افزایش قیمت بعد از نامه تهدیدآمیز خودروسازان

گرانی خودرو با فرمول آزادسازی کلید خورد

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» :خودروسازان بر گران شدن
خودرو اصرار دارند و ثبتنامکنندگان باید با قیمت جدید ،خودرو تحویل بگیرند
اسداهلل خس�روی :خودروس��ازان درحالی قیمت
محصوالت خود را در بازار بشدت افزایش دادهاند که
گویا مجوز گرانی این کاال را در جلسه خود با سران
س��ه قوه و در غیاب نمایندگان مجلس گرفتهاند.
تصمیم��ی که هرچند ب��ه نف��ع تولیدکنندگان
خودرو اس��ت ام��ا چنین رفتاری از س��وی آنها با
م��ردم بخصوص مش��تریانی که با ه��دف خرید
خودرو به قیمت مناس��ب ،در سایت خودروسازان
ثبتنام کردهاند ،چیزی جز بیاعتمادی جامعه به
تولیدکنندگان خودروی داخلی و مسؤوالن مرتبط
با این صنعت در پی ندارد .در حقیقت آزادس��ازی
قیمت خ��ودرو با بخش��نامه ایرانخ��ودرو برای
 ۴محصول کلید خورد که به نظر میرس��د نامه
تهدیدآمیز خودروسازان کار خود را کرده و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با موافقت رئیسجمهور
مجوز افزایش قیمت به خودروس��ازان داده است.
قیمتگ��ذاری خودروه��ای داخل��ی بر اس��اس
فرمولهای جدید و به صورت شبهآزادس��ازی در
حالی انجام میشود که حداقل  ۱۰میلیون تومان
به قیمت هر خودرو افزوده خواهد ش��د؛ بر اساس
این فرمول ،قیمت خودروهای داخلی تا  ۵درصد
زیر قیمت بازار تعیین میشود تا به شکل رسمی
آزادس��ازی قیم��ت خودرو
در ب��ازار خ��ودروی کش��ور
آغاز ش��ود .ای��ن تصمیم که
در وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت گرفته ش��ده ظاهرا ً
ب��ا موافق��ت رئیسجمهور
بوده اس��ت .بر اس��اس خب��ری ک��ه ایرانخودرو
چهارشنبهشب روی خروجی سایت خود قرار داد
این ش��رکت با ارسال بخشنامهای نرخهای جدید
خود را اعالم کرده و رس��ما آزادس��ازی قیمت را
بر اساس فرمول حاش��یه بازار کلید زده است .بر
اساس بخشنامه جدید ایرانخودرو ،وانت آریسان،
تندر پیکاپ ،دان��گ فنگ کراس صندوقدار و پژو
پارس اتومات با فرمول حاش��یه ب��ازار و بهصورت
شبهآزادس��ازی قیمتگذاری ش��دهاند .به استناد
بخش��نامه منتشر ش��ده در س��ایت ایرانخودرو،
قیمت پژو پارس اتومات حدود  ۴۰میلیون تومان
افزایش یافت��ه و به  ۸۳میلیون تومان در کارخانه
رس��یده است .با توجه به قیمت پژو پارس اتومات
در بازار که ۸۸میلیون میلیون تومان قیمتگذاری
ش��ده است ایرانخودرو محصول خود را بر اساس
ش��به آزادسازی و  ۵درصد زیر قیمت بازار
فرمول 
محاسبه کرده است .بررسی قیمت سایر محصوالت
ایرانخودرو نظی��ر وانت تندر و وانت آریس��ان و
همچنین پژو  ۲۰۶تیپ  ۲نیز نش��ان میدهد که
فرمول حاش��یه بازار در قیمتگذاری خودروهای
یادشده کام ً
ال صدق کرده و ایرانخودرو  ۴محصول
پرفروش خود را بر اس��اس قیمت ب��ازار آزا د ارائه
ک��رده اس��ت .افزایش قیمت خودرو ک��ه همواره
م��ورد اعتراض مش��تریان بوده و آنها هم��واره از
سطح کیفی نه چندان مناسب خودروهای داخلی
گالیه داشتهاند ،اکنون در حالی اتفاق میافتد که
چرخه افزای��ش نجومی قیمت خ��ودرو به اصرار
زنجیره خودروسازی کشور و با لغو قیمتگذاری
دستوری و آزادسازی قیمتها در حال شکلگیری
است .در این باره عبداهلل رضیان ،عضو کمیسیون
صنای��ع و معادن مجل��س در گفتوگو با «وطن
امروز» گفت :کمیس��یون صنایع مجلس چندین

جلسه با خودروسازان برگزار کرد .در این جلسات
تولیدکنندگان خودرو تاکید داش��تند با توجه به
افزای��ش هزینههای تولید ،خ��ودرو نیز باید گران
ش��ود اما مجلس موافق این موضوع نبود و معتقد
بود شرایط کنونی اقتصاد خانوارها پاسخگوی خرید
خودروی گران نیست .از طرفی نیز هرگونه افزایش
قیمت��ی باید به طور منطقی و هم��راه با افزایش
سطح کیفی تولید انجام ش��ود .وی درباره گرانی
اخیر محصوالت ایرانخودرو گفت :البته قرار بر این
بود که مجلس در یک اجماع کلی با خودروسازان،
کارشناسان و مسؤوالن وزارت صمت درباره قیمت
خودرو تجدیدنظ��ر کند و قیمته��ای این کاال
آنالیز ش��ود اما از آنجا که خودروسازان نتوانستند
مجلس را در افزایش قیمت خودرو قانع کنند ،گویا
با رایزنی با س��ران سه قوه ،مجوز گرانی خودرو را
گرفتهاند بدون اینکه شخصی از اعضای کمیسیون
صنای��ع مجل��س در آن جلس��ه حضور داش��ته
باش��د .این نماینده مجلس افزود :خودروس��ازان
مدتهاست با ترفندهایی چون کاهش تیراژ تولید،
کمب��ود قطعه و ...را بهانه کرده و بهدنبال افزایش
میزان تقاضا و در نهایت گران شدن خودرو بودند
اما سوال اینجاست که چرا آنها سرمایههای مردم
را برای ثبتنام خرید خودرو
به قیمت مناسب جمع کرده
و اکنون قرار است خودروهای
ثبتنامی را با قیمت نزدیک
به بازار آزاد به مردم بفروشند؟
رامی��ن نورقلیپ��ور ،عض��و
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با خانه ملت ،در این باره با اش��اره به
قیمت جدید خودروهای داخل��ی گفت :افزایش
قیمت خودرو نباید به این س��رعت انجام میشد،
خودروسازها معتقد به افزایش  ۸۰تا  ۱۰۰درصدی
قیمته��ا بودند اما اعضای کمیس��یون صنایع و
معادن مجل��س معتقد بودند که باید قیمتها به
نوعی م��ورد تجدید نظر قرار گی��رد که از قدرت
خرید مصرفکننده خارج نش��ده و شوک قیمتی
جدیدی به بازار تحمیل نشود .وی در پاسخ به این
س��وال که آیا افزایش قیمت  ۴خودرو با موافقت
وزارت صنعت صورت گرفته است ،گفت :بر اساس
جلسات برگزار شده در کمیسیون صنایع و معادن
مجلس مقرر بود افزایش قیمت به ش��کل تعادلی
ص��ورت بگیرد و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
زمانی به خودروس��ازان مجوز افزایش قیمت دهد
که فرمولی مناسب و منطقی برای افزایش قیمت
وجود داشته باشد .وی همچنین تأکید کرد به نظر
میرس��د افزایش یکباره  ۴۰میلیونی قیمت یک
خودرو باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال
مصرفکنندگان ب��ه خودروهای داخلی را کاهش
دهد .همچنین س��یدمهدی مقدسی ،دیگر عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،گفت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت
قرار بود بر اس��اس تصمیم اتاق فکر خودرو عمل
و مش��کل ساماندهی قیمت خودروهای داخلی را
برای همیشه حل کند .وی همچنین خاطرنشان
ک��رد :افزایش قیمت محص��والت ایرانخودرو بر
اساس فرمول آزادس��ازی بازار منجر به افزایش
قابل توج��ه قیمت خودروهای داخلی ش��ده و
جایگاه خودروسازان را در میان مشتریان تضعیف
خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس خواستار شد

افزایش حقوق کارمندان در سال 98براساس تورم نقطهای
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی ب��ا بیان اینک��ه کاهش نیافت��ن قیمتها
پ��س از کاهش قیمت ط�لا و ارز به علت نفوذ
دالالن در بازار اس��ت ،خواستار افزایش حقوق
کارمندان در س��ال  ۹۸بر اساس تورم نقطهای
شد .به گزارش تس��نیم ،رحیم زارع با اشاره به
کاه��ش ن��رخ ارز و طال در
بازار اف��زود :نفوذ دالالن در
بازار دلی��ل کاهش نیافتن
قیمتها در س��ایر بازارهای
موازی است .نماینده مردم
آب��اده در مجلس ش��ورای
اس�لامی با تاکید بر اینکه متاس��فانه بازارهای
موازی طال و ارز همس��و با افزایش نرخها درگیر
ت طال و ارز،
گرانی ش��ده اما اکنون با نزول قیم 
خ��ود را درگیر نکردهاند ،گفت :در ماههای اخیر
با توجه به کاهش ش��دید ارزش پول ،مشکالت
عدی��دهای برای م��ردم ایجاد ش��ده ،از این رو
الزم اس��ت تدابیری برای س��اماندهی بازارهای
موازی ارز و طال نیز اندیشیده شود .این نماینده
مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دولت باید با
فعال کردن دوربینهای نظارتی خود با هر نوع
حباب قیمتی مقابله کند ،تصریح کرد :متاسفانه
در نوس��انات نرخ ارز و کاه��ش ارزش پول ملی

بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نابود و بر آمار
بیکاری افزوده ش��ده؛ از این رو الزم است دولت
کمیتهای را برای س��اماندهی وضعی��ت بازار با
محوریت کاهش نرخها بویژه در بخشهای تولید
و مس��کن ایجاد کند .وی همچنین با اشاره به
دغدغه حقوقبگیران دولت درباره میزان افزایش
حقوق آنها در بودجه  98کل
کشور گفت :دولت با توجه به
تورم نقطه به نقطه ،کاهش
ارزش پول ملی و همچنین
نوسانات قیمتی باید نسبت
به افزایش حقوق این قش��ر
اقدام کند ،در غیر این صورت قش��ر متوس��ط
جامعه نیز به سمت اقشار نیازمند حرکت خواهد
کرد .زارع با تاکید بر اینکه دولت باید ضمن رصد
دوباره بازار با هدف کاهش نرخ ارز و طال ،س��ایر
بازارها را نیز به سمت بهبود وضعیت هدایت کند،
افزود :نرخهای موجود در بازار هیچ کدام منطقی
نیست ،از این رو باید درباره آنها تجدیدنظر شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
یادآور ش��د :دولت باید در بودجه  98کل کشور
با توجه به تورم و همچنین کاهش شدید قدرت
تولیدکنندگان داخلی نرخ ارز و س��ایر نرخها را
تعیینکند.

کارگری

نماینده کارگران در شورای عالی کار انتقاد کرد

بیتوجهی به افت  ۶۰درصدی قدرت خرید کارگران
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار گفت:
بیتوجه��ی مس��ؤوالن و وزارت کار را نس��بت به
کاه��ش حدود  60درصدی قدرت خرید کارگران
محکوم میکنیم .ابوالفضل فتحاللهی در گفتوگو با
تسنیم ،با اشاره به تغییرات مدیران در کشور که به
دنبالابالغقانونممنوعیتاشتغالبازنشستگاندر
دستگاههای دولتی در حال تکوین است ،گفت :در
شرایط فعلی کشور شاهد تورم ناشی از عدم ثبات
اقتصادی هستیم و یکی از عوامل آن تحریمهای
همهجانبه استکبار جهانی است .وی گفت :اخیرا
معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به دلیل بازنشس��تگی ،کنار
گذاش��ته ش��د .قطع��اً همه
دس��تاندرکاران کار و تولید
میدانند این پس��ت بس��یار
خطیر است و مهمترین کار
این معاون��ت ،تنظیم روابط
کار اس��ت ،یعنی امری فراتر از قانون ،لذا سکاندار
این س��مت باید مس��لط به قانون و واجد دانش و
تجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکای
اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور
را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال
کند .زیرا هرگونه ورود به س��ایههای سیاس��ی یا
سالیق شخصی میتواند بسیار تشنجآفرین باشد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اظهار داشت:
متأسفانه فرد برگزیده در این پست یعنی معاونت
روابط کار ،در نخستین گام با بیتوجهی و رویکردی
خارج از قانون به صراحت اعالم کرده فقط از یک
تش��کل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد
ک��رد .این امر باعث نگران��ی و همچنین ناراحتی
وکالی کارگران در انجمنهای صنفی شده است.

فتحاللهی گفت :این در حالی اس��ت که کارگران
زحمتک��ش ایران اس�لامی در حوزههای تولید و
خدمات به دلیل کاهش حدود  60درصدی قدرت
خرید خود بشدت دچار بحران شدهاند و اینگونه
مصائب در برخی کارگاهها و کارخانهها مثل نیشکر
هفتتپه یا کارگاههای مشابه به دلیل عدم پرداخت
حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید
کارگران شده اس��ت .وی ادامه داد :به نمایندگی
از کان��ون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران،
عدم توج��ه برخی مدیران به س��اماندهی اوضاع
مربوط��ه و عدم حمایت دول��ت از وضعیت وخیم
معیش��تی کارگ��ران بوی��ژه
کارگران بحرانزده ،همچنین
تصمیم��ات نس��نجیده و
ش��تابزده برخ��ی مدیران
دولت��ی ازجمل��ه منتخبان
جدیدی ک��ه مصلحتهای
سیاس��ی را ب��ه مصال��ح کارگری و معیش��تی
ترجیح میدهن��د را محکوم میکنم .فتحاللهی
گفت :اگرچ��ه از سوءاس��تفادهکنندگان از این
نوع اعتراضات نیز برائت میجویم اما باید گفت
شاکله و پاش��نه آشیل تنظیم روابط کار احترام
به تش��کالت کارگری و کارفرمایی اس��ت و اگر
مدیر ارش��د وزارتخانهای که کار تخصصی حوزه
کسبوکار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی
از قوانی��ن کار و آزادی انتخ��اب کارگران در نوع
تشکلشان نداشته باش��د و اصرار به این اعمال
که از پس��تی به پس��ت باالتر هم در حال تکرار
است ،داشته باشد ،میتوان بر فرضیه مهندسی
تش��کالت با خمیرمای��های از نف��وذ جناحهای
سیاسی صحه گذاشت.

104

-

2073

-

یوآن چین

-

-

لیرترکیه

2177

66

دینار کویت

38036

275

دینار عراق

9/4

-

دالر کانادا

8648

237

روبل روسیه

173

-

روپیه هند

-

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3800000

-50000

طرح جدید

3892000

12000

نیم سکه

2000000

-

ربع سکه

1180000

-20000

سکه

سکه گرمي

660000

10000

هر مثقال طال

1502000

36000

یک گرم طالی  18عیار

346760

8310

یک گرم طالی  24عیار

462340

11080

هر اونس طال

( 1248/52دالر)

-1/27

هر اونس نقره

( 14/71دالر)

-0/03

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/14

-0/42

برنت درياي شمال

61/31

-0/34

اوپک

58/79

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

167083/2

0/13

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

8275/3

-0/32

شاخص  50شركتبرتر

7279/3

-0/08

شاخص بازار اول

123329

-0/01

شاخص بازار دوم

331697

0/39

شاخصصنعت

152066/9

0/22

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي ابوريحان
ح .داروساز 

6157

تومعدن
يصنع 
سرمايهگذار 

1180

5/83

الميران

8337

5

ايرانخودرو

2751

5

رادياتور ايران

2626

5

11766

5

گلوكوزان
سايپاآذين

3656

5

9753

5

3365

4/99

گرو ه صنعتيبوتان
يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 

بيشترينكاهش

7/02

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.مهندسينصيرماشين

2798

-7/1

پارسسرام

8210

-5

ن تراكتورسازي
ح .موتورسازا 

2680

-4/46

نهگمتان
سيما 

2895

-4/01

توسع هشهريتوسگستر

2226

-3/8

موتورسازانتراكتورسازيايران

4279

ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

-3/73

7368

-3/45

923

-3/35

2292

-3/25

بانكسينا
بيمه دانا

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24389

-20

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21679

-

بورسشانگهای

2606

-

بورساسترالیا

5757/9

21/2

