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 بورس 

قیمت)تومان( ابزار کوهنوردی و 
کمپینگ

۸۵ هزار  یخدان مسافرتي کیش 
Cool Max ترموس مدل

۷ هزار  آتش زنه مدل دایمی

۲۸ هزار  عصاي کوهنوردي آل نیکو

۳۴۹ هزار  کیسه خواب چانوداگ مدل 
۸۳۲۰-FX

۹۹ هزار  ۱۲-DS کتري سفري مدل

۸۹ هزار  B۳۹ منقل سفري مدل

۳۹ هزار  تخت آویز طرح ۳

۱۶۹ هزار  چادر ۲ نفره اف آي تي تنت 
Single Roof AT1 مدل

سیاست گذاری خودرو توسط وزارت صنعت خبری هست 
و نه حتی یک اظهارنظر ســاده در رابطه با چرایی گرانی از 
طرف وزیر کهنه کار خیابان سمیه. کار به جایی رسیده که 
معاونین شریعتمداری هم نسبت به گرانی ها ابراز بی اطالعی 
می کنند. دوشنبه همین هفته بود که مجتبی خسروتاج 
قائم مقام وزیر صنعت اعالم کرد که دلیل گرانی خودرو در 
بازار را نمی دانم و باید اجازه دهید تا بررســی کنم. باالخره 
بعد از سکوت چندماهه میرحسین قناتی مدیرکل صنایع 
خودرو وزارت صنعت کــه در یک برنامه تلویزیونی حضور 
یافته بود، لب به سخن گشود و وعده داد که تا یک ماه آینده 
ثبات به بازار خودرو بازمی گردد. گفته هایی که برخی از آن 
تعبیر به ارزانی خودرو می کنند، محمدرضا نجفی منش عضو 
انجمن قطعه سازان، نظری متفاوت در رابطه با آن دارد. به 
گفته این فعال صنعت خودرو، منظور دولت کاهش قیمت ها 
در حاشیه بازار است نه کارخانه. البته این وعده هم تا زمانی 
که قیمت ها آزاد نشود و خودرو به قیمت واقعی خود عرضه 

نشود، شدنی نیست.
او با بیان این که قیمت کارخانه  خودرو به هیچ وجه کاهش 
نمی یابد، ادامه داد: در شرایط فعلی قیمت محصوالت سایپا 
باید ۲۷ درصــد و ایران خودرو ۱۹.۵ درصــد افزایش یابد تا 
هزینه و قیمت سربه سر شــود. حتی درصورت این میزان 
افزایش قیمت، خودروساز سودی نمی برد، فقط دیگر زیانده 

نیست. 
او با بیان این که قیمت خودرو در دو سال گذشته کمتر از 
۵ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که 

از  سال ۹۵ تاکنون قیمت مواد اولیه ۷۲درصد، نیروی انسانی 
۵۶درصد، هزینه های سربار ۲۱ درصد افزایش یافته است. 
در چنین شرایطی نمی توان گفت که قیمت خودرو حداکثر 

۷ درصد باید گران تر شود. 
بدهی سنگین خودروسازان وضع را خراب تر می کند

»قطعه در بازار کم شــده اســت.« ادعــای عجیب 
خودروســازان برای توجیه جلــوه دادن افزایش قیمت 
خودرو که فعاالن این بخش آن را رد کرده و می گویند: 
نه تنها تولیــد قطعه کاهش پیدا نکــرده بلکه در دوماه 
ابتدایی امسال بیشــتر شده اســت، اما درصورتی که 
خودروســازان بدهی معوق خــود را پرداخت نکنند، 
به طور قطع این روند افزایشی در ماه های بعد ادامه پیدا 

نمی کند و با افت شدید تولید مواجه می شویم. 
عضو انجمن قطعه سازان از بدهی ۱۰ هزار  میلیارد تومانی 
خودروســازان به قطعه ســازان خبر داد و افزود: هستند 
قطعه سازانی که ۷ماه از خودروساز پولی دریافت نکرده اند 
و همین مسأله کار را برای بســیاری از واحدهای تولیدی 

متوقف کرده است. 
به گفته نجفی منش، درصورت کمبود قطعه تولید تمامی 
خودروها با مشکل مواجه شده است. مهم نیست که چند 
 درصد تولید قطعات در داخل کشــور انجام می شود و چه 
میزان از محل واردات تأمین می شــود، حتی اگر یک پیچ 
خودرو هم وارداتی باشد تا زمانی که آن پیچ در خودرو نصب 
نشود، خودرو به حرکت درنمی آید. بنابراین تمامی خودروها 

با تحریم ها دچار مشکل می شوند. 
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نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس که بشدت نسبت به عملکرد خودروسازان انتقاد دارد و 
قبال گفته بود که شرکت های خودروسازی مشغول احتکار هستند، دوباره گفته است: ما در ایران پول بنز و 

بی ام و می دهیم، سوار پراید و پژو و پیکان می شویم.
قاضی پور همچنین گفت: هنوز هم معتقدم خودروسازان احتکار می کنند و از آقای شریعتمداری انتظار 
داشتیم به جای مصاحبه علیه ما و تأکید بر نبود احتکار بازرسانش را اعزام می کرد و حتی با سوال و جواب 

از مسئوالن سابق خودروسازی ها به واقعیت پی می برد.

قاضی پور، نماینده مجلس: 

پول بنز می دهیم، 
سوار پراید می شویم

 تقویت 531 واحدی بورس 

شهروند|معامله گران بورس تهران دیروز تحت  تأثیر 
خبرهای سیاسی و اقتصاد داخلی شاهد اقبال خریداران 
برای جمع آوری سهم های بنیادی به ویژه در گروه های 
پیشرو شــامل فلزات اساســی، معدنی، پاالیشی ها و 
پتروشیمی ها بودند. شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس اوراق بهادار تهران )تدپیکس( در پایان معامالت 
دیروز سه شــنبه، ۲۲ خردادماه ۹۷ بــا افزایش ۵۳۱ 
واحدی روی رقم ۹۶ هزار و ۳۷۸ واحد ایستاد. شاخص 
کل هم وزن اما با افزایــش ۱۰۳ واحدی عدد ۱۷ هزار و 
۵۵۰ واحد را به نمایش گذاشت. شــاخص سهام آزاد 
شناور نیز با افزایش ۹۳۶ واحدی به رقم ۱۰۶ هزار و ۲۳۳ 
واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 
۵۵۷ واحدی به رقم ۶۹ هزار و ۴۹۰ واحد دست یافت که 

شاخص بازار دوم با افزایش ۱۶۸ واحدی عدد ۱۹۹ هزار 
و ۷۲۲ واحــد را به نمایش گذاشــت. دیروز همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش ۵ واحدی 

روی رقم یک هزار و ۱۱۴ واحد ایستاد.

 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1298.38

16.9

74.22

76.67

تغييرقيمت )د الر(

-

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(

مباد التی تغييرتغييربازار آزاد 

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

4200

8311

9440

1919

4224.5

4970.1

5644.4

1150.3

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به د الر

پوند  به د الر

د رهم به د الر

1.1794

1.3397

3.6752

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سكه طرح قد یم

سكه طرح جد ید 

نيم سكه

ربع سكه

سكه یك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

2537000

2412000

1235000

706000

405000

209500

تغييرقيمت

-

رز
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۲۸ هزار  صندلي راحت نشین 
اف آي تي

۴۹۹ هزار 
چادر ۸ نفره اف آي تي تنت 
Double Roof T40 مدل

۲۹۹ هزار 
چادر ۸ نفره اف آي تي تنت 
Double Roof T22 مدل

۴۵ هزار 
پانچو کوهنوردی کینگ 

KA۲۷۱۱ کمپ مدل

۶۹ هزار 
زیرانداز سفري چانوداگ 

B-۸۹۷۰-FX مدل

۳۰۰ هزار 
بی سیم آنالوگ صبا مدل 

SF-K1

۲۲۹ هزار 
تشک بادي کینگ کمپ 

Backseat مدل

این بازار می دانند. حتی تک نرخی اعالم شــدن ارز از 
طرف دولت با قیمت ۴۲۰۰ تومان هم مرهمی برای این 
بازار نشد و نیروهای عرضه و تقاضا روند خود را در قالب 
آن چه بازار غیررسمی نامیده  شــد، ادامه دادند. اکنون 
شایعه مهمی که بین صرافی های تهران مطرح شده این 
است که دولت با افزایش قیمت دالر باز هم مجوز آغاز 

کار به صرافی ها را می دهد.
افسارگسیختگی امروز دالر قابل پیش بینی بود

وقتی کــه دولت ارز را تــک نرخی اعــالم و بازار 
صرافی ها را متوقف کرد، مشــخص بود این داستان 
سرانجام خوشی ندارد. میثم رادپور،کارشناس بازار 
ارز درحالی که چندان به این بازار خوش بین نیست، 
درباره باز شــدن فعالیت صرافی ها و افزایش دوباره 
قیمت دالر به »شــهروند« می گویــد: »از ابتدا هم 
مشــخص بود این اقدام دولت نتیجه بخش نخواهد 
بود و بازار باز هم به حالت عــادی برمی گردد. وقتی 
ما زمینــه اجرای قوانیــن را نداریم و ابــزاری برای 
پیاده کردن قوانین موجود نیســت پس چرا باید به 
راه حل های آبکی و بی پایــه روی بیاوریم؟اجرای هر 
قانونی در این کشــور نیازمند چندیــن آیین نامه و 
مصوبه اســت آن وقت آقایان انتظار دارند یک شــبه 
بتوانند کنترل بازاری چند الیه و حرفه ای را به دست 
بگیرند. وقتی مســئوالن آمدنــد و گفتند صرافی ها 

کاری به دالر نداشــته باشند، عمال بخشــی از بازار 
را به قاچاقچی ها و دالالن ســپردند و شــفافیت کار 
را از بین بردند. حاال بعد از چند مــاه دریافته اند که 
دستوراتشــان ســودی برای بازار ندارد و   این طور 
اســت که همه چیز را به هم ریخته تر کرده است.« 
رادپور درباره این که دولت باید چه تدبیری بیندیشد 
می گویــد: »ای کاش دولتمردان مــا بیایند و به آن 
مواردی توجــه کنند که باید انجــام ندهند. ببینید 
فیکس کــردن قیمت در بــازار و دســتور دادن که 
باید فالن کار انجام شود، کار درســتی نیست. بازار 
ارز ما مشــکالت زیادی دارد و حتی قابل پیش بینی 
هم نیســت. معلوم بود سیاســت های دولت در بازار 
ارز شکســت می خــورد و دولت باید بــه جای نگه 
داشــتن دالر آن را حرکت دهد. همین االن فیکس 
کردن قیمت هم داســتان دارد و دولت نباید تا این 
اندازه مداخله کنــد. قبول دارم کــه دولتمردان ما 
نگران هســتند و با هزار و یک سوال از مقام های باال 
مواجه می شــوند اما کاش برای یک بار هم که شده 
بگویند توانایی مداخله در بازار را ندارند و دســت از 
قانون گذاری های بیهوده بردارند. تنها کاری که باید 
انجام شود این اســت که شرایط طوری پیش برود تا 
آسیب کمتری ببینیم نه این که با دست خود آسیب 

بیشتری به مردم و بازار بزنیم.«

سرانه مصرف 
گل در ایران

تنهــا  ایرانی هــا 
مــردم  ۱۲ درصــد 
می خرند.  گل  جهان 

تقــوی،  غالمرضــا 
مدیرکل دفتر امور گلخانه 

گفته وزارت کشــاورزی با اعالم این مطلب 
است: مصرف ســرانه گل در ایران ۱۸ شاخه گل 
بریده و در دنیا بیش از ۱۵۰ شــاخه بریده است. 
او همچنین از حــذف روز ملی گل از تقویم ایران 
گالیه کرده و به مهر گفته است: ۲۵ خردادماه روز 
ملی گل و گیاه اســت و در  سال ۸۴ به پیشنهاد 
وزارت کشاورزی شــاهد ثبت این روز در تقویم 
بودیم، اما ۵ سال بعد و در  ســال ۸۹ با استدالل 
این که ضرورتــی وجود ندارد چنیــن روزی به 

صورت رسمی در تقویم باشد، آن را حذف کردند.

 بنگاه امالک
در تهران فعالیت 

می کنند
علی فاضلــی، رئیس 
اتــاق اصنــاف ایــران، 

دستفروشی و شغل سازی 
نامناســب را مهمترین دالیل 

رکود در بازار دانســت و گفت: به عنوان مثال در 
تهران بیــش از ۱۸ هزار بنــگاه معامالت ملکی 
وجود دارد که باید پرســید آیــا حضور همه آنها 
ضروری اســت!؟ او به ایســنا توضیح داد: تعدد 
بنگاه های صنفــی خود به معضلی بــرای ایجاد 
رکود تبدیل شده است و مشــاهده می کنید که 
پدیده دستفروشی نیز روزبه روز بیشتر می شود. 
این درحالی است که ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه 
در ایران وجود دارد و ۴۵۰ هزار دســتفروش هم 

در بازار کشور فعالیت می کنند. 

فرش ماشینی  
پارسال تولید شد
ماشــینی  فرش  تولید 
در  ســال ۱۳۹۶ برابــر 
با ۹۴ میلیــون مترمربع 

بوده اســت. بنا بر اعالم 
مرکز آمار ایران، ۶۵.۵ درصد 

از این محصول در استان اصفهان 
تولید می شــود، همچنین ســهم اســتان های 
خراســان رضوی، مازنــدران و یزد بــه ترتیب 
برابر بــا ۱۲، ۸.۲ و ۵.۲ درصد در  ســال ۱۳۹۵ 
بوده است. فرش ماشــینی نوعی قالی بافته شده 
توسط ماشین آالت صنعتی اســت که پیدایش 
آن به ابتدای دهه۵۰ شمســی برمی گردد. تولید 
نخستین فرش ماشــینی در  سال ۱۳۴۹ توسط 
کارخانجات مخمل و ابریشــم کاشان انجام شد. 
شرکت های گیالن، پارس و اکباتان، از نخستین 

تولیدکنندگان فرش ماشینی بودند.

18 
شاخه 

18 
هزار

94 
 میلیون 
مرتمربع

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثال پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 
کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 


