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كالم نور
هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد،
او را به دنیا زاهد و در دین دانا و به
عیبهای دنیا بینا سازد و به هرکه این
ویژگیها عطا شود ،خیر دنیا و آخرت
عطا شده است.
امام صادق

مردم از کارتهای سوخت خود
در پمپ بنزینها استفاده کنند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفت��ی ب��ا بی��ان اینک��ه کارتهای س��وخت
جایگاه��داران همچن��ان فعال اس��ت از مردم
خواس��ت از کارته��ای س��وخت خودش��ان
اس��تفاده کنند .به گزارش تسنیم ،محمدرضا
موسویخواه در گفتوگو با بخش خبری ساعت
 21شبکه یک سیما افزود :برای همه خودروها
از جمل��ه خودروه��ای واردات��ی و خودروهای
باالی هزار و  800سیس��ی از سال  86تاکنون
کارت س��وخت صادر شده اس��ت اما در زمان
س��همیهبندی بنزین ب��ه خودروه��ای باالی
هزار و  800سیس��ی س��همیه سوخت تعلق
نمیگرفت .وی گفت :از س��ال گذشته تالش
کردیم کارتخوانهای جایگاههای سوخت بهروز
شوند و اکنون این طرح به بهرهبرداری رسیده
است .موسویخواه افزود 60 :سال بود که نظام
کارمزدی در جایگاههای سوخت اعمال میشد
اما این نظام را به حقالعملکاری تغییر دادیم و
جایگاهداران زمانی که از نازل جایگاه سوخت
را تحویل مش��تری میدهند کارمزد خود را به
صورت نقدی دریافت میکنند .وی با بیان اینکه
اجرای این طرح به هیچ وجه در پرداختی مردم
تغییری ایجاد نمیکند ،گفت :به عنوان نمونه
ف��رآوردهای را که پیش از این ه��زار تومان به
جایگاهدار میفروختیم پس از یک ماه کارمزد
آن را ب��ه وی پرداخت میکردیم اما اکنون این
ف��رآورده را با قیمت  960تومان به جایگاهدار
میدهیم و  40توم��ان الباقی را جایگاهدار به
صورت نقدی از مشتری میگیرد .موسویخواه
افزود :این موضوع موجب افزایش چش��مگیر
نقدینگی جایگاهداران میشود و مشکالتی را
که برای دول��ت در تأمین  140میلیارد تومان
کارمزد آخر ماه جایگاهداران ایجاد میشد رفع
میکند.

کشف قیمت  2400تومانی
سهم پتروشیمی پارس

دی��روز ب��ا پای��ان دوره س��فارشگیری و
تخصیص سهام ،هر س��هم پتروشیمی پارس
در عرضه اولیه به روش ثبتسفارش به قیمت
 2400تومان کش��ف قیمت ش��د .به گزارش
فارس ،طی دیروز چهارشنبه  20تیر ماه تعداد
 300میلیون س��هم معادل 5درصد از س��هام
ش��رکت پتروش��یمی پارس به عنوان پانصد و
بیست و دومین شرکت پذیرفته شده در بورس
تهران برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار
دوم بورس به روش ثبتس��فارش عرضه شد.
با پایان دوره س��فارشگیری و با وجود تعیین
ک��ف قیمتی  2280تومان ت��ا  2400تومان و
همچنین سهمیه در نظر گرفته شده برای هر
کد حقیقی و حقوقی تا حداکثر  4هزار سهم،
پتروشیمی پارس به قیمت  2400تومان کشف
قیمت ش��د .بر اساس این گزارش ،سهمیه هر
کد معامالتی در این عرضه اولیه  1898س��هم
بود و در مجموع  158شخص حقیقی و حقوقی
توانس��تند در این عرضه اولیه مالک این سهم
شوند.
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مسکن

گزارش

تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر قدرت خرید قشر کارگری

کارگران نگران!

گروه اقتصادی :معیشت جامعه کارگری بیشتر از
هر قشری در پی افزایش نرخ ارز و بروز گرانیها
با مشکل جدی روبهرو شده و گذران زندگی برای
آنها سخت شده اس��ت .کارگران هم مانند سایر
اقش��ار مردم مطالبات بس��یاری دارند ،وضعیت
معیش��تی ،بیکاری و کاهش قدرت خرید شاید
محورهای اصلی مش��کالت نیروی کار است که
هم��واره وعدههای مختلفی در ای��ن زمینه داده
ش��ده اما اجابتی از سوی مسؤوالن برای کاهش
مشکالت کارگران دیده نشده است .با این حال،
شاید بتوان گفت این طبقه از مظلومترین قشرهای
جامعه به ش��مار میرود که در زمان بحرانهای
اقتص��ادی که این روزها دام��ن جامعه را گرفته،
بیشترین زیان را میبینند .به گزارش تسنیم ،طی
چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم
شد ،افزایش قیمت دالر و بیثباتی اقتصادی باعث
شد کارگران بیش��تر از گذشته طعم «نداری» و
«گرفتاری» را درک کنند؛ کارگرانی که برخی از
آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها
با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند ،چرا
که هزینهها اجازه نمیدهد هزینهای برای درمان
و دارو باقی بماند .سالهای سال است که دولتها
شعارهای حمایت از کارگر و تولید را سر میدهند
و در این میان گوش کارگران از وعدههای تحقق
نیافته تلنبار ش��ده است .در این میان وعدههای
مختلفی به کارگران داده میشود که در روز کارگر
پررنگتر است .حکایت وعدههای روز کارگر مانند
مث��ال «مهریه» میماند که
میگویند «ک��ی داده و کی
گرفته» است .وعدههایی از
سوی مس��ؤوالن به صورت
شعاری داده میشود اما هیچ
مسؤولی پاس��خگو نیست.
امروزه چرخ اقتصاد کش��ور با تالش کارگران در
حرکت است؛ کارگرانی که شاهرگ نظام اقتصادی
کشور در دستشان است و با وجود مشکالت مالی
و تحریمهای فراوان ،سختیها را به جان خریده
و با حمیت و غیرت ایرانی از س��یر نزولی اقتصاد
کشور و تولیدات ملی جلوگیری میکنند .توجه به
اقتصاد و حمایت از بخشهای تولیدی و کارگران
تنها راه مقابله ب��ا تحریمهای ناجوانمردانه علیه
ملت اس��ت که طی چند سال اخیر مقام معظم
رهبری در نامگذاری س��الها بر مقوله اقتصاد و
تولید ملی تاکید فراوانی داشتند .برای تحقق این
شعار باید توجه ویژهای به تولیدات شود و افزایش
و کیفیت باالی تولی��دات در جامعه بدون وجود
کارگر امکانپذیر نیست ،پس باید حمایت ویژهای
توسط دولت از این قشر زحمتکش و کوشا شود.
موان��ع تولید با مدیریت جهادی مس��ؤوالن رفع
میش��ود اما نهتنها حمایتی وجود ندارد بلکه هر
روز تقاضای کارگران ک��ه بخش بزرگی از مردم
هستند برای بهبود معیشت در حال افزایش است.
تا جایی قدرت خرید مردم و از جمله کارگران به
دلیل مشکالت شدید اقتصادی کاهش یافته است
که تقاضای بسیار پایین از سوی مردم و کارگران
برای خرید میوه باعث ش��ده به رغم سرمازدگی
امسال درختان ،کمبود میوه در میادین نداشته
باشیم.
■■ کاهش قدرت خرید جامعه کارگری

عل��ی اصالن��ی ،نماین��ده کارگ��ران و عض��و
هیاتمدیره کانون عالی ش��وراهای اس�لامی کار
کش��ور درباره کاه��ش قدرت خری��د اظهار کرد:

اشتغال در کشور وضعیت خوبی ندارد ،بخشی از
ای��ن وضعیت به خاطر کمکاری و بخش��ی نیز به
خاطر این اس��ت که پس از برجام و رفع تحریمها
شرایط آنگونه که باید پیش نرفت .وی از افزایش
فاصله بین تورم و خط فقر گفت و بیان کرد :این
فاصله در س��الهای  90تا  94زیاد ش��د و قدرت
خرید در کشور بویژه برای جامعه  53میلیون نفری
کارگری بش��دت افت ک��رد .اصالنی یکی دیگر از
عوامل حال ناخوش کسب و کار و اشتغال در کشور
را سود باالی بانکی عنوان کرد و گفت :واقعاً کدام
کارگاه تولیدی در کشور میتواند کاالیی را تولید،
عرضه و آنچنان سودی کسب کند که بتواند از پس
سود  33درصدی وامهای بانکی برآید؟ سود باالی
بانکی بس��یاری از واحدهای تولیدی ما را بیچاره
کرده است و باعث شده بسیاری از کارخانهها از رده
خارج ش��وند .عضو کانون عالی شوراهای اسالمی
کار البرز با بیان اینکه حل بخشی از مشکل اشتغال
کشور به حل مساله سود بانکی وابسته است ،افزود:
مشخص نیست گره این مساله کجاست که هیچ
دولتی نتوانسته س��ود بانکی را برای افزایش توان
رقابتی تولیدکننده تثبیت کند.

■■ کاه�ش 40درص�دی ارزش پ�ول مل�ی و
کاهش توان مالی کارگران

به گفته کارشناس��ان اقتصادی کاهش 40
درص��دی ارزش پ��ول ملی بهخاطر مش��کالت
اخیر اقتصادی ،افزایش دس��تمزدها برای سال
 97را بیاثر و حتی منفی کرده است؛ به گزارش
تسنیم ،منفی به این معنا که
قدرت خرید مردم نس��بت
به سال گذشته کاهش پیدا
کرده است ،پس اینکه حقوق
حداقلبگیران افزایش داشته
به خودی خود مایه مباهات
نیس��ت و باز هم همان اتفاق قدیمی با افزایش
حقوق رخ داده اس��ت :فقر تصاعدی .در س��ال
جاری دس��تمزد کارگران و کارمندان ،آنان که
حداقلبگیر هستند ،نزدیک به20درصد و آنان
که حداکثربگیر هستند حدود10درصد افزایش
یافتهاست .کاهش40درصدی ارزش پول ملی،
توان کارگران ،کارمندان و بازنشستگان را تا حد
زیادی پایین آورده اس��ت .در حقیقت  2س��ال
است که کارگران ش��رکتها و صنایع مختلف
نس��بت به وضعیت معیش��تی و شغلیشان و
همچنین نحوه خصوصیسازی صنایع و مدیریت
حاکم بر آنها معترض هستند .در این میان دولت
بر ادامه سیاستهای مندرج در اصل 44پافشاری
میکند و آن را یکی از راههای نجات اقتصاد در
حال احتضار کش��ور میدان��د .متخصصان بازار
کار معتقدن��د افزای��ش 20درصدی دس��تمزد
حداقلبگی��ران دردی از آن��ان دوا نمیکن��د.
برخی کارشناس��ان معتقدند مهمتر از افزایش
ساالنه دستمزدها باید تالش شود تا ارزش پول
ملی حفظ ش��ود ،البته باید گفت تا زمانی که با
برنامهریزیهای خاص کارشناسانه اقداماتی در
راس��تای تحرک اقتصادی کشور صورت نگیرد
نمیتوان به توسعه اقتصاد کش��ور امیدوار بود.
این در حالی است که برخی سیاستگذاریهای
کالن نظیر افزایش ن��رخ ارز و ناتوانی دولت در
س��اماندهی این بازار مهم موجب ش��ده اس��ت
اقتصاد کش��ور از ثبات الزم برخوردار نش��ود و
دود این ناکارآمدیها به چش��م قشر ضعیف و
کمدرآمد جامعه برود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

دولتبهتکالیفقانونیدرحوزهتولیدمسکنعملنکرد
رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای
اس�لامی با تاکید بر اینک��ه دهکهای پایین
جامعه بیشترین لطمه را از بیبرنامگی در حوزه
مسکن متحمل شدهاند ،گفت :کمبود بیش از
 ۳میلیون واحد مس��کونی در کشور مشکالت
عدیدهای را رقم زده اس��ت .محمدرضا رضایی
در گفتوگو با خانه ملت،
با اش��اره به آمار منتش��ره
درب��اره وجود بی��ش از 3
میلیون زن بیسرپرس��ت
در کشور که عمده مشکل
آنها تامین مس��کن است،
گفت :متاس��فانه دولت هیچ برنامه مشخصی
در حوزه مسکن نداشته و اقشار ضعیف جامعه
در این حوزه بیشترین ضرر ممکن را متحمل
شدهاند .نماینده مردم جهرم در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دولت باید  150هزار واحد
مسکونی در روس��تاها و  200هزار مسکن در
شهرها ایجاد کند ،افزود :تولید مسکن تکلیف
دولت در برنامه شش��م توس��عه بوده که هنوز
اجرایی نش��ده است .رئیس کمیسیون عمران
مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه
دهکهای پایین جامعه بیش��ترین لطمه را از
بیبرنامگی در حوزه مسکن متحمل شدهاند،
تصریح کرد :متاس��فانه نی��از اصلی جامعه به
مسکن مربوط به اقشار ضعیف جامعه از جمله
زنان بیسرپرس��ت اس��ت که متاسفانه دولت
اعتقادی به تولید مس��کن ندارد .این نماینده
مردم در مجل��س دهم با بیان اینکه اطالعات
درستی از میزان نیاز کشور به مسکن در اختیار
دولت قرار ندارد ،گفت :دولت معتقد اس��ت 2

میلیون و 500هزار واحد مس��کونی خالی در
کشور وجود دارد که این اطالعات صحیح است
اما این واحدها لوکس است از این رو این خانهها
نمیتوانند نی��از جامعه را رفع کنند .رضایی با
انتقاد از تعلل دولت در ارائه طرح جامع مسکن،
افزود :مطالبه اصلی نمایندگان بویژه کمیسیون
عم��ران آن تالش بیش��تر
دولت برای تولید مس��کن
در کش��ور اس��ت تا به این
ترتیب ت��وازن میان عرضه
و تقاضا برهم نخورد .وی با
بیان اینکه نسبت به عملکرد
دولت در حوزه مسکن بشدت منتقد هستیم،
تصریح کرد :ورود کمیسیون عمران مجلس در
بحث ایجاد سامانه قیمتگذاری مسکن یکی
از راهکارهای��ی بوده که در حوزه س��اماندهی
وضعیت مس��کن پیگیری ش��ده اس��ت .این
نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه
کمیسیون عمران با همکاری کارشناسان امر و
متخصصان مرکز پژوهشهای مجلس در پی
کمک ب��ه دولت در حوزه تنظیم بازار اس��ت،
گفت :متاسفانه نبود قیمتگذاری مشخص در
حوزه مسکن و اجاره دست دستگاههای نظارتی
را برای برخورد با گرانفروشی بسته است .رئیس
کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با
بیان اینکه دولت مکلف اس��ت عالوه بر تولید
مس��کن بر وضعیت قیمتها نیز در این حوزه
نظارت داش��ته باش��د ،افزود :متاسفانه تالطم
فعلی بازار مسکن و همچنین کمبود بیش از
 3میلیون واحد مس��کونی در کشور مشکالت
عدیدهای را رقم زده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4310

-

یورو

9051

-87

پوند

10250

-75

درهم امارات

2106

-15

ین ژاپن

696

-4

ریالعربستان

2061

-16

یوآن چین

1159

-15

لیرترکیه

1628

-26

دینار کویت

25638

-226

دینار عراق

6/3

-0/1

دالر کانادا

5864

-72

روبل روسیه

124

-1

روپیه هند

112

-1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2574000

-80000

طرح جدید

2711000

-35000

نیم سکه

1323000

-30000

ربع سکه

687000

-10000

سکه

سکه گرمي

396000

-

هر مثقال طال

991500

-200

یک گرم طالی  18عیار

228670

-390

یک گرم طالی  24عیار

304890

-370

هر اونس طال

(1250/53دالر)

-5/81

هر اونس نقره

(15/98دالر)

-0/13

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

73/33

-0/73

نفت
برنت درياي شمال

76/79

-2/01

اوپک

75/23

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

بورس تهران
شاخص بورس

109505/1

-1/21

شاخص  30شركتبرتر

5304/1

-2/15

شاخص  50شركتبرتر

4691/0

-1/26

شاخص بازار اول

80032/9

-1/59

شاخص بازار دوم

221196/6

-0/49

شاخصصنعت

99178/5

-1/28

بيشترينافزايش

سود بانکی

قائممقام بانک مرکزی خبر داد

خ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی
بازنگری در نر 
قائممقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری در
نرخ سود سپردهها خبر داد و گفت :با مطالعاتی
که در جریان اس��ت نرخهای س��ود بانکی مورد
بازنگری قرار خواهد گرفت.
به گزارش پژوهشکده پولی
و بانک��ی ،اکب��ر کمیجانی
درب��اره احتم��ال تغیی��ر
نرخ س��ود بانک��ی ،گفت :با
مطالعاتی که در جریان است
نرخهای س��ود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد
گرفت .قائممقام بانک مرکزی تصریح کرد :البته
بررس��ی متغیرهای پولی و بویژه نرخهای سود
همواره از اولویتهای مطالعاتی و سیاستگذاری
بانک مرکزی اس��ت و بنا به ش��رایط در این باره
تصمیمگی��ری خواهد ش��د .وی درباره حمایت
بانک مرکزی و سیس��تم بانک��ی از بخش تولید
و اشتغال کش��ور ،اظهار داشت :بخشی از منابع
پیشبینی شده برای تسهیالتدهی بانکها طی
س��الهای  ۹۵و  ،۹۶به بحث حمایت از تولید و
اش��تغال بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص
یافت .کمیجانی افزود :خوش��بختانه با توجه به
بررس��یهای صورت گرفته ،اقدامات انجام شده
اثربخش بوده و با توج��ه به تمام این اقدامات و
بررسیهای صورت گرفته ،جمعبندی الزم انجام

ش��ده و ظرف چند روز آینده برنامه و سیاس��ت
بان��ک مرکزی در این زمینه اعالم خواهد ش��د.
قائممقام بانک مرکزی گفت :تخصیص بخش��ی
از ت��وان تس��هیالتدهی
پرداخت��ی بانکها به صنایع
کوچک و متوسط ( )SMEو
همچنیناشتغالزاییبهدنبال
سیاس��تهای اجرای��ی در
سالهای  ۹۵و  ۹۶از جمله
برنامهه��ا و اولویتهای بانک مرکزی اس��ت .در
چند سال اخیر با روی کار آمدن موسسات مالی
غیرمجاز ،مس��ابقهای با نام نرخ سود در سیستم
بانکی کش��ور ایجاد شد و حتی نرخ سپردهها به
مرز  ۳۰درصد هم رس��ید که با ه��رج و مرج و
آشفتگیای که در بازار ایجاد شد ،بانک مرکزی
وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش نرخ سود
س��پردههای بانکی کرد .در همین جهت ،بانک
مرکزی به دفعات نرخ سود را از حدود  ۳۰درصد
کاهش داد و در آخرین مرحله از شهریور ۱۳۹۶
تاکنون ،نرخ سود سپردهها  ۱۵درصد اعالم شد
اما با نزدیک شدن به شهریور امسال و سررسید
اوراق مشارکت ریالی با نرخ  ۲۰درصدی ،شایعات
و اظهارنظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ سود
سپردههای بانکی به گوش میرسد.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

پتروشيميپارس

24000

2300

پگا هآذربايجانغربي

2930

5/51

ح .فوالد خراسان

4373

5/15

ن داراب
سيما 

974

4/96

شير پاستوريزهپگا ه اصفهان

5911

4/95

ايرانتاير

2718

4/74

كارت اعتباري ايرانكيش

2719

3/54

دادهپردازيايران

2832

3/09

گروه صنعتي پاكشو

14975

2/9

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش

2753

-11/79

ن بافق
معاد 

12611

-10/9

ح .سيمان كردستان

27

-10

ح .سرمايهگذاري پرديس

55

-9/84

ي اسوه
داروساز 

5381

-9/49

باما

4351

-5

كالسيمين

5663

-5

فرآوريمواد معدنيايران

12470

-5

ي ايران
ن رو 
توسع ه معاد 

3515

-4/97

س ايران
عم 
ي صناي 
مل 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

2492

9

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

21932

-265

بورسشانگهای

2778

-5

بورساسترالیا

6300/2

-0/7

