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كالم نور
و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است،
برقراری عدالت در شهرها و پدیدار شدن
دوستی میان رعیت است و دوستی آنان
آشکار نگردد جز آنگاه که دل ایشان بیگزند
شود و خیرخواهیشان راست نیاید جز آنکه
والیان را برای کارهای خود نگاه دارند و دوام
حکومت آنان را سنگین نشمارند.
امام علی

ایجاد  326فرصت شغلی
برای زنان سرپرست خانوار

بنیاد برکت در ادام ه سیاستهای اشتغالزایی،
توانمندسازی اقتصادی و حمایتی ستاد اجرایی
فرمان حض��رت امام(ره) ،برای زنان سرپرس��ت
خانوار در مناطق زلزلهزده کرمانشاه فرصتهای
ش��غلی ایجاد میکند .به گزارش معاونت توسعه
کارآفرینی اجتماعمحور بنیاد برکت ،براس��اس
تفاهمنامهای که میان بنیاد برکت و کمیت ه امداد
امام خمینی(ره) به امضا رسیده است ،برای 326
زن سرپرس��ت خانوار ،فرصت اشتغال و کسب و
کار ایجاد خواهد شد .در این تفاهمنامه قرار شده
بنیاد برکت و کمیته امداد امام خمینی(ره) به هر
یک از متقاضیان تا سقف مبلغ 30میلیون تومان
تس��هیالت بالعوض پرداخ��ت کنند که تاکنون
 100فرصت ش��غلی ایجادشده و امکان اشتغال
مابقی نیز ظرف  2ماه آینده فراهم خواهد شد .این
فرصتهای ش��غلی در زمین ه پرورش دام سبک
است و برای هر یک از واجدان شرایط 20 ،تا 30
رأس گوسفند و محل استاندارد نگهداری دامها
به مساحت  60مترمربع در نظر گرفته میشود.

نخستين «رمزارز» ملي طراحی شد

«رمزارز» ملی پایهریال بر بستر زنجیره بلوک
با تالش متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک،
توسعه یافته و آماده بهرهبرداری آزمایشی است.
اين ش��رکت در راس��تای اهداف راهبردی خود
و همگام ب��ا سیاس��تهای کالن بانک مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران ،از س��الیان گذش��ته
مطالعات گس��تردهای را در این حوزه آغاز کرده
و با تش��کیل کارگروههای تخصصی و راهاندازی
آزمایشگاههای فنی ،عالوه بر رصد مداوم فناوری،
گونههای مختل��ف رمزارز را تولید و کاربریهای
آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی
قرار داده است .هدف از توسع ه زیرساخت رمزارز
ملی پایهریال ،امکانسنجی و ارزیابی قابلیتهای
این فناوری در تسهیل مبادالت اقتصادی ،افزایش
ش��فافیت و توس��ع ه خدمات مالی و پرداخت در
نظام بانکی کش��ور است .این زیرساخت قابلیت
آن را دارد ک��ه رم��زارز ملی را به پش��توان ه پول
ملی کش��ور صادر کرده و در ف��از اول در اختیار
بانکهای تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان
توکن و ابزار پرداخت برای تبادالت ،تس��ویه بین
بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند .به اين
ترتيب ،بانکها ق��ادر خواهند بود با تعریف انواع
قراردادهای هوش��مند در این بستر ،به توسعه و
بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود ،از
جمله خدمات مبتنی بر کیف پول و پرداختهای
خرد ،اقدام کنند .نسخه عملیاتی این زیرساخت
پس از طی دوران آزمون و کس��ب بازخورد ،در 3
ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار
بانکها ،شرکتهای حوزه فناوری و فعاالن نظام
پولی و بانکی قرار میگیرد.

خرمآباد

42 / 25

همدان

37 / 17

رشت

35 / 23

یاسوج

36 / 23

زاهدان

36 / 18

یزد

39 / 23

ارز

تقویم امروز

اخبار

تهران

39 / 29

مشهد

34 / 21

بازار

(ع)

■■تظاهرات و اعتصاب دانشجويان ايراني در
آمريكا در حمايت از نظام اسالمي 1359-ش
■■همهپرس�ي اصالحي�ه قان�ون اساس�ي
جمهوري اسالمي ايران  1368 -ش
■■تولد مجتهد بزرگ ش�يعه «ح�اج ميرزا
رضي ذوالنوري» عالم و فقيه 1294 -ق
■■تصويب قانون اساس�ي مشروطيت ايران
  1324ق■■پاي�ان دوره ت�رور و وحش�ت در جريان
انقالب كبير فرانسه 1794 -م
■■درگذشت «گاسپار مونژ» رياضيدان شهير
فرانسوي و مبتكر هندسه ترسيمي 1818 -م
■■م�رگ «ونس�ان ونگوگ» نقاش ش�هير
هلندی 1890-م

39 / 29

گرانی

گزارش

گزارش«وطن امروز» از تبعات نابسامانی بازار سکه و ارز بر معیشت مردم

کمیتهدستمزد برایافزایشقدرتخریدکارگران
تشکیلجلسهمیدهد
اسداهلل خسروی :فشار گرانیها در حالی بر جامعه
کارگری مستولی شده که این قشر زحمتکش و
کمدرآم��د ،حت��ی ب��ا افزایش دس��تمزدها نیز
نمیتوانند هزینههای زندگی خود را تامین کنند.
به گزارش «وطنامروز» ،افزایش س��طح عمومی
قیمتها و نبود نظارت بر بازار ،ش��رایط زندگی
را ب��رای مردم بویژه دهکه��ای پایین درآمدی
و ضعیف جامعه بش��دت سخت کرده است .این
پدیده شوم که از عدم مدیریت صحیح اقتصادی
نش��أت میگیرد موجب شده بیثباتی بر اقتصاد
کش��ور و خانوارها حاکم و بح��ران اقتصادی در
کشور روز به روز تشدید شود .در چنین شرایطی
تاثی��ر افزایش بیحد و حصر نرخ س��که و ارز بر
رشد قیمتها در بازار از یک طرف ،افزایش سطح
هزینهه��ای تولید و از همه مهمتر کاهش قدرت
خری��د م��ردم از طرف دیگر ،سیاس��تگذاری و
راهکارهای درست و کارشناسانهای را میطلبد تا با
اجرای آن بتوان عالوه بر ساماندهی بازار نابسامان
کنونی ،در راستای بهبود معیشت جامعه گامهای
بلندی برداشت .در این باره حمید حاجاسماعیلی،
کارش��ناس ح��وزه کار و فعال کارگ��ری درباره
وضعیت معیش��ت کارگران در ش��رایط کنونی
اقتصاد کشور که قیمتها روند افزایشی به خود
گرفتهاند ،ب��ه «وطن امروز» گف��ت :جامعه 16
میلیونی کارگری که با احتس��اب اعضای خانوار
این قشر ،حدود  43میلیون نفر از جمعیت کشور
را تش��کیل میدهند در شرایط سخت اقتصادی
قرار گرفتهاند ،چرا که نمیتوانند با دستمزد کم
هزینههای سرس��امآور زندگی خود را بپردازند.
وی با بیان اینکه دولت باید فکری به حال درآمد
پایدار خانوارها به شکل کمکهزینه قشر کارگری
کند ،گفت :تالش برای افزایش ساالنه دستمزدها
نتیجهبخش نبوده و نیست ،چرا که افزایش چند
درصدی حقوق در مقابل افزایش سطح عمومی
قیمتها ناچیز است و این موضوع باعث میشود
افزایش دس��تمزدها تاثیری بر بهب��ود زندگی و
معیشت مردم نداشته باشد .این کارشناس حوزه
کار اضافه کرد :در اقتصاد ایران به دلیل اینکه به
اندازه نیازها نتوانستهایم اقتصاد کشور را توسعه
دهیم ،بخش خصوصی واقعی شکل نگرفته و به
آن توجه جدی نمیشود ،چرا که اقتصاد ایران تا
حدودی دولتی اس��ت .در چنین شرایطی شاهد
دگرگونی در اقتصاد کش��ور هس��تیم که دولت
نمیتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد.
وی ادامه داد :از آنجا که قرار بود جامعه براساس
آرمانهای انقالب متش��کل از جامعهای متوسط
ش��ود اما اهداف انق�لاب در این زمینه همچون
توجه به بهبود زندگی و رفاه اجتماعی محقق نشد
و دولتها از سرمایهگذاری در بیمههای اجتماعی،
بهب��ود زندگ��ی و رف��اه عمومی غفل��ت کردند.
حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه دستمزدها در هر
صنفی اکنون کفای��ت زندگی مردم را نمیدهد،
اف��زود :چنانچه وظایف حاکمیت��ی و کارفرمایی
دول��ت از هم جدا ش��ود در تعیین دس��تمزدها
هدفمندتر عمل میش��ود اما ب��ا توجه به اینکه
دولت هم به عنوان کارفرما در تعیین دستمزدها
و ه��م به عنوان وظیفه حاکمیتی ناظر بر اجرای
دستورالعملهاست ،تعیین دس��تمزد کارگران
متناسب با فعالیت آنها و شرایط اقتصادی و تورم
نامتعادل است .وی پیش��نهاد کرد :در شرایطی

که کارفرمایان نیز در پرداخت حقوق و دستمزد
اضافی به کارگران ناتوان هستند ،بنابراین دولت
باید برای قشر کارگری بنهای خواروبار کاالهای
اساس��ی درنظر بگیرد و آن را در بودجه ساالنه
بگنجاند ،چرا که اکنون 50درصد درآمد کارگران
فق��ط صرف هزینه مس��کن آنها میش��ود .این
کارشناس حوزه کار گفت :از آنجا که  75درصد
جمعیت کش��ور حداقلبگیر هس��تند بنابراین
نماین��دگان کارگری برای بازنگ��ری حقوقها و
دستمزدها باید دولت را مجاب کنند فکر اساسی
به حال قشر کمدرآمد جامعه بویژه جامعه کارگری
کند ،چرا که آنها اکنون از وضعیت مناس��ب از
لحاظ بهداشت ،آموزش و رفاه برخوردار نیستند.

■■قدرت خرید کارگران طی  ۶ماه نصف شد

عضو کارگری ش��ورایعالی کار با اش��اره به
نصف ش��دن قدرت خرید کارگ��ران طی  ۶ماه
گذشته گفت :در جلس��ه اخیر شورایعالی کار
مقرر شد کمیته دس��تمزد تشکیل جلسه دهد
و موضوع افزایش ق��درت خرید کارگران چه در
زمینه دس��تمزد و چه کمکه��ای غیرنقدی را
بررس��ی کند .علی خدایی ،نماینده کارگران در
شورایعالی کار ،درباره برگزاری جلسه این شورا
درباره بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه
گذشته برگزار ش��د ،گفت :افزایش قدرت خرید
کارگران مهمترین موضوع جلسه شورایعالی کار
بود .بررسیهای گروه کارگری نشان میدهد در
هفته اول تیرماه نس��بت به دیماه سال گذشته،
 48/2درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته
اس��ت .وی با تأکید بر اینکه دولت و کارفرمایان
کاه��ش قدرت خری��د کارگران را قب��ول دارند،
افزود :با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران
را قب��ول دارند اما هی��چ راهحلی برای جبران آن
ارائه نکردهاند .خدایی بیان کرد :مقرر شد کمیته
دستمزد تشکیل جلس��ه دهد و موضوع افزایش
قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه
کمکهای غیرنقدی را بررسی کند و همچنین
مقرر ش��د نماین��دگان وزارتخانههای��ی که در
ش��ورایعالی کار حضور دارند ،موارد مطر ح شده
در جلس��ه را با وزارتخانههای متبوع خود طرح
و نتیجه را به جلس��ه بعدی شورایعالی کار ارائه
کنند .محمدرضا تاجیک ،نماین��ده کارگران در
شورایعالی کار نیز با اشاره به اینکه تورم چند ماه
ابتدایی سال  97کمر کارگران را شکست ،گفت:
افزایش 19/5درص��دی حقوق حداقلبگیران در
فروردین  97کورسوی امیدی برای قشر ضعیف
کارگران بود اما االن شاهد کاهش هر چه بیشتر
قدرت خرید کارگران هس��تیم .نماینده مجمع
عالی کارگران ایران در شورایعالی کار بیان کرد:
با توجه به محاس��بات گ��روه کارگری در ابتدای
س��ال  97قدرت خرید کارگران به میزان 48/2
درصد کاهش یافته اس��ت و درخواس��ت آنها از
شرکای اجتماعی ،بازبینی مجدد سبد معیشت و
بررسی جهت افزایش توان خرید کارگران است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران اس��تان تهران
گفت :با در نظر گرفتن سبد معیشت سال  97و
دریافتی کارگران و همچنین حداقلهای زندگی
برای ادامه حیات به اختالف فاحش��ی میرسیم.
کارگ��ران برای ادامه زندگی مس��یری دش��وار و
سخت را پیش رو خواهند داشت و از حداقلهای
زندگی محروم هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

تولید با ارز 8هزار تومانی قیمتها را 2برابر میکند
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت :س��امانه نیما
نتوانسته انتظارات ارزی بخش اقتصادی را برآورده
کند و زمینه سوءاس��تفاده بس��یاری از محتکران
را فراهم کرده اس��ت .جمش��ید عدالتیان ،استاد
دانشگاه آزاد اس�لامی و عضو اتاق بازرگانی تهران
در گفتوگ��و با ایس��کانیوز،
درباره سامانه نیما اظهار کرد:
نخستین سوالی که در ذهن
مردم شکل گرفته ،این است
که ارز کشور قبل از راهاندازی
سامانه نیما به کجا میرفت و
حاال که بعد از س��الها به این فک��ر افتادهایم بازار
ارز را مدیری��ت کنیم باید ببینیم آیا روندی که در
پیش گرفتهایم مثمرثمر بوده اس��ت یا خیر؟ این
اقتصاددان افزود :من به عنوان یک تولیدکننده از
 2ماه پیش در سامان ه نیما ثبتنام کردهام اما هنوز
ارز مورد نظر به من تخصیص نیافته اس��ت و اگر
بخواهم از بازار سیاه ارز بگیرم هم نمیتوانم؛ چون
در آخ��ر گمرک اجازه ترخیص نمیدهد ،بنابراین
مجبورم تولی��د کارخانه را متوقف کنم و متحمل
زیان شوم .او افزود :سوءاستفادهها و انحرافات زیادی
در این س��امانه اتفاق میافتد که راه درست آن را
به بیراهه کش��انده و موجب نارضایتی بسیاری از
تولیدکنن��دگان و واردکنندگان مواد و محصوالت
ش��ده اس��ت .در حال حاضر که در شرایط جنگ
اقتصادی و تحریم هس��تیم ،دولت باید با حمایت
و تشویق تولید ملی و کاالی ایرانی فرصت را برای
ش��کوفایی و نوآوری بیش��تر و بهتر ایجاد کند ،نه
اینکه با ایجاد محدودیت بیشتر و شرایط سختتر
ب��رای تولیدکننده راه را ببن��دد .این تولیدکننده

افزود :اگر مجبور ش��ویم محص��والت خود را با ارز
 8هزار تومانی تولید کنیم و به فروش برس��انیم،
هزین ه نهایی برای مصرفکننده بسیار باال میرود
و اجناس بازار 100درصد گران میشوند .این عضو
اتاق بازرگانی ادامه داد :بررسیها نشان داد انتخاب
ارز  4200تومان��ی از نظ��ر
علمی و محاس��باتی درست
بوده ولی مس��ال ه مهمی که
االن مطرح است ،این است که
چرا میگویند اعالم این نرخ
ارز اشتباه است؟ این موضوع
باعث هموارشدن مس��یر سوءاستفادهکنندگان و
محتکران میش��ود تا به سود بیشتری دست پیدا
کنند و در واقع فقط میخواهند کمکم مردم ایران
را برای گرانی دالر آماده کنند تا وخامت این شرایط
بحرانی را کمتر احساس کنند .عدالتیان درباره مدل
اقتصادی دولت کنونی نیز تصریح کرد :اگر مسؤوالن
و دولتمردان مدل اقتصادی اسالمی را پیاده کنند
و به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
با مفاسد اقتصادی مبارزه کنید و بخش خصوصی
را تقویت کنید ،عمل کنند بس��یاری از مشکالت
اقتصادی جامعه حل میشود .عدالتیان با تاکید بر
این موضوع که در این جنگ اقتصادی ما سرداران
اقتصادی نداریم تا س��ربازها یعنی تولیدکنندهها
را هدای��ت و رهبری کنند و به ما میگویند بدون
لجس��تیک و مواد اولیه به جنگ اقتصادی بروید،
افزود :مدل اقتصادی کنونی ما شبیه مدل اقتصادی
زمان جنگ و بحران اس��ت که دارای یک اقتصاد
جیرهبندی شده است و باید یکسری منابع محدود
را بین افراد زیادی تقسیم کنیم.

پروتئین

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

گرانیگوشتولبنیاتدرپیتخصیصارزدولتی
پس از اختص��اص ارز دولتی ب��رای کاالهای
اساس��ی که پیش از این ارز مبادلهای داش��تند،
سوءاستفادههایی از سوی برخی وزارتخانهها انجام
شد در حالی که انتظار میرفت با سیاستگذاری
دولت در راستای شفافیت بازار ارز از خروج ارز از
کش��ور جلوگیری شود .در ماههای اخیر نوسانات
بیس��ابقهای در بازار ارز اتفاق افتاد که س��رانجام
این موضوع با اعالم دالر تکنرخی از سوی دولت
ساماندهی شد .عباس پاپیزاده عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :اگرچه ممکن
است در اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در
وزارت جهاد کشاورزی همانند سایر وزارتخانهها
تخلفاتی انجام ش��ده باش��د
اما س��وال بنده از وزیر جهاد
کش��اورزی ای��ن ب��ود که با
اختصاص ارز  3800تومانی
به واردات نهادههای دامی ،به
چه دلیل به بهانه نوسان نرخ
ارز ،قیمت نهادههای دامی  70درصد افزایش یافته
است؟ پاپیزاده ادامه داد :با توجه به آنکه مسؤوالن
وزارت جهاد مدعی هس��تند تمام ارز نهادههای
دامی به ص��ورت ارز دولتی اس��ت ،بنابراین این
افزایش نرخ تنها ناشی از کمبود نظارت و بازرسی
از واردات است که به چه میزان نهاده وارد کشور

شده و به فروش رسیده است .این مقام مسؤول با
بیان اینکه نمایندگان مجلس اعتراضات خود را به
وزرای صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
اعالم کردند ،گفت :با توجه به آنکه دولت از جیب
مردم یاران��ه به ارز دولتی پرداخت کرده اس��ت،
افزایش  70درصدی قیمت نهادههای دامی بیانگر
آن است که در حوزه نظارت و بازرسی کل کشور
دچار مشکالتی هس��تیم .با وجود اختصاص ارز
دولتی به نهادههای دامی نظیر کنجاله سویا ،ذرت
و ...قیمت گوشت مرغ ،گوشت قرمز و شیرخام با
نوسانات چشمگیری در بازار روبهرو شد ،به طوری
که نرخ مرغ به  ۱۰هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳
هزار تومان رسید .علی ابراهیمی ،عضو کمیسیون
کش��اورزی مجلس شورای
اس�لامی گفت :ش��نیدهها
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه
تعداد تخلفات در اختصاص
ارز دولت��ی ب��ه واردات در
وزارتخانهه��ای مختلف باال
بوده اس��ت که پس از بررسی و ارائه سند معتبر
با متخلفان برخورد خواهد شد .وی تصریح کرد:
نبود نظارت کافی بر دستگاههای اجرایی و صدور
مجوز کارت بازرگانی به تجار برای واردات کاالهای
مختلف موجب ش��ده مق��دار زی��ادی از ارزهای
تخصیصی هدر رود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4395

7

یورو

10921

-20

پوند

12287

-87

درهم امارات

2549

1

ین ژاپن

842

1

ریالعربستان

2496

-

یوآن چین

1379

-

لیرترکیه

1929

-

دینار کویت

31071

-

دینار عراق

7/7

-

دالر کانادا

7164

-

روبل روسیه

148

-

روپیه هند

136

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3205000

-

طرح جدید

3541000

-

نیم سکه

1704000

-

ربع سکه

863000

-

سکه گرمي

461500

-

هر مثقال طال

1205950

6000

یک گرم طالی  18عیار

278890

1740

یک گرم طالی  24عیار

371840

2300

هر اونس طال

(1219/20دالر)

-4/26

هر اونس نقره

(15/36دالر)

0/07

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/47

-0/03

برنت درياي شمال

74/53

0/07

اوپک

72/87

-

مقدار

تغییر(درصد)

108800/1

-

سکه

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس
شاخص  30شركتبرتر

5202/1

-

شاخص  50شركتبرتر

46160/6

-

شاخص بازار اول

78956/1

-

شاخص بازار دوم

222400/9

-

شاخصصنعت

98362/7

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .فنرسازيخاور

1468

9/96

پااليش نفت تهران

3095

9/95

ن قائن
ح .سيما 

6264

9

ح .سيمان كردستان

41

7/89

ت ترمز ايران
لن 

4138

5

2592

4/98

فنرسازيخاور
پتروشيميشيراز
نتهران
سيما 
پااليش نفت تبريز

بيشترينكاهش

3021

4/97

1332

4/96

8692

4/93

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.پگاهآذربايجانغربي

1463

-5/67

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

2849

-4/84

ن خزر
سيما 

3336

-4/77

كمكفنرايندامين

917

-4/68

مهركا م پارس

1618

-4/66

نيرومحركه

1517

شسرمايهگذاريايرانخودرو
گستر 

-4/35

2092

-4/34

817

-4/33

1837

-4/33

سايپا
بانكخاورميانه

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25527

-8

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22713

126

بورسشانگهای

2874

-9

بورساسترالیا

6391/5

53/9

