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یادداشت

خودباوری تا خودشکوفایی

اخبار

معاون اول رئیسجمهور :تا پایان هفته بسته جدید ارزی ارائه میشود

بسته بانک مرکزی به جای دالر جهانگیری!

گروه اقتصادی :اس��حاق جهانگیری که مرد شماره
یک ایده دالر  4200تومانی محسوب میشود ،این
روزها بعد از شکست رسمی طرح تکنرخی کردن
ارز ،در تالش است سیگنالهای مثبت به بازار بدهد؛
وی چند روزی اس��ت که از یک بسته جدید سخن
میگوید که تا آخر هفته عرضه خواهد شد.
به گ��زارش «وطنامروز» ،اس��حاق جهانگیری
دیروز که برای بازدید از مناطق زلزلهزده کرمانشاه
راهی این اس��تان ش��ده بود ،گف��ت :رئیس جدید
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در حال تدوین
سیاس��تهایی متناس��ب با ش��رایط جدید کشور
هستند که امیدواریم تا آخر هفته جاری این بسته
پیشنهادی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اعالم
شود .اس��حاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با
مفاس��د اقتصادی که دوشنبهشب برگزار شد نیز با
اشاره به برخی سیاس��تگذاریهای بانک مرکزی
که در گذشته برای متعادل کردن قیمت ارز انجام
شده اس��ت،خاطرنش��ان کرد :گاهی ممکن است
بانک مرکزی برای کنترل ن��رخ ارز و ثبات بازار ارز
مداخالت��ی در بازار انجام دهد تا کش��ور از تنگنای
ارزی خارج شود اما اگر فرد یا افرادی در این زمینه
مرتکب تخلف و سوءاستفاده شده باشند بیتردید
باید با آنان برخورد ش��ود و هیچ بهانهای از س��وی
متخلفانپذیرفتهنیست.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اش��اره به
ضرورت دسترس��ی بموقع دس��تگاههای امنیتی و
قضای��ی به اطالع��ات دقیق برای برخ��ورد با موارد
تخلف و سوءاستفاده ،از دستگاههای اجرایی خواست
اطالع��ات مورد نیاز برای شناس��ایی تخلفات را در
اختیار دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دهند.
ب��ا وج��ود اینک��ه جهانگی��ری احتم��ال اعالم
برنامهه��ای بانک مرکزی تا پای��ان هفته را مطرح
کرده اما پزش��کیان ،نایبرئیس مجلس گفته قرار
اس��ت این برنامهها هفته آینده اعالم شود .وی که
در جلسه فوق حضور داشت ،درباره جزئیات مبارزه با
اختاللگران بازار ارز با بیان اینکه در این نشست تاکید
شد سیاست دولت در رابطه با ارز باید مشخص شود،
یادآور شد« :قرار شد بسته سیاستی دولت که رئیس
بانک مرکزی تهیه میکند با پیش��نهادات سازمان
برنامه و بودجه ادغام شود و پس از نهایی شدن هفته
آینده در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی اعالم شود.
نوع مداخله دولت در ارز باید مش��خص ش��ود و ارز
بیشتر باید به دارو و کاالهای اساسی پرداخت شود».
■■توافق جدید دولت و مجلس برای مدیریت ارز

حدود  5روز اس��ت که رئی��سکل جدید بانک
مرکزی معرفی ش��ده اما هنوز برنامههای عملیاتی
وی اعالم نش��ده اس��ت .فعاالن اقتصادی بشدت به
دنبال نسخه همتی برای بازار ارز هستند .در اولین
روزه��ای فعالیت همتی ،وی به مجل��س رفت و با
اعضای کمیسیون اقتصادی جلسه برگزار کرد .رئیس
کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس
کشاورزی مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران
کش��ور از تامین شیر خام مورد
نیاز صنایع لبنی بدون محدودیت و افزایش تولید
در ای��ن بخش خبر داد .به گزارش صداوس��یما،
علیرضا عزیزاللهی با اش��اره به تعیین نرخ ۱۵۷۰
تومانی برای ش��یرخام ب��ا  3و  3/3درصد چربی
اف��زود :در حالی که ش��یرخام  ۹درصد افزایش
قیمت دارد صنایع لبنی  ۱۷تا  ۳۲درصد قیمت
محصوالت لبنی را افزای��ش دادهاند اما باز هم از
قیمت شیرخام ناراضی هستند .وی با بیان اینکه
کارخانههای لبنیات به دنبال خرید ارزان شیر خام
هستند ،اضافه کرد :این قیمت مصوب شورای عالی
اقتصاد است که در صورت نپذیرفتن آن ،تعطیلی
دامداریه��ا و کاهش حج��م تولید اتفاق خواهد
افتاد .وی مصرف شیر خام را در کارخانههای لبنی
حدود  6/5میلیون تن اعالم کرد و ادامه داد :طبق
اعالم وزارت جهاد کشاورزی حجم تولید معادل
ترهبار

خیار رکورددار گرانی شد

بیش��ترین افزایش قیمت خوراکیه��ا در تیر
امسال نس��بت به تیر پارسال مربوط به «خیار» با
 74/9درص��د و پس از آن «م��وز» با  58/3درصد
بوده اس��ت .به گزارش نتایج به دست آمده ،در تیر
امسال بیشترین افزایش قیمت خوراکیها نسبت به
خرداد مربوط به اقالم «خیار» با  26درصد« ،پرتقال
محصول داخل» با  20/9درصد و «کره پاستوریزه»
با  8درصد بوده است .بیشترین کاهش قیمت نیز
مربوط به اقالم «تخممرغ ماش��ینی» با  4/8درصد
و «موز» با  4/6درصد اس��ت .همچنین بیشترین
افزایش قیمت نسبت به تیر 1396مربوط به «خیار»
با  74/9درصد و پس از آن «موز» با  58/3درصد و
«تخممرغ ماشینی» با  54/5درصد است .بیشترین
کاهش قیمت نسبت به تیر  ١٣٩٦مربوط به «پیاز»
ب��ا  48/4درصد و پ��س از آن «س��یبزمینی» با
 18/5درصد و «عدس» با  4/5درصد است .گفتنی
است در بهار و تابستان امسال انواع میوههای تولید
داخل با افزایش قیمت باالیی همراه شدند.

سقوط سکه تا  3/8میلیون تومان

همزمان با آغاز سیر نزولی قیمتها قیمت
س��که ب��ار دیگر به کان��ال  3میلی��ون تومان
بازگش��ت .به گزارش تس��نیم ،پ��س از اعالم
خبرهای مثبت در حوزه ارزی از سوی دولتیها
و انتظار بازار برای رونمایی از بسته جدید ارزی
دولت ،قیمتها در بازار طال و ارز نزولی شد .بر
این اساس ،قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید
با کاهش  685هزار تومانی به  3میلیون و 875
هزار تومان رس��ید .دیگر انواع سکه نیز کاهش
قیمت داشتند و از  10تا  250هزار تومان ارزان
ش��دند .قیمت انواع ارز بویژه دالر ،یورو ،پوند و
درهم نیز کاهش چشمگیری نسبت به آخرین
معامالت دوش��نبه گذشته داشتند .دالر که به
 11600تومان رسیده بود در حال حاضر به 11
هزار تومان کاهش یافته است.
نوسانات قیمت سکه (تومان)

عكس :وطنامروز

دان�ش پورش�فیعی :از خود
میپرس��ید ب��رای چ��ه ،کار
میکنی��د؟ و ب��رای آن
پاسخهای متفاوتی مییابید
که با پاسخهای دیگران گاهی
مشابه و گاهی متفاوت است .تفاوت پاسخ شما
با دیگران به نوع نگاهتان به زندگی بازمیگردد.
اینکه چگونه زندگ��ی میکنید برگرفته از این
اس��ت که برای چ��ه کار میکنید .برخی کار را
تفریح میدانند و برخی آن را جوهر آدمی ،راهی
برای کسب درآمد ،بهره گرفتن از توانمندیها
و عرص��ه ظه��ور و بروز خالقیته��ا ،کمک به
دیگران ،بهانهای برای در خانه نماندن و. ...
در اینجا نمیخواهیم درستی یا نادرستی
هر یک از دیدگاههای باال را مورد بررسی قرار
دهیم بلکه میخواهیم از زاویه دیگری به این
پرسش پاسخ دهیم .انس��انها در سیر زمان،
آنگاه که ب��ه تواناییهایی خویش پی میبرند،
تالش میکنند از این توانمندیها به بهترین
گون��ه بهره گیرند .ق��دم آغازین آنه��ا در این
راه ،خودشناس��ی اس��ت ،چراکه تا خویش را
نشناسی ،نمیتوانی در هر کاری به نتیجه مورد
نظر دست پیدا کنی.
خودشناس��ی فقط ش��ناخت تواناییها و
اس��تعدادها نیس��ت بلکه باید ضعفها را هم
شناخت تا برای برطرف کردن آنها کوشید .تا
ندانی در چه زمینه و کاری ،ناتوان هستی هرگز
نخواهی توانست برای برطرف کردن آن تالش
کنی .این س��یر البته بسته به باور انسان دارد؛
اینکه بپذیرید چه تواناییها و چه کاستیهایی
دارید به باور شما بستگی دارد .خودباوری این
توانایی و جرأت را به انسانها میدهد تا خود را
بیش از پیش کشف کنند و بر سر خودشناسی
خ به پرسش
خویش بمانند .با این اندیشه پاس 
ابتدای��ی ،متفاوتتر و آغ��از ورود به هر کاری،
راحتتر و ریس��کپذیری آن آسانتر خواهد
بود.
کار در فضاهای گوناگون با توانمندیهای
ویژه آن ،س��اختار کاری و زندگی هر شخص
را تح��ت تأثیر ق��رار میدهد؛ البت��ه در اینجا
تفاوتی میان آن که دربارهاش سخن گفتهایم
ب��ا دیگران هس��ت و آن اینک��ه او در اینجا با
تکیه بر خودشناسی و خودباوری خویش ،این
فرصت را دارد تا به بروز استعدادها و خالقیتش
بپ��ردازد .ب��ه او زمان داده میش��ود تا بهتر و
بیشتر بیندیش��د و عمیقتر بیاموزد .به او یاد
داده میش��ود با دیگران به گفتوگو بنشیند،
دیدگاههایش را بیان کند و دیدگاههای دیگران
را بشنود .با او مخالفت کنند و او هم دیگران را
نقد کند تا درنهایت دستاوردی که نتیجه کار
دست آید .اما این فرصت برای
جمعی است به 
دیگران فراهم نیست.
در اینج��ا تعلق خاطر داش��تن به محیط
کار ،مهمترین موضوعی اس��ت که از یکس��و
نی��روی کار را وف��ادار میکند و به او اطمینان
خاطر میدهد و از سوی دیگر بنگاه اقتصادی
با داشتن چنین نیروهایی ،افق روشنی پیش
روی خود میبین��د .اینکه میپذیرید از بنگاه
و ش��رکت خویش جدا نیس��تید بهطور قطع
همه تالش خود را ب��رای پویایی و ماندگاری
آن میکنید .آن ،پیکرهای است که نیروهایش،
عضوی از آن هس��تند .آن انس��انی اس��ت که
نیروهایش عضوی از اعضای بدنش هس��تند؛
او را میش��نوند ،میبینند ،لمس میکنند ،با
او میخندند ،غصه میخورند .برای دردهایش
مرهم میشوند ،در برابر فشارها و خستگیها
ش��کیبایی میکنند و هرگز اجازه نمیدهند
نفسهایش به شماره بیفتد .پس دائم اکسیژن
تازه را نفس میکشند.
بیرون آید

حال این همه دارایی باید از خود
و در دیگری بروز کند .همانگونه که از دیگری
در خویش بروز میکند .پس باید تأثیر گذاشت
و تأثی��ر گرفت .انس��انها زمانی ک��ه بتوانند
تأثیرگذار باشند ،احس��اس رضایت میکنند.
این زمان است که درمییابند آنچه را به دست
آوردهاند ،نهتنها برای خودشان که برای دیگران
نیز ارزشمند است.
تأثیرگذاری نوعی خودش��کوفایی اس��ت؛
خودش��کوفایی ،برونریز آن چیزی است که
برایش از خودشناسی آغاز کرده و با خودباوری،
آموختهاید .اشتباهات را ویرایش کرده و با بهره
گرفتن از تواناییها به دانش و تجربه رسیدهاید
و اکنون آن را به دیگران هدیه میدهید .شما از
خودباوری به خودشکوفایی رسیدهاید.
ش��ناخت این مه��م از س��وی بنگاههای
اقتص��ادی در همه حوزهه��ای تولید صنعتی
و کش��اورزی و بخ��ش خدم��ات ب��ه مدیران
کم��ک میکن��د تا ع�لاوه بر انگیزهبخش��ی
بیشتر به نیروی انسانی خود و افزایش میزان
رضایتمندی آنها ،بهرهوری را باال برده و میزان
تولید و خدماتدهی را افزایش دهند .مجموع
این عملک��رد ،مصرفکننده را نیز تحت تاثیر
قرار میده��د ،چراکه تولی��د و عرضه کاالی
مرغوب و باکیفیت ،اعتم��اد خریدار به کاال و
برند را بیش از پیش جلب میکند و این همه
نشانه تاثیرگذاری فرد فرد انسانهاست.

وطن امروز

شماره 3 2500

برنامههای احتمالی بانک مرکزی برای کنترل بازار پولی و بانکی
جزئیات

محور برنامه
صرافیها

آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافیها با نرخ بازار ثانویه

ارز مسافری

محدود شدن عرضه ارز مسافری با دالر  4200تومانی و ورود نرخ جدید برای ارز مسافری

بازار ثانویه ارز

تقویت بازار ثانویه ارز و به رسمیت شناختن نرخ ارز

سکه

آغاز عرضه اوراق سپرده طال

ارز

اعالم پایان سیاست تکنرخی شدن ارز و آغاز انتشار بخشنامههای جدید ارزی

بانکها

پررنگ شدن نقش بانکها برای جذب سپردههای ارزی

سود بانکی

احتمال شناور شدن سود بانکی با ابزارهایی چون صدور اوراق بهادار

بازار بینبانکی

اصالح قواعد بازار بینبانکی و نظارت بیشتر

برای مدیریت بازار ارز خب��ر داد و گفت :رئیسکل
جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی درباره
تقویت ب��ازار ثانویه ارز را پذیرفت .محمدحس��ین
حس��ینزادهبحرینی ،رئیس کمیت��ه پولی و بانکی
مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان مدیر و
متولی بازار ارز در این عرصه غایب اس��ت و این یک
نقیصه مهم است ،افزود :تصمیم دولت برای عرضه
ارز ب��ه نرخ ثابت برای تم��ام مصارف و به هر میزان
نادرس��ت بود؛ بازار ارز نیازمن��د مدیریت فعال و نه
منفعالنه بانک مرکزی است.
بحرین��ی با بی��ان اینکه بانک مرک��زی باید در
ب��ازار ارز ورود میک��رد ،گف��ت :اگ��ر بانک مرکزی
در قیمتگذاریها وارد میش��د اتفاق��ات امروز رخ
نم��یداد و ب��ازار ارز آرامش خ��ود را حفظ میکرد.
حذف صرافیه��ا از بازار ارزی کش��ور به هیچوجه
درس��ت نبود .مهارت فنیای که میتواند در کشور
بازارگردان��ی کند در بان��ک مرکزی وج��ود ندارد.

بحرین��ی با بیان اینک��ه برای ایجاد ب��ازار ثانویه در
کشور باید سازوکارهای مناسبی شکل بگیرد ،گفت:
به دولت گفتیم در شرایطی که وضعیت بازار دچار
مشکل است باید بازار مناس��ب را برای آن بهوجود
آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد
که براساس آن واردکنندگان بتوانند کاالهای خود را
به صورت آس��ان به کشور وارد کنند .رئیس کمیته
پولی و بانکی مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد:
گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش میآید که افراد
بخواهند س��رمایه خود را از کشور خارج کنند و به
همین دلیل ارز را خریداری میکنند اما سازوکارها
در ب��ازار ثانویه تصویب میکند که از ارز دولتی باید
برای واردات کاال استفاده کرد .رئیس کمیته پولی و
بانکی مجلس افزود :اگر پتروشیمیها ارز حاصل از
صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند مابهالتفاوت
 ۸۰هزار میلیارد تومانی ایجاد میشود که در حقیقت
آن را از بخش تولید دریغ کردهایم و به واردکنندگان

زیادهخواهیتولیدکنندگانلبنیاتتهدیدیعلیهتولید

کارخانجات لبنی شیر خام ارزان میخواهند

 ۱۰میلیون تن اس��ت
که ب��ا افزایش قیمت
شیر خام و تغییر فصل
و گ��ذر از گرما بهطور
طبیعی تولید شیر در
کش��ور افزایش خواهد
داش��ت .عزیزالله��ی با
اش��اره به اینکه تعیین
قیمت ش��یر متعلق به
س��ال  ۹۳اس��ت ،ادامه داد :تولید شیر خشک از
سالهای گذشته با خرید روزانه  ۷۰۰تا  ۸۰۰تن
شیرخام از دامداران در کشور انجام شده است .از
سوی دیگر رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان
اینکه دامداران خود ذخایر استراتژیک شیر خشک

دارن��د ،گفت :نی��ازی به
واردات ش��یر خش��ک
نداریم و نیاز صنایع لبنی
را از منابع داخلی تامین
میکنیم .احمد مقدسی
با بیان اینکه مقصر گرانی
ش��یر خام خ��ود صنایع
لبنی هستند نه دامداران
و وزارت جهاد کشاورزی،
اظهار داش��ت :وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر
کیلوگرم ش��یر خام را  1700تومان اعالم کرد اما
وزیر صنعت بدون هماهنگ��ی و دریافت امضای
وزیر جهاد کشاورزی قیمت مصوب هر کیلوگرم
ش��یر خام را  1570تومان اعالم کرد .وی افزود:

وزیر ارتباطات :شرکت مخابرات تنبیه میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
فاوا
اظهار داش��ت چنانچه ش��رکت
مخاب��رات اق��دام ب��ه هایج��ک ( BGPپروت��کل
مس��یریابی خارجی) تلگرام کرده باش��د ،جریمه
س��نگینی خواهد ش��د .به گزارش «وطن امروز»
محمدجواد آذریجهرمی ب��ه گزارشهای کاربران
شبکههای اجتماعی مبنی بر هایجک شدن BGP
(پروتکل مسیریابی خارجی) تلگرام توسط شرکت
مخابرات ایران واکنش نشان داد و در صفحه توئیتر
خود اعالم کرد :در صورت تأیید خطا ،چه س��هوی
یا عمدی ،مخابرات ایران جریمه س��نگینی خواهد
ش��د .آذریجهرمی با بیان اینکه س��ازمان تنظیم
مق��ررات و ارتباطات رادیویی مأمور رس��یدگی به
این موضوع شده اس��ت ،افزود :بنا بر گزارشهایی
که تاکنون دریافت کردهام ،مخابرات ایران  8مرداد
از س��اعت  4تا  6بامداد درگی��ر تغییر توپولوژی و
تجمیع شبکه استانی خود در شیراز و بوشهر بوده
اس��ت .جهرمی اضافه کرد :اصل مطلب این است

ک��ه چنین اتفاقی نباید رخ ده��د ،فقط هم درباره
تلگرام نبوده اس��ت ،بی��ش از  ۱۰۰پرفیکس بوده
که در ش��بکه مخابرات ایران به مدت  2ساعت به
کل ش��بکه دنیا آگهی و اعالم شده است .وی ادامه
داد :بعید میدانم اختالالت روز گذش��ته ربطی به
این موضوع داشته باشد اما در هر حال چه خطای
فنی بوده باش��د ،یا خدای ناکرده عم��دی در کار
باشد ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
را مأمور کردهایم با جدیت موضوع را پیگیری کند.
این موضوع هم خالف پروتکلهای بینالمللی و هم
خالف پروتکلهای داخلی است و حتماً با مخابرات
به خاطر این اقدام برخورد میشود .وزیر ارتباطات
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه پس از تغییر
اخیر تعرفههای بستههای اینترنت موبایل بسیاری از
کاربران از نرخهای جدید و حذف بستههای شبانه
گالی��ه دارند ،گفت :این موضوع را در ش��بکههای
اجتماعی دیدم و قرار ش��د سازمان تنظیم مقررات
این موضوع را بررسی کند.

دادهایم .بحرینی افزود :چنانچه پتروشیمیها ارزشان
را در بازار ثانویه عرضه کنند نرخ ارز کاهش مییابد و
بازار به آرامش میرسد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اش��اره به
اینکه باید از ظرفیت بازار س��رمایه برای رفع نقیصه
بانک مرکزی استفاده کنیم ،خاطرنشان کرد :قابلیت
بازار س��رمایه در بان��ک مرکزی وجود ن��دارد ،بازار
سرمایه میداند چگونه بازارگردانی کند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار
شود و بازار متشکل اتمسفری قابل
متشکل حاضر 
اجراس��ت که ابزارهای الزم را در اختی��ار دارد اما
فعال بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد ،تصریح
کرد :اگ��ر بانک مرکزی و دولت ،ب��ازار ثانویه را با
مشخصاتی که در نامه به رئیسجمهور ارسال شد
اجرا کنند ،تردید نداش��ته باشید بازار آرامش پیدا
خواهد کرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به
اینکه بانک مرکزی در این بازار غایب است ،گفت:
تنها کاری که بانک مرکزی در طول این س��الها
کرده اس��ت این بوده ک��ه ارز را گرفته و در نهایت
فروخته یا طال را تبدیل به س��که کرده و آن را هم
به فروش میرس��اند .وی با اشاره به اینکه دانش و
مهارت فنی میتواند بازارگردانی کند ولی متاسفانه
این مس��أله در بانک مرکزی وجود ندارد ،افزود :یا
بای��د مدیریت بازار ارز و س��که را به بازار س��رمایه
بس��پاریم یا اینکه دانش و مهارت را از بازار سرمایه
بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.
وی گفت :تالشهای  3ماهه در حال نتیجه دادن
است و دولت پذیرفته تصمیمات کمیسیون اقتصادی
مجلس را در حوزه بازار ارز اجرا کند.
صنایع لبنی وزارت جهاد کش��اورزی را متهم به
گرانی نرخ شیر کردهاند در حالی که سال گذشته
همین صنایع بودند که شیر سرگردان در کشور
ایجاد (ش��یر دامداران را جذب نکردند) و وزارت
جهاد کشاورزی را مجبور به خرید حمایتی شیر
خام از دامداران کردند .وی تصریح کرد :اکنون که
صادرات شیر خش��ک مازاد در حال انجام است،
صنایع لبنی به دنبال واردات شیر خشک و خروج
ارز از کشور هستند و میخواهند جلوی صادرات
شیر خش��ک دامداران را بگیرند .مقدسی با بیان
اینکه دامداران خود ذخایر استراتژیک شیر خشک
دارند ،گفت :ما آمادهایم نیاز شیر خشک صنایع
لبنی را به طور کامل از منابع داخلی تامین کنیم و
نیازی به واردات این محصول نداریم .گفتنی است
صنای��ع لبنی پیش از این تقاضای واردات و ورود
 25هزار تن شیر خشک صنعتی برای تنظیم بازار
را داشتند.
وزارت

مخالفت نمایندگان با تفکیک وزارت کار

نماین��دگان مردم در خانه ملت ب��ا دوفوریت الیحه
تفکیک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مخالفت
کردند .به گزارش خانه ملت ،جمشید انصاری ،رئیس
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در توضیح این
الیحه گفت :تفکیک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و تش��کیل  2وزارتخانه مستقل تعاون و کار و رفاه و
تامین اجتماعی از اولویتهای امروز کشور است .وی
اف��زود :در حال حاضر دولت پیش��نهاد تفکیک این
وزارتخانه را برای حل ابرچالشهای اشتغال و رفاه به
مجلس تقدیم کرده است .انصاری تاکید کرد :بخش
رفاه و تامین اجتماعی نیز در حال حاضر مشکالتی
دارد که در دل وزارت کار رسیدگی به آنها امکانپذیر
نیست ،ضمن اینکه صندوقهای بازنشستگی نیز در
تامین حقوق و مزایای کارکنان خود با مش��کالتی
روبهرو هستند که این دوفوریت میتواند به حل این
مشکل نیز کمک کند .گفتنی است پیش از این نیز
مجلس با تفکیک وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
تشکیل  2وزارتخانه جدید مخالفت کرد.

نوع

 9مرداد

 8مرداد

سکه طرح جدید

3875000

4533000

سکه طرح قدیم

3751000

3951000

نیمسکه

2000000

2200000

ربع سکه

1050000

1080000

سکه گرمی

510000

520000

هر گرم طالی  18عیار

302200

325980

دالر آمریکا

11000

11600

هر اونس طال(دالر)

1219

1222

اعالم جرم
علیه واردکنندگان خودرو

پس از نهایی ش��دن تحقیق��ات در پرونده
تخلفات ثبتسفارش خودرو ،علیه  ۵۳شرکت
واردکننده ب��ا  ۱۲۴اظهارنامه وارداتی ،مدیران
و عوامل دخیل در فس��اد یاد شده اعالم جرم
شده اس��ت .به گزارش تسنیم ،این اعالم جرم
در روزه��ای اخیر و پ��س از تکمیل تحقیقات
وزارت اطالعات به عنوان ضابط خاص دستگاه
قضا درباره نحوه انجام ثبتس��فارش خودروها
در سامانه ثبتسفارش سازمان توسعه تجارت
انجام ش��ده اس��ت .پیشتر نیز اعالم شده بود
از خودروهای یاد ش��ده فقط  1900دس��تگاه
از گمرکات ترخیص ش��ده و مابق��ی با وجود
اظهار توقیف شدهاند .بر اساس شکایت گمرک،
عالوه بر ش��رکتهای س��ودجو که ممنوعیت
ثبتس��فارش واردات خ��ودرو را دور زدهان��د،
مدیران متخل��ف در وزارت صنعت نیز باید در
این باره به مراجع قضایی پاسخگو باشند.

قیمت مرغ از  ۱۰هزار تومان گذشت

رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان پرنده و
ماهی از افزایش قیمت مرغ به  ۱۰هزار و ۱۰۰
تومان خبر داد .مهدی یوسفخانی در گفتوگو
با مهر اضافه کرد :قیمت عمدهفروشی مرغ گرم
در کشتارگاه  ۹۱۰۰تومان ،توزیع در واحدهای
صنف��ی  ۹۲۵۰تومان و مراکز خردهفروش��ی
 ۱۰۱۰۰تومان است .یوس��فخانی ادامه داد:
قیمت خردهفروش��ی مرغ ش��مال نیز ۹۶۰۰
تومان و قیمت عمده مرغ کش��تار ش��مال در
میدان بهمن  ۸۷۰۰تومان است.

رونمایی از کیف پول
مبتنی بر بالکچین

کی��ف پول مبتنی بر زنجیره بالک چین با
حضور معاون وزیر صنعت به صورت آزمایشی
مورد بهرهب��رداری قرار گرفت .به گزارش مهر،
قرار اس��ت کی��ف پول بالکچی��ن به تقویت
بنگاههای متوس��ط و کوچک بپردازد و یکی از
معضالت جدی بنگاههای اقتصادی را برطرف
کند ت��ا هم معامالت اعتباری ای��ن بنگاهها را
توس��عه دهد و هم بر ش��تاب و حجم سرمایه
در گردش آنها بیفزاید .در وضعیت فعلی تأمین
مالی بنگاهها و تأمین سرمایه در گردش مورد
نیاز آنها با راهاندازی س��کوک ،تا حد عمدهای
برطرف خواهد شد ،بدون آنکه به شبکه بانکی
کشور فشار بیاورد.

تورم تولیدکننده به 13/1درصد رسید

بر اساس محاسبات بانک مرکزی در تیرماه
تورم تولیدکننده با  1/1درصد افزایش به 13/1
درصد و ت��ورم نقطه به نقط��ه تولیدکننده با
 10/9درصد رشد به عدد  27/8درصد رسیده
اس��ت .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ،شاخص بهای تولیدکننده
در ایران براساس سال  1395در تیرماه به عدد
 135/6رسید که نسبت به ماه قبل  10/3درصد
افزایش داشته است .شاخص بهای تولیدکننده
در ایران در 12ماه منتهی به تیر 97نس��بت به
 12ماه منتهی به تیر  96بهمیزان  13/1درصد
افزایش یافته است.

