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كالم نور
ای مردم! خدای شما یکی است ،پدر شما
یکی است ،همه شما از آدم و آدم از خاک
است .محترمترین شما نزد پروردگار
پرهیزکارترین شما است و عرب را به
عجم برتری و امتیازی نیست مگر به تقوا.
حضرت محمد

نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم
 ۱۷۰۰تومان

یک مقام مس��ؤول گفت ب��ا توجه به افزایش
هزینهه��ای تولی��د ،انتظ��ار میرود ن��رخ خرید
تضمینی گن��دم حداق��ل  ۱۷۰۰توم��ان اعالم
ش��ود .علیقلی ایمانی ،رئیس بنیاد توانمندسازی
گندمکاران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،
از وضعیت مساعد تولید گندم خبر داد و گفت :با
توجه به بارشهای مناسب بهاره ،امسال وضعیت
خرید در اس��تانهای سردسیری نسبت به مدت
مشابه سال قبل پیشی گرفته اس��ت .وی افزود:
تاکنون بیش از  ۹میلی��ون و  ۶۰۰هزارتن گندم
از کش��اورزان خریداری ش��ده است و پیشبینی
میشود امسال میزان خرید از مرز  ۱۰میلیون تن
عبور کند .ایمانی درباره آخرین وضعیت مطالبات
گندمکاران گفت :مطالبات کشاورزانی که تا ۲۲
خرداد گندم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی
دادند ،به طور کامل تسویهحس��اب شده است و
مابقی کش��اورزان ک��ه از  ۲۲خرداد به بعد گندم
خود را تحویل دادند ۵۰ ،درصد مطالبات خود را
دریاف��ت کردهاند .ایمانی با انتقاد از عدم تعهدات
دولت به قانون خرید تضمینی در  2سال گذشته
گفت :اگر امس��ال قیم��ت خرید تضمینی گندم
مطابق با ت��ورم و هزینههای تولید افزایش نیابد،
این احتمال وجود دارد که کشت گندم تحت تأثیر
این موضوع قرار بگیرد ،چرا که در چند ماه اخیر
نرخ ادوات کش��اورزی  ۳۰درصد و س��موم ۱۰۰
درصد افزایش داش��ته اس��ت .وی ادامه داد :اگر
دولت در س��ال زراعی جدید تدبیری برای واقعی
شدن نرخ محصوالت نداشته باشد؛ مطمئنا ضریب
خوداتکایی گندم کاهش یافته و واردات مجددا از
سر گرفته خواهد شد.

بیم ه اتکایی داخلی آماده
جایگزینی بیمههای خارجی

مع��اون وزیر راهوشهرس��ازی گفت بیمههای
اتکای��ی خارجی توقف فعالیت خ��ود را به تاریخ
تحریمه��ای نفتی موکول کردن��د که در صورت
رفتن آنها بالفاصله بیمهه��ای داخلی جایگزین
خواهد شد .به گزارش فارس ،محمد راستاد دیروز
از برگزاری مراس��م روز جهانی دریانوردی در 17
شهریورماه امسال خبر داد و افزود :در این مراسم
دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی حضور دارد که
برای نخستینبار است به ایران سفر میکند .وی
در ادامه گفت :امسال در بنادر تجاری تا تاریخ 12
شهریور  61/7میلیون تن کاال تخلیه و بارگیری
ش��د که نسبت به س��ال قبل  9/2درصد کاهش
داش��ت .راستاد ادامه داد :تا تاریخ مذکور در سال
جاری با کاهش  16/6درصدی واردات غیرنفتی
مواجه بودیم و به رقم  11/7میلیون تن رسیدیم.
مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود :در
بخش صادرات غیرنفتیها هم تا  12شهریور 1/2
درصد کاهش داشتیم و به رقم  22/7میلیون تن
رسیدیم .راستاد گفت :بیمههای ( P&Iاتکایی)
موض��وع عدم حضور در ایران را به تاریخ  13آبان
و تحریمهای دوم آمریکا موکول کردند .وی ادامه
داد :م��ا این آمادگ��ی را داریم که به محض قطع
بیمههای اتکایی خارجی از طریق بیمههای اتکایی
داخلی پوشش  P&Iکشتیها را اجرا کنیم.
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کارشناسان و مردم از متالطم شدن بازار و بیتوجهی دولت به گرانیها انتقاد کردند

گرانیها نتیجه بیتدبیریها!

رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتوگو با «وطن امروز» خبر داد:
بالتکلیفی  80هزار کانتینر کاال و مواد اولیه در گمرکات
گروه اقتصادی :نوس��ان قیم��ت دالر در ماههای
اخیر بهانهای ش��د تا قیمت کاالهای اساس��ی به
طور چش��مگیری در بازار افزایش یابد که نتیجه
آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار نیست.
با وجود آنکه بس��یاری از اقالم اساس��ی از جمله
حبوبات ،برنج ،مرغ ،تخممرغ و میوه تولید داخل
است اما افزایش قیمت دالر بهانهای شده تا قیمت
این کاالها به طور چشمگیری در بازار افزایش یابد
که نتیجه آن چیزی جز کوچک شدن سفره خانوار
نیست .طی ماههای اخیر همزمان با ماراتن افزایش
نرخ دالر ،بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانههای
تولیدی به سبب کمبود یا گرانی مواد اولیه اقدام
به افزای��ش  2تا  3برابری قیمت محصوالت خود
کردهان��د که این امر با انتقاد ش��دید مغازهداران و
خریداران روبهرو ش��ده اس��ت ،چرا که تمام افراد
نسبت به آینده نگرانیهایی دارند و نمیدانند قرار
است چه اتفاقی در آینده رخ بدهد .دبیرکل خانه
صنعت و معدن ایران در گفتوگو با «وطنامروز»،
درب��اره گرانیهای اخی��ر در ب��ازار و بیبرنامگی
مسؤوالن برای ساماندهی آن ،گفت :بازار به حال
خود رها ش��ده است و بیثباتی قیمتها در کنار
بیبرنامگیهای مس��ؤوالن در ساماندهی اقتصاد
کشور موجب شد تا دود این بیتدبیریها به چشم
مردم برود .سیدمحمدرضا مرتضوی با بیان اینکه
دولت متاس��فانه آزادسازی
اقتصاد را با رهاسازی اشتباه
گرفت��ه اس��ت ،تصریح کرد:
اقتص��اد کش��ور اکن��ون در
شرایطی است که همه چیز
رهاس��ت و این رهاس��ازی و
گرانی قیمتها موجب شده تا دیگر سفرهای برای
مردم باقینماند .وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور
در شرایط خوبی نیست ،گفت :بیثباتی قیمتها،
کمب��ود مواد اولی��ه کارخانهه��ا و بیاعتمادی به
اظهارات مس��ؤوالن اجرایی در س��اماندهی بازار
نابسامان کشور ،آرامش را از مردم گرفته است که
ریش��ه این معضالت در بالتکلیفی و بالتصمیمی
بخشهای باالدستی و دستگاههای دولتی است.
این فعال بخش خصوصی افزود :اقتصاد کش��ور با
بازرسی و نشان دادن انبارها در تلویزیون همچنین
بگیر و ببند س��اماندهی نمیش��ود ،بلکه نیازمند
کاری قوی اس��ت که مهمترین آن فرهنگسازی
و اعتمادس��ازی اس��ت .وی گفت :وقتی دولت در
شرایط سخت اقتصادی هیچ توجهی به راهکارها
و مشاورههای انجمنهای صنفی نمیکند یا از آنها
کمک نمیخواهد تا با خرد جمعی مشکالت حل
شود ،باید انتظار داشت شرایط اقتصادی روز به روز
برای مردم س��ختتر شود .مرتضوی تصریح کرد:
برخی بانکها و دس��تگاهها و نهادهای دولتی به
ت الزم از دولت ،اقدام به
جای ارائه راهکار و حمای 
خرید طال ،سکه و ارز میکنند تا سرمایههایشان
حفظ شود ،بنابراین باید پذیرفت بر کشتی متالطم
اقتصادی سوار هس��تیم .دبیرکل خانه صنعت و
معدن ایران اظهار داشت :ترامپ با تهدید تحریم
ایران ،یک تکانه مختصر در اقتصاد کش��ور ایجاد
ی در داخل موجب
کرد اما بیتدبیری و بیبرنامگ 
شد کشور خودش به استقبال محدودیتها برود،
چرا که اقتصاد کشور اکنون در شرایط بالتکلیفی
بس��ر میبرد .وی افزود :چرا دولت باید مانع ورود

 80ه��زار کانتینر کاال و مواد اولیه کارخانجات در
گمرکات و اس��کلهها ش��ود؟ در چنین شرایطی
میبینیم که خود دولت به نابسامانیهای اقتصادی
و بالتکلیفیه��ا دام��ن میزن��د .وی اف��زود :اگر
ی اقتصادی نمیتوانند اقتصاد کشور
وزارتخانهها 
را ساماندهی کنند ،بخش عمدهای از مسؤولیتها
را ب��ا اخذ تضامین و تعه��د به بخش خصوصی و
اتاقهای بازرگانی واگذار کنند.

■■چرا نظارتی بر بازار وجود ندارد؟

در این میان ،فراهانی یکی از خواربارفروش��ان
ش��رق تهران در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
میگوی��د :هر روز اقالم مورد نیاز را باید گرانتر از
روز قبل تهیه کرد و معلوم نیس��ت قرار است چه
اتفاقی بیفتد .وی تصریح کرد :با توجه به افزایش
شدید قیمتها ،خبری از مشتری نیست .یکی از
خریداران اقالم اساس��ی نیز گف��ت :با وجود آنکه
بسیاری از مسؤوالن دولتی قول داده بودند قیمت
کاالهای اساسی افزایش نخواهد یافت ،این سوال
مطرح است که چرا نظارتی بر بازار نیست و کسی
به وضعیت اقتصادی رس��یدگی نمیکند .یکی از
مس��تمریبگیران نیز گفت :قیمت گوشت ،برنج
ایرانی ،تخممرغ ،میوه و  ...که تولید داخل اس��ت
چه ارتباطی با نرخ دالر دارد که تمام فروشندگان
و مغازهداران دلیل اصلی افزایش قیمتها را نوسان
نرخ ارز مطرح میکنند .یکی
از فروشندگان فروشگاههای
زنجیرهای نیز در پاسخ به این
سوال که چرا اکثر قفسههای
مواد ش��وینده خالی اس��ت؟
افزود :م��واد اولی��های وجود
ندارد که تولیدکنن��دگان بخواهند تولید کنند و
گفتههای افراد مبنی بر احتکار در انبارها صحت
ن��دارد ،چرا که ام��روز بزرگتری��ن کارخانههای
تولیدی مواد شوینده خطوط تولید خود را به سبب
نبود مواد اولیه تعطیل کردهاند .این فروش��نده از
افزایش  30تا  50درصدی قیمت مواد ش��وینده،
آرایش��ی و بهداش��تی در روزهای اخیر خبر داد.
قاسمعلی حسنی ،دبیر کل بنکداران مواد غذایی
نیز با اشاره به اینکه بازار اقالم اساسی در بیم ،امید
و سکوت به س��ر میبرد ،اظهار کرد :طی ماههای
اخیر ،قیمت اقالم اساس��ی با نوس��اناتی در بازار
روبهرو اس��ت که به همین دلی��ل تمام بنکداران
منتظرند ببینند وضعیت تحریمها و نوسان نرخ ارز
به کدام سمت و سو پیش خواهد رفت .وی با اشاره
ب��ه اینکه امکان پیشبینی ب��ازار در روزهای آتی
وجود ندارد ،گفت :وضعیت بازار اقالم اساس��ی به
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی بستگی دارد و
به همین دلیل نمیتوان پیشبینی خاصی را راجع
به بازار اقالم اساس��ی در روزهای آتی داشت .علی
رجبی ،رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات تهران
نیز درباره گرانیهای اخیر در بازار اظهار کرد :طی
ماههای اخیر قیمت ظروف بستهبندی با نوساناتی
در بازار روبهرو شد که این موضوع قیمت تمامشده
تولید را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت .به گفته
وی ،ب��ا توجه به افزایش هزینههای تولید ،ظروف
بس��تهبندی و ...کارخانههای لبنی چ��ارهای جز
افزایش قیمت محصوالت خود نداشتهاند .رجبی
از افزایش  7ت��ا  76درصدی محصوالت مختلف
لبنی خبر داد.

رمزگشایی از ادعای روحانی مبنی بر ایجاد  2میلیون شغل

اشتغالاستارتاپهابهنامدولتتمامشد!

دولت در حالی  ۲میلیون ش��غل ایجاد شده
طی  3سال اخیر را به نام خود تمام کرد که این
تعداد شغل عمدتا ناشی از اشتغال غیربیمهای
بوده و ارتباطی به سیاس��تهای اش��تغالزایی
دول��ت ندارد .به گزارش مهر ،س��ازمان برنامه و
بودجه اخیرا گزارشی منتش��ر کرد که کارنامه
ش��اخصهای بازار کار از س��ال  ۹۲از رشد 2/7
میلیون نفری جمعیت فعال ،رش��د  ۲میلیونی
جمعیت ش��اغل و همچنین افزایش  ۷۲۱هزار
نفری جمعیت بیکار حکای��ت دارد« .عدم اقدام
شایس��ته دولت درباره کاهش ن��رخ بیکاری»،
سومین س��وال از س��واالت پنجگانه تعدادی از
نماین��دگان مجل��س از رئیسجمه��ور بود که
در جلس��ه هفته گذش��ته مجلس مطرح شد.
حسن روحانی در پاس��خ به این سوال با تاکید
بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی
داشتیم ،گفت« :در زمینه بیکاری کارنامه دولت
یازدهم و دوازدهم بس��یار درخشان است .سال
 ۸۴تا  ۹۱اش��تغال خالص ما  ۱۰هزار نفر بوده
اس��ت .در طول  ۵سال گذشته اشتغال خالص،
۲میلیون و  ۷۰۰هزار نفر بوده اس��ت و این هنر
دولت یازدهم و دوازدهم است» .در پایان جلسه
سوال از رئیسجمهور ،قانع نشدن اکثریت قاطع
نمایندگان مجلس از پاس��خهای رئیسجمهور
در این زمینه نش��ان داد که تفاوت وسیعی بین
دیدگاهه��ای مجل��س و دولت درب��اره اقدامات
اشتغالزایی دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد.
در عین حال ،دولت یازدهم در حالی کل عملکرد
سال  ۹۲را جزو عملکرد خود محسوب کرده که
در تابس��تان  ۹۲دولت را تحویل گرفت و عمده
اش��تغال ایجاده شده در س��ال مذکور ،طبیعتا
حاصل سیاستهای دولت دهم بوده است .بر این
اساس دولت در حالی عملکرد خود را بزرگنمایی
میکند که آمار درس��ت اشتغال خالص ایجاد

شده (فارغ از اینکه ناشی از سیاستهای دولت
بوده باشد یا خیر) ،از  2روش قابل احصاء است؛
اول اینکه براساس این گزارشها ،خالص اشتغال
س��االنه در دولت یازدهم (دوره زمانی تابستان
 ۹۲تا تابس��تان  )۹۶حدود یک میلیون و ۶۰۰
هزار فرصت شغلی بوده است و همین آمار در
دولتهای نهم و دهم (دوره زمانی تابستان ۸۴
تا تابس��تان  )۹۲حدود  ۶۰۰هزار ش��غل بوده
است .همچنین براساس این گزارشها ،خالص
میزان اشتغال ایجادشده در دولت یازدهم (دوره
زمانی س��الهای  ۹۲تا  ،)۹۶حدود ۲میلیون
نفر بوده است .همچنین خالص میزان اشتغال
ایجادشده در دولتهای نهم و دهم (دوره زمانی
سالهای  ۸۴تا  )۹۲حدود  ۷۲۰هزار نفر بوده
است .مرکز پژوهشهای مجلس  ۵شهریورماه
جاری گزارش��ی ب��ا عنوان «بررس��ی تحوالت
مهم بازار کار ایران در دوره پاییز س��ال ۱۳۹۳
تا زمس��تان سال »۱۳۹۶منتش��ر کرد .در این
گزارش آمده است« :جنس اشتغال ایجاد شده
طی  3/5سال منتهی به زمستان سال ،۱۳۹۶
بویژه در فصول مؤخرتر ،از جنس��ی اس��ت که
نمیتوان آن را به سیاستهای اقتصادی دولت،
بویژه سیاس��تهایی که با عنوان سیاستهای
اشتغالزایی یاد میشود نسبت داد .کارشناسان
به استناد گزارشهای بازار کار و گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس معتقدند عمده این اشتغال
 2میلیون نفری ،ناش��ی از مشاغل استارتاپی
است که عمدتا بهصورت خودجوش و مستقل
از سیاستهای اشتغالزایی دولت طی سالهای
اخیر رونق گرفته اس��ت .ف��ارغ از مواردی که
گفته ش��د ،گزارش رسمی مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد بخش عمده  2میلیون
شغل ایجاد شده ،اشتغال ناقص و فاقد پوشش
بیمهای بوده است».

معیشت

نماینده کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد

حداقل معیشت کارگران ۴میلیون و ۸۵هزار تومان
نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار با بیان
اینکه در دیماه س��ال گذش��ته س��بد معیشت
کارگران برای یک خانوار  ۳/۳نفری  2میلیون و
 ۶۷۰هزار تومان تعیین شده بود ،گفت :این رقم با
گرانیهای اخیر به  ۴میلیون
و  ۸۵ه��زار تومان رس��یده
است .به گزارش تسنیم ،علی
خدای��ی در مصاحبه با رادیو
افزود :مطابق ماده  41قانون
کار ،ش��ورای عالی کار همه
ساله موظف به تعیین میزان حداقل مزد کارگران
برای نقاط مختلف کش��ور ی��ا صنایع مختلف با
توجه به  2معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت»
اس��ت .وی همچنین اظهار داشت :بند یک ماده
 41قانون کار تصریح دارد بر تعیین «حداقل مزد
کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود»
و همینطور بند دوم این قانون میگوید «حداقل
مزد بدون در نظر گرفتن مش��خصات جسمی و
روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده باید
به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط

را تامین کن��د» .نماینده کارگران در ش��ورای
عالی کار گفت :کارگ��روه مزد در حال حاضر با
مش��ارکت بین گروههای کارگری ،کارفرمایی و
دولت در کشور شکل گرفته اس��ت .وی افزود:
این کارگروه دی ماه س��ال
گذش��ته س��بد معیش��ت
کارگران را با احتس��اب یک
خانوار  3/3نفری  2میلیون
و  670ه��زار تومان تعیین
کرده ب��ود .خدایی تصریح
ک��رد :برآوردهای��ی که در هفته نخس��ت تیر و
همینطور هفته سوم مردادماه سال جاری انجام
شده نشان میدهد عدد سبد معیشت کارگران 4
میلیون و  85هزار تومان است یعنی درآمد یک
خانواده  3/3نفری باید این میزان باشد تا بتواند
حداقلهای یک زندگ��ی را تامین کند .وی در
ادامه یادآورشد :این مساله با گروههای کارفرمایی
و دولت نیز در میان گذاش��ته شده و در نهایت
عددی که امروز به عنوان حداقل برای معیشت
خانوار در نظر گرفته شود باید بین  3میلیون و
 700تا  4میلیون و  85هزار تومان باشد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

14200

-500

یورو

16500

460

پوند

18174

618

درهم امارات

3861

144

ین ژاپن

12721

435

ریالعربستان

3784

137

یوآن چین

2076

74

لیرترکیه

2120

70

دینار کویت

46682

1336

دینار عراق

11/6

0/4

دالر کانادا

10698

348

روبل روسیه

206

6

روپیه هند

196

5

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4256000

50000

طرح جدید

4530000

-50000

نیم سکه

2254000

10000

ربع سکه

1203000

50000

سکه

سکه گرمي

612000

-

هر مثقال طال

1581000

21000

یک گرم طالی  18عیار

365000

4850

یک گرم طالی  24عیار

486600

7080

هر اونس طال

(1194/57دالر)

2/39

هر اونس نقره

(14/19دالر)

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/08

-0/11

برنت درياي شمال

77/48

-0/11

اوپک

75/77

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

137714/2

-0/20

شاخص  30شركتبرتر

6696/4

0/76

شاخص  50شركتبرتر

5949/6

-0/39

شاخص بازار اول

101317/7

-0/28

شاخص بازار دوم

274937/6

-0/04

شاخصصنعت

125847/8

-0/19

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن ايران
كرب 

9117

10/2

نبجنورد
سيما 

4809

9/15

ت بيمه
ي صنع 
سرماي ه گذار 

5306

8/93

فيبر ايران

8845

7/58

ح .موتورسازانتراكتورسازي

3376

6/94

سرمايهگذاري نور كوثر ايرانيان

1200

5/54

34641

5

21166

5

5719

4/99

ن خراسان
قند شيري 
نبهبهان
سيما 
سايران
فروسيلي 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فنرسازيخاور

897

-9/94

ح .سرمايهگذارينيرو

138

ي البرز
ح .سرمايهگذار 

580

-9/66

ن قائن
ح .سيما 

11498

-9/25

ح.پگاهآذربايجانغربي

1557

-6/88

توليد مواد اوليهداروپخش

6004

-5

4595

-4/37

5595

-4/33

2668

-4/2

موتوژن
ن منگنز ايران
معاد 
آبسال

تاالربینالملل

-9/8

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25952

12

نیکی ژاپن

22599

-100

بورسشانگهای

2704

-46

بورساسترالیا

6339/2

-59/7

