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افق تهران
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كالم نور
خداوند عزوجل به مؤمن تا زمانی که در
حال کمک به برادر مؤمنش باشد ،کمک
میکند ،پس از موعظه بهره گیرید و به
کار نیک رغبت نشان دهید.
امام صادق

تهران

36 / 26

مشهد

34 / 17

خرمآباد

37 / 15

همدان

32 / 9

رشت

31 / 21

یاسوج

34 / 15

زاهدان

36 / 13

یزد

41 / 24

بازار
ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

13000

-1200

یورو

15800

-700
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اخبار

افزایش  60تا  70درصدی
قیمت نوشتافزار

گزارش

رئی��س اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان
نوشتافزار با بیان اینکه مشکلی برای تامین
نوش��تافزار مورد نیاز دانشآموزان در س��ال
جاری وجود ندارد ،گفت 60 :درصد مایحتاج
ای��ن بخش وارداتی اس��ت .موس��ی فرزانیان
در گفتوگ��و با ف��ارس گف��ت 60 :درصد از
نوش��تافزار ،وارداتی است و فقط  40درصد
از کاالهای موجود در این بخش تولید داخل
اس��ت .رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان
نوش��تافزار درباره وضعیت تامین نوشتافزار
در سال جاری ،اظهار داشت :با توجه به ثبت
سفارش و وارداتی که از قبل برای تامین نیاز
مردم در شهریور و مهر امسال صورت گرفته،
خوش��بختانه برای تامین کاالهای مورد نیاز
امس��ال مش��کلی وجود ندارد .وی افزود :اما
ب��ا توجه به مس��ائل اخیر ارزی در کش��ور و
رون��د طوالنی ثبت س��فارش و واردات مواد
اولیه باید به فکر بود تا بعد از س��پری ش��دن
این ایام دچار مش��کل نشویم .رئیس اتحادیه
صنف فروشندگان نوش��تافزار اظهار داشت:
با توجه ب��ه افزایش قیمت مواد اولیه ،قیمت
نوش��تافزار نسبت به سال گذشته  60تا 70
درصد افزای��ش یافته اس��ت .فرزانیان اظهار
داشت :در شرایط فعلی به نظر میرسد برای
تامین نیازهای این بخش از جمله کاغذ باید
ارز بیشتری اختصاص یابد.

اصالح قانون بانک مرکزی در
کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورد

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از آغاز
رسیدگی به مواد مربوط به اصالح قانون بانک
مرکزی در جلسه دیروز این کمیسیون خبر داد.
عامر کعبی در گفتوگو ب��ا خانه ملت ،درباره
جلسه دیروز (شنبه  17شهریورماه) کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :در
نشست کمیسیون اقتصادی ادامه رسیدگی به
مواد مربوط به اص�لاح قانون بانک مرکزی در
دس��تورکار قرار گرفته است .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی یادآور شد:
بررس��ی اختیارات هیات عال��ی و نقش آن در
ساختار جدید بانک مرکزی از محورهای مربوط
به اصالح قانون بانک مرکزی اس��ت که درباره
آن بحث شد .گفتنی است براساس برنامه ،مقرر
شده عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی
با حضور در کمیس��یون اقتصادی گزارشی از
وضعیت ب��ازار ارز و برنامههای این بانک برای
مدیریت بازار به کمیس��یون اقتصادی مجلس
ارائه کند.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور
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خردهفروشی

توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) انجام شد

بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی

ارسال ۲۰۰۰جهیزیه اهدایی برای زوجهای محروم کشور

قیمت خردهفروشی ۱۰گروه مواد خوراکی افزایش یافت

معضل کش��ور نقدینگی و جنگ رسانهای است،
گفت :حقیقتاً نقدینگی یک فرصت است یا تهدید؟
ما زمین و آس��مان را به هم دوختهایم که از فالن
کش��ور فاینانس و پول بیاوریم اما همین پولها را
چه میکنیم؟ نمیتوانیم این
نقدینگ��ی را مدیریت کنیم،
همین میشود که ب ه سمت
بازار میرود و ب��ازار را به هم
میریزد .وی با تأکید بر اینکه
«یکی از نیازه��ای کنونی ما
کمک به ارکان نظام اس��ت و بزرگترین اشتباه،
ب ه دنبال انتقام گرفتن بودن اس��ت» ،گفت :رهبر
معظم انقالب حواسشان به همه چیز است و بابت
همین از دولت حمایت میکنند .در ستاد آمادگی
داریم هر کمکی به دولت و ارکان نظام انجام دهیم.
وی با ابراز اینکه کارهای موردی ستاد دستور مؤکد
رهبر معظم انقالب اس��ت ،گفت :تأمین جهیزیه
برای زوجهای محروم کشور یکی از این کارهاست
که امروز  300جهیزیه از مجموع  2هزار جهیزیه
ارسال خواهد شد .در ماههای آینده اتفاقات بسیار
خوبی در خدماترس��انی به مناطق محروم روی
میدهد .وی یادآور شد :در ستاد اجرایی وقتی به
مردم وصل میشویم  2بهعالوه  2چهار نمیشود،
بلکه وضعیت تصاعد هندسی پیدا خواهد کرد .در
بنیاد برکت با  5میلیون تومان به اندازه  20میلیون
تومان کار کردهایم .در این بخشهای اجتماعی که
توسعه یافته دنبال همین هستیم .در این مراسم،
مدنی ،معاون مشارکتهای اجتماعی بنیاد احسان
برکت نیز گفت :س��االنه  650تا  700هزار ازدواج
در کشور اتفاق میافتد که از این میزان  15درصد
از این ازدواجها دچار مشکالت اقتصادی از جمله
تأمین جهیزیه میشوند .وی افزود :در مناطقی از
کشور جوانانی هستند که حدود  4سال است در
عقد ماندهاند اما وسایل اولیه زندگی را ندارند .وی
با اش��اره به سیاستهای ستاد اجرایی فرمان امام
در این رابطه تصریح کرد :در طرح تأمین جهیزیه
مشارکت NGOها و گروههای جهادی را داشتیم.
مدن��ی راجع به برنامهریزی ب��رای اعطای 2000
جهیزیه اظهار کرد :بر اس��اس برنامه ،تمرکز روی
مجموعههایی (خیریهها و گروههای جهادی) است
که بخش زی��ادی از راه تأمین جهیزیه را رفتهاند.
در ح��ال پیگیری در  3مرکز در تهران هس��تیم
تا  100ه��زار پک لوازمالتحری��ر را تا اول مهرماه
آماده کنیم .به گزارش تس��نیم ،جهیزیه اهدایی
رهبر معظم انق�لاب به زوجهای محروم کش��ور
شامل یک دس��تگاه یخچال ،ماشین لباسشویی،
فرش ،جاروبرقی ،اتو ،س��اعت ،س��رویس ظروف
آشپزخانه ،س��رویس قابلمه ،اجاق گاز ،تلویزیون،
پتو و ...است .بنا بر این گزارش ،هدف اصلی ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) محرومیتزدایی در
مناطق کمبرخوردار است ،این هدف البته از طریق
توانمندسازی اقتصادی و اشتغالزایی در این مناطق
در حال تحقق است.

درصد کاهش داش��ت؛ بهای سایر اقالم ثابت بود.
قیمت تخم مرغ معادل یک درصد افزایش داشت و
شانهای  ۱۳۸تا  ۲۲۰هزار ریال فروشرفت .در این
هفته در گروه برنج ،بهای برنج وارداتی غیرتایلندی
معادل  0/4درصد و برنج ایرانی درجه یک و درجه
 2به ترتیب  1/6درصد و  3/4درصد افزایش یافت.
در گروه حبوب ،قیمت لوبیا چیتی بدون تغییر بود.
به��ای عدس معادل  0/5درصد کاهش یافت ولی
قیمت س��ایر اقالم بی��ن  0/2درصد تا  0/4درصد
افزایش داشت .در هفته مورد بررسی ،در میادین
زی��ر نظر ش��هرداری ،لیمو ش��یرین و موز عرضه
نمیشد .س��ایر اقالم میوه و سبزی تازه ،بـه نرخ
مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروش��یهای سطح شهر اقالم میوه و سبزی
تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای تازه
به��ای هلو معادل  0/5درصد ،خربزه  3/1درصد و
هندوانه  19/1درصد کاهش داش��ت ولی قیمت
سایر اقالم بین  2/9درصد تا  12/6درصد افزایش
یافت .در گروه سبزیهای تازه ،بهای گوجهفرنگی
معادل  9/3درصد ،بادنجان  3/8درصد ،کدو سبز
 0/1درصد و سیبزمینی  1/3درصد افزایش یافت
ولی قیمت س��ایر اق�لام بین  1/1درص��د تا 5/1
درصد کاهش داشت .در هفته مورد گزارش بهای
گوشت گوس��فند معادل  2/2درصد ،گوشت تازه
گاو و گوساله  0/4درصـد و گوشت مرغ  2/3درصد
افزایش یافت .در این هفته قیمت قند معادل 0/3
درص��د ،ش��کر  0/6درصد و چ��ای خارجی 0/1
درص��د افزایش یافت ولی بهای روغن نباتی مایع
 0/3درصد کاهش داش��ت؛ قیم��ت روغن نباتی
جامد ثابت بود.

گروه اقتصادی :رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) با بیان اینکه تمام دنیا حس��رت داش��تن
رهب��ر معظم انقالب را دارن��د ،گفت :هر که از این
انقالب برخوردارتر ،ناراضیتر و هر که کمبرخوردارتر
راضیتر اس��ت .ب��ه گزارش
تس��نیم ،محمد مخب��ر در
آیین ارس��ال  2هزار جهیزیه
اهدایی رهب��ر معظم انقالب
به زوجه��ای مناطق محروم
کش��ور اظه��ار ک��رد :مدتی
اس��ت در ستاد یکسری کارها در حال انجام است
که انسان احساس شعف میکند .وی با بیان اینکه
دس��تورات رهبر معظم انقالب بر این است که هر
چه در توان است بدون هیچ مضایقهای در اختیار
مردم محروم قرار گیرد ،تصریح کرد :هر که از این
انقالب برخوردارتر ،ناراضیتر و هر که کمبرخوردارتر
راضیتر اس��ت .وی با ی��ادآوری اینکه تفاهمنامه
درمان نوزادانی که احتیاج به کاشت حلزون دارند
هفته گذش��ته امضا شد ،تصریح کرد :رهبر معظم
انقالب روی نرخ رشد جمعیت حساس هستند که
یکی از موانع این مساله مشکالت مربوط به تأمین
جهیزیه ،مس��کن و ...است .در ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام روی این مس��ائل از جمله اشتغال با
مدلهای مختلف در حال کار هستیم و کل ستاد
روی این موضوع متمرکز شده است .رئیس ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اش��اره به اجرای
پروژههای اشتغالزایی در مناطق کمترتوسعهیافته،
گف��ت :ب��ر این اس��اس تاکنون  400هزار ش��غل
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم طی  5سال اخیر
ایجاد شده و قطعاً در  5سال آینده این رقم افزایش
خواهد یافت .مخبر با اعالم اینکه «مسکن محرومان
را ساماندهی کردهایم که تاکنون  11هزار واحد آن
تکمیل و تحویل ش��ده است» ،افزود :بعد از اینکه
بنیاد برکت احس��ان سامان گرفت تأمین جهیزیه
با هدفگذاری انجام ش��د .در برکت احسان هم هر
کاری که در حال انجام اس��ت ب��ر این محور بوده
اس��ت .وی تأکید کرد :باید قبول کنیم در جنگ
تمامعیار اقتصادی و رسانهای قرار داریم که از جنگ
8ساله سختتر و البته سهلتر است .امروز کل ایران
درگیر این جنگ است؛ در جنگ 8ساله بخشی از
کشور درگیر بود و  90درصد مردم زندگی خودشان
را میکردند .امروز اینگونه نیست؛ امروز همه ملت
ایران هدف هستند و یکی از مهمترین بحثهایی را
که دنبال میکنند این است که نظام را هدف قرار
دادهاند .وی ادامه داد :در جنگ 8ساله واقعاً چیزی
نداشتیم ،هر تکه از کشور دنبال یک موضوع بود اما
امروز کشور منسجم است ،سهلتر از این جهت که
در کشور زیرساختهای بسیار زیادی داریم که با
دوران جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست .ایران یک
کشور پرنعمت است ،در هلند که بهاندازه مازندران،
گیالن و گلس��تان اس��ت  730میلیمتر بارندگی
ساالنه دارند اما  85میلیارد دالر صادرات محصوالت
کش��اورزی دارند .مخبر با بیان اینکه بزرگترین

قیم��ت لبنی��ات ط��ی ی��ک س��ال 38/4
درص��د ،تخمم��رغ  51/8درص��د ،برن��ج 12/4
درص��د ،حب��وب  3/1درص��د ،میوهه��ای ت��ازه
 92/6درصد ،س��بزیهای تازه  ۳۴درصد ،گوشت
 ۳۶درصد ،مرغ  34/7درصد و روغن  10/8درصد
گران ش��د .به گزارش مهر ،آمارهای رسمی بانک
مرکزی از قیمت خردهفروش��ی کاالهای اساسی
با نوس��انات ج��دی مواج��ه بوده اس��ت؛ قیمت
خردهفروش��ی لبنی��ات در هفت��ه منتهی به نهم
ش��هریورماه امسال نس��بت به هفته مشابه سال
قب��ل  38/4درصد ،تخمم��رغ  51/8درصد ،برنج
 12/4درص��د ،حب��وب  3/1درصد ،میوههای تازه
 92/6درصد ،س��بزیهای تازه  ۳۴درصد ،گوشت
قرمز  ۳۶درصد ،گوش��ت م��رغ  34/7درصد ،قند
و ش��کر  22/9درصد ،چ��ای  22/6درصد و روغن
نباتی  10/8درصد رش��د داش��ته است .بر اساس
گزارش قیمت خردهفروش��ی در هفته منتهی به
نهم شهریور امسال قیمت  ۱۰گروه نسبت به هفته
قبل از آن افزایش داشت و یک گروه کاهش یافت.
بر این اساس ،در هفته منتهی به نهم شهریورماه
نرخ لبنیات  0/4درصد ،تخممرغ یک درصد ،برنج
 1/7درصد ،حبوب  0/4درصد ،میوههای تازه 2/2
درصد ،س��بزیهای تازه  0/2درصد ،گوشت قرمز
 1/8درصد ،گوش��ت مرغ  2/3درصد ،قند و شکر
 0/4درصد و چای  0/1درصد نسبت به هفته قبل
از آن افزایش و نرخ روغن نباتی  0/2درصد کاهش
یاف��ت .در هفته م��ورد گزارش در گ��روه لبنیات
نسـبت بـه هفته قبل بهای ماست غیرپاستوریزه
معادل  2/7درصد و ماست پاستوریزه  0/9درصد
افزایش یافت ولی قیمت پنیر غیرپاستوریزه 0/1
کار

بیاطالعی کارگران از شرایط بیمهای خود و معوق ماندن حقوق آنها

 400کارگر داروگر بازهم به تعطیالت اجباری رفتند
ح��دود  ۴۰۰کارگ��ر داروگر برای بار س��وم به
تعطی�لات اجباری رفتند .این کارگران به مدت ۲
ماه حقوق معوق دارن��د و از  ۲۹مرداد ماه تاکنون
به بهانههای مختلف از سوی کارفرما به محل کار
نرفته و بیکار بودهاند .به گزارش تسنیم ،حدود 400
کارگر قراردادی و رسمی شاغل در کارخانه داروگر
برای سومین بار به تعطیالت اجباری رفتند .این
کارگران که تعدادشان حدود
 400نف��ر و مح��ل کار آنها
جاده قدیم کرج است ،گفتند
کارفرمای آنها از روز دوشنبه
( 29م��رداد م��اه  )97تم��ام
کارگران شاغل را به تعطیالت
تابستانی فرس��تاده و تا  5مهر ماه  97در  3نوبت
آن را تمدید کرده اس��ت .به گفت��ه این کارگران،
سال گذشته نیز فعالیت محل کارشان در چندین
نوبت متوقف ش��ده بود و بابت این ایام کارفرما از
مرخصی کارگران کس��ر کرده ب��ود .این کارگران
مدعی هس��تند  2ماه حق��وق معوق دارن��د و از
شرایط بیمهای خود بیاطالع هستند .طبق آخرین
اظهارات این کارگران؛ یک هفته بعد از  29مردادماه
از س��وی کارفرما پیامکی برای کارگران مبنی بر
اینکه تعطیالت تا یک هفته دیگر ادامه دارد ارسال
شد و وقتی به صورت حضوری به کارخانه مراجعه
کردند مشاهده کردند بر سردر کارخانه بنری نصب

و روی آن نوشته شده به منظور تعمیرات و افزایش
راندمان تولید این مجموعه تا  2هفته کاری دیگر
تعطیل اس��ت .این در حالی است که حدود 450
کارگر قراردادی و رس��می ش��اغل در  2کارخانه
تولیپرس و بستهبندی البرز نیز برای سومین بار
به مرخص��ی اجباری رفتند .از ق��رار معلوم محل
اس��تقرار  2کارخانه تولیپرس و بستهبندی البرز
در مجاورت یکدیگر اس��ت و
هر دو کارخانه توسط مالک و
مدیری یکسان اداره میشود
ک��ه ای��ن دو کارخان��ه نی��ز
زیر مجموعه ش��رکت داروگر
هستند .محمدرضا فرزعلیان،
عضو هیات مدیره کانون ش��وراهای اس�لامی کار
اس��تان تهران درباره مشکالت این کارگران گفت:
پیگیر موضوعات این کارگران هستیم .کارفرما تا
این لحظه مدعی این است که شرکت تعطیل نشده
اس��ت ،فقط تعطیالت تابستانی به منظور افزایش
راندم��ان تولی��د و تعمیرات افزایش یافته اس��ت.
رئیس شوراهای اس�لامی کار غرب تهران با بیان
اینکه متاسفانه روزانه شاهد تعطیلی مجموعهها و
شرکتهای معتبر تولیدی در کشور هستیم ،ادامه
داد :از دولت و مسؤوالن درخواست داریم با جدیت
به این موضوعات ورود کنند تا راهکاری برای خروج
از وضعیت بحرانی بنگاههای تولیدی بیندیشند.
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