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تقویم امروز
■■محاكم�ه و ص�دور حك�م تع�دادي از
جنايت�كاران رژيم پهل�وي در دادگاه انقالب
اسالمي1357 -ش
■■درگذشت اديب شهير و عارف بزرگ ايراني
«شيخ فريدالدين عطار نيشابوري» 627 -ق
■■آغاز استفاده از «حق وتو» در سازمان ملل
متحد1946 -م
■■شهادت «س�يدعباس موس�وي» دبيركل
حزباهلل لبنان1992 -م
■■شهادت «شيخ راغب حرب» روحاني مبارز
ضدصهيونيستي1984-م
■■تأس�يس كتابخان�ه ب�زرگ «ه�اروارد»
بزرگتري�ن كتابخان�ه دانش�گاهي جه�ان
 1638م■■مرگ «جيمز رابينسون» مورخ و فيلسوف
آمريكايي1936-م

خبر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

رانت  ۵۰هزار میلیاردی ارز دولتی

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت:
در واردات کاالهای اساس��ی با استفاده از ارز
نیمایی بی��ش از  ۵۰هزار میلیارد تومان رانت
وجود دارد که مش��خص نیست به جیب چه
کسی میرود .علیاکبر کریمی در گفتوگوی
ویژه خبری با بیان اینکه نظام توزیع کش��ور
دچ��ار اختالالتی اس��ت ک��ه بخش��ی از آن
ساختاری و بخشی دیگر مدیریتی است ،اظهار
داش��ت :در حالی ک��ه ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات  ۲۵قلم گروه کاالی اساسی اختصاص
مییابد ،سازوکارهایی که بتواند کاالهای وارد
ش��ده را با قیمت مناس��ب ب��ه جامعه هدف
برس��اند دچار اختالل است .وی گفت :امسال
 ۱۴میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی
به کش��ور اختصاص یافت و در بودجه س��ال
آین��ده هم همین مقدار در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .کریمی با اشاره به اختالف ارز نیمایی
و ارز آزاد افزود :در واردات کاالهای اساس��ی با
استفاده از ارز نیمایی بیش از  ۵۰هزار میلیارد
تومان رانت وجود دارد که مش��خص نیس��ت
به جیب چه کس��ی میرود .عضو کمیسیون
اقتصادی مجل��س افزود :با وجود هش��دارها
ب��رای جلوگیری از قاچ��اق دام زنده در چند
ماه اخیر متأسفانه اقدام جدی برای جلوگیری
از این پدیده نش��ده است .کریمی با اشاره به
ظرفیت باالی مرغداریهای کشور برای تولید
مرغ گفت :انبوه مرغداریها به علت مشکالت
مختلف در کش��ور تعطیل هس��تند؛ اگر این
واحدهای تولیدی م��ورد حمایت قرار گیرند،
میتوان به افزایش تولید مرغ در کشور امیدوار
ب��ود .حمید ورناصری هم در این برنامه اظهار
داشت :برای تأمین نهادههای دامی مورد نیاز
امسال هفت و نیم میلیون تن ذرت به کشور
وارد ش��ده اس��ت که این میزان سال گذشته
 ۶میلی��ون و  ۱۰۰هزار تن ب��ود .مدیرعامل
شرکت پش��تیبانی امور دام کشور گفت :آمار
تولید جوجه یک روزه در دیماه امسال ۱۲۱
میلیون قطعه اس��ت که در مقایس��ه با مدت
مشابه پارسال  ۱۷میلیون قطعه افزایش یافته
اس��ت .وی اف��زود :واردات دام زنده بر قیمت
گوش��ت قرمز تأثیر خواهد داش��ت .در ادامه
محمدرضا کالمی ،مدیرکل تنظیم بازار وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت گفت :برنج وارداتی،
روغننباتی و تخممرغ به وفور با قیمت مصوب
در کش��ور در ح��ال توزیع اس��ت .وی افزود:
واردات دام مولد و کشتاری برای افزایش تولید
و تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده است.
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دستمزد

گزارش

اقتصاددانان در گفت و گو با «وطن امروز»:

عضو شورای عالی کار:

بیانیه رهبر انقالب مسیر پیشرفت اقتصاد را مشخص کرد

کارگرانخواستارجبرانعقبماندگی دستمزد هستند

با وجود فرصت غیرمستقیمی که به ایران داده شد،
بیبرنامگی و کمتوجهی به سیاس��تهای مقابله
ب��ا تحریمها و نیز اجرای ضعیف اقتصاد مقاومتی
موجب شد با خروج آمریکا از برجام ،تغییراتی در
ن��رخ ارز ایجاد و اقتصاد کش��ور متاثر از تحریمها
ش��ود ،چرا که اقتصاد کش��ور مقاومسازی نشده
بود .این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نبود
نظارت بر بازار و مدیریت ضعیف ،فرصتطلبهای
س��ودجو به بازار رخنه کردن��د و از طرفی برخی
سیاستهای غلط چون اختصاص ارز به کاالهای
اساسی به این موضوع دامن زد ،گفت :تا زمانی که
به قول مقام معظم رهبری اقتصاد کش��ور تقویت
نش��ود و مدیریت علمی اعمال نش��ود ،مش��کلی
برطرف نخواهد ش��د .البته راهحل چنین معضلی
توجه به خوداتکایی و برنامهریزی اصولی و دقیق
ب��رای اجرای اقتصاد مقاومت��ی در کنار نظارت و
مدیریت درست اجرایی اس��ت .وی با بیان اینکه
تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور در سال جاری شاید
 10درص��د بوده اما تاثیر مدیریت غلط بر اقتصاد
کشور در چنین شرایطی بیش از  50درصد بوده
است ،گفت :اقتصاد کش��ور به دلیل بیبرنامگی،
استعداد بههمریختگی را با اجرای تحریمها داشت
و در ای��ن میان خیلیها که از بیبرنامگی دولت و
مسؤوالن اجرایی آگاه بودند ،سوءاستفاده کرده ،به
جای خنثیس��ازی تحریمها
ب��ه اس��تقبال آن رفتند .این
اقتصاددان افزود :اگرچه همه
مردم ایران باید رهنمودهای
مقام معظم رهبری را سرلوحه
خود قرار دهند اما پیش��نهاد
میشود دولت نیز برای تقویت بنیه اقتصاد کشور
اوال ساختار بودجه را در مسیر درست تغییر دهد و
از خامفروشی نفت و وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی فاصله بگیرد و ثانیا توجه ویژهای به اجرای
اقتصاد مقاومتی کند ،چرا که کشورهای اروپایی،
آمری��کا و حتی ژاپن سالهاس��ت ب��ه این مهم
توج��ه دارند و با نام تابآوری اقتصادی ،اقتصاد
خ��ود را مترقی و مقاوم کردهاند .همچنین عضو
هیات علمی دانش��گاه عالمه نی��ز درباره بیانات
مقام معظم رهب��ری گفت :طبق اظهارات رهبر
انقالب ما نباید پس از تحریمهای دش��من تازه
به دنبال راهکار برای دور زدن تحریمها باش��یم،
بلکه باید طوری خود را مقاوم کنیم که تحریمها
نتواند هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد؛ راهحل
آن نیز برنامهریزی درست و توجه به تواناییهای
داخلی اس��ت .دکتر مهدی تقوی در گفتوگو با
«وطن امروز» تصریح ک��رد :دولت آمریکا اعالم
کرد صادرات نفت ایران را باید به صفر برس��انیم
ام��ا با این وجود ای��ن تهدیدها را باید به فرصت
تبدی��ل کرد و از تکیه بر فروش نفت خام فاصله
گرفت در واقع باید نفت خام را به فرآورده تبدیل
ک��رد و ب��ا ارزش افزوده آن را به فروش رس��اند.
وی افزود :پیش��رفت اقتصاد کشور در گرو توجه
به س��رمایهگذار داخلی و استفاده از توان داخلی
اس��ت .زمانی کفش «ملی» ای��ران به پای مردم
بیشتر کشورهای دنیا بود اما اکنون بیتوجهی به
توان داخلی موجب شده تولیدکنندگان شرایط
خوبی نداشته باشند .این اقتصاددان تصریح کرد:
نباید داشتههای خودمان را دست کم بگیریم .با
برنامهریزی خاص و اصولی و مدیریت درس��ت
میتوان تحریمها و تهدیدها را خنثی و اقتصاد
کشور را مترقی کرد.

باورند که با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد
و سبد معیشت کارگران ،شورای عالی کار باید به
سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران
ب��رود ،چرا که دس��تمزدهای فعل��ی جوابگوی
معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی
واقعی ش��ود .فرامرز توفیقی ،عضو شورای عالی
کار گفت :اعضای ش��ورای
عالی کار در جلس��ه کمیته
دستمزد رقم 37592000
ری��ال را ب��ه عنوان س��بد
معیش��ت خانوار با میانگین
 3/3نفر محاس��به کردهاند.
وی در ادام��ه بیان کرد :با این حس��اب هزینه
خانوار طی س��ال گذشته بالغ بر یک میلیون و
 80هزار تومان در ماه افزایش را نشان میدهد.
وی تصریح کرد :براساس بررسیهای انجامشده
مشخص شد در فاصله زمانی اواخر اسفند  96تا
شهریورماه سال جاری یعنی چیزی حدود کمتر
از  6ماه هزینه سبد معیشت کارگران به حدود
 3میلیون و  500هزار تومان رس��یده و اکنون
ش��اهد افزایش خیرکننده هزین��هبرای تامین
مایحتاج کارگران هس��تیم .وی در پایان تاکید
کرد :افزایش تورم سبد معیشت را فقط در سال
 97محاس��به کردیم که یک میلیون و 80هزار
تومان روی س��بد معیشت سال  97آمده است.
مطالبه کارگران این است که باید یک میلیون و
 80هزار تومانی که در هزینه سبد معیشت گران
شده است جبران شود.

اس�داهلل خس�روی :بیانیه مه��م و راهبردی مقام
معظم رهبری در  40سالگی انقالب که با «هدف
نگاهی به آینده» ،مسیر پیشرفت همهجانبه ،عدم
وابستگی ،خوداتکایی و استفاده بهینه از قابلیتها
و ظرفیتهای داخلی را برای طی ش��دن پلههای
ترقی بخوبی روش��ن کرده ،نقطه عطفی است که
توجه به آن نه فقط تهدیدها و تحریمها را خنثی
میکند ،بلکه کشور را در برابر تکانههای اقتصادی
بخوبی بیمه کرده و افق روشنی را پیش رویمان
قرار میدهد .مقام معظم رهبری در بخشی از بیانیه
خود خطاب ب��ه ملت ایران بوی��ژه جوانان درباره
توجه به تقویت بنیه اقتصاد کش��ور با بهرهگیری
از توان داخلی و استفاده از راهکارهای صحیح در
مدیریت اقتصاد کشور با تمرکز بر اجرای سیاست
اقتصاد مقاومتی همچنین بیتاثیری تحریمها با
بهکارگی��ری راهحلهای خاص تاکید داش��تهاند:
«مهمتری��ن عیوب ،وابس��تگی اقتص��اد به نفت،
دولتی بودن بخشهای��ی از اقتصاد که در حیطه
وظایف دولت نیس��ت ،نگاه به خارج و نه به توان
و ظرفیت داخلی ،استفاده اندک از ظرفیت نیروی
انسانی کش��ور ،بودجهبندی معیوب و نامتوازن و
س��رانجام عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد
و عدم رعایت اولویته��ا و وجود هزینههای زائد
و حتی مس��رفانه در بخشهایی از دس��تگاههای
حکومتی است .نتیج ه اینها
مش��کالت زندگی م��ردم از
قبیل بی��کاری جوانها ،فقر
درآم��دی در طبق ه ضعیف
و امث��ال آن اس��ت .راهحل
این مشکالت ،سیاستهای
اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرایی
برای هم ه بخشهای آن تهیه و با قدرت و نشاط
کاری و احساس مسؤولیت ،در دولتها پیگیری و
اقدام شود» .آلبرت بغزیان ،اقتصاددان و عضو هیات
علمی دانشگاه تهران درباره گوشهای از بیانات مهم
و اس��تراتژیک مقام معظم رهب��ری در «گام دوم
انق�لاب» که با رهنمودهای عالمانه خود ،مردم را
نسبت به آینده روش��ن کشور آگاه ساختهاند ،در
گفتوگو با «وطنام��روز» گفت :رهبر انقالب در
ای��ن بیانیه خطاب به مردم تاکید دارند با تکیه بر
داشتههای خود و برنامهریزی اصولی برای استفاده
از ظرفیتهای داخلی میتوان مسیر پیشرفت را
ط��ی و با برنامهریزیهای اصولی هرگونه تهدید و
تحریمی را با اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی بیاثر
کرد .این استاد دانشگاه افزود :نکته قابل توجه که
رهبر انقالب نیز به آن اشاره کردهاند ،این است که
در زمان تحریم ما به جای ایجاد راهکارهایی برای
خنثی کردن آن ،متاس��فانه با جو ناآرام بازار (ارز،
طال ،سکه و مسکن) مواجه شدیم و چون برنامهای
از پیش تعیین شده برای مهار این شوک نداشتیم،
اقتصاد کشور متاثر از تحریمهای آمریکا متشنج
شد که با این رویداد به نوعی به استقبال تحریمها
ی میشد
رفتیم ،در حالی که باید طوری برنامهریز 
که با رخداد هر شوک اقتصادی ،اقتصاد کشور توان
مقابله با آن و برنامه مناسب برای خنثیسازی آن
را میداش��ت .وی افزود :ب��ا این وجود تاکید مقام
معظ��م رهبری ب��ر تقویت بینه اقتص��ادی و نیز
مدیریت اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای علمی
و اصولی برای مقابله با تهدیدهاس��ت .وی با بیان
اینکه رئیسجمهور آمریکا برای خروج کشورش از
برجام به س��رمایهگذارانی که در ایران بودند چند
ماه فرصت داد تا فکری به حال خود کنند ،گفت:

عضو شورای عالی کار گفت:کارگران به دنبال
این هس��تند که قدرت خری��د جامعه کارگری
حفظ ش��ود .س��بد هزینههای جامعه کارگری
ی��ک میلی��ون و  ۸۰هزار تومان گرانتر ش��ده
است .مطالبه ما این است که این مبلغ در حقوق
سال آینده جبران شود .به گزارش تسنیم ،سال
گذشته نمایندگان کارگران
در ماههای پایانی سال میزان
س��بد معیش��ت کارگ��ران
را ح��دود 2میلیون و 669
ه��زار و  800تومان تعیین
کردند .بعد از عید و با شروع
نوسانات نرخ ارز ،فاصله بین حداقل مزد کارگران
و تورم بیشتر شد و قدرت خرید کارگران بشدت
کاهش یافت به نحوی که اکنون فاصله بین رقم
سبد معیشت و دستمزد کارگران به یک میلیون
و  180هزار تومان رس��یده و هزینه ماهانه سبد
معیشت خانوارهای کارگری به بیش از  3میلیون
و  500هزار تومان افزایش یافته است .به استناد
بررس��یهای جامعه کارگری دس��تمزد فعلی
سال 97تنها پاسخگوی  25درصد هزینههای
زندگی اس��ت .اکن��ون که این رق��م در کمیته
دس��تمزد تعیین ش��ده به این معنی است که
شرکای اجتماعی برای تعیین عدد و رقم سبد
معیشت تنها عقبماندگی س��ال  97را در نظر
گرفتهاند .یعنی بر هزینه خانوار طی سال جاری
حدود یک میلیون و  80هزار تومان در ماه اضافه
شده است .کارشناسان و فعاالن حوزه کار بر این
سهامعدالت

رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داد

پرداخت سود  ۱۷۵هزار تومانی سهامعدالت تا پایان سال
س سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه
رئی 
تالش میکنیم تا پایان سال سود سهامعدالت
س��ال مالی  ۹۶شرکتهای س��رمایهپذیر را به
حس��اب سایر مشموالن واریز کنیم گفت :برای
یک میلیون تومان سهامعدالت  ۱۷۵هزار تومان
سود پرداخت میشود .به گزارش تسنیم ،عبداهلل
پوریحس��ینی گفت 49 :میلیون و  226هزار و
 193نفر افرادی هستند که ثبتنامشده قطعی
سهامعدالت هستند که البته از این تعداد ،باالی
 2میلیون نفر پس از قطعیت ثبتنام سهامعدالت
فوت کردهاند و در حال حاضر حدود  47میلیون
نفر از جمعیت کشور دارای
سهامعدالت هس��تند .وی
اضافه ک��رد :در حال حاضر
مش��موالن س��هامعدالت
نمیتوانند س��هام خ��ود را
خرید و فروش کنند و تا به
ام��روز نیز این امکان فراهم نش��ده و هنوز ورقه
س��هام یا واحدهای صندوقهای قابل معامله به
مشموالن داده نشده است و مردم فقط ثبتنام
شده سهامعدالت هستند .وی با اشاره به اینکه
فعال فقط سود سهامعدالت به مشموالن پرداخت
میشود و عین ورقه سهم در اختیار مردم نیست
و این سهام قابلیت خرید و فروش ندارد ،افزود:
پس از پایان  10س��ال مهلت قانونی ،اقداماتی
برای آزادسازی سهامعدالت انجام شده اما مصوبه
نهایی برای آزادس��ازی سهامعدالت هنوز صادر

نشده و هنوز مشخص نیست چگونه قرار است
سهام  49شرکت سرمایهپذیر به  49میلیون نفر
مشمول واگذار شود .پوریحسینی اذعان داشت:
ب��ا توجه به اینک��ه در حال حاض��ر نمایندگان
مجل��س در ح��ال تصویب بودجه س��ال آینده
هستند ،بعید بهنظر میرسد الیحه ساماندهی
سهامعدالت تا پایان امسال در مجلس به تصویب
برس��د .با این حال امیدواری��م در اولین فرصت
این اتفاق بیفتد .پوریحسینی افزود :تا به امروز
سود س��ال مالی  95ش��رکتهای سرمایهپذیر
به طور کامل به حساب مش��موالن واریز شده
اس��ت و س��ود س��ال مالی
 96این ش��رکتها نیز تا به
امروز به حساب بخش قابل
توجهی از مشموالن شامل
مش��موالن تحت پوش��ش
کمیت��ه ام��داد ،س��ازمان
بهزیستی و روستاییان و عشایر واریز شده است
ک��ه حدود نیمی از جمعیت کل مش��موالن را
شامل میشوند .رئیس سازمان خصوصیسازی
ادامه داد :برای یک میلیون تومان سهام عدالت،
سال گذش��ته  150هزار تومان سود به حساب
مش��موالن واریز ش��د که این رقم برای امسال
 175هزار تومان است .وی گفت :تالش میکنیم
تا پایان س��ال سود س��هامعدالت سال مالی 96
ش��رکتهای س��رمایهپذیر را به حس��اب سایر
مشموالن واریز کنیم.

ین ژاپن

106

-

ریالعربستان

3160

-

یوآن چین

1749

-

لیرترکیه

2236

-

دینار کویت

38967

-

دینار عراق

10

-

دالر کانادا

8936

-

روبل روسیه

178

-

روپیه هند

167

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

4249000

-

طرح جدید

4104000

-

نیم سکه

2299000

-

ربع سکه

1402000

-

سکه گرمي

749000

-

هر مثقال طال

1640000

-

یک گرم طالی  18عیار

378620

-

یک گرم طالی  24عیار

504820

-

هر اونس طال

(1317/4دالر)

-

هر اونس نقره

( 15/64دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

54/69

0/16

برنت درياي شمال

64/94

0/28

اوپک

64/28

1/34

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

157311/1

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

7589/9

-

شاخص  50شركتبرتر

6688/4

-

شاخص بازار اول

117000/1

-

شاخص بازار دوم

308045/6

-

شاخصصنعت

141137/4

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .سيمانغرب

2450

ن ايران
كارت 

18922

5

پارسسرام

22829

5

نهرمزگان
سيما 

6916

4/99

الميران

14740

4/99

7977

4/99

سيمانفارس
ي تكسرام
ي كاش 
توليد 

2781

4/98

2061

4/94

3634

4/94

مهركامپارس
سراميكهايصنعتياردكان

بيشترينكاهش

730/51

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن تهران
درخشا 

12179

-4/55

سرمايهگذاريبهمن

1208

-4/51

ن طبس
گ نگي 
ح .زغالسن 

3856

-4/39

مهندسينصيرماشين

2620

-4/38

ت بهران
نف 

12170

-4/14

بورس اوراق بهادار تهران

5129

-4/11

2103

-3/97

3663

-3/93

1641

-3/87

سايپاآذين
تايدواترخاورميانه
فيبر ايران

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25439

-52

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

20901

-239

بورسشانگهای

2682

-37

بورساسترالیا

6148/6
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