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شهرآرا طرح تفویض اختیار بیمه بیکاری به مؤسسات کاریابی را بررسی میکند

یادداشت
محمد حسین ادیب

*

افزایش قیمت مسکن
پس گرفته میشود

تسهیل در استقرار دولت الکترونیک

هفته گذشته پــروژه واگـــذاری تصد یگر یهای
غیرحاکمیتی وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
به مراکز کاریابی بر اساس آمادگی زیر ساختهای
الزم این مراکز ،رسما آغاز شد که در گام نخست ،قرار
است طرح بیمه بیکاری از ادارات بیمه بیکاری به
این مراکز تفویض اختیار شود؛ بر این اساس ،یکی
از اهــداف اجــرای این طــرح ،معرفی سریع مقرری
بگیران بیمه بیکاری به بازار کار از طرف کاریابیها
خواهد بود.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
درباره ضرورت اجرای این طرح به خبرنگار شهرآرا
میگوید :ارائه خدمات به مقرری بگیران بیمه بیکاری
از طریق این اداره کل ،هزینههایی را برای رفت و آمد
و مسائل زیست محیطی به جامعه تحمیل میکند.
درحالیکه  70مرکز کاریابی فعال در مشهد با توزیع
جغرافیایی پراکنده میتوانند خدمات بیشتری را به
مراجعان ارائه کنند.
احمدیبرونسپاریوواگذاریکارهایغیرحاکمیتی
به بخش خصوصی را با هدف استقرار بیشتر دولت
الکترونیک میداند و میافزاید :این موضوع در
راستای افزایش حقوق شهروندی است و قرار نیست از

عکس تزیینی است

ظریفیان -بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی
هر ماه سه درصد از حقوق خود را به صندوق بیمه
بیکاری واریز میکنند تا در صورت بیکاری تا مدت
مــحــدودی که به دنبال شغل جدیدی میگردند
بتوانند از مقرری این صندوق برای گذران زندگی خود
استفاده کنند.
بــراســاس قــانــون ایــن بیمه شــدگــان بیکار باید
دارای شــرایــطــی خــاص باشند از جمله اینکه
حــداقــل شــش مــاه سابقه پــرداخــت حــق بیمه را
داشته باشند.
اکنون در خراسان رضوی  15هزار و  500نفر مشمول
بیمه بیکاری از این مقرری استفاده میکنند که با
تفویض اختیار طرح بیمه بیکاری از ادارات تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در این هفته متقاضیان باید به
مؤسسات کاریابی مراجعه و تشکیل پرونده دهند.
اینکه این طرح چه تبعاتی بــرای متقاضیان بیمه
بیکاری خواهد داشت موضوعی است که در گزارش
زیر در پی یافتن پاسخ برای آن هستیم.

تعداد افراد مشمول بیمه بیکاری کاسته شود.
وی بــا اشـــاره بــه اینکه خــراســان رضـــوی دربـــاره
صرفهجویی در منابع صندوق بیمه بیکاری امسال رتبه
اول کشوری را به دست آورده و برای چهار سال متوالی
از طرف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان
واحد نمونه بهدلیل ارائه خدمات به متقاضیان بیمه
بیکاری انتخاب شــده اســت ،میگوید :از سال
گذشته زیــرســاخـتهــای الکترونیک ایــن طرح
درمــراکــز کــاریــابــی ایــجــاد شــده و طــرح قبال در
استان البرز و قزوین به صورت پایلوت اجرا و باعث
رضایتمندی اربـــاب رجــوع شــده اســـت .بعد از
خــراســان رضــوی نیز بــه زودی در ســراســر کشور
اجرا میشود.

هزینهای از بیکاران نمیگیریم

دبیر کانون کاریابیهای خراسان رضوی نیز واگذاری
وظایف غیرحاکمیتی دولتی وزارتخانهها و سازمانها
به بخش خصوصی را در چارچوب اصل  44قانون
اساسی میداند و به خبرنگار شهرآرا میگوید :طبق
این طرح کار تشکیل پرونده بیمه بیکاری و نه موضوع
بیمه بیکاری به کاریابیها واگذار شدهاست .تأیید و
پرداخت کار همچنان با اداره کل کار و سازمان تأمین
اجتماعی است.
ناصر مقدم میافزاید :ممکن است از بیرون به نظر
برسد که واگذاری این کار به بخش خصوصی مستلزم
پرداخت هزینه توسط مــردم اســت ولــی فعال هیچ

پیشبینی  ۶۲۰هزار میلیارد
ریال سرمایهگذاری دراستان
سرپرست معاونت هماهنگی امــور
اقتصادی استانداری خراسا نرضوی
گفت :مراحل آییننامه اجرایی مراکز
خدمات سرمایهگذاری با گرایش جذب
سرمایهگذار در حال اتمام است و ۶۲۰
هــزار میلیارد ریــال سرمایهگذاری در
خراسان رضوی پیشبینی شده است .علی رسولیان در گفتوگو
با تسنیم اظهارکرد :مراحل آییننامه اجرایی مراکز خدمات
سرمایهگذاری با گرایش جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی با
همکاری وزارت کشور ،وزارت اقتصاد و دارایی در حال اتمام است.
وی گفت :در این دستورالعمل ،با مشارکت چشمگیر استانهای
قدرتمند در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی اعم از استان
خراسا نرضوی و انجام اقدامات اصال حگرایانه توسط آ نها،
موضوعاتی مانند تشکیل شورای سرمایهگذاری در هر استان
وجود دارد.وی تصریح کرد :بهدلیل الزام حمایت همهجانبه از
سرمایهگذاران بهعنوان یکی از برنامههای حائز اهمیت اقتصاد در
هر کشور ،باید اقداماتی بهمنظور تسهیل شریان سرمایهگذاری با
همکاری تشکلهای اجرایی خراسانرضوی انجام شود.

هزینهای برای انجام این کار از سوی کاریابیها تعریف
نشدهاست.
وی توضیح میدهد :متقاضیان بیمه بیکاری طبق
قانون باید اعالم کنند که شاغل نیستند و تنها چیزی
که این موضوع را اثبات میکند این است که در یک
مؤسسه کاریابی زیر نظر وزارت کار ثبت نام کنند.
ایــن اتفاقی اســت که سا لهاست اجــرا میشود.
موضوع جدید این است که تشکیل پرونده و ارزیابی
اولیه توسط کاریابیها به صورت الکترونیکی انجام
و به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان
تأمین اجتماعی تایید یا تاییدنشدن بیمه بیکاری
ارســال میشود و بابت ایــن موضوع در ســال 96
هیچ هزینهای ازمتقاضیان بیمه بیکاری دریافت
نمیشود.
مقدم میگوید :متقاضیان طبق روال قبل فقط
هزینه ثبتنام کاریابی را پرداخت میکنند که مبلغ آن
18،هزار تومان است .ضمن اینکه قوه نظارتی اداره
کار هم بیشتر خواهد شد و باعث جلوگیری از تخلفات
احتمالی میشود که گاهی بــرای سوءاستفاده از
قانون بیمه بیکاری صورت میگیرد.

محدودیت بیمه بیکاری خالف قانون است

واگذاری تصدیگریهای غیرحاکمیتی به کاریابیها
به ویژه طرح بیمه بیکاری یکی از درخواستهای
کاریابیها و در عین حال برنامههای وزارت کار بوده
است و مسئوالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

رشد  35درصدی
ساخت و سازها در مشهد
دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی
با اشــاره به وضعیت ساخت و ســاز در
مشهد و میزان رشد آن گفت :در  ۸ماهه
امسال پروانههایی که در مشهد صادر
شده حدود  ۳۵درصد رشد داشته که
نشان دهنده رشد در این حــوزه بوده

است.
نعمت ا ...ظریف در گفتوگو با ایسنا افــزود :ساخت وساز در
خراسان رضوی و مشهد در حال رونق گرفتن است .وی درباره
نگرانیها از وضعیت مسکن مهر در استان خراسان رضوی
اظهار کرد :با توجه به شدت زلزلههای اخیر بیشتر بحث درباره
دیوارها و طبقه بندیهای ساختمانهای مسکن مهر بود .باید
توجه داشت ایستایی ساختمانها قابل قبول بود و ساختمان
آوار نشد.
وی ادامه داد :از زلزله های  ۶.۵و  ۷ریشتر به باال توقع این است
که ساختمان بر ساکنان آوار نشود .به عبارتی دیگر به ساکنان آن
ساختمان فرصت فرار داده شود .در مسکنهای مهر در کرمانشاه
تیغههای آن ریخته که در اجرای والپستها ضعف داشته است.

وعده دادنــد تا در راستای افزایش حمایت از دفاتر
مشاوره شغلی و کاریابی های کشور ،نسبت به تحقق
پرداخت مشو قهای قانونی مراحل مختلف بیمه
بیکاری نظیر تشکیل پرونده ،حضور و غیاب ،اشتغال
پنهان و اشتغال مجدد مقرری بگیران و سایر واگذاری
ها در اسرع وقت اقدامات الزم انجام شود .اما رئیس
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نظر
دیگری دارد.
هادی ابوی که با موضوع تفویض اختیار بیمه بیکاری
به مؤسسات کاریابی مخالف است،میگوید :اینکه
بگوییم مؤسسات کاریابی درآمد ندارند و با این تفویض
بخواهیم آنها را تقویت کنیم ،توجیه ندارد.
وی میافزاید :براساس قانون اگــر کسی دارای
 6مــاه به بــاال سابقه بیمه باشد میتواند از بیمه
بیکاری استفاده کند زیرا ماهیانه معادل سه درصد
از دستمزد بیمه شــده به صندوق بیمه بیکاری
واریـــز م ـیشــود .اینکه محدودیت ایــجــاد کنیم و
به کاریابیها بگوییم که هم بــرای بیمه بیکاری
پرونده تشکیل دهند و هم قطع کردن این بیمه با
آ نها باشد غیرقانونی است .حق بیمهگذار است
که از بیمه بیکاری استفاده کند و این به معنی ظلم
به سازمان تأمین اجتماعی نیست .ولی متأسفانه
چیزی که ما شنید هایم ایــن اســت که کاریابیها
در بحث برقرارنشدن بیمه بیکاری و حــذف ورود
پیدا کنند.
ابــوی بیان میکند :با تسهیل امــور بیمهگذاران
موافقیم ولی اجرای این طرح کمکی به تسهیلسازی
نمیکند .کارگری که تا دیــروز به اداره کار میرفته
باید به مؤسسات کاریابی مراجعه کند و تسهیلی
هم در استا نهایی که ایــن طــرح در آ نهــا انجام
شد هاست ،ندیدیم .با این حال اگر ببینیم واقعا
تسهیلگری و خدمت به این افراد صورت میگیرد
میپذیریم.
وی اظهار میکند :سامانه حضور غیاب قبال هم وجود
داشتهاست .اما سوال این است که اگر کسی بیمه
بیکاری بگیرد و سرکار هم برود ،آیا نمیتواند مرخصی
بگیرد و بیاید انگشت بزند و خود را معرفی کند؟ اطالع
داریــم که خیلی از افــرادی که دارنــد بیمه بیکاری
میگیرند کار هم میکنند .مگر معیشت خانواده با
یک میلیون تومانی که بیمه بیکاری پرداخت میکند
میگذرد؟

بودجه شهرداری رنگوبوی
عملیاتی به خود میگیرد
نــایــب رئــیــس شـــورای اســامــی شهر
مشهدمقدس گفت :در بودجه  97تالش
ما بر این است که بودجه عملیاتیتری را
برای شهرداری بنویسیم و به حوزههای
فعالتر بودجه بیشتری اختصاص یابد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای
شهر  ،حمیدرضا موحدیزاده اظهارکرد :در این باره شهرداری
مکلف شده الیحه بودجه سال  97را تا  15دیماه ارائه کند؛ پیش از
تنظیم این الیحه ،شهردار نامهای را به شورای شهر نوشته تا شورا
اولویتها و سیاستهای خود را در بودجه  97اعالم کند تا در این
الیحه آنها را دخالت دهد.وی با بیان اینکه این نامه از طریق رئیس
شورا به رؤسای کمیسیونهای دهگانه ارسال شده است ،گفت:
در همین بــاره ،کمیسیو نها نیز بــرای تعیین اولویتها و
سیاستهای خــود در بودجه  97جلسات مختلفی تشکیل
دادهاند.موحدیزاده از اصالح بودجه سال  96طی روزهای اخیر
خبرداد و تصریح کرد :چندین جلسه با حضور مسئوالن بودجه
شهرداری و معاونتهای مربوطه برگزار و تمامی موارد در بخش
جاری و عمرانی به بحث و بررسی گذاشته شده است.

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد

گرانفروشانجریمهمیشوند

علیرضا ظهیری-همزمان با نوسان قیمت کاالهای
اساسی انتقاد از برخی واحدهای صنفی افزایش
یافته است،به طوری که شهروندان انتظار دارند این
روزها واحدهای بازرسی اصناف بیشتر از گذشته بازار
را رصد کنند.با این حال مسئوالن اتاق اصناف مشهد
نیز با بیان اینکه هر روز قیمت کاالها و خدمات در مشهد
رصد میشود،اعالم میکنند که قیمت کاالها مانند
چندسال قبل نوسان نداشته است.

نرخ گذاری فروشگاههای بزرگ

نائب رئیس اتاق اصناف مشهد در نشست خبری درباره
گرانیها و تخفیفات بی حد و مرز فروشگاههای بزرگ و
حراجیها گفت :متولی گرانی نیستیم اما اتاق اصناف
در حوزه گران فروشی با قوت ورود کرده است و در همین
راستا با افزایش نظارت برای شب یلدا  14اتحادیه را
رصد کردیم در آن ایام از  1831واحد بازرسی به عمل
آمد که  406تخلف به ارزش  134میلیون تومان طی
 11روز به ثبت رسید .وی افزود :گزانفروشان جریمه
میشوند .محسن خاوری هاشمی با اشاره به اینکه نرخ
گذاری برای فروشگاههای بزرگ در اختیار ما نیست و
نمیتوانیم روی این موضوع نظارتی داشته باشیم،
تصریح کرد :نظارت و نر خگذاری در فروشگا ههای
بزرگ مربوط به اتحادیه کشوری این موضوع است و

عکس :آرشیو

این روزها افزایش قیمت مسکن این سؤال را
ایجاد کرده است که آیا در آینده شاهد رشد
قیمت خانه بیشتر از نرخ تورم خواهیم بود.
برای پاسخ به این سوال باید بازارهای موازی
را بررسی کرد.
نرخ ارز میزبان همه ناکارامدیهای اقتصاد
است .هرچه بهرهوری اقتصاد یک کشور
در مقایسه با کشوری دیگر کمتر باشد،
ارزش پول ملی آن کشور در مقابل پول ملی
کشور رقیب ،کاهش پیدا میکند .به عنوان
مثال در اوایــل دهــه  90نــرخ ارز بهشدت
سقوط کــرد .علت ایــن مسئله ناکارایی
ســیــاسـتهــای اقــتــصــادی در ســالهــای
 90تا  92بود.
ســـودی کــه بــانـکهــا در هفت ســال اول
انــقــاب بــه ســپــرده پــرداخــت کــردنــد غیر
واقعی بــود .سودپرداختی نباید بیشتر از
یک درصــد میبود .نرخ ارز در سال  ٦٧با
افزایش به  ١٤٠تومان ،یعنی بیستبرابر
نسبت بــه اول انــقــاب ،ســـود ســپــرده
اضــافــی را پــس گــرفــت؛ یعنی ســودی که
بانکها در ده سال اول انقالب به سپرده
دادنــد با  ٢٠برابر شــدن دالر پس گرفته
و هیچ شد.
بانکها در دهه  ٧٠نیز بیرویه به سپردهها
سود پرداخت کردند و در سال  ٨١با افزایش
نرخ ارز از  ١٧٥تومان به  ٨١٤تومان ،یک بار
دیگر سپرده مردم در بانکها هیچ شد و سود
سپرده پرداختی طی ده سال دود شد و به هوا
رفت.
در دوره احمد ینژاد ســودی که بانکها
باید به سپرده پرداخت میکردند حداکثر
باید یک درصــد در سال بود اما سودهای
بــاال پــرداخــت شــد .مــجــددا در مهر  ٩١با
افــزایــش نــرخ دالر بــه  ٣٨٠٠تــومــان همه
ســود پــرداخــتــی طــی ده ســال یکجا پس
گرفته شد.
سودی که پس از سقوط قیمت نفت در آبان
 ٩٣به سپرده پرداخت میشد نباید بیش از
نیم درصد بود اما بانکها فقط در رقابت با هم
برای جلب سپرده و نه بر اساس بازده اقتصاد،
پس از سقوط قیمت نفت ،سودهای نجومی
پرداخت کردند.
این سود غیر واقعی است .از آبان  ٩٣تا حال
سود سپرده باید کمتر از نیم درصد باشد.
بانکها اشتباه کردند این سودهای نجومی
را به سپردهگذار پرداخت کردند اما نرخ ارز
این اشتباه را نمیبخشد و سود اضافی را پس
میگیرد.
من بعد به جای دالر ،برای درک بهتر نقش
ارز در تصحیح اشتباهات بانکها ،بهتر
اســت از یــورو استفاده شــود .یــورو از سال
قبل تا کنون بیش از  ٢٠درصــد افزایش
یافته اســـت؛ یعنی ســپــرد ههــای بانکی
اگر به یــورو محاسبه شود  ٢٠درصــد کمتر
اســت .ارز اینجا اقــدامــات عملیاتی برای
تصحیح اشــتــبــاهــات بــانـکهــا را شــروع
کرده است.
آیا سودی که بانکها از آبان  ٩٣تا کنون به
سپردهگذار دادهاند با افزایش نرخ ارز پس
گرفته میشود؟ نرخ ارز تنها مکانیزم برای
جبران اشتباهات نیست .اشتباهات به سه
شیوه اصالح میشود :افزایش نرخ ارز ،تورم
و کاهش سرعت گردش پول .قیمت مسکن
در سال  ٩١به صــورت غیر واقعی سهبرابر
شد اما از آن زمان تا حال تورم در کشور ١٠٢
درصد بوده است؛ یعنی با لحاظ تورم ،قیمت
مسکن در کشور نصف شده است .تورم تا
حال  ٥٠درصد اشتباه سال  ٩١را تصحیح
کرده است.
افــزایــشــی کــه در قیمت مسکن فقط در
مناطق قشر ضعیف و نــه مسکن ویــژه
قشر متوسط و مرفه در ماه گذشته اتفاق
افتاده است ،با افزایش نرخ ارز پس گرفته
مــیشــود .نــه اقــتــصــاد ظرفیت دارد که
ایــن ســودهــا بــه ســپــرده پــرداخــت شــود و
نــه قشر ضعیف ظرفیت دارد کــه مسکن
ویــژه او گــران شــود امــا هر دو دارد اتفاق
میافتد.
بــا کــاهــش ســرعــت گـــردش پــول بانکها
بــه خاطر ســود بــاالی پرداختی دارنـــد به
شــدت تنبیه مـیشــونــد ،تنبیهی کــه در
طی تاریخ بانکداری ایــران تا کنون سابقه
نداشته است.
ســودی کــه بانکها بــه ســپــرده پرداخت
قیمت
میکنند سفتهبازی است .افزایش
ِ
مسکن ضعیفترین قشر جامعه سفتهبازی
ِ
اســت .سفتهبازان را دعــوت میکنم به
زمستان  .٩٧هر سه گزینه روی میز است .در
این حوزه ما به پایان نزدیکتریم تا به آغاز .از
این رو گرانی مسکن در راه نیست و افزایش
قیمتها موقتی است.
*تحلیلگر اقتصاد بازار

محدودیتیاتسهیلسازی؟

اگر تخفیفات بزرگی را نیز این فروشگاهها میگذارند با
توجه به اقدامات قانونی آنهاست ،اما خود ما نیز روی
این موضوع ناراضی هستیم.
وی در ادامه سخنان خود به فعالیتهای اتاق اصناف
مشهددرراستای رونق بخشی به بازار اشاره کرد و افزود:
برای رونق تولید و بازار اقداماتی نظیر توجه به بازارهای
خارجی ،حمایت از مشاغل خانگی ،برند سازی و ایجاد
نمایشگاه در مجتمعهای تجاری که مردم نمیروند را
در دست اقدام داریم.

درج آگهیهای غیر مجاز در برخی رسانهها

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی نیز در
این نشست با هشدار به درج آگهیهای غیر مجاز در
برخی رسانهها و جراید گفت :یکی از آگهیهایی که
در البهالی جریان به وفور به چشم می خورد ،آ گهی
قالیشوییها اســت که متأسفانه بسیاری از این
قالیشوییها به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند.
سید جمال کاظمی بــا بیان اینکه برخی از این

قالیشوییها بدون هیچ پروانه کسبی و تنها با دادن
یک شماره تلفن در قسمت آ گهیها ،اقدام به تبلیغ
میکنند در حالی که مکانهای مورد استفاده برای
شستن قالی یا وجود ندارد یا خارج شهر است ،ادامه
داد :به عنوان مثال در قسمت آگهیهای رسانهای 21
تبلیغ قالیشویی را رصد کردیم که پس از بررسی متوجه
شدیم تمامی این شماره تلفنها مربوط به یک نفر است.
کاظمی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون رسانهای که
اقــدام به آ گهی میکند باید از اصالت آ گهیدهنده
مطلع باشد ،بیان کرد :متأسفانه آگهیهای غیر مجاز
زیادی در رسانهها درج میشود ،به عنوان نمونه طی
بررسی دو روزه ما  367اگهی غیر مجاز در روزنامهها
درج شده بود.
وی افـــزود :درراســتــای جلوگیری از خسار تهای
احتمالی به مردم ،شهروندان بهتر است قبل از زنگ
زدن بــرای آ گهی مــورد نظر ،ابتدا نسبت به اصالت
شرکت مورد نظر از طریق اتحادیه مربوطه اقدام کنند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان در ادامه با اشاره
کشف قرصهای برنج در مشهد گفت :متأسفانه طی
بازرسیهای انجا مگرفته 5900قرص کشنده برنج
کشف و ضبط شد .همچنین در حوزه گیاهان دارویی
نیز ورود پیدا کردیم که در یک اقدام  770بطری عرقیات
گیاهی غیرمجاز و قرصهای مخدر کشف و ضبط شد.

اقتصاد ایران

وارداتتخممرغ

اقتصاد نیوز:ناصر نبی پور ،رئیس هیئت
مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اظهارکرد:
حداقل  ۱۳۰هــزارتــن تخم مــرغ امسال
کمبود خواهیم داشت و به اتحادیه میهن،
ماموریت داده شد که این واردات را انجام
دهد.تاکنون حواله واردات 20هــزار تن
تخم مــرغ صــادر شــده اســـت.وی گفت:
ترکیه بعد از وارداتــی که ایران از آنجا انجام
داده ،در عــرض  ۲۴ساعت ،قیمت تخم
مــرغ را از  ۲۲دالر بــه  ۲۸دالر افــزایــش
داده است.

آبونمانمشترکانگاز

مهر:در حالیکه طبق رأی دیوان عدالت
اداری ،دریــافــت آبونمان در قبوض گاز
غیرقانونی بــوده و باید لغو شــود ،شرکت
ملی گاز همچنان در قبوض جدید صادر
شده ،اقدام به دریافت آبونمان کرده است.
در اینباره حمیدرضا عراقی ،مدیرعامل
شرکت ملی گــاز گفت :بر اســاس مصوبه
شــورای اقتصاد ،مبلغ آبونمان با عنوان
هزینه خــدمــات مستمر بـــدون افــزایــش
قیمت جدید ،به صورت قانونی در قبوض
گاز درج میشود.

وضعیتقیمتبنزین

ایسنا:قرار بود تکلیف قیمت بنزین در جلسه
روزگذشته کمیسیون تلفیق و رأی صحن
علنی مجلس روشن شود ،اما به گفته علی
اصغر یوسف نــژاد ،سخنگوی کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی کمیسیون
تلفیق مصوبهای در این زمینه نداشت.

خودروگراننمیشود

تجارت نیوز:وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با اعالم اینکه تصمیمی برای افزایش قیمت
خودروهای داخلی وجود نــدارد ،موضوع
افزایش قیمت این خودروها را خالف واقع
برشمرد .همچنین گــروه خــودروســازی
سایپا به منظور حمایت از مصرفکنندگان
و سیاستهای دولت دستور افزایشنیافتن
قیمت را صادر کرده است و موضوع افزایش
قیمت در مقطع فعلی در این شرکت نیز اجرا
نمیشود.

هشدارنسبتبهبیتکوین

ایلنا-رئیس کل بانک مرکزی باردیگر درباره
خرید و فروش بیتکوین هشدار داد و گفت:
بانک مرکزی در تالش است تا امنیتهای
نسبی را در این زمینه برقرار سازد.ولی ا..
سیف ،درباره خرید و فروش ارزهای رمزی و
بهویژه بیت کوین در کشور ،اظهارکرد :بانک
مرکزی نسبت به خرید و فروش این ارزها
هشدارهای الزم را به مردم میدهد و در کنار
آن نیز در تالش است تا امنیت های نسبی در
اینباره ایجاد شود.

بازدهیشاخصبورس

آفتاب:شاخص بــورس از ابتدای امسال
تاکنون با  ۲۰هــزار و  ۶۶۹واحــد افزایش،
بازدهی امسال خود را به حدود  ۲۷درصد
رسانده است از ابتدای امسال تاکنون تعداد
 ۱۷۴میلیارد و  ۷۷۱میلیون سهم و حق تقدم
به ارزش  ۴۴۱هزار و  ۳۲۵میلیارد ریال در ۱۱
میلیون و  ۳۵۵هزار و  ۶۳۹دفعه مورد معامله
قرار گرفته است.
بازارچه

جدول نرخ سکه

نوع

قیمت

(تومان)

هر گرم طالی  18عیار

133,550

سکۀ تمام

1,433,000

نیمسکه

703,000

ربع سکه

416,000

سکه یکگرمی

273,000

جدول نرخ ارز

نوع

قیمت

دالر

(تومان)

4,209

یورو

5,100

پوند

5,720

درهم امارات

1,163

دالر کانادا

3,423

جدول میوه

نوع

قیمت

(تومان)

كاهو

1780

سيب زمينی

1480

هويج

1180

كدو خورشتی

1840

كرفس

1150

پياز

1670

بادمجان

2400

گوجه فرنگی

2280

