
5سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | سال پنجم | شماره 1120اقتصـاد

بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

1,1۶۶,۰۰۰

 1,۲۰۶,۰۰۰

۶۶۳,۰۰۰

۳۷۹,۰۰۰

 ۲۶1,۰۰۰

114,18۰

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1,۲۲۹,1۶

1۶,۳

 4۶,5۶

4۹,۳۷

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

۳,۷5۷

4,1۷۲

4,858

1,۰۳۳

۲55۲. 4

۳511. ۶

4۳۰۲. ۳

۶۹4. ۹

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

 1.۰۹5۰

1.۲۹۶۳

 ۳.۶۷۲8

شــهروند|  تورم 40 درصدی، صف های عریض 
و طویل بــرای داللی ســکه و دالر،  7 هــزار طرح 
عمرانی زمین مانده، مســکن پرحاشیه مهر و... همه 
و همه نتیجه شــعارهای عوام فریبانه یک انتخابات 
اســت. شــعارهایی که قرار بود نفت را ســر سفره 
مردم بیــاورد و فقرا را برخوردارتــر کند. هنوز چند 
صباحی از آن همــه گرفتاری اقتصادی نگذشــته 
اســت که دوباره پای فقرا به معامالت انتخاباتی باز 
شــده اســت. 4 درصدی ها و 96 درصدی ها، چند 
برابر کردن یارانه، مردم محروم، مردم حاشیه نشین 
و بیغوله نشــین و... همه و همه کلیدواژه هایی است 
که دوباره به وفور شنیده می شــوند و معلوم نیست 
رئیس جمهوری شدن یک کاندیدا این بار چه بهایی 
برای اقتصاد کشور و منافع ملی خواهد داشت. حاال 
در این کارزار انتخاباتی تنها چیزی که عیان اســت 
وعده هــای غیرکارشناســی و نگران کننده برخی 
نامزدهاست که تبعات آن سال ها بعد بر اقتصاد ایران 
مشخص می شود. با وجود این غالمرضا کاتب، عضو 
هیأت رئیسه مجلس به »شهروند« می گوید: در تمام 
دنیــا وعده های غیرکارشناســی و گاهی عجیب در 
انتخابات شنیده می شود و قانون نمی تواند سازوکار 
مشخصی برای وعده نامزدهای انتخاباتی تعیین کند. 
او تأکید می کند: »تشخیص این مسائل کامال برعهده 
آگاهي و تشخیص مردم هر کشور است و مجلس تنها 
می تواند پس از انتخابات و اجرای وعده ها بر منافع و 

مضرات آنها نظارت کند.« 
هادی حق شــناس، اقتصاددان هم به »شهروند« 
می گوید: اســتفاده ابزاری از فقرا و آرای آنها ریشــه 
اجتماعی و اقتصادی دارد. او به ســاختار پیچیده و 
فسادزده اقتصاد کشور و ســهم ناچیز فقرا از منابع 
ملی اشاره می کند و می گوید این مسائل باعث شده 
است رجال سیاسی از فرصت استفاده کرده و با طرح 
وعده های غیرکارشناســی تالش کنند به خواسته 
خود برســند. در این شــرایط دیگر منافع ملی کم 

اهمیت شده و منافع اشخاص جای آن را می گیرد. 
ساسان شاه ویسی، کارشــناس اقتصاد بین الملل 
هم به »شــهروند« می گوید: تنها راه نجات ایران از 
تسلسل سیاسی و بازگشت به شرایط گذشته معیار 
قراردادن نظرات کارشناســی و علم و دانش اســت. 
تنها در این صورت اســت که مردم می توانند مسیر 
درست را تشــخیص دهند و اجازه ندهند اشخاصی 
با احساسات و حقوق شــان بازی کنند و منافع ملی 

را هدر بدهند. 
 مشکالت ساختاری اقتصاد کشور 

عامل وعده های عوام فریبانه
هادی حق شــناس، اقتصــاددان در گفت وگو با 
»شهروند« سر دادن شعارهای فریبنده و وعده های 
بی پایه و اســاس از ســوی برخی از نامزدها را دارای 

ریشه های اقتصادی و فرهنگی می داند. 
حق شــناس در توضیــح این موضــوع می گوید: 
در ایران گذشــت از منافع شــخصی برای تک تک 
شهروندان کار سختی اســت، مگر این که نیازهای 
اولیه افراد جامعه به طور کامل تأمین شــده باشــد. 
به عبارت دیگر کســانی که حقوق مکفی، مســکن 
متناســب با شــأن خود و خودرو و شــغل مناسبی 
 داشــته باشــند، می تواننــد از منافــع کوتاه مدت

 خود بگذرند.
او با یادآوری نظرســنجی صورت گرفته از مردم 
در اوایل کار دولت یازدهم در مــورد تداوم یافتن یا 
قطع پرداخــت یارانه نقدی عنــوان می کند: در این 
نظرســنجی 95 درصد مــردم همچنــان تمایل به 

برقراری یارانه ها داشــتند و این نشــان می دهد که 
ذایقه مردم به دلیل مشــکالت معیشتی متمایل به 
پرداخت یارانه است و به همین دلیل است که برخی 
از نامزدهای انتخابات اصــرار بر افزایش میزان یارانه 
نقدی دارند و وعده های بی پایه و اساســی را در این 

رابطه مطرح می کنند.
به گفتــه این اقتصاددان فرهنــگ حاکم بر مردم 

از عوامــل دیگری اســت که بر 
این موضــوع تأثیرگذار اســت. 
به خصوص پس از اختالس هایی 
که صورت گرفــت، مردم تصور 
می کنند که اگــر یارانه نگیرند، 
این منابع را دیگران خواهند برد. 
لذا تصور می کنند که باید حتما 
یارانه بگیرند و این رویه ای است 
که تبدیل به یک فرهنگ شــده 
و برخی از نامزدهــای انتخابات 
از ایــن فرهنگ نهادینه شــده 

سوءاستفاده می کنند. 
حق شــناس عنوان می کند که حداقل دستمزد 
کارگران کشــور 50 درصد خط فقر در ایران اســت 
و طبیعی اســت که جمع کثیــری از حقوق بگیران 
شــاغل و بازنشســته به دنبال گرفتن یارانه بیشتر 
باشند. برخی از کاندیداها هم با اطالع از این موضوع 
وعده های نشــدنی و غیر قابل تحقق مانند دو یا سه 

برابر شدن یارانه ها را می دهند. 
عوام فریبی زخم کهنه اقتصاد ایران

مهــدی پورقاضــی،  رئیس کمیســیون صنایع 
و معــادن اتــاق بازرگانــی تهــران وعده هایــی از 
قبیل پرداخــت کارانه 250 هزار تومــان به تمامی 
بیــکاران جامعه و ایجــاد 600 هزار شــغل به ازای 
تولید هــر یک میلیون تن محصول پتروشــیمی را 
مــورد انتقاد قــرار داد و افزود: اینهــا نمونه هایی از 
وعده های اقتصادی اســت که با هدف کســب نفع 
سیاســی به مــردم داده می شــود. وعده هایی که 

 قابلیت اجرایی نشــدن ندارد و تنها برای عوام فریبی
 سر داده می شوند. 

او در ادامه با اشاره به تناقض هایی که درگفته های 
برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری دیده می شود، 
گفت: به عنوان مثال برخی از کاندیداها  فروش نفت 
و درآمد حاصل از آن را نهــی قرار می دهند و برخی 
دیگر از کاهش مالیات دریافتی ســخن می گویند. 
سوال اینجاســت؛ اگر قرار است 
فروش نفت نداشــته باشــیم و 
میزان مالیات ها را کاهش دهیم، 
منابع الزم بــرای پرداخت یارانه 
250 هــزار تومانــی و کارانه به 
3.2 میلیون بیکار، قرار اســت از 

کجا تأمین شود. 
ایــن عضــو اتــاق بازرگانی 
ایــران در ادامه ســخنان خود 
سیاســت زدگی  را زخــم کهنه 
اقتصاد ایران برشمرد و ادامه داد: 
این مشکلی که امروز در آستانه 
انتخابات شاهد آن هســتیم، در روزهای عادی نیز 
به گونه ای دیگر نمود پیدا می کند. مدیران سیاســی 
غیرمتخصصی که برســر کار می آیند، معافیت های 
مالیاتی برخی از دستگاه های خاص، آغاز پروژه های 
اقتصادی با اهداف سیاسی که درنهایت هم تعطیل 
می شوند، نمونه های بارزی از سیاست زدگی اقتصاد 

ما هستند. 
او بــا تأکید بر رعایــت اخالقیــت در رقابت های 
انتخاباتی گفــت:  مردم به خوبی بــا این حرف های 
عوام پسندانه کاندیداها آشــنا هستند و کاندیداها با 
تکیه بر این حرف های غیرکارشناســانه ره به جایی 

نخواهند برد. 
 دانش و نظرات کارشناسی

 تنها راه نجات از تکرار  گذشته 
ساسان شاه ویسی کارشــناس اقتصاد بین الملل 
طرح وعده هــای غیرکارشناســی در انتخابات را 

منحصر به ایران نمی داند و به وعده های انتخاباتی 
ترامپ اشاره می کند که نقدهای کارشناسی زیادی 
به آن وارد بود. او درعین حال، توضیح می دهد تنها 
راهکار مبارزه با فریب هــای انتخاباتی علم و دانش 
اســت و دراین شــرایط تنها کارشناسان هستند 
که می توانند روشــنگری کنند و به جامعه مســیر 

درست تر را نشان بدهند. 
او درعیــن حال توضیــح می دهــد: نامزدهای 
انتخاباتی درفرصت کوتاه 4-3دقیقه ای نمی توانند 
تحلیل و نقد دقیقی نســبت بــه ادعاهای یکدیگر 
ارایــه دهند و دراین شــرایط مردم نبایــد تنها به 
گفت وگوها و دعواهای سیاســی بســنده کنند و  
ببینند کارشناسان تا چه حد وعده های نامزدهای 
انتخاباتی را اصولی ارزیابــی می کنند. در واقع عیار 
شــهروندان باید علم و دانش باشــد، وگرنه گرفتار 
تسلسل سیاسی می شویم و شرایط گذشته برایمان 

تکرار می شود. 
شاه ویسی درباره دستاویز قراردادن قشر محروم 
در انتخابــات تأکید می کند: درایــران جریان های 
اقتصادی کمتر اقشار محروم و آسیب پذیر را مورد 
توجه قرار داده اند و در واقع این افراد ســهم بسیار 
اندکی از منابع ملی داشته اند. به همین دلیل است 
که آنها به راحتی دســتاویز اهــداف انتخاباتی قرار 

می گیرند.
او ادامــه می دهد: این که به اقشــار محروم وعده 
بدهیم، به خودی خود بد نیســت اما کارشناسان 
و نخبگان اقتصادی باید بــرای مردم توضیح دهند 
که برنامه های اعالم شــده تا چه حــد عملیاتی و 
اجرایی اســت. اگر بدنه کارشناسی اجرای وعده ای 
را اصولی تشــخیص دهد و آن را مساوی با تضییع 
اموال عمومی نداند و غیراجرایی تشخیص ندهد که 
مشکلی نیست، در غیراین صورت طرح این وعده ها 
غیراخالقی و بازی با حقوق و احساسات مردم است. 
موضوعی که بارها مقام معظم رهبری به آن تأکید 
کرده و خواستار رعایت اخالق در انتخابات شده اند.  

معامله انتخاباتی با فقرا
  غالمرضا کاتب، عضو هیات رییسه مجلس: آگاهی مردم تعیین کننده سرنوشت منابع ملی است

  ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد بین الملل: » دانش و نقد کارشناسی« تنها راه نجات از تکرار گذشته است

رخداد

تقویت ۸۳ واحدی بورس تهران 

شهروند| شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی 
بورس تهران درپایان معامالت دیروز دوشنبه 18 
اردیبهشــت ماه 95 با افزایش 83واحدی به رقم 
79 هزارو744 واحد رســید. شاخص کل هم وزن 
اما با کاهش 77واحدی عــدد 17 هزارو614 واحد 
را تجربه کرد. روز گذشــته همچنین شــاخص 
ســهام آزاد شــناور با کاهش 69واحدی به عدد 
87 هزارو101 واحد رسید. شــاخص بازار اول نیز 
درحالی با افزایش 156واحدی به رقم 55 هزارو378 
واحد دست یافت که شــاخص بازار دوم با کاهش 
378واحــدی روی رقــم 176 هــزارو514 واحد 
ایســتاد. دیروز همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( با کاهش 9واحدی عــدد 923واحد را 
تجربه کرد. گفتنی است؛ ارزش کل معامالت دیروز 

بورس تهران به بیش از 280 میلیارد تومان رسید.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

کاهش 15 درصدی قیمت ها 
درفروشگاه های زنجیره ای

 
شــهروند| معاون امور اقتصــادی و بازرگانی 
وزیرصنعت، معدن و تجارت می گوید؛ فروشگاه های 
زنجیره ای به طور میانگیــن 15 درصد قیمت کاال 
را بــرای مصرف کنندگان کاهــش داده اند. یداهلل 
صادقی درنخستین گردهمایی اتحادیه کشوری 
فروشگاه های زنجیره ای که در اتاق اصناف تهران 
برگزار شد، گفت: مصرف کنندگان از فروشگاه های 
زنجیره ای نسبت به خرده فروشان سنتی استقبال 
کرده اند. صادقی رساندن فروشگاه های زنجیره ای 
به جایگاه مناسب خود را برای تولیدکننده سودمند 
دانســت و افزود: در ســال های پــس از انقالب، 
فروشگاه های زنجیره ای رشد مطلوبی نداشتند، اما 

درسال های اخیر رشد آنها چشمگیر بوده است. 

 واریز سود سهام عدالت کودکان
 به حساب خودشان 

شهروند| براســاس اعالم کانال  تلگرامی سهام 
عدالت سود  سهام عدالت کودکان مشمول سهام 
عدالت تنها به حساب بانکی به نام خودشان واریز 
خواهد شد و به حساب سرپرست خانوار اعم از ولی 
یا قیم واریز نخواهد شــد. براین  اساس، مشموالن 
سهام عدالت می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
با مرکز تماس سهام عدالت 83338 تماس بگیرند. 

قیمت مرغ به تعادل رسید

ایسنا|  قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ با ادامه 
روند کاهشــی خود درهفته های گذشته به کمتر 
از 7 هزار تومان رسیده اســت.  بازار مرغ درماه های 
گذشته وضع پرنوسانی داشته است؛ به گونه ای که 
درمقاطعی قیمت این محصول پروتیینی به بیش از 
کیلویی 8 هزار تومان هم رسید. این درحالی بود که 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده بودند 
که قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ 7 هزار 
تا 7 هزارو200 تومان است و فروش به قیمت باالتر، 
گرانفروشی محسوب می شــود اما به تدریج روند 
قیمت گوشت مرغ با کاهش همراه شد و در اواخر 
فروردین ماه هر کیلوگرم آن به طور متوسط 7 هزار 

تومان درمغازه های سطح شهر فروخته شد. 

ویترین خانواده
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 عقد قراردادهای متعدد صنعتی
 با خارجی ها 

شهروند| در حالی برخی از کاندیداهای ریاست 
جمهوری ســعی در بی اثر جلوه دادن اثرات برجام 
در اقتصاد ایران دارند که معاون و عضو هیات مدیره 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(  از 
افزایش رفت  و آمدهای هیأت های تجاری  اروپایی 
به ایران خبر می دهد . رفت و آمدهایی که به گفته 
فرهاد دلیری در نیمه دوم امســال به عقد قرارداد 
منجر خواهد شد . او در حاشیه نشست خبری دومین 
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و صنایع فلزکاری 
به »شــهروند«  می گوید:  راه اندازی خطوط  تولید 
ماشــین آالت و آغاز همکاری های صنعتی خرید و 
فروش چیپس و پفک نیســت  که انتظار داشت در 
کمترین زمان ممکن فراهم شــود. به عنوان مثال 
شرکت های آلمانی تا از بازار، رقبا، قوانین و مقررات 
و غیره کشور مطمئن نشده و مطالعه کافی نداشته 
باشند، وارد آن نمی شوند؛ اما پس از حضور، به کار 
سرعت می دهند.  بعد از برجام ایران به بازار کاالهای 
خارجی تبدیل شده است » این ادعای دیگر برخی 
از کاندیداهای ریاست جمهوری در این روزهاست . 
ادعایی که محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه 
تجارت ایران آن را رد کرده و می گوید که  قرار نیست 
که ایران به بازار کاالهای خارجی تبدیل شــود . او 
همچنین سیاســت بازار به ازای بازار سخن گفت و 
ادامه داد : شرکت ها می توانند از پتانسیل های ایران 
به نفع خود استفاده کنند  و ضمن دستیابی به بازار 
ایران، از بازار 400 میلیون نفری کشورهای اطراف 
ایران نیز منتفع شوند. اما مولر نماینده شرکت آلمانی 
و برگزار کننده دومین نمایشگاه بین المللی AMB در 
ایران  از دیگر سخنرانان حاضر در نشست نمایشگاه 
بین المللی ماشــین ابزار و صنایع فلزکاری بود که 
در پاسخ به »شهروند« از بی اثر بودن سیاست های 
اتخاذی دولت ترامپ در رویکرد تجاریشــان سخن 
گفت و افــزود: ایران  و آلمان  از گذشــته همکاری 
خوبی داشــته اند  و به هیچ عنوان از سیاست های 
آمریکا حمایت نمی کنند اما ناچار به اطاعت از قوانین 

سازمان ملل هستیم . 

شــهروند| کمتر از 5 روز بعد از رونمایی ســامانه 
کاج وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعــی از آغاز به کار آن 
خبر می دهد. ســامانه کاج که هفته گذشته همزمان 
www.  با راه اندازی سایت کارانه قالیباف به آدرس

ir.kar96 راه اندازی شده بود، آنگونه که علی ربیعی 
اعالم کرده از شنبه آینده )23اردیبهشت( امکان ثبت نام 

فارغ التحصیالن جویای کار در آن فراهم می شود. 
به گفته رئیس کارگروه اشــتغال ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، 10 هزار  میلیارد ریال ) یکهزار میلیارد 
تومــان( برای اجــرای این طرح در نظر گرفته شــده 
اســت، منتها در این طرح به فرد پول داده نمی شــود، 
بلکه بــه کارفرمایان برای بکارگیــری جویندگان کار 

دانش آموخته یارانه داده می شود.
او  با بیان این که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
بر اجرای درست طرح آموزش کارورزی نظارت می کند، 
یادآور شــد: روند پیچیدگی اشــتغال از دو تا سه سال 
پیش در کشــور شروع شده اســت و در سال های آتی 
نیز با آن مواجه خواهیم بود. ربیعی با اشاره به نامگذاری 
هوشــمندانه مقام معظم رهبری برای  سال 1396 به 
 عنوان  ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: 
تا زمانی که نتوانیم در سمت عرضه و تقاضای اشتغال 
تعادل ایجاد کنیم، نمی توانیم وضع بازار کار را متعادل 
کنیم. رئیس کارگروه اشتغال ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با بیان این که در  سال تاریخی و دوره تاریخی 
خاصی به لحاظ وضع اشــتغال به سر می بریم، گفت: 
ویژگی دوره کنونی پدیده رشد بدون اشتغال است. در 
دوره ای به ســر می بریم که رشد بر ایجاد اشتغال انبوه 

تأثیری ندارد. 
به گفته ربیعی، برای تحقق رشــد 8 درصدی که در 
برنامه ششــم توسعه پیش بینی شده اســت، به 800 
هزار  میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم. این پول 

باید از طریق بانک ها، سرمایه گذاری خارجی، صندوق 
توسعه ملی و سایر موارد تأمین شود. وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ادامه داد: در انتظار رشــد باالی اشتغال 
نیستیم، برنامه هایی که تاکنون داشتیم تاثیری روی 
رشد نداشت و این برنامه ها در درازمدت نتوانست باعث 
بهبود وضع زندگی مردم شود. ربیعی گفت: همچنین 
در سمت عرضه نیروی کار نقطه عطفی در این سال ها 
اتفاق افتاده است، متولدان دهه 1360 )9میلیون نفر( 
که در دهه 1380 وارد بازار کار شــده اند، تاکنون پاسخ 
مناسبی برای آنها نداشتیم. او  از رشد باالی دانشجویان 
در مقطع تحصیالت تکمیلی خبر داد و گفت: به دلیل 
نبود شغل و فعال نبودن بازار کار بسیاری از دانشجویان 

به سوی تحصیالت تکمیلی رفتند.
ربیعــی تعــداد ورودی های بــازار کار را ســاالنه 
800 هزار نفر عنوان کرد و گفــت: این نیروها به دلیل 
دانش آموختگی انتظار جدیدی از بازار کار داشتند. هم 
اکنون بسیاری از مشــاغل دیگر طالب ندارد و دولت 
وظیفه دارد با توجه به انتظارات جدید، بازار کار کشور 

را متحول سازد.
 آنگونه که این عضو کابینه یازدهــم می گوید: بازار 
کار تنها تحت تأثیــر عوامل اقتصادی نیســت، بلکه 
عوامل اجتماعی نیز بر بــازار کار تأثیر دارد. ویژگی این 
دوران بر پیچیدگی بازار کار تأثیر گذاشــته است.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد، برای این که در 
پایان برنامه ششم توسعه بتوانیم ساالنه نرخ بیکاری را 
0.8درصد کاهش دهیم نیاز به نگرش جدید در بازار کار 
کشور احساس می شود. ربیعی افزود: به لحاظ اهمیت 
بحث اشتغال و همچنین شــرایطی که در  سال جاری 
و ســال های بعد در حوزه اشتغال با آن مواجه هستیم، 
برای پاسخ به اشتغال جوانان نیازمند طرح های مکمل 

در کنار توجه و تمرکز بر رشد اقتصادی هستیم.

وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد:   

راه اندازی سامانه ثبت نام کارورزی از شنبه
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مدیران سیاسی 
غیرمتخصصی که برسر کار 

می آیند، معافیت های مالیاتی 
برخی از دستگاه های خاص، 
آغاز پروژه های اقتصادی با 

اهداف سیاسی که درنهایت هم 
تعطیل می شوند، نمونه های 

بارزی از سیاست زدگی اقتصاد 
ما هستند

وعده های عوام فریبانه و غیرکارشناسی منافع ملی را تهدید می کند


