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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

1027000

1029500

546000

290000

193000

104940

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1247.1

17.26

38.05

41.8

تغييرقيمت )دالر(

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1266

1.4385

3.6732

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

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3467

3956

4993

952

3029

3445

4357

824

--

--

--

--

-

-

-

-

-

-

-

از فردا )یکشنبه( هفته کارگر آغاز می شود؛ هفته ای 
که برای بخــش بزرگی از جامعه تنها یک مناســبت 
ساده نیست؛ هفته ای اســت برای بیان مشکالتشان. 
هفته کارگر در شرایطی آغاز می شود که هنوز در ایران 
کارگری یعنی انتظــار برای حداقل مــزد و به معناي 
محرومیت از بســیاری از داشته هاست. این حقیقت 
تلخی است که سال هاست بخش بزرگی از بدنه اصلی 
تولید ایران را درگیر خود کرده است؛ اما به واقع کسی 
به آن وقعی ننهاده است. حاال با وجود تلخی های بسیار 
در یک دهه گذشــته در کام کارگران ) به دلیل سال ها 
کنترل غیرواقعی حداقل حقوق و مزد( از دو  سال پیش 
به این جماعت زحمتکش ایرانی وعده داده شده است 
تا تغییراتی را در مسیر خود حس کنند. دولت یازدهم 
از زمــان روی کار آمدن خود بحث تغییــر رویکرد در 
حوزه اقتصاد، تولید و معیشت جامعه و خاصه کارگران 
)به عنوان موتورهای محرک تولید( را دنبا ل کرده است 
و حاال در روزهای پســا تحریم باید دید که این تفاوت 
دیدگاه چگونه قرار است اجرایی شود. نخستین تفاوت 
نگاه ها به حوزه کارگری، در آســتانه همین هفته مهم 
برای جامعه کارگری بروز پیدا کرده اســت و وزیر کار 
دولت یازدهم در یک بیانیه رسمی به مناسبت روز پدر 

سعی کرده است تا این نگاه را تئوریزه کند.
او در نامه ای متفاوت از گذشته، در آستانه روز کارگر، 
فرزندان این قشر مهم در تولید ایرانی را خطاب قرار داده 
و برای ضعف های مالی کارگــری از آنها دلجویی کرده 
اســت. هرچند که این نامه و بیانیه برای این جماعت 
اسکناس در جیب نمی شود، اما درنهایت خبری خوش 
از تغییر نگاه دولتی اســت که در گذشته حافظ منافع 
کارفرمایان بود و کمتر به جیب کم قوت قشر کارگری 

بها داده بود.
نامه وزیر کار به فرزندان کارگران

علی ربیعی، وزیر کار در نامــه ای خطاب به فرزندان 
کارگران بــه مناســبت ۱۳ رجــب، والدت حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( و روز پدر در نامه ای به فرزندان 
کارگران از آنان خواســت پدرانشان را عاشقانه دوست 
بدارند؛ چرا که کارگران قهرمان در پي کســب روزی 
حالل هستند. او در خالل این نامه یک اعتراف رسمی 
و منطقی هم کرد و نوشــت: کارگری زندگی در سایه 
نگرانی از ناامنی شغلی و انتظار ناخوشایند برای اعالم 
حداقل دستمزدهاســت و من برای هر کوتاهی ای که 

کرده ام، عذرخواهی می کنم.
او با تاکید بر این که کارگران قهرمانان کســب روزی 
حالل اند، اظهار داشت: برای هر کوتاهی ای که در حق 
پدرانتان کرده ام، عذرخواهی می کنم.  او با اشاره به مقام 
کارگران خطاب به فرزندان آنها نوشــت: با شما چند 
کالمی از پدران تان بگویم. شاید آن قدر دستانشان گرم 
کار و افکارشان مشغول دغدغه های زندگی بوده است 

که فرصت نکرده اند همه زحمت، صداقت و عطوفتی را 
که به پای شما ریخته اند برای تان بازگو کنند. من خود 
زمانی کارگری و دشواری های آن  را با همه وجود تجربه 
کرده ام. کارگری دنیای ســحرخیزی های تابستان و 
زمستان برای رسیدن به سرویس کارخانه، کار کردن با 
ابزارها و ماشین های سرد و سنگین، کنار آمدن با سرعت 
خطوط تولید و عرق ریختن کنار کوره های مواد مذاب 
اســت. کارگری تجربه شیفت های متوالی کار سخت، 
شب بیداری و خطر کارهای دشــوار را به جان خریدن 
است. کارگری دغدغه حداقل دستمزد را داشتن و گاه 
کنار آمدن بــا قراردادهای موقت یا زندگی با دغدغه به 
تعویق افتادن حقوق ماهیانه اســت. کارگری دغدغه 
از دست رفتن شــغل هایی اســت که بر اثر واردات از 
دست می روند. تلخ است؛ اما کارگری زندگی در سایه 
تجربه نگرانی از ناامنی شغلی نیز است. کارگری انتظار 
ناخوشایند برای اعالم حداقل دستمزدهاست. وزیر کار 
تاکید کرد: کارگران قهرمانان کســب روزی حالل اند؛ 
کارگری دنیای عشــق به خانواده و اوج غرور اســت؛ 
زیباست که همه در کنار هم بایستیم و به احترام پدران 
کارگرتان تعظیم کرده، دستان سخت کوش و ماهرشان 

را ببوسیم و استواری و ایمان شان را ستایش کنیم. 
اجرای طرح امنیت شغلی کارگران 

اما تمام این احساس نوشــته های وزیــر کار باید با 
اقدام و عمل همراه شــود؛ چرا که گوش کارگران این 
سرزمین از وعده ها پر است و باید برای آنها کاری کرد. 
در این خصــوص دولتمردان در آســتانه این هفته، با 
خبرهای خوشــی به میدان آمده انــد و در این حوزه 
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با تاکید بر برنامه 
محوری دولت در این حــوزه از برنامه ویژه دولت برای 
فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد. او به رســانه ها 

گفت: می خواهیم چند  هزار واحــد تولیدی راکد را در  
سال جاری فعال کنیم. مسئوالن وزارت کار هم در ادامه 
این خبرها اطالع داده اند که برای حمایت از تولید با سه 

وزارتخانه اقتصادی مکاتبه شده است.
سیدحســن هفده تن، معــاون روابــط کار وزیر 
تعاون،  کار و رفاه اجتماعی بــا اعالم این خبر که با 
بهبود شــرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت بنگاه ها 
طرح »امنیت شغلی« اجرا خواهد شد، گفت: برای 
جلوگیری از تعدیــل نیروی کار با ســه وزارتخانه 
مهم اقتصــادی مکاتبه شــده اســت. وی با بیان 
این که برخی از ایــن بنگاه ها به دلیل عدم پرداخت 
هزینه های جاری تولید ازجملــه آب، برق و گاز در 
آســتانه تعطیلی بودنــد، گفت: بــا وزارتخانه های 
مرتبط این امر مکاتبــه کردند تا فرصتی به بنگاه ها 
داده شــود که درنهایت منجر به تعدیل نیروی کار 

نشود و ظرفیت تولید آنها همچنان باقی بماند.
این مقام مســئول در وزارت کار  بــا تاکید بر این که 
نشست های شورای سه جانبه ملی برای حل معضالت 
کارگران به طور مرتب تشــکیل می شود، گفت: سعی 
داریم در این نشست ها روابط کارگران و کارفرمایان را 
بهبود بخشیده و طرح امنیت شغلی را اجرایی کنیم. وی 
تاکید کرد که به طور جدی با کارگاه هایی که قراردادهای 
ســفید امضا با کارگران خود امضا می کنند و منجر به 
تخلفات این چنینی هســتند، برخورد خواهد شد و از 
طرفی هم دستور الزم برای موانع بخش تولید را صادر 

کرده است.

عدم جدیت در منافع کارگری و تاکید 
رئیس جمهوري

معاون روابط کار وزیر  کار با اشــاره به این که یکی از 
مهم ترین دالیل عدم رسیدگی به منافع صنفی کارگران 
عدم برنامه ریزی صحیح دولت ها است، گفت:  دولت های 
گذشته منجر به افزایش حجم اقتصاد دولتی در مقابل 
اقتصاد مردم محــور )تعاونی( شــده اند. وي افزود: اگر 
منافع صنفی کارگران به طــور حداکثری مورد توجه 
قرار می گرفت و آنان در تمام فعالیت های مولد اقتصاد 
مشارکت جدی داشتند، هم اکنون بسیاری از مشکالت 
ناشی از عدم تامین معیشت برطرف می شد و از طرف 
دیگر شاهد آسیب های اجتماعی پس از آن نبودیم. او 
خاطرنشــان کرد: برای حفظ اشتغال موجود و کاهش 
تعدیل نیروی کار بــا وزارتخانه های نیــرو، اقتصاد و 
دارایــی، صنعت، معدن تجارت و همچنین ســازمان 
تأمین اجتماعی رایزنی هــای جدی انجــام داده ایم؛ 
به طوری که در  سال 94 با 800 بنگاه تولیدی مستقیما  
در ارتباط بودیم تا نیروی  کار آنان اخراج نشــود. وی در 
رابطه با ســاماندهی قراردادها نیز به فارس گفت:  یکی 
از دغدغه های رئیس جمهوری امنیت شغلی کارگران 
است که ســعی دارد با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب 
وضع قراردادی نیروی کار را ســاماندهی کند؛  در این 
شــرایط از کارفرمایی که امکان پیش بینی فروش دو 
ماهه آینده خود را ندارد، نمی توان انتظار بیش از حدی 

داشت.
رونمایی از بسته اشتغالزایی دولت 

از آنجا که اشتغالزایی یکی از برنامه های اصلی دولت ها 
در زمان های مختلف اســت، حاال بســته اشتغالزایی 
»حرکت« به عنوان یکی از طرح های اشتغالزایی دولت 

در سفر رئیس جمهوری به سمنان رونمایی شد. 
عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی 
وزیر کار با بیان این که در ســه گروه طرح »حرکت« را 
دنبال می کنیم، خبــر داد: در الیــه اول در این طرح 
به دنبال طرح های خرد هســتیم. شناســایی رشته 
فعالیت هایی که اقتصاد منطقه را تشکیل می دهند را 
در دستور کار داریم. بومی سازی به جای تخصیص پول 
رویکرد دولت یازدهم در بخش اشتغال است. دینامیک 
کسب و کار هر استان احصا شده است. در گام دوم رسته 
فعالیت هایی که در اولویت هستند را حمایت می کنیم؛ 
یعنی 20 درصد رسته فعالیت هایی که 80 درصد اشتغال 
هر استان را پوشــش می دهند، شناسایی کرده ایم. در 
برخی از استان ها از  سال گذشته شناسایی را شروع و در 

برخی استان ها اجرا را آغاز کرده ایم.

طرح امنیت شغلی کارگران و بهبود تولید و اشتغال اجرا می شود

دلجویی وزیر کار از کارگران
 سه وزارتخانه اقتصادی برای حمایت از تولید و منع تعدیل نیرو به خط می شوند       بسته اشتغالزایی دولت رونمایی شد

از تاالر چه خبر 

فروش ۲برابــری اوراق قرضه بورس| 
روح اهلل حســینی مقدم معاون ناشران و اعضای 
شــرکت بورس در گفت وگو با بلومبرگ اعالم 
کرد: درحالی  که ایران شــرکت های بیشتری 
را تشــویق می کند تا با صدور اوراق قرضه بازار 
سرمایه را عمق بیشتری ببخشند، ارزش فروش 
اوراق قرضه ایرانی امســال دوبرابر خواهد شد. 
انتظار مــی رود تا مارس 20۱7، ۳0 پیشــنهاد 
جدید با مجموع ارزش ۱0 میلیارد دالر در بورس 
مطرح شود. 8 مورد فروش در  سال 94 به ارزش 
)درمجموع( 5 میلیارد دالر اتفاق افتاد. بازار بدهی 

ما امسال رشد قابل توجهی خواهد داشت.
آزادی دهک اول و دوم ســهام عدالت| 
محمدجواد شــیخ، مدیرعامل کارگزاری سابق 
ســهام عدالت گفت: دارندگان دهک اول و دوم 
سهام عدالت، طی ۱0 سال گذشته و با احتساب 
سود سهام  سال 94 نیمی از ارزش سهام عدالت 
را به حساب خزانه پرداخت کردند و نیمی دیگر از 
آن مشمول تخفیف مقام معظم رهبری شده، به 
همین دلیل براساس قانون باید زمینه آزادسازی 

این سهام در  سال جاری فراهم شود. 
بازار سهام ایران حبابی نیست| محمدرضا 
پورابراهیمی عضو شورایعالی بورس با بیان این که 
بورس ایران بازاری فراواکنشی و هیجانی است، 
تصریح کرد: بازار سهام ایران حبابی نیست، بازار 
سهام به دلیل برآورد نشدن انتظارات بیش ازحد 
خود با درجا زدن نماگرهای خود مواجه شــده 
اســت. بازار ســرمایه ایران به دلیل پیچیدگی 
ســاختاری و عمقی، بازاری فراکنشی است که 
به اخبار و شایعات تأییدنشده بیش ازحد واکنش 

نشان می دهد.
عرضه اولیه نخســتین صکوک اجاره 
دولت| رضا غالمعلی پور معاون توســعه بازار 
فرابورس ایران از عرضه اولیه نخستین صکوک 
اجاره دولتی در بــازار ابزارهــای نوین مالی به 
دنبال عرضه موفق اســناد خزانه اســالمی در 
فرابورس ایران خبــر داد و گفــت: وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی در  ســال جاری با توجه به 
تجربه موفق عرضه اســناد خزانه اســالمی در 
فرابورس ایران، درنظر دارد برای نخستین بار با 
استفاده از اوراق اجاره، بخشی از بدهی های خود 
به شرکت هواپیمایی ماهان و صندوق حمایت و 

بازنشستگی آینده ساز را تسویه کند. 
رشــد 38 درصــدی ارزش معامالت 
جــاری،  فروردیــن  در  فرابــورس| 
5 هزارو5۳0 میلیــون ورقــه بهادار بــه ارزش 
۳۱ هزارو5۳2 میلیارد ریال در بازارهای پنجگانه 
مورد معامله قــرار گرفت که نســبت به مدت 
مشابه  ســال قبل از رشــد ۳8 درصدی ارزش و 
افت 2 درصدی حجم معامــالت حکایت دارد. 
فرابورس ایران نخســتین ماه از  ســال 95 را با 
رشــد ۳8 درصــدی ارزش معامالت نســبت 
بــه فروردین ماه 94 به پایان رســاند. درهمین 
حال بررســی معامالت فروردین ماه بازارهای 
فرابورس ایران نشــان می دهد درحالی  که در 
بــازار اول بالغ بر 625 میلیون ســهام به ارزش 
یک هزارو27۳ میلیارد ریال دادوســتد شده و 
این ارقام درمقایسه با ماه مشابه  سال قبل با افت 
همراه بوده است، اما در بازار دوم با افزایش ارزش 

معامالت سهام روبه رو بوده ایم. 

دومین هفته منفی و افت 66/1 
 درصدی شاخص

شــهروند| حجم، ارزش و دفعات معامالت 
درهفته ای که گذشــت، به ترتیــب ۱.4، ۱۳ و 
۱5.6 درصــد کاهش یافت و شــاخص بورس 
نیــز ۱.66 درصد افت کــرد. درچهارمین هفته 
معامالتی  سال جاری تعداد 642۳ میلیون سهم 
و حق تقدم بــه ارزش ۱4662 میلیارد ریال در 
4۱7 هزار دفعه مورد معاملــه قرار گرفت که به 
ترتیب ۱.4، ۱۳ و ۱5.6 درصد کاهش را نشــان 
می دهــد. ارزش معامالت نرمال هــم در این 
مدت به ۱4662 میلیارد ریال و حجم معامالت 
نرمال به 642۳ میلیون سهم رسید که ترتیب با 
۱2.6 و ۱.2 درصد کاهش همراه شدند و تعداد 
880790 برگــه اوراق مشــارکت نیز به ارزش 
884 میلیارد ریال معامله شــد کــه به ترتیب 
۳62.۱ و ۳62.2 درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین شــاخص بورس درپایان چهارمین 
هفته معامالتی امسال با ثبت افت ۱۳۱9واحدی، 
۱.66 درصد کاهش یافت. در کانال 78 هزارو269 

واحدی متوقف شد. 

نرخ نامهبازار سرمایه

افزایش یک درصدی قیمت نفت
طی روز گذشــته قیمت نفت افزایشــی شد 
و نفت برنت دریای شــمال با حدود یک درصد 
افزایش نسبت به روز قبل از آن به مرز 45دالر در 
هر بشکه رسید. برهمین اساس نفت برنت دریای 
شمال با 44سنت افزایش در قیمت نسبت به روز 
گذشته 44.97دالر در هر بشکه قیمت گذاری 
شد. همچنین به گزارش پایگاه رسمی سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت اوپک در آخرین 
مبادالت روز گذشــته بازار جهانــی انرژی هر 
بشکه نفت تولیدی این ســازمان 40.۱۱دالر 

قیمت گذاری شد. )بلومبرگ(

اقتصاد جهان

شــهروند| موضوع قاچاق گازوییــل و میزان 
مصرف آن مدت هاســت که مورد بحث و بررسی 
کارشناسان و مسئوالن شــرکت پاالیش و پخش 
است. این که چرا هنوز هم میزان قاچاق حامل های 
ســوخت به ویژه گازوییــل و بنزین بــا توجه به 
قیمت آنهــا همچنان ادامــه دارد و تغییر قیمت و 
هدفمنــدی یارانه ها نیز تغییــری در این موضوع 
نداده اســت. درمــورد بنزین با توجــه به مصوبه 
بودجه 95 و پلکانی شــدن قیمت بنزین براساس 
مصرف ممکن اســت مصرف بنزین کنترل شده و 
از قاچاق آن جلوگیری شــود، اما درمورد گازوییل 
با توجه به این که سوخت بیشــتر خودروهای کار 
)اتوبوس و کامیون( موضوع متفاوت است. عباس 
کاظمی مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتــی ایران اعالم کــرد: تخصیص 
سهمیه ســوخت به خودروهای گازوییل سوز فاقد 
بیمه شخص ثالث از ابتدای خردادماه قطع می شود. 
او اظهار کرد: هر زمان که وزارت راه وشهرســازی 
همه خودروهــا را به »جی.پی.ســی« )ســامانه 
موقعیت یاب جهانی( متصل کند، مبنای محاسبه 
ســهمیه گازوییل خودروهای باری و مسافری از 
بارنامه به پیمایش تغییر داده خواهد شد و در حجم 

دریافت سوخت بازنگری می شود.
وی همچنیــن از تخصیــص نیافتن ســهمیه 
گازوییل به خودروهای سنگین فاقد بیمه شخص 
ثالث از ابتدای خردادماه امســال خبر داد و گفت: 
براســاس مذاکراتی که با شرکت های بیمه و بیمه 

مرکزی انجام شده است، تخصیص سهمیه سوخت 
خودروهای گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث از 
ابتدای خردادماه قطع می شــود و درصورتی که در 
زمان تعیین شــده مالکان خودروها بیمه شخص 
ثالــث خودروی خــود را تمدید نکنند، ســهمیه 

سوخت این خودروها قطع خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران اعــالم کرد: پس از اجرای 
طرح عرضه گازوییل براســاس بارنامه و پیمایش، 
میانگین مصــرف گازوییل در بخش حمل ونقل به 

کمتر از 50 میلیون لیتر در روز رسیده است.
کاظمی با بیان این که درطول چند ماه گذشــته 
تاکنون میانگین مصرف روزانه گازوییل در بخش 
حمل ونقل به حدود 42 تــا 4۳ میلیون لیتر در روز 
کاهش یافته اســت، تأکید کرد: بــا اجرای طرح 
تخصیص سوخت به ازای پیمایش، مصرف گازوییل 
کشور در این حوزه حدود 7 تا 7.5 میلیون لیتر در 
روز کاهش یافته است. وی با بیان این که پیش بینی 
می شــود با حذف سهمیه ســوخت خودروهای 
گازوییل سوز فاقد بیمه شخص ثالث روزانه حدود 
2میلیون لیتر دیگر صرفه جویی داشــته باشــیم، 
گفت: براین اســاس از قابلیت های مختلف سامانه 
هوشمند ســوخت برای مدیریت مصرف گازوییل 
اســتفاده می کنیم. اوگفت: پیش بینی می شــود 
درصورت اجرای این طرح سهمیه گازوییل حدود 
۱00 هزار دستگاه خودروی سنگین گازوییل سوز 

فاقد بیمه شخص ثالث حذف شود.

قطع سهمیه سوخت 100 هزار خودرو سنگین 
از خرداد


