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سکه و طال

قیمت بازار
(تومان)

سكه تمام طرح قديم

1/118/000

سكه تمام طرح
جديد

1/123/000

نيم سكه
ربع سكه
سكه يك گرمي
طالي  18عيار
طالي  24عيار

560/000
290/000
185/000
114/730
152/980

اخبارکوتاه
وزیر نفت علت بروز حوادث متعدد
آتشسوزی در صنعت پتروشیمی را عدم
سرمایهگذاری الزم در بخش  HSEو
بیتوجهی شرکتهای خصوصیسازی شده
در صنعت پتروشیمی به این مقوله دانست و
گفت« :البته علتیابی دقیق بروز هر حادثه در
دست بررسی است».
وزیر صنعت از ورود اولین خودروهای تولید
داخلی با پلتفرم ایرانی از اواخر سال  ۹۶به
بازار خبرداد و گفت« :در حال مذاکره با
شرکتهای صاحب تکنولوژی برای تولید
موتورهای یورو  ۵خودروهای تجاری
هستیم».
رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی از برنامه ریزی برای دستیابی به
ضریب خود اتکایی  ۱۱۰درصدی گندم ظرف
 ۱۰سال آینده خبر داد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با
بیان اینکه عملیات خرید توافقی شیرخام از
دامداران حداقل تا پایان مردادماه ادامه دارد،
گفت« :تا پایان فصل گرما همه مطالبات
دامداران پرداخت میشود».
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اعالم
پرداخت  ۹۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان
تسهیالت بانکی در  ۳ماه نخست امسال گفت:
«تمرکز تسهیالت دهی در صنایع کوچک و
متوسط قرار گرفت».
قائممقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت از
احتمال تمدید طرح ارائه تسهیالت به
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خبرداد و
گفت« :هر واحد به طور میانگین یک میلیارد
تومان تسهیالت از بانک دریافت میکند».
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به
بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در
جلسه هیئت دولت ،گفت« :پس از تصویب
 IPCدر هیئت دولت ،تالش میکنیم مدل
جدید قراردادهای نفتی ایران را  ۶ماهه به
قراردادبرسانیم».
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری
تعاون با اشاره به صدور ضمانتنامه در بخش
تعاون گفت« :در چهار ماهه ابتدای سال ۹۵
مصوبات صدور ضمانتنامههای صندوق از
مرز  ۱۰۰۰میلیارد ریال گذشته است».
چهار ماهه نخست سالجاری  ۱۶میلیارد و
 ۳۰۸میلیون دالر انواع کاال از ایران به سایر
کشورها صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل  ۲۱درصد افزایش داشته است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افتتاح
 ۵۸هزار و  ۱۱۰فقره حساب صندوق یکم طی
بازه زمانی  ۱۸خرداد  ۹۴تا هفتم مرداد  ۹۵خبر
داد.
خبرگزاری رویترز اعالم کرد« :شرکت
ساراس ایتالیا پرداخت بدهیهای های نفتی
خود را به ایران آغاز کرده است ،شرایط تحریم
سبب شد تا پرداخت طلبهای ایران از ایتالیا
بابت فروش محمولههای نفتی متوقف بماند».
وزیر ارتباطات با تائید افزایش هزینه
واگذاری خط تلفن ثابت به  ۲۰۰هزار تومان،
گفت« :تعرفههای جدید این بخش از ابتدای
مردادماه اجرایی شده است».
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و
کاریابیهای وزارتتعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از ثبت نام بیش از  ۲۲۰هزار نفر در مؤسسات
ی خبر داد و گفت« :هم اکنون سهم
کاریاب 
کاریابیها در بخش اشتغال  ۲۳است و تا پایان
دولت به  ۳۰درصد افزایش خواهد یافت».
شرکت گازپروم قصد دارد با پروژه خط لوله
ترکیشاستریموهمکاریدربازاریابیآالنجی
ایران ،حضور خود را در منطقه تقویت کند.

نبض اقتصاد

ورود اولین سری ایرباسها در پاییز

ایلنا :عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی در خصوص قرارداد با شرکت ایرباس ،گفت« :قرارداد خرید
هواپیما اجزای بسیار زیادی دارد .مسائل فنی بسیار پیچیدهای درباره موتور ،قطعات ،نحوه تأمین قطعات
و  ...مورد بحث قرار میگیرد .قرارداد خرید هواپیما از ایرباس بیش از  500صفحه است و به طور مرتب
تیمهای مختلفی از نمایندگان شرکتهای هواپیما ساز از جمله ایرباس ATR ،و سایر شرکتها به ایران
میآیند تا بتوانیم درباره جزییات مذاکرات کنیم .درباره هر یک از این مسائل باید تیمهای متخصص و
فنی هر دو طرف با یکدیگر به مذاکره بپردازند و درباره هر بند از قرارداد به توافق برسند و بندهای قرارداد
را نهایی کنند ».وی ادامه داد« :بخش اعظمی از این موارد فنی و تکنیکال مورد به مورد بحث و نهایی شده
است .توافق بر سر هر یک از این بندها بسیار زمان بر خواهد بود ».بنا به گفته وی ،اولین سری از هواپیماهای
جدید ایرباس احتماالً تا اواخر پاییز وارد ناوگان هوایی کشورمان میشود .بنابراین تا آن زمان قرارداد
نهایی شده است .بخشی از این قرارداد در رابطه با موضوعات تکنیکال است .بخشی دیگر از این قرارداد

به موضوعات مالی اختصاص دارد که در حال انجام است و مراحل نهایی را طی میکند .بخش دیگر این
قرارداد مربوط به مقررات روابط بین الملل و گرفتن مجوز اوفک (سازمان زیر مجموعه وزارت خزانهداری
آمریکا) است که نسبت به اخذ این مجوز خوش بین هستیم .وی تاکید کرد :هیچ دلیلی برای اینکه قراردادها
با شرکتهای هواپیما سازی به نتیجه نرسد ،نمیبینم .اما هرگز گزینههای خود را محدود به یک یا دو
شرکت هواپیما ساز نمیکنیم .برای خرید هواپیما از همان ابتدا که مذاکرات با ایرباس را شروع کردیم،
با شرکت بویینگ هم وارد مذاکره شدیم و همچنان که با این دو شرکت در حال مذاکره هستیم ،با شرکت
 MRGژاپن هم وارد مذاکره شدهایم .وزیر راه و شهر سازی خاطر نشان کرد« :فکر میکنم فضای عمومی
بسیار مثبت است .الزم نیست که پیش گویی کنیم ،صبر میکنیم تا وضعیت روشن شود اما فضا را منفی
نمیبینم ».وی افزود« :ما با جهان وارد این بحث شدهایم که ایران به عنوان یک کشور مستقل از موضع برابر
و از موضع استقالل حاضر است با تمام کشورها وارد مذاکره شود و رابطه اقتصادی برقرار کند .این یک
عالمت از طرف ما است و زمانی که کشورها وارد مذاکره با ما میشوند به این معنا است که ما را به عنوان
یک کشور مقتدر و مستقل پذیرفتهاند».

بررسی پرونده  8هزار اتحادیه در سطح کشور

2ماه تا پایان ادغام اتحادیهها باقی مانده است

محسن بیدی

در تاریخ سوم تیرماه سال جاری دستورالعمل ادغام
اتحادیههای صنفی ابالغ شد ،ادغام اتحادیههای
صنفی مشابه و همگن به موجب تصمیم اعضای
هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
اتخاذ شده است و به موجب بند الف ماده  ۴۹قانون
صنفی ،تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیهها
با تجمیع چند اتحادیه به یک اتحادیه و تعیین
رستههای صنفی و نیز موافقت با تشکیل اتحادیه
جدید در صورت تشخیص ضرورت به کمیسیون
نظارت یا با نظر خواهی از اتاق اصناف واگذار شده
است .همچنین تبصره  ۱ماده  ۴۹قانون نظام صنفی
کمیسیون نظارت را به اجرای تصمیمات هیئت
عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف
نموده و هیئت عالی نظارت شاخصهای ادغام را
در سه مورد داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن،
داشتن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی و نیز
داشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه
تصویب و ابالغ کرده است .مسئله اساسی در مورد
ادغام اتحادیههای همسان این است که در این راستا
منافع برخی اتحادیهها که هم اکنون امکان فعالیت
دارند به خطر افتاده و آنها این امتیاز ویژه را از
دست خواهند داد و به همین دلیل در خصوص
مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این
اتفاق پافشاری میکنند .هرچند که صحبتهای
مطرح شده توسط برخی اتحادیهها نیز در مورد
انجام مطالعات کارشناسی بیشتر درست بوده و به
نظر میرسد باید تأمل بیشتری در این راستا انجام
شود .در هر صورت یک ماه از آغاز ادغام و تجمیع
اتحادیههای همسان میگذرد و دو ماه دیگر تا پایان
این تصمیم بزرگ در مورد فعالیت یا عدم فعالیت
اتحادیهها باقی مانده است.
مجتبی خسروتاج ،معاون توسعه بازرگانی
داخی و قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در مورد اینکه پس از ادغام اتحادیههای همسان
تعداد  ۸۰۰۰اتحادیه موجود در سراسر کشور
به چند اتحادیه کاهش مییابد ،اظهار کرد« :در
حال حاضر نمیتوانیم در این خصوص رقمی
تعیین کنیم چرا که باید پس از کار کارشناسی
در مورد  ۸۰۰۰اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با
یکدیگر همپوشانی دارند ».وی ادامه داد« :مقوله
ادغام اتحادیهها استان به استان متفاوت است،
در برخی استانها اتحادیههایی که تداخل کاری
با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی استانها تعداد
این اتحادیهها کمتر است ».قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت در امور تجارت با اشاره به اینکه
کمیسیونهای نظارت مطالعات کارشناسی را در
این زمینه آغاز کردهاند ،بیان کرد« :مصوبه ادغام
حدود یک ماه است که ابالغ شده و تاکنون حدود
 ۷۷اتحادیه در کشور تجمیع شدهاند ».خسروتاج
ادامه داد« :طبق مصوبه هیئت عالی نظارت
کمیسیونهای نظارت موظف هستند ظرف  ۳ماه
کار را پیش ببرند و در این زمینه  ۲ماه دیگر فرصت
باقی است ،هرچند در خصوص ادغام همچنان
نظارت مختلفی مطرح است و برخی اتحادیهها
به دلیل مسائل فنی خودشان اعالم کردهاند که ادغام
آنها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر است .ما
نیز اعالم میکنیم اگر ادغام نیازمند زمان و مطالعه
بیشتر در مورد برخی اتحادیهها باشد ،آن را انجام
خواهیم داد ».وی درباره اینکه فکر میکنید چه
میزان اتحادیه پس از ادغام اتحادیههای همسان
کاهش یابد ،عنوان کرد« :کاهش اتحادیهها در
مورد هر استان متفاوت است و این اتفاق به مسائل
مختلفی بستگی دارد و بعض ًا ممکن است به نصف
کاهش یابد».
علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف ایران که ازطراحان
و حامیان اصلی دستورالعمل ادغام اتحادیههای

صنفی به شمار میرود با اشاره به اهمیت ادغام و
تجمیع اتحادیههای صنفی در سراسر کشور گفت:
«تجمیع اتحادیهها در جهت تقویت اتحادیههای
صنفی است و نیاز به زیر ساخت سازی ندارد».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر
زمان برای اجرای طرح ادغام و تجمیع مناسب
است وآیا نیاز به زیر ساخت سازی ندارد ،افزود:
«انجام این مهم نیاز به زیر ساخت سازی ندارد بلکه
ضعف اصلی انجام این طرح ،ضعف در اجرای
قانون است در غیر اینصورت میبایست این طرح
مدتها پیش به مرحله اجرا در میآمد».
فاضلی با اشاره به اینکه بررسی تاریخچه اجرای
قوانینتصویبشدهدرایراننشانمیدهدکهبیشتر
آنها ضمانت اجرایی پیدا نکردند ،اظهار داشت:
«متاسفانه علت بروز این مشکل از آنجا ناشی
میشود که مجلس در دورههای قبلی کار نظارت
بر اجرای قوانین را رها کرد و هیچ گاه یقه دولت
را برای عدم اجرای قوانین نگرفت و وزیروقت
مربوطه را استیضاح نکرد ».وی ادامه داد« :تاکنون
 5برنامه توسعه اقتصادی در ایران تدوین شده
که بعضی از آنها تا  27درصد نیز اجرایی نشده
است ».به گفته رئیس اتاق اصناف ایران اهمیت
اجرای قوانین در ایران به ویژه قوانین اقتصادی
از آنجایی کام ً
ال نمود پیدا میکند که به یاد داشته
باشیم ،الزمه نخست تحقق اقتصاد مقاومتی نظم
پذیری است .وی ادامه داد« :اجرای قوانین به
خوبی میتواند نظم پذیری در اقتصاد را نهادینه
کند ».رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد« :اجرای
اینابالغیهعالوهبراینکهاتحادیههارابرایپیوستن
به اقتصاد مقاومتی توانمند میسازد بلکه موجب
میشود تا توان صنوف مختلف کشور در مبارزه
با معضل قاچاق کاال بیش از پیش افزایش یابد ».به
گفته فاضلی وقتی در کشور چند اتحادیه هم عرض
در مدیریت و توزیع کاال وجود داشته باشد قطع ًا
نمیتوان به یک مدیریت واحد و پاسخگو رسید
و چه بسا در این موازی کاریها سوء استفادههایی
نیز از موقعیت شده باشد.
ابراهیم درستی ،نایب رئیس اتاق اصناف تهران نیز
معتقد است« :ادغام اتحادیههای همگن و اصالح
رستههای اتحادیهها در راستای سهل کردن فعالیت
به یک پروسه زمانی  6ماه نیاز دارد .اتحادیههایی که
الزم و ملزوم هم هستند برای آنکه مدیریت کار از
یکنقطهصورتگیردبهتراستباکارشناسیدقیق
ادغام شوند ».رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و
تلفن همراه تهران بیان کرد« :هرچه شاخههای
مدیریتی بیشتر باشد آسیبهای آن بیشتر خواهد
بود از این رو باید کمیسیونهای تخصصی افزایش
یابد که خروجی بهتری دارد ».درستی با بیان این که
 138اتحادیه در تهران وجود دارد ،گفت 15« :تا 20
اتحادیه همگن در مرحله اول ادغام خواهند شد که
تا پایان سالجاری هدف ،چگونگی ادغام و نوع
اتحادیهها مشخص خواهد شد».

اسداله احمدی شهریور ،رئیس اتحادیه
اغذیهفروشان تهران در این خصوص اظهار کرد:
«الزمه اجرای موفق مصوبه ادغام اتحادیهها،
نیازمند بررسی و شناسایی دقیق رستههای همگن

و واگذاری آنها به اتحادیههای مربوطه در بازه
زمانی مناسب است ».وی تصریح کرد« :در حال
حاضر تمام اتحادیهها با مصوبه هیئت عالی نظارت
موافق هستند اما مشکل اصلی اجرای درست این
طرح است که نگرانیهایی را برای اتحادیهها ایجاد
کرده که امید است ریاست اتاق اصناف ایران حقی
را برای این نگرانیها قائل باشد ».احمدی شهریور
افزود« :اجرای صحیح مصوبه هیئت عالی نظارت
برسازمانهایصنفیکشور،باعثباالبردنقدرت
اتحادیهها میشود و کارایی آنها را باال خواهد برد
اما ابتدا باید از اتحادیههایی که کمتر از  ۳۰۰نفر
عضو دارند ،شروع شود ».وی تصریح کرد« :در
حال حاضر اتحادیه اغذیه فروشان تهران دو هزار و
 ۶۰۰عضو رسمی دارد و  ۷۰۰عضو فاقد پروانه نیز
در حال تکمیل مدارک و ساماندهی شدن هستند».
احمدی شهریور افزود« :تداخل صنفی معضلی
است که از ابتدا اتحادیههای صنفی با آن درگیر
بودهاند و اگر از همان ابتدا این مسئله رعایت شده
بود اکنون با این مشکالت روبه رو نبودیم و امید
است ادغام اتحادیهها این مسئله را مرتفع سازد».

ارز

قیمت بازار
(تومان)

دالر آمريكا

3/547

يورو

3/960

پوند
درهم امارات
فرانك سوئیس
لير تركيه
ريال سعودي
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4/675
969
3/660
1/195
945

ویترین
دولت درپی جلب رضایت کارگران
تسنیم :سیدحسن هفده تن ،معاون روابط وزارت
کار در نشست شورای سه جانبه ملی دولت،
کارگران و کارفرمایان با اعالم اینکه پیش نویس
آییننامهواساسنامهپیشنهادیماده 137قانونکار
تدوین میشود ،گفت« :تصمیمات حوزه روابط
کار تاثیرات گره گشایی بر توسعه اقتصاد ملی ،به
تبعآنافزایشدرآمدسرانهکشوروافزایشقدرت
خریدنیرویکارخواهدداشت».معاونروابطکار
وزارت کار ادامه داد« :از ابتدای دولت تدبیر و امید
برنامههایجدیدیراطراحیکردهایمکهبااجرای
اثربخش آنها بتوانیم به مطلوبیت بیشتری در
کارکرداقتصادملیوبهرهوریعواملتولیددست
یابیم ».هفده تن با تاکید بر اینکه تمامی برنامههای
دستاوردمحورنهاییوفرآیندسازیشدهوتوسط
مدیران محترم اجرایی در حال عملیاتی سازی
هستند تصریح کرد« :با ابالغ بخشنامههای صادره
توسطوزیرکار،کیفیتوسرعتاجرایبرنامهها
بیشتر خواهند شد ».معاون وزیر کار معتقد است:
«انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی از
قابلیتهای زیادی برخوردارند و در صورتی که
در کنار دولت قرار گیرند قطع ًا میتوانند دولت را
در اجرای برنامههایش یاری کنند».

