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معاون وزیر جهاد با بیان این که بازار برنج رو به آرامش و روغن نباتی مورد نیاز مردم هم تأمین شــده اســت ،گفت :مردم گران
فروشی شکر را به سامانه ۱۲۴اطالع دهند .به گزارش صدا و سیما ،یزدان سیف در حاشیه شانزدهمین جلسه ستاد اطالع
رسانیوتبلیغاتاقتصادیکشورگفت:برداشتنیشکردرخوزستاناز ۱۰روزپیشآغازشدوباورود ۵۵۰هزارتنشکرنیاز
امسالمردمبرطرفشدهاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی :مردم گران فروشی
شکر را اطالع دهند

شاخص

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 1.000(126.000

)0( 147.500

) 336(171.248

19.828

35.828

مشهد

4.110.000

43.000.000

) 900.000( 44.800.000

15.300.000 25.000.000

شاخصکلبورس

) 1.645( 162.593

هرگرمزعفراننگین

118.872

هرگرمزعفرانپوشال

81.487

تهران

4.185.310

43.500.000

) 950.000(45.200.000

16.000.000 25.500.000

نرخ ارز

سکه طرح جدید

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نیم سکه

...

ربع سکه

بازار خبر

نوبخت جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را تشریح کرد:
خوش بینی مضاعف بودجه
مجلس الیــحــه بــودجــه را در حــالــی با
افزایش رقم بودجه عمومی مصوب کرد
که بسیاری از کارشناسان ارقام بودجه
دولــت را خــوش بینانه می دانستند و
اکنون ارقــام مصوب مجلس با خوش
بینی بیشتری تصویب شــده اســت!
مجلس ،بــودجــه عمومی را نسبت به
الیحه دولت  8.8درصد افزایش داده
است .در نمودار تغییر ارقام الیحه بودجه
و مصوب مجلس را می بینید.

...
اخبار

وزیر اقتصاد :تنها  ٨میلیارد دالر
از صــادرات  ۴۰میلیارد دالری
بازگشته است
وزی ــر ام ــور اقــتــصــادی و دارایـــی گــفــت :از
صـــادرات  ٤٠میلیارد دالری کــشــور در
 ١١ماهه امسال تنها  ٨میلیارد دالر به
کشور بازگشته که  6.5میلیارد دالر آن را
نیز پتروشیمیها و فوالد یها بازگردانده
انــد .بــه گ ــزارش مهر ،فــرهــاد دژپسند در
جلسه شــورای گفت و گوی دولــت و بخش
خصوصی گفت :دولــت تا جــای ممکن از
صادرات حمایت خواهد کرد اما اجازه دهید
از بازگشت  ٤٠میلیارد دالر صادراتی نهایت
استفاده را ببریم .وی با بیان این که درباره
تصمیمات ارزی نباید به عبدالناصر همتی
اجــحــاف شــود ،گفت :تصمیمات مرتبط
با ارز توسط کمیتهای متشکل از وزیــران
نفت ،صمت ،اقتصاد ،رئیس سازمان برنامه
و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی گرفته
میشود و دستورالعملها تنها توسط بانک
مرکزی ابالغ میشود.

ترامپ به تجارت ترجیحی با هند و
ترکیه پایان می دهد
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اقدام
برای مقابله با آن چه که شیوههای تجاری
غیرمنصفانه میخواند ،اعــام کرد قصد
دارد به تجارت ترجیحی برای هند و ترکیه
پایان دهد .به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ
در نامهای به کنگره ،نیات خود برای خاتمه
دادن به مزایای تجاری برای هر دو کشور را
ابالغ کرد .دفتر نماینده تجاری آمریکا در
بیانیهای اعــام کرد این ابالغیه شمارش
معکوس  ۶۰روزه را پیش از این که رئیس
جمهور با استفاده از اختیاراتش دست به
اقدام بزند  ،شروع میکند .تجارت ترجیحی
امکان واردات حدود دو هزار محصول شامل
قطعات خــودرو ،شیرآالت صنعتی و مواد
منسوجات بدون تعرفه را میسر کرده است.
اگر این دو کشور نگرانیهای دولت ترامپ
را رفع کنند ،رئیس جمهور آمریکا همچنان
میتواند از تصمیم خود برای خاتمه دادن به
برنامههای ترجیحی بازگردد.
طبق گـــزارش خــدمــات پژوهشی کنگره
آمریکا که در ژانویه منتشر شد ،هند بزرگ
ترین ذینفع این برنامه در سال  ۲۰۱۷بود
و  5.7میلیارد دالر محصول بدون تعرفه به
آمریکا صادر کرد و ترکیه نیز با صادرات 1.7
میلیارد دالر در جایگاه پنجم قرار گرفت.

مدیر عامل بانک مسکن :خانه
گران نمیشود

افزایشحقوقکارمندان 400،هزارتومانبهاضافه 5درصد
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن
تــشــریــح جــزئــیــات اف ــزای ــش حقوق
کارمندان براساس مصوبه مجلس،
اعــام کــرد :حقوق کارمندان 400
هـــزار ت ــوم ــان ،بــه اضــافــه  5درصــد
افزایش می یابد .به گــزارش باشگاه
خبرنگاران ،محمد باقر نوبخت در
برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه
شب با بیان این که مجموع اعتبارات
حقوق کارکنان دولت هم اکنون۱۶۰
هزار میلیارد تومان است ،گفت :پنج
میلیون نفر حقوقبگیر اعم از شاغل و
بازنشسته در کشور داریم که اگر مبلغ
 ۱۶۰هــزار میلیارد تومان را تقسیم
بر این پنج میلیون نفر کنیم به طور
متوسط چیزی حــدود سه میلیون و
 200هزار تومان به هر فرد حقوق داده
میشود .نوبخت با اشاره به این که نظر
دولت افزایش  ۲۰درصدی حقوق به
تمامی حقوق بگیران دولت بود ،تاکید
کرد :دولت اعالم کرد به این دلیل که

همه حقوق بگیران تحت تاثیر تورم
قرار میگیرند ،حقوق شان  ۲۰درصد
افزایش پیدا کند .با احتساب این که
حقوق پایه کارکنان دولت سه میلیون
و  200هــزار تومان اســت؛ اگــر طرح
دولت تایید میشد چیزی حدود۶۴۰
هزار تومان افزایش حقوق داشتیم.
وی با اشــاره به مصوبه مجلس برای
افــزایــش  400هــزار تومانی حقوق
کارمندان افــزود :اگــر مبنا را فردی
بگیریم که دو میلیون حقوق میگیرد،
 ۲۰درصد افزایش حقوق که پیشنهاد
دولــت بــود ،همان  ۴۰۰هــزار تومان
میشود و طبیعی است که هر کسی
که از دو میلیون تومان بیشتر حقوق
میگیرد ،از  ۴۰۰هزار تومان بیشتر
خواهد گرفت .رئیس سازمان برنامه
و بودجه با اشــاره به این که عــاوه بر
 400هزار تومان فقط پنج درصد دیگر
می تــوان به حقوق کارمندان اضافه
کرد ،گفت :با مصوبه مجلس ،حقوق

وزیرکاربازهم ازرشدقابلتوجه
دستمزدکارگرانحمایتکرد

بایدفاصلهجدیبین
سبدمعیشتودستمزد
مدنظرقرارگیرد

یک میلیون نفر بیش از  ۲۰درصد
افزایش پیدا میکند ،اما حقوق چهار
میلیون نفر کمتر از  ۲۰درصد افزایش
خواهد داشت .این در حالی است که
بسیاری از این چهار میلیون نفر حقوق
زیادی نمیگیرند .وی با بیان این که
یک میلیون و  300هــزار نفر زیــر دو
میلیون تومان حقوق میگیرند ،گفت:
ما وظیفه داریــم به کسانی که زیر دو
میلیونمیگیرندبهطورویژهرسیدگی

محمد شریعتمداری ،وزیر کار که دو هفته پیش
با ناچیز خواندن اثــرات تورمی افزایش دستمزد
کارگران ،خواستار رشد مناسب دستمزد کارگران
در شــورای عالی کار شده بــود ،دیــروز نیز یک بار
دیگر بر این موضوع تاکید کرد .وی درباره دستمزد
کارگران گفت :باید فاصله جدی بین سبد معیشت
و مــیــزان حــداقــل دستمزد در مــذاکــرات مــزدی
مورد توجه قرار گیرد .به گــزارش فــارس ،محمد
شریعتمداری در حاشیه هفتمین جشنواره تعالی

آماردادستانتهرانازپروندههایاخیرمفاسداقتصادی

بازداشت 282نفر 860،ممنوع الخروج
واجرایحکمعلیه 100نفر
دادستان تهران آخرین وضعیت رسیدگی به
پرونده های مهم اقتصادی را تشریح کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،عباس جعفری
دولت آبادی در گفت وگویی رادیویی افزود:
در هشت مــاه گذشته  ۲۸۲نفر بازداشتی
 ۸۶۰نفر ممنوع الخروجی ۱۲۱ ،متهم تحت
تعقیب داشتیم و احکام  ۱۰۰نفر نیز در حال
اجراست .وی با بیان این که در پروند ههای
پتروشیمی  ۱۳نفر ،گمرک  ۸نفر ،کاغذ ۱۷
نفر و گوشت چهار نفر بازداشتی داشتیم،
گفت :یک باند هفت نفره قاچاق سازمان یافته
عینک نیز شناسایی شد که  ۱۲۰هزار عینک
قاچاق وارد کرده بودند .جعفری دولت آبادی
در پاسخ به سوالی درباره پرونده خاوری اظهار
کرد :از پلیس بین الملل خواستیم که محمود
خــاوری را به کشور مسترد کند ،اما هنوز به
نتیجهای نرسیدیم؛ البته به پیشرفتهایی
رسیده ایم و او بازداشت خواهد شد.
جعفری دولت آبــادی دربــاره پرونده حسین

هدایتی و پرداخت وجوهی از ســوی وی به
بازیکنان فوتبال تحت عنوان هدیه اظهار کرد:
تا زمانی که دادگاه حکم رد مال صادر نکند ما
نمیتوانیم کاری انجام دهیم و دادستان باید
در چار چوب حکم عمل کند و زمانی که دادگاه
حکم رد مال بدهد باید ببینیم این رد مال به چه
افرادی تعلق میگیرد.
جعفری دولــت آبــادی گفت :روز گذشته در
رسانهها گفته شد که یقینی متهم پرونده بانک
سرمایه فراری است ،اما این فرد متواری نیست
بلکه در بیمارستان عمل جراحی کرده و فقط
در دادگاه حاضر نشده است.
وی تاکید کرد :بانک سرمایه نمادی از فساد
اقتصادی در کشور است و دادستانی به طور
جد پیگیر این پرونده است.
دادستان تهران با بیان این که در پرونده کاغذ
هم هشت شرکت را بررسی کردیم که ۱۹۰
میلیون دالر ارز گرفته بودند ،تاکید کرد :هم
اکنون  ۱۷نفر بازداشت هستند.

با اشــاره به این که در این باره سه راه
وجود دارد گفت :راه اول در این است
که همین روش را با نظارت بیشتر
انجامدهیمتامطمئنشویمارز۴۲۰۰
تــومــانــی بــه ســفــره مـــردم مینشیند
راه دوم ایــن اســت که بگوییم هر که
میخواهد کاالی اساسی مردم را وارد
کند با ارز نیمایی اقدام به واردات کند
منتها این مابه التفاوت بین ارز ۴۲۰۰
تومانی و نیمایی را به مصرفکننده
پرداخت کنیم ،راه سوم این است که
این پول را در اختیار مردم بگذاریم تا
خودشان هر گونه که صالح میدانند
استفاده کنند .رئیس سازمان برنامه
و بودجه با اشــاره به ایــن که موضوع
کوپنی شدن کاالها ساز و کاری بود
که  ۴۰سال پیش در کشور اجرا شد،
گفت :اگر امــروز بخواهیم اقداماتی
انجام دهیم قطع ًا از ســاز و کارهای
پیشرفته الکترونیکی روز استفاده
میکنیم.

کنیم ،از آنها مالیاتی نمیگیریم و به
آنها بسته حمایتی میدهیم .نوبخت
دربــاره مصوبه مجلس برای تغییر در
نحوه توزیع کاالهای اساسی با اشاره
به این که سال آینده  ۱۴میلیارد دالر
برای واردات کاالهای اساسی در نظر
گرفته شده است ،گفت :مابه التفاوت
ایننرخارزباارزنیماییحدود ۵۶هزار
میلیارد تومان است که دولت با این کار
از منافع خود صرف نظر میکند .وی

مدیریت تعاونی ها در جمع خبرنگاران با اشاره
به برگزاری منظم نشستهای شورای عالی کار
برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار
کرد :باید فاصله جدی بین سبد معیشت و میزان
حداقل دستمزد در مذاکرات مزدی مورد توجه
قرار گیرد تا کارگران که ستون فقرات تولید هستند
به زندگی خود ادامه دهند .به گزارش خراسان،
یک استدالل مهم در مخالفت با افزایش دستمزد
کارگران ،بیش از میزان تورم رسمی ،آن است که

ایسنا -ابــوالــقــاســم رحــیــمــی انــارکــی،
مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر این
که سال آینده مسکن گران نمیشود ،اعالم
کرد :زنجیره تأمین مالی مسکن تابستان
آینده نهایی و اجرا میشود که بر اساس آن
هزینههای ساخت و ساز تا ۳۰درصد کاهش
خواهد یافت.

افت  ۷۰درصدی فروش کله
پاچه در پایتخت
تسنیم  -رئــیــس اتــحــادیــه طــبــاخــان،
فروشندگان کله پاچه و سیرابی با اشاره به
کاهش قدرت خرید مردم در ماههای اخیر
از کم شدن  ۷۰درصدی فروش کله پاچه در
تهران خبر داد و گفت :بیش از  ۲۰درصد
واحدهای صنف طباخان ،پروانه کسب خود
را باطل کردهاند.

واگذاری سهام بانک توسعه
تعاون در بورس
فارس  -وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از
واگذاری سهام بانک توسعه تعاون در بورس
برای تامین سرمایه  ۱۰۰۰میلیارد تومانی
خبر داد.

باعث افزایش هزینه تولید و متعاقبا تورم فزاینده
خواهد شد ،اما شریعتمداری در مخالفت با این
استدالل ،پیشتر (اول اسفندماه  )97گفته بود که
سهمدستمزددرتولیدصنعتیکشور 7.9درصدآن
هم به صورت دست باالست؛ این عدد خیلی ناچیز
است و دستمزد باید به صورت معقول افزایش یابد.
وزیر کار همچنین تاکید کرد :تفاهم خوبی تاکنون
در شورای عالی کار ایجاد شده است ،امیدواریم که
نتیجه برای کارگران مطلوب باشد.

صادرات سیب و پرتقال تا ۱۵
فروردین  ۹۸ممنوع است
مهر  -گمرک ایــران ممنوعیت صــادرات
سیب درختی و پرتقال از تاریخ  ۱۵اسفند
 ۹۷تا تاریخ  ۱۵فروردین  ۹۸را به گمرکات
اجرایی ابالغ کرد.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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شوخی با آرزوی احمقانه «زم» و پفک های ترا ریخته در بازار!




3.2 M views



3.9 M views

4.8 M views

تراریخته بخوریم یا نخوریم؟

خشونت پلیس ترکیه با مهاجران ایرانی

شوخی با آرزوی احمقانه «زم»!

تصاویر ناراحت کننده ای از مهاجران ایرانی
در فضای مجازی پخش شد که دل هر ایرانی را
آزرده می کرد .در این تصاویر ،پلیس ترکیه در
برخورد با مهاجران از افشانه فلفل استفاده کرد.
کاربری نوشت« :با همه این اوصاف این جماعت
باز هم عید لب مرز صف می کشند!» کاربر دیگری
نوشت« :با این که دو روز می گذره وزارت خارجه
چرا واکنش نشون نمی ده و »...کاربری هم
نوشت« :هرچند پلیس ترکیه گفته با اون مامور
بد رفتار برخورد و تعلیقش کرده اما این باعث
نمی شه که یه عده راه بیفتن برن اون جا و کلی
پول بدن خونه بخرن».

دو قسمت مستند «ایستگاه پایانی دروغ» که
از صدا و سیما پخش شد،نشان می داد نیما
(رو حا )...زم موسس کانال آمدنیوز آدمی
خرافاتی است و در بخشی از مستند می گوید:
«رمال یهودی گفته روح ا ...زم تا  22ماه آینده
قدرت و حکومت رو به دست می گیره! » کاربران
فضای مجازی به این موضوع با فیلم ها و کامنت
های طنزشان واکنش نشان دادند.کاربری نوشت:
«نسخه جمعه ها شمع صورتی و لباس صورتی
برای ادمین فیک نیوز خیلی با حال بود ».کاربر
دیگری نوشت« :خدا رو شکر که خداوند دشمنان
ما رو از احمق ها قرار داد ».کاربری هم نوشت:
«زم میگه یه رمال یهودی بهم گفت در آینده یه
جوون تپل قدرت رو تو کشور شما به دست می
گیره منم که تپلویم تپلو»....

خبر درج عبارت «ذرت اصــاح شده ژنتیکی»
روی پفک «مینو» و «چی توز» از پر واکنش ترین
خبرهایفضایمجازیبود.پسازجنجال«پفکهای
تراریخته دامی» ،حاال وزارت بهداشت برندهای
تولید کننده پفک را مجبور کرده رسما ًروی بسته
درج کنند که از ذرت تراریخته استفاده می کنند.
گرچه شفافسازی در این موضوع ،قابل تقدیر
است؛ اما به نظر برخی دانشمندان مصرف مواد
تراریخته احتمال عوارض درازمدت برای انسان
دارد .کاربری نوشت« :چرا باید محصوالتی که مورد
عالقه گروه های حساس به ویژه بچه هاست در
سایه بیتوجهی ناظران تولید بشه؟» کاربر دیگری
نوشت« :پفک رو دیگه بذارید برا ملت بمونه!»
کاربر دیگری هم نوشت« :این مسئله مورد اختالف
دانشمندهاست و به طور قطع نمی شه مردم رو از
خوردن محصوالت تراریخته منع کرد».
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راه حلی برای جمع آوری دست فروش ها
برخورد نامناسب ماموران پیمانکار شهرداری
بازهم از پربازدیدهای فضای مجازی بود .این
بار ماموران شهرداری بساط میوه زن دست
فروشی را جمع کردند که با واکنش مردم همراه
بود .کاربری نوشت« :شهرداری ها کمی از انرژی
خود را صرف مغازه هایی کنند که نصف وسایل
کار وتجارت شون رو در پیاده روها مستقر می
کنند ».کاربر دیگری نوشت« :اگه این مامورای
سد معبر به جای این که با قلدری صحبت کنن،
به مردم توضیح بدن که حضور دست فروش ها
به ضرر مغازه دارهایی است که مالیات میدن
مردم درک می کنن و به جای این که ناراحت
بشن به مامورا برای جمع آوری دست فروش ها
کمک هم می کنن».
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نخبه ایرانی برای ایران
حرف های جالب خانم نخبه ایرانی رئیس کلینیک
هماتولوژی بیمارستان هلند که حقوق  10هزار
یورویی را رها کرد و به ایران آمد تا به هموطنانش
کمک کند یکی از پر بازدیدهای فضای مجازی بود.
طناز بحری وضعیت کنونی ایران را به کشتی نوح
توصیف می کند و می گوید :هر فردی سوار این
کشتی شود برده و اگر از آن دوری کند فرصت را
از دست داده است .او همچنین در بخش دیگری از
حرف هایش مقایسه ای جالب از هشت سال دفاع
مقدس مردم ایران در مقابل مقاومت  ۱۰دقیقه
د دربرابر ارتش هیتلر داشت.
ای هلن 
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« »VARدر برزیل ایران!
فیلمی از بازی بچه های خرمشهر در فضای مجازی
پخش شد که با ویدئو چک در فوتبال شوخی کرده
بودند .کاربری نوشت« :خرمشهر همسایه آبادانه
و از این خطه با اون بچه های خوب و خونگرم این
کارهای باحال باید سر بزنه » .کاربر دیگری نوشت:
«شایدبیشترکسانیکهاینویدئورودیدنبهاین
ماجرابهشکلسرگرمینگاهکردنولینداشتنیه
زمین چمن برای بازی این بچه ها هم خیلی به چشم
می اومد ».کاربری هم نوشت« :مگه با ساختن این
جور ویدئوهای طنز انتقادی فدراسیون به فکر
استفاده از فناوری های جدید توی فوتبال بیفته».

