
نخست وزیر یونان اعالم کرد که خروج یونان از نظارت دقیق 
اتحادیه اروپا، به درد ۱۲ ساله پایان می دهد.

به گزارش ایســنا و به نقــل از بیزنس، نخســت وزیر یونان 
گفت: خروج یونان در روز شــنبه از چارچــوب به اصطالح 
نظارت پیشرفته اتحادیه اروپا برای اقتصاد این کشور به ۱۲ 
ســال درد پایان می دهد و به این کشــور آزادی بیشتری در 

سیاست گذاری خواهد داد. عملکرد و سیاست های اقتصادی 
یونان از ســال ۲۰۱۸ تحت چارچوبی به دقت تحت نظارت 
قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که اصالحات وعده 
داده شده در سه بسته نجات بین المللی به مبلغ بیش از ۲۶۰ 
میلیارد یــورو )۲۶۱ میلیارد دالر( از ســوی اتحادیه اروپا و 
صندوق بین المللی پول بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام 

شده است یا خیر. مقامات اتحادیه اروپا خروج روز شنبه را در 
اوایل ماه جاری تایید کردند و گفتند که آتن به بخش عمده ای 

از تعهدات خود عمل کرده است.
کیریاکوس میتسوتاکیس، نخســت وزیر یونان در بیانیه ای 
گفت: »یک چرخه ۱۲ ساله که باعث درد و رنج شهروندان شد، 
اکنون بسته می شــود. خروج از چارچوب نظارتی پیشرفته 

به معنای آزادی عمل ملی بیشــتر در انتخاب های اقتصادی 
ماست«. یونان پس از آنکه مجبور شد به دنبال اولین کمک 
مالی خود در سال ۲۰۱۰ باشد، با امواج کاهش بازنشستگی، 
محدودیت هزینه ها، افزایش مالیات و کنترل بانک ها مواجه 

شد. اقتصاد طی این کمک ها ۲۵ درصد کوچک شد.
از زمان خروج از آنها در سال ۲۰۱۸، این کشور برای نیازهای 

مالی خود تنها به بازارها متکی بوده است. چارچوب نظارتی 
برای اطمینان از اتخاذ تدابیر مستمر برای مقابله با منابع بالقوه 
مشکالت اقتصادی و اصالحات ساختاری برای حمایت از رشد 
اقتصادی پایدار در نظر گرفته شده بود. میتسوتاکیس گفت 
که با خروج یونان از نظارت، این کشور به هدف برای بازیابی 

رتبه اعتباری »درجه سرمایه گذاری« نزدیکتر خواهد شد.

به گفته سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه 
تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران تعــداد کل کارت هــای بازرگانی فعال در 
اســتان تهران ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است که ۵۰ 
درصد از کارت های بازرگانی کل کشور را شامل 

می شود.
حسن میرزایی در گفت وگو با ایسنا، از رسیدگی 
بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ پرونده ثبت سفارش کاال 
در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: 

تعداد کل پرونده های وارد شده به سامانه مربوطه 
۱۸ هــزار و ۵۲۰ فقره بوده کــه ۸۰ درصد آن ها 
به ارزش ۴۳۹۹ میلیون یورو رســیدگی و مابقی 

درحال بررسی کارشناسی یا رد شده است.
همچنین به گفتــه وی تعــداد کل کارت های 
بازرگانی فعال در استان ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است 
که ۵۰ درصد از کارت های بازرگانی کل کشور را 

شامل می شود.
میرزایی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال 

۲۸۴۹ فقره کارت صادر و تمدید شده  که از این 
تعداد ۸۴۰ مورد صدور کارت جدید بوده گفت: 
بازنگری در قوانین جاری حــوزه کارت بازرگانی 

الزامی است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت تهران افزود: تسهیل فعالیت های 
تجاری، مستلزم هماهنگی بین دستگاهی به ویژه 
نقش پررنگ انجمن های تخصصــی و اتاق های 

بازرگانی است.

مدیرعامل بانک مســکن درباره شرایط پرداخت 
سقف وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت واحدهای 
نهضت ملی مسکن گفت: وقتی مبلغ تسهیالت 
ســاخت مســکن افزایــش می یابــد، چنانچه 
هزینه هــای باقی مانده با افزایــش مبلغ تطبیق 
داشته باشــد، می توان قرارداد را منعقد و مکمل 

را پرداخت کرد.
به گزارش ایســنا، محمود شــایان در نشســت 
خبری حوزه مســکن وزارت راه و شهرسازی که 
به مناسبت هفته دولت ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار 
کرد: درباره تســهیالت مکمل ســاخت مسکن 
در بخش تســهیالت مسکن روســتایی، ابتدای 
سال گذشــته ســقف این وام ۵۰ میلیون تومان 
بود که بــه ۱۰۰ میلیون تومــان افزایش یافت. 

 سیســتم بانکی مبلــغ را با نرخ ســود ۵ درصد 
ابالغ کرد.

وی در پاسخ به سوال ایســنا، مبنی بر این که چه 
واحدهایی مشــمول دریافت ســقف تسهیالت 
نهضت ملی مسکن می شــوند گفت: پس از آن 
تسهیالت مســکن روســتایی به ۲۰۰ میلیون 
افزایش یافت ولــی با توجه به این کــه در قانون 
جهش تولید مسکن یارانه صرفا از محل صندوق 
ملی مسکن پیش بینی شده، ســازمان برنامه و 
بودجه مابه التفاوت نرخ سود را تضمین نمی کند. 
بنابراین  بانک ها ناچارند قــرارداد ۱۰۰ میلیون 
تومان اضافــی را با نرخ ســود ۱۸ درصد منعقد 
کنند که تقاضا برای مســکن روســتایی کاهش 

یافته است.

شــایان تصریح کرد: درباره ســایر تســهیالت 
حوزه مســکن نیــز همین طــور اســت. وقتی 
افزایش مبلــغ تســهیالت را داریــم، چنانچه 
هزینه هــای باقی مانده با افزایــش مبلغ تطبیق 
 داشته باشــد، می توان قرارداد را منعقد و تطابق 

را پرداخت کرد.
مدیرعامل بانک مســکن با ذکر مثالــی در این 
زمینه گفت: چنانچه قبال قرارداد تســهیالت با 
مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان منعقد شــده باشــد و 
سپس ســقف وام به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش 
یابد، هزینه باقی مانده پروژه اگر به ازای هر واحد 
۱۰۰ میلیون تومان باشد، بانک می تواند تا ۱۰۰ 
 میلیون تومان دیگر قرارداد پرداخت تســهیالت 

امضا کند.

خراســان رضوی اعتماد ســرمایه گذاران جهانی به 
چشــم انداز اقتصادی هند توســط جریان خالص 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی )FDI( که در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ به میزان ۱۳.۶ میلیارد 
دالر اعالم شده در مقایســه با ۱۱.۶ میلیارد دالر در 

دوره مشابه سال گذشته بیشتر مورد تایید است.
به نقل از فایننشال اکســپرس، بررسی اقتصادی 
ماهانه وزارت دارایی هند نشــان داد که این کشور 
در مقایسه با دو ماه قبل در مثلث رشد-تورم-تراز 
خارجی برای ســال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ موقعیت 
بهتری دارد و علت آن واکنش سیاست های دولت 
و اقدامات سیاســت پولی بانک مرکزی است. در 
بررســی وضعیت قیمت ها، در غیاب شــوک های 
بیشــتر، انتظار می رود حرکت نزولی قیمت های 
جهانی کاالها به همراه اقدامات پولی بانک مرکزی 
هند و سیاست های مالی دولت، فشارهای تورمی را 

در ماه های آینده کاهش دهد.
کاهش فشــارهای تورمی در هند بیشتر به دلیل 
کاهش قیمت واردات مواد خام مهم مانند ســنگ 
آهن، مس و قلع بوده است که در سطح جهانی در 

جوالی ۲۰۲۲ روند نزولی داشت.
تورم عمده خرده فروشی در جوالی ۲۰۲۲ از ۷.۰۱ 
درصد در ماه قبل به ۶.۷ درصــد کاهش یافت. با 
وجود روندهای مخالف جهانی، صندوق بین المللی 

پول پیش بینی می کند که اقتصاد هند در سال های 
۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با نرخ قوی ۷.۴ درصد رشــد کند 

که باالترین نرخ در میان اقتصادهای بزرگ است.
بانک مرکزی هند نرخ رشــد ۷.۲ درصدی را برای 
ســال مالی جاری پیش بینی کرده است. عملکرد 
شناور برخی از شاخص های فرکانس باال در چهار 
ماهه اول ســال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با پیش بینی 

صندوق بین المللی پول مطابقت دارد.
شاخص تولید صنعتی و آمار هشت صنعت اصلی به 
تقویت فعالیت صنعتی اشاره دارد و شاخص مدیران 
خرید در ماه جوالی با افزایش قابل توجهی در رشد 
کسب و کار جدید و تولید به باالترین حد خود در 
هشت ماه گذشته رســید. گفته می شود در جبهه 
خارجی، پس از شروع درگیری روسیه و اوکراین، 
افزایش عدم اطمینان در میان سرمایه گذاران منجر 
به خروج ســرمایه نه تنها از هند بلکه به طور کلی 
از گروه اقتصادهای بازار نوظهور )EMEs( شــده 
بنابراین، به غیر از هند، ارز چندین اقتصاد نوظهور 

نیز در برابر دالر آمریکا کاهش یافته است.
طبق این گزارش، بین ژانویه و جوالی سال ۲۰۲۲، 
ســرمایه گذاران خارجــی ۴۸.۰ میلیــارد دالر از 

اقتصادهای نوظهور خارج کردند.
اعتماد سرمایه گذاران جهانی به چشم انداز اقتصادی 
هند توسط جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی )FDI( که در سه ماهه اول ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ 
به میزان ۱۳.۶ میلیارد دالر باقی مانده، در مقایسه 
با ۱۱.۶ میلیارد دالر در دوره مشــابه سال گذشته 

بیشتر تایید شده است.
چشم انداز رشد هند برای سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، 
اگرچه کمتر از پیش بینی های انجام شــده قبل از 
شروع درگیری در اروپا که منجر به افزایش شدید 
قیمت نفت خام و سایر کاالهای اساسی شد، هنوز 
باالست و بهبود پویایی و رشد اقتصادی را از کاهش 
ناشی از همه گیری در ســال های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ 

تایید می کند.
با توجه به اینکــه ترازنامه هــای بخش خصوصی 
و بانکداری ســالم هســتند و به ترتیــب میل به 
اســتقراض و وام وجود دارد، در این گزارش آمده 
است با جلوگیری از شوک های نامطلوب بیشتر به 
قیمت کاالها و در نتیجه شرایط تجارت هند، رشد 
اقتصادی تثبیت می شــود و حرکت خود را تا سال  

۲۰۲۳- ۲۴ حفظ می کند.
همان طور که بخش خصوصی هند با تکیه بر مخارج 
سرمایه ای دولت در سال های اخیر، چرخه مخارج 
ســرمایه ای مورد انتظار را آغاز می کنــد، به ناچار 
پتانسیل و عملکرد رشــد اقتصادی تخمینی هند 
در باقی مانده دهه بیشــتر مــورد تجدید نظر قرار 

خواهد گرفت.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته 
سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار 
تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی  می شود، در 
گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه 

و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.
به گزارش ایســنا، می توان گفت مســئله افزایش 
حقوق شاغالن و بازنشســتگان از ابتدای امسال، 
پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران 
از ســوی عبدالملکی مطرح شــد که البته همین 
تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی 
در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب 
دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغالن 
و بازنشستگان لشگری و کشــوری که پیش از این 
روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی 

بیشتری در این میان ایجاد کند. 
اعالم تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم 
حقوق شاغالن و بازنشســتگان و با این فرض که 
خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به 
گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده  و این افزایش حقوق به تامین منابع یا 
مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه 
کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت 

تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
این شــرایط در حالی مطرح شــده که بر اساس 
اطالعات بدســت آمــده از دســتگاه های متولی، 
درصورت تامین منابع مالی مــورد نیاز با ترکیبی 
از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار اســت حقوق 
شاغالن و بازنشستگان لشــگری و کشوری مانند 

بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
پیگیری های ایسنا نشان می دهد دولت در پی یافتن 
منابع مالی مناســبی برای اجرای مصوبه افزایش 
حقوق شاغالن و بازنشســتگان لشگری و کشوری 
در سال ۱۴۰۱ اســت و با وجود اینکه حل کردن 
اصلی ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز 
قطعی نشده و به هفته ها و ماه های پیش رو بستگی 
دارد، به نظر می رســد که دولتمردان جزئیات این 

افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده اند.
بر این اســاس، ابتدا حقوق کارکنان لشــگری و 
کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز 

با آن حقوق بازنششســتگان نیز محاسبه و تعیین 
خواهد شــد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد 
افزایش حقوق درصدد اســت تــا ۳۰۰۰ امتیاز به 
احکام مستمری بگیران اضافه کند و اضافه کردن 
۵۱۵ هزار تومان به عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل 
است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران 

بیشتر از سطوح باالتر باشد.
به عنــوان مثــال اگر یک شــاغل یا بازنشســته 
حداقلی بگیر حدود شــش میلیــون تومان حقوق 
دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ 
هزار تومان عدد ثابت، رشــد ۴۶ درصدی را نشان 
می دهد، در حالی که ۵۱۵ هــزار تومان در حقوق 
۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش 

حقوق ایجاد خواهد کرد.
اکنون این ســوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال 
جاری اعمال خواهد شــد یا محدودیت های منابع 
مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس ســازمان برنامه و 
بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع 

ایجاد خواهد کرد.

خروج یونان از اتحادیه اروپا

۵۰ درصد کارت های بازرگانی در تهران فعال است

چگونگی پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن

سناریوهای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگانپیش بینی صعود ۷ درصدی رشد اقتصادی هند
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سرمقاله

ضرورت ترمیم 
حقوق و دستمزد

هرچند تورم بــه پدیده ای 
دایمی در اقتصــاد تبدیل 
شده اما در شــرایط فعلی 
کاالبرگ می تواند راه حلی 
برای جبران قدرت خرید مردم باشد. در این رابطه 
الزم است دولت اطمینان حاصل کند تمام مردم 
دسترسی به کاالهای اساسی بخصوص مواد غذایی 

را خواهند داشت...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 
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افت ارزش 
معامالت بازار سهام

ریزش هیجانی 
قیمت دالر

کاالبرگ الکترونیک از مهرماه اجرایی می شود؟

یارانه  نقدی  در  ایستگاه  پایانی
صفحه۴

صفحه2

   واردات  خودرو 
در  مقابل  صادرات  فرش

  افرادی که   ۷۰ میلیون   دالر صادرات   فرش   
داشته    باشند،   می توانند    خودرو     وارد   کنند

در روزی که شــاخص کل بورس تهران بیش از ۸ 
هزار واحد ریزش کرد، نماد »فوالد« بیشترین اثر 
کاهنده را بر شــاخص کل داشت و به تنهایی هزار 
و ۹۶۴ واحد شاخص را پائین کشید.  در معامالت 
روز یکشنبه سی اُم مرداد ماه، شاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش ۸ هزار و ۹۲۰ واحدی نسبت به 
روز شــنبه به رقم یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۹۸ 
واحد رسید.   شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۸۸۸ 
واحدی در سطح ۳۹۶ هزار و ۵۲۲ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۵۶ واحد 
پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۹۶۰ واحد باقی ماند.   
روز گذشته نماد »فوالد« بیشترین اثر کاهنده را بر 
شاخص کل داشــت و به تنهایی هزار و ۹۶۴ واحد 

شاخص را پائین کشید...

دالر یکشــنبه ۳۰ مرداد ماه بیــش از ۷۰۰ تومان 
دیگر از ارزش خود را از دســت داد و برروی پله دوم 
کانال قرار گرفت.  سیر نزولی قیمت دالر به دومین 
روز هفته رســید . نرخ دالر روز شنبه تقریبا ۹۰۰ 
تومان ارزان شد و در بازار  یکشــنبه ۳۰ مرداد ماه  
بیش از ۷۰۰ تومان دیگر از ارزش  خود را از دســت 
داد و  بــرروی پله دوم کانال قــرار گرفت.  برخی از 
تحلیلگران ارزی می گفتند در صورتی که اسکناس 
آمریکایی از پله دوم پایین برود احتمال اینکه دالر 
یک کانال دیگر عقب نشینی کند هم وجود خواهد 
داشت .  در هرات هم قیمت دالر تقریبا ۹۰۰ تومان  
 دیگر ارزان شد. به نظر می رسد خوشبینی عده ای 

از  معامله گران نسبت به...



اقتصاد2
ایران

  افرادی که   70 میلیون دالر صادرات   فرش داشته   
باشند،   می توانند   خودرو   وارد   کنند

جزئیات واردات خــودرو در 
مقابل صادرات فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایران ضمن اشاره به اینکه 
فرشی که گفته شده از طال بوده و به پوتین هدیه 
دادیم در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود و 
خواهید دید که از ابریشــم بوده، در مورد واردات 
خودرو در مقابل صادرات گفــت: افرادی که ۷۰ 
میلیون دالر صادرات فرش داشته باشند، می توانند 
در مقابل آن خودرو وارد کنند. به گزارش ایسنا، 
فرحناز رافع در نشست خبری اظهار کرد: بعد از دو 
سال وقفه بخاطر کرونا، بیست و نهمین نمایشگاه 
فرش دستباف ایران از  ۳۱ مرداد تا ششم شهریور 
در نمایشــگاه بین المللی از ســاعت ۱۰ صبح تا 
۲۰ شب برگزار خواهد شــد. پیش بینی و تالش 
می کنیم این نمایشگاه ۱۰ هزار نفر بازدید کننده 

داشته باشد. قبال این تعداد ۸۰۰۰ نفر بود. 
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، به تجارت نیوز 
گفت: موضوع مهم این اســت که چرا هر کسی 
در ایران ازآیین نامه واردات خودرو خبر دارد، اما 
واردکنندگان خودرو بی خبر هســتند؟ چطور 
است که رئیس مرکز ملی فرش ایران از جزئیات 
آیین نامه خبر دارد، اما واردکنندگان هنوز نحوه 

واردات را نمی دانندً؟!
او ادامه داد: معنای چنین اقداماتی این است که 
وزارت صمت به ذی نفعان در واردات خودرو سهم 
می دهد. هیچ عجیب نیســت که فردا بشــنویم 
صادرکنندگان روده و ســاالمبور هم در واردات 
ماشین ذی نفع شده اند. این یعنی هر کسی می تواند 
برود پیش وزیر صمت، چانه بزند و از واردات خودرو 
سهم بگیرد، اما واردکنندگان خودرو و مردم از همه 
چیز بی اطالع باشند. جالب آنکه دیروز علی جدی، 
عضو کمیسیون صنایع مجلس، هم اعالم کرد از 
آیین نامه واردات خودرو خبر ندارد. اما رئیس مرکز 

ملی فرش در جریان است. این چه معنایی دارد؟
زاوه ضمن تاکید بر اینکــه »حتما عمدی در کار 
است« تشــریح کرد: چرا وزارت صمت آیین نامه 
را منتشر نمی کند؟ کل پرسش ما با وزارت صمت 
این است که مندرجات آیین نامه خودرو را منتشر 
کنند. چهار ماه است که می گویند منتشر می کنیم. 
آخرین بار چهارشنبه هفته پیش وزیر صمت گفت 
شنبه این آیین نامه رسانه ای می شود. اما اکنون 

یکشنبه است و هنوز خبری از آن نیست.
به این فعال حوزه خودرو اشاره کرد: وزارت صمت به 
شکل ارادی و از روی قصد از انتشار آیین نامه واردات 
خودرو امتناع می کند. به نظر می رسد این وزارتخانه 
ریگی به کفش دارد. اگر نیست چرا نمی خواهد که 
مردم مفاد آن را بدانند. اگر رئیس مرکز ملی فرش 
می داند که در آیین نامه نوشــته شده که در ازای 
صادرات ۷۰ میلیون دالر فرش می توان خودرو وارد 
کرد، چرا واردکننده نداند؟ ایشان چه کاره هستند؟ 
کارمند دولت هستند؟ مسئولیتی در وزارت صمت 
دارند؟ هیچ کدام! زاوه بیان کرد: کسی باید این خبر 
را بدهد که در معاونــت خودرویی وزارت صمت 
سمت دارد. نه شخصی که عضو مرکز ملی فرش 
است. این مرکز یک انجمن بخش خصوصی است. 
چرا ایشان می دانند، اما عضو کمیسیون صنایع 
مجلس اطالعی از آیین نامه ندارد؟ چرا دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو این خبر را نمی داند. اگر این 
افراد که به چنین اطالعاتی دسترسی دارند، بروند 
و ده ها میلیون دالر ثبت ســفارش کنند، آیا این 

معنایی جز فساد دارد؟

حمایــت بانــک ســامان از 
ورزشکاران نوجوان چاه جمال

بانک ســامان در راستای ایفای مســئولیت های 
اجتماعی خود، از ورزشــکاران روستای چاه جمال 
ایرانشهر حمایت کرد.  به گزارش سامان رسانه، بانک 
سامان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود و با هدف ترویج ورزش در میان اقشار مختلف 
مردم، در اقدامی خیرخواهانه از ورزشکاران نوجوان 
روستای چاه جمال شهرستان ایرانشهر در استان 
سیستان و بلوچســتان حمایت کرد.  بر این اساس 
طی مراسمی که با حضور معتمدین محلی برگزار 
شد، ورزشکاران این روستا که به صورت حرفه ای در 
رشته دومیدانی فعالیت می کنند، اقالم اهدایی بانک 
سامان شامل کفش مخصوص دومیدانی و همچنین 
البسه استاندارد ورزشــی را از نمایندگان این بانک 
دریافت کردند. گفتنی است، بانک سامان در ادامه 
اقدامات خیرخواهانه خود در اســتان سیســتان و 
بلوچستان، کلنگ ساخت یک مدرسه شش کالسه 
را در روستای آبگاه از توابع شهرستان نیک شهر به 
زمین زده که هم ا کنون مراحل احداث و تکمیل را 

پشت سر میگذارد.

خبر

بــازار تحت تأثیــر مذاکرات 
هســته ای و نهایی شــدن 
آیین نامــه واردات، شــاهد 
ریزش بیــش از ۱۸میلیون 
تومانی قیمت برخی خودروها 
بود. کاهش قیمت خودروهایی که درحال فاکتور شدن 
هستند در ماه های گذشــته تداوم داشته و به طور مثال 
قیمت پژو۲۰۷ اتومات از خرداد تا کنون ۱۰۰میلیون ارزان 
شده است. ایران بررسی قیمت های بازار خودرو در بازه 
یک هفته ای نشان می دهد به رغم نزولی شدن نمودار 
قیمتی بسیاری از محصوالت تولیدی دو خودروساز بزرگ 
کشور اما پنج خودروی تیبا ۲، دنا پالس با موتور توربو شارژ 
و گیربکس 6 دنده، رانا پالس، سمند با موتور EF۷ و سمند 

LX در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کنند.
به گزارش اکو  طی یک هفته اخیر فضای اقتصادی کشور 
تحت تاثیر نتایج مذاکرات احیای توافق نامه برجام قرار 
داشت و شاهد ریزش قیمت ها در بازارهای عمومی کشور از 
جمله بازار خودرو بودیم. اخبار مخابره شده از نزدیک شدن 
دیدگاه تهران و واشنگتن برای احیای توافق نامه برجام 
سبب شده تا تعداد فروشــندگان در بازار خودرو افزایش 
یابد اما خریداران با این تحلیل که در صورت نهایی شدن 
مذاکرات احیای برجام شاهد ریزش بیش از پیش قیمت ها 
خواهیم بود از ورود به بازار امتناع کرده و همچنان منتظر 
شنیدن اخبار بیشــتر از روند مذاکرات برجامی هستند. 
بررسی قیمت های بازار نشان می دهد امروز فروشندگان 
تیبا ۲ مدل ۱4۰۱ را با قیمت ۲۰5 میلیون تومان به بازار 
عرضه کردند. دنا پالس با موتور توربو شارژ و گیربکس 6 
دنده نیز 4۸5 میلیون تومان در بازار قیمت خورد. خریداران 

رانا پالس نیز برای در اختیار گرفتن این خودرو باید حساب 
 EF۷ خود را ۳۰۰ میلیون تومان شارژ کنند. سمند با موتور
و سمند LX نیز با قیمت ۳4۸ میلیون تومان و ۳۰۷ میلیون 

تومان در دسترس خریداران قرار دارند.
البته به نظر می رســد هر چه احیای توافق نامه برجام 
رنگ واقعیت به خود بگیرد شیب کاهش قیمت خودرو 
در بازار تندتر می شود. به گزارش همشهری، روند نزولی 
قیمت خودروها در بازار که همزمــان با کاهش نرخ ها 
در بازار ارز از هفته های گذشته آغاز شده، در نخستین 
روز هفته جــاری نیز ادامه یافت. به گفتــه فعاالن بازار 
خودرو، کاهش قیمت برخی خودروها در کمتر از یک 
هفته به ۱5میلیون تومان رسیده است. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو 
با همشهری با اشاره به ریزشی شدن قیمت خودرو ناشی 
از نبود خریدار در بازار گفت: در روزهای اخیر به قدری 
مشتری در بازار خودرو کم شده که بعضی نمایشگاه داران 

خودرو در طول روز هیچ تماس و مراجعه ای برای خرید 
و استعالم قیمت ندارند و این شرایط باعث شده شدت 
افت قیمت بیش از پیش  باشد. سعید موتمنی با اشاره 
به کاهش ۱5میلیون تومانی قیمــت پژو۲۰۷ اتومات 
از سه شــنبه هفته گذشته تا شــنبه افزود: این خودرو 
سه شنبه هفته قبل 4۸5میلیون تومان قیمت خورده بود 
و امروز )۲9مرداد( به 46۰میلیون تومان رسیده است. او 
درباره کاهش قیمت دیگر خودروها نیز اضافه کرد: دنا 
پالس اتوماتیک از 5۱۲میلیون تومان هفته گذشته امروز 
به 5۰۳میلیون تومان رسیده، تارا اتومات از 59۳میلیون 
به 5۸۰میلیون تومان رسیده، پژو پارس که 4روز پیش 
۳۱۷ تا ۳۱۸میلیون تومان بود امروز با ۱۸میلیون تومان 
کاهش تا ۳۰۰میلیون تومان پاییــن آمده و همچنان 
خریداری نیست. او قیمت روز شنبه ۲۰۷دنده ای را نیز 
۳9۷میلیون تومان اعالم کرد درحالی که این خودرو تا 

روز چهارشنبه 4۰۸میلیون تومان قیمت خورده بود.

شوک مذاکرات به بازار خودرو
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو تهران 
مهم ترین دلیل افت قیمت خودرو در بازار را اثر روانی 
ناشی از پیشــرفت مذاکرات هســته ای اعالم کرد و 
افزود: متقاضیــان، خرید خود را تــا دریافت نتیجه 
مشــخص از مذاکرات به تأخیر انداخته اند چون اگر 
این مذاکرات به توافق بینجامد قطعا شــاهد کاهش 
قیمت بیشــتری در بــازار خواهیم بــود. گفته های 
این مقام صنفی در شــرایطی اســت که در آخرین 
روز هفته گذشــته آیین نامه واردات خــودرو نیز در 
 هیأت دولت نهایی شده و قرار است در مجلس مورد 
بررسی قرار بگیرد. موتمنی در پاسخ به این پرسش که 
بازار چه واکنشی به نهایی شدن آیین نامه واردات خودرو 
داشته است، گفت: اگر جزئیات واردات مشخص شود و 
تعرفه واردات در حد اعداد و ارقام گمانه زنی شده یعنی 
۱۰ تا ۲۰درصد باشد، می تواند گام مثبتی در تامین بازار 
و کاهش قیمت خودرو باشد، اما با توجه به اینکه هنوز در 
این زمینه چیزی نهایی نشده نمی توان در این خصوص 
با صراحت اظهارنظرکرد. موتمنی درباره احتمال واردات 
خودروهای اقتصادی متناسب با نیاز مصرف کنندگان 
که در بحث واردات مورد توجه قرار گرفته است، گفت: 
خودروهای ۱۰ تا ۲۰هــزار دالری خودروهای خوبی 
هستند که می توانند مشکل اساسی بازار خودرو ما را 
که محدودیت عرضه بود، حل کنند. این مقام صنفی با 
اشاره به اینکه هم اکنون مشتری چه برای خودروهای 
مونتاژی و چه تولید داخلی مبلغ بســیار بیشــتری 
می پردازد، واردات را حرکت مثبتی برای کاهش این 
شکاف ناشی از محدودیت عرضه دانست و تأکید کرد: 
این مشکل باید به هر طریق چه افزایش تیراژ تولید و 

چه واردات حل شود.

افت قیمت خودرو تحت تاثیر مذاکرات برجام ادامه دارد

شوک مذاکرات به بازار خودرو

رئیسی در هفدهمین اجالس روز جهانی مسجد:
زندگی مــردم را به هیچ عامل 

بیرونی گره نخواهیم زد
رئیس جمهور با تاکید اینکه زندگی مردم را به هیچ 
عامل بیرونی گره نخواهیم زد، گفت : مجدانه پیگیر 

رفع مشکالت کشور و مردم خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، سیدابراهیم رئیسی در هفدهمین 
اجالس روز جهانی مسجد که صبح امروز یکشنبه 
در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد، 
گفت: امپراطوری رسانه ای امروز ابزار دشمن برای 
القای یاس در جامعه و در صدد دور کردن مردم از 
دین، ارزش ها و آرمان های انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی است. در سوی مقابل اما رهبر معظم انقالب 
پرچم امیدآفرینی را برافراشــته و مساجد نیز به 
عنوان کانون های امیدآفرینی نقش بسیار مهمی 

در بسط گفتمان رهبری در جامعه دارند.
وی با تاکید بر ضرورت پاســخ بهنگام و متقن به 
شــبهات در جامعه، خاطرنشــان کرد: شما ائمه 
محترم جماعات می توانید در مساجد عالوه بر اقامه 
نماز و نشر معارف دینی، شبهات ایجاد شده برای 
مردم را رفع و گره های ذهنی جامعه را باز کنید، 
چرا که اگر شبهات و القائات دشمن در ذهن مردم 
بی پاسخ بماند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

به مرور دچار فرسایش می شود.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به فعالیت ها و 
اقدامات دولت در یک ســال گذشته در زمینه مهار 
کرونا، توسعه سیاست همســایگی، ایجاد توزان در 
سیاســت خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای 
ذخایر استراتژیک کاالی اساسی و همزمان تالش برای 
خودکفایی و تنوع مبادی ورود کاالهای اساسی اشاره 
کرد و گفت: دولت با همراهی مردم توانست گام بلندی 
را در صیانت از جان و سالمت مردم بردارد و همزمان 
بدون استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول، توسعه 
اقتصاد ملی و افزایش سرمایه گذاری در پروژهای کالن 
ملی را دنبال نماید. رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنانش مهم ترین مؤلفه قدرت جمهوری اسالمی را 
حضور مردم در عرصه ها و صحنه های مختلف دانست 
و تاکید کرد: بحمداهلل کشور ما دارای قدرت متکی به 
آحاد مردم است و تالش دولت مردمی بر این اساس 
استوار بوده که از چنین قدرتی به خوبی برای تامین 

منافع ملت بهره بگیرد. 

صندوق بین المللی پول:
 ذخایر ارزِی در دسترس ایران 

۴۱میلیارد دالر شد
صندوق بین المللی پول از رشــد بیش از ۳برابری 
ذخایر ارزی در دســترس ایران بــا روی کار آمدن 
دولت سیزدهم خبر داد. به گزارش تسنیم، آمارهای 
منتشرشده از سوی صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد با آغاز فعالیت دولت سیزدهم در ایران ذخایر 
ارزی در دســترس ایران افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است که این امر نشــان دهنده دیپلماسی 
فعال این دولــت و موفقیت سیاســت های آن در 
مقابله با تحریم های غیرقانونی آمریکاست. این نهاد 
بین المللی از ســال ۲۰۱9 در اقدامی تأمل برانگیز 
به دنبال اتخاذ سیاست فشار حداکثری از سوی دولت 
ترامپ علیه ایران به یک باره رقم ذخایر ارزی ایران را 
از ۱۲۲.4۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ به ۱4.95 
میلیارد دالر در سال ۲۰۱9 کاهش داد و در توجیه 
اقدام خود اعالم کرد رقم ذخایر ارزی در دسترس 
دولت ایران را اعالم کرده است؛ یعنی ذخایری که 
آماده و تحت کنترل مقامات مالی کشور است و در 
خارج از دسترس تحریم ها قرار دارد. این نهاد، ذخایر 
ارزِی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را نیز کاهش 
داد و کل ارز در دسترس ایران طی این سال را ۱۲.4۳ 

میلیارد دالر اعالم کرد.
اما به اذعان صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۲۱ 
و با روی کار آمدن دولت ســیزدهم در ایران روند 
نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده 
و با شیب تندی به سمت باال در حرکت بوده است 
به طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس 
ایران ۸.۸۸ میلیارد دالر نسبت به سال قبل از آن 
افزایش یافته و به ۲۱.۳۱ میلیارد دالر رسیده است.

در سال ۲۰۲۲ نیز بر اساس آمار انتظاری صندوق 
بین المللی پول ذخایر ارزی در دســترس ایران با 
افزایش حدود ۲برابری نسبت به سال قبل از آن 
مواجه شده و به 4۱.۳9 میلیارد دالر رسیده است.

بر این اساس با روی کار آمدن دولت سیزدهم ذخایر 
ارزی در دسترس ایران رشد ۲۳۲درصدی داشته 
و از ۱۲.4۳ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ به 4۱.۳9 
میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ رسیده است. رشد بیش 
از ۳برابری ذخایر ارزی در دسترس ایران در حالی 
رخ داد که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم دیپلماسی 
فعالی در پیش گرفته شــد و با هدف خنثی کردن 
تحریم ها توسعه تجارت با کشورهای همسایه، انجام 
مبادالت تجاری با پول های ملی و مبادالت مالی از 

طریق سازوکارهای محلی در اولویت قرار گرفت.
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  مریم بابایی، روزنامه نگار
پژوهشگران حوزه اقتصادی و اجتماعی طی سال های 
اخیر به این نتیجه رسیده اند که در روند رشد و توسعه 
اقتصادی عالوه بر متغیرهــای اقتصادی، متغیرهای 
اجتماعی نیز می توانند بســیار تعیین کننده و البته 

تسهیل کننده روند توسعه باشند.
در مســیر رشــد و توســعه مناطق آزاد نیز عالوه بر 
متغیرهای اقتصادی، متغیرهــای دیگری همچون 
سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، فرهنگ و ارزش های 
مشترک، شبکه ها و روابط اجتماعی تاثیرگذار است که 
غفلت از اهمیت آنها می تواند خطای بزرگ و پرهزینه ای 
برای سیاستگذار باشــد. به عبارتی، در کنار سرمایه 
فیزیکی و متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، درآمد 
سرانه ملی، میزان سرمایه گذاری و سرمایه انسانی به 
ســرمایه دیگری تحت عنوان سرمایه اجتماعی برای 
توسعه نیاز است، که این سرمایه سود سرمایه گذاری 
در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش 
می دهد  . مکانیســم ســرمایه اجتماعی به این شکل 
عمل می کند که با افزایش اعتماد بیــن مردم و رواج 
هنجارها و ارزش های مشــترک و ایجاد شــبکه های 
روابط اقتصادی، موجب کاهش محسوس هزینه های 

معامالت و  مبادالت می شود .
تحقیقات داخلی و خارجی زیــادی همچنین موید 
ارتباط ســرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی است. این 
مطالعات نشان می دهد رشــد اقتصادی تنها نتیجه 
انباشت سنتی سرمایه نیست و سرمایه اجتماعی نقش 
مهمی در این زمینه ایفا می کنــد  . به عبارتی اعتماد، 
همبستگی، مشــارکت اجتماعی، قانونمندی، نظم 
اجتماعی، ارزش های و هنجارهای مشترک همگی بر 

رشد و توسعه اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مرور ایــن نظریه هــا و  تحقیقات از این رو اســت که 

تاکید شــود غفلت از اهمیت ســرمایه اجتماعی در 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و تصمیمات اقتصادی تا 
چه میزان می تواند فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به 

تاخیر بیندازد و هزینه  اقدامات را افزایش دهد.
درحال حاضر تنها حدود ۳۰درصد از »قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اســالمی 
ایران« بــه اجرا درآمده و همین موضــوع باعث ایجاد 
بسیاری از ایرادات و تناقضات دیگر شده است. تصمیمات 
غیرکارشناســی و برخالف قانون مناطق آزاد، اجرای 
ناقص قانون، بخشنامه های دستوری و متعدد و… با 
مزیت زدایی از مناطق آزاد، همواره ترمز رشد این مناطق 
را کشیده و به یکی از اصلی ترین موانع توسعه و تقویت 
حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد تبدیل شده است.

این تصمیمات متناقض بــا قانون مناطــق آزاد، در 
کنار مزیت زدایی، همــواره پالس منفی و بی ثباتی به 
ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی داده و روند رشد و 
توســعه این مناطق را تهدید کرده است. این درحالی 
است که ثبات اقتصاد کالن یکی از موثرترین شرایط 
برای فعالیت های کارآفرینی و کســب و کار است. در 
نتیجه با ثبات اقتصاد کالن است که ریسک ها و عوامل 
پیش بینی نشده کاهش می یابد و کاهش ریسک و عدم 

اطمینان ها منجر به انجام فعالیت اقتصادی می شود.
در شرایط بی ثباتی اقتصاد کالن، تصمیم گیری های 
آینده پیچیده و مشکل می شود و این بی ثباتی عالوه بر 
اینکه تصمیمات فعاالن اقتصادی را متاثر می کند، بر 

روند سرمایه گذاری نیز تاثیر منفی دارد.
رشد و توســعه مناطق آزاد مســتلزم ثبات و رعایت 
قانون این مناطق اســت. در صورتی که بــا اقدامات 
غیرکارشناسی، ســلیقه ای و بعضا منفعت طلبی ها، 

قانون مناطق آزاد اجرا نشود، عالوه بر اینکه این مناطق 
از فرصت جذب سرمایه گذاری و سرریزهای رفاهی و 
اقتصادی محروم می شوند، سطح و کیفیت زندگی مردم 

این مناطق و مناطق همجوار کاهش می یابد.
توسعه پایدار مناطق آزاد اما از طریق ایجاد مشارکت 
همگانی، اعتماد عمومی و استفاده از کلیه ظرفیت های 
اجتماعی و منطقه ای امکان پذیر اســت. مشارکت و 
مطالبه گری مردم و اعتمــاد و همراهی آنها با اقدامات 
و سیاستگذاری ها، دسترســی به اهداف تعیین شده 
در این مناطــق را تا حد زیادی تســهیل می کند و در 
صورت آگاهی و مطالبه گری به موقع مردم، برخوردهای 
ســلیقه ای و عدم اجرای قوانین بــرای تصمیم گیران 
پرهزینه می شــود. از همین رو الزم اســت مزیت ها و 
فرصت هــای این مناطق بــرای مــردم در درجه اول 
شفاف سازی شود و خود مردم خواهان رشد و توسعه 
این مناطق و اجرای قانون باشند. این درحالی است که 
اغلب مردم از ســازمان ها و اجتماعی که در آن زندگی 
می کنند، تصویر دقیق و شفاف در اختیار ندارند و به گفته 
»بوخولز« از نظریه پردازان این حوزه، رسانه های جمعی 
به مثابه تنگ ماهی در این زمینه می توانند عمل  کنند 
و وظیفه شفاف سازی، مرئی کردن و نمایش صحیح و 
مناسب رفتارهای اجتماعی و سازمانی را برعهده دارند. 
به عبارتی رسانه های جمعی به دلیل تخصص و ابزارهایی 
که در اختیار دارند، می توانند رصد مناسبی از رفتارهای 

خرد و کالن سازمانی و اجتماعی ایجاد کنند.
در مســیر توســعه مناطــق آزاد نیــز رســانه ها با 
آگاهی بخشی، مطالبه گری و طرح و بررسی مسائل و 
چالش ها می توانند نقش موثری ایفا کنند و منجر به 
افزایش سرریزهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی توسعه 

مناطق آزاد باشند. با توسعه این روند و آگاهی بخشی 
رسانه ها، مردم خود به عاملی برای رشد و توسعه این 
مناطق تبدیل و با مطالبه گری، مانع هرگونه انحراف 

از اهداف اصلی و فلسفه وجودی مناطق آزاد می شوند.
این آگاهی و حمایت مردم، در روند توســعه، تبدیل 
به سرمایه اجتماعی مناطق آزاد می شود که می تواند 
راه رشــد و پیشــرفت را هموارتر کند و این الزام را به 
سیاستگذار و قانونگذار یادآوری کند که تصمیمات را 
با بررسی ابعاد مختلف و در نظر گرفتن دامنه و گستره 

اثرگذاری آن و با بررسی کارشناسی دقیق اتخاذ کنند.
در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
نقش بسزایی در توســعه دارند. این مناطق با تسهیل 
تجــارت بین الملل و جذب ســرمایه گذاری خارجی، 
زیرساخت های الزم برای توسعه را فراهم می کنند و با 
افزایش صادرات و اشتغال زایی عالوه بر توسعه اقتصادی، 
زمینه توسعه اجتماعی و انسانی را نیز فراهم می کنند  . 
توسعه و جذب ســرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده 
در این مناطق، با ایجاد زمینه های شغلی و سریزهای 
اجتماعی و رفاهی نهایتا منجر به بهبود سطح زندگی 
مردم این مناطق خواهد شد. همچنین عالوه بر رشد و 
توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه؛ در صورتی که مناطق آزاد 
مطابق با فلسفه وجودی تشکیل آن فعالیت کنند، توسعه 
اجتماعی نیز در پی دارد. ایجاد انســجام و همبستگی 
اجتماعی، کاهش فقر، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش 
مشارکت اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات 
و ســازمان های صاحب قدرت ازجمله آثار توســعه 
اجتماعی مناطق آزاد براساس تحقیقات میدانی است 
که خود می تواند تبدیل به سرمایه اجتماعی دولت ها 
شــود و از آنجایی که این مناطق از نظر جغرافیایی در 
موقعیت های بااهمیتی بنا شده اند، این همراهی مردم، 

بسیار کلیدی و استراتژیک است.

در روزی که شاخص کل بورس تهران بیش از ۸ هزار 
واحد ریزش کرد، نماد »فوالد« بیشترین اثر کاهنده را بر 
شاخص کل داشت و به تنهایی هزار و 964 واحد شاخص 
را پائین کشید. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز 
یکشنبه سی اُم مرداد ماه، شاخص کل بورس پایتخت با 
ریزش ۸ هزار و 9۲۰ واحدی نسبت به روز شنبه به رقم 
یک میلیون و 4۲9 هزار و ۸9۸ واحد رسید.   شاخص 
هم وزن بورس نیز با افت ۸۸۸ واحدی در سطح ۳96 
هزار و 5۲۲ واحدی ایســتاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 56 واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ 
هزار و 96۰ واحد باقی ماند.   روز گذشته نماد »فوالد« 
بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل داشت و به تنهایی 
هزار و 964 واحد شاخص را پائین کشید. پس از فوالد، 
نمادهای »فــارس« و »کچاد« بیشــترین تأثیر را در 
افت شاخص کل بورس داشتند و نمادهای »وبانک«، 
»کاال« و »خساپا« بیشترین تأثیر افزایشی را بر شاخص 
کل داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »فزر« 
و »دماوند« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »فرابورس«، »بپاس« و »غصینو« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.   در جدول 

پرتراکنش ترین نمادهای بورس خســاپا صدرنشین 
است و خودرو و های وب در رتبه های بعدی هستند. 
در فرابورس نیز نمادهای دی، فزر و آریا پرتراکنش  ترین 
نمادها هستند.   روز گذشته ارزش معامالت کل بازار 
ســهام به رقم ۱5 هزار و ۸۸4 میلیارد تومان کاهش 
یافت. ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه ۱۱ 
هزار و 4۲6 میلیارد تومان بود که ۷۲ درصد از ارزش کل 
معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته 
ارزش معامالت خرد سهام با کاهش ۱۱ درصدی نسبت 
به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان 
رسید.  در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های 
فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت 
و ۱۷ میلیارد تومان بــود. ارزش صف های خرید نیز 
نسبت به پایان روز کاری گذشــته رشد کرد و در رقم 
۸۷ میلیارد تومان ایستاد.  روز گذشته نماد فرابورس 
)شــرکت فرابورس ایران( با صف  خریــد ۱6 میلیارد 
تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس 
از فرابــورس، نمادهای بورس )شــرکت بورس اوراق 
 بهادار تهران( و فمراد )شــرکت آلومراد( بیشــترین 

صف خرید را داشتند. 

دالر یکشنبه ۳۰ مرداد ماه بیش از ۷۰۰ تومان دیگر از 
ارزش خود را از دست داد و برروی پله دوم کانال قرار 
گرفت. به گزارش اقتصادنیوز ؛ سیر نزولی قیمت دالر 
به دومین روز هفته رسید . نرخ دالر روز شنبه تقریبا 
9۰۰ تومان ارزان شد و در بازار  یکشنبه ۳۰ مرداد ماه  
بیش از ۷۰۰ تومان دیگر از ارزش  خود را از دست داد 
و  برروی پله دوم کانال قرار گرفت.  برخی از تحلیلگران 
ارزی می گفتند در صورتی که اسکناس آمریکایی از 
پله دوم پایین برود احتمال اینکه دالر یک کانال دیگر 
عقب نشینی کند هم وجود خواهد داشت .  در هرات 

هم قیمت دالر تقریبا 9۰۰ تومان  دیگر ارزان شد.
به نظر می رسد خوشــبینی عده ای از  معامله گران 
نســبت به برجام و کاهش قیمت دالر در بازارهای 
همسایه کمر اسکناس آمریکایی در تهران را شکسته 
است.  ریزش قیمت دالر در حالی است که یک پایگاه 
خبری آمریکایی گزارش داد: مقامات کاخ سفید در 
روزهای اخیر به صهیونیست ها اطمینان داده اند که 
در مذاکرات برجامی هیچ امتیاز جدیدی به ایران داده 

نشده است و حصول توافق هم قریب الوقوع نیست.
معامله گرانی که باالی مــرز ۳۰ هزار تومان اقدام به 

خرید ارز کرده بودنــد،  در معرض ضرر قابل توجهی 
قرار گرفته اند.  در این شرایط می توان گفت، اگر یک 
بازیگر ارزی  صد هزار دالر در مرز ۳۰ هزار تومان خرید 
کرده باشــد، هم اکنون با حدود ۱5۰ میلیون تومان 

ضرر روبه رو شده است. 
افت شــدید قیمت دالر در روز ابتدایــی هفته در 
شرایطی رخ داد که کمتر معامله گری انتظار عقب 
گرد اســکناس آمریکایی به مرز ۲۸ هزار تومانی را 
داشــت. این افت تحت تاثیر باال رفتن احیای برجام 
به صورت هیجانــی صورت گرفته اســت. اگر طی 
روزهای بعد، اخبار مخالف با احیای برجام منتشــر 
شود، احتمال دارد که دالر بار دیگر در مسیر صعودی 
قرار بگیرد. با این حال تا شب گذشته، جو توافق در 
میان معامله گران قوی تر بود.  تحلیل گران فنی باور 
دارند در صورتی که دالر به زیــر محدوده ۲۸ هزار و 
۲۰۰ تومان برود، احتمال افت قیمت تا مرز ۲۷ هزار 
تومان نیز وجود خواهد داشت. در آن سو، نوسان گیران 
افزایشی باور دارند که حفظ محدوده ۲۸ هزار و 6۰۰ 
تومانی می تواند زمینه ساز برگشت قیمت اسکناس 

آمریکایی شود. 

کاهش شدید قیمت دالر، بازار طال و ارز را وارد فاز شدید ریزشی کرد. مشاهدات 
میدانی در بازار نشان می دهد که کاهش قیمت دالر منجر با سقوط قیمت طال و 
سکه در بازار شد، به طوری که هر قطعه سکه امامی روز شنبه در بازار تهران سک 
کانال به عقب رفت. ریزش طال نیز به حدی بود که وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان شد. به این ترتیب، گزارش ها نشان می دهد که هر گرم طالی ۱۸ عیار 
روز شنبه در بازار افت ۸۰ هزار تومانی را تجربه کرد و در نهایت با قیمت یک میلیون 
و ۱96 هزار تومان به فروش رفت. از سوی دیگر، هر قطعه سکه امامی در بازار در 
حدود 99۸ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به قیمت ۱۲ میلیون و ۷۷9 هزار 

تومان رسید. عده ای از معامله گران معتقدند خوشبینی ها نسبت به احیای توافق 
برجام در بین معامله گران بیشتر از قبل شده و همین موضوع، بازار را شوکه و وارد 
فاز ریزشی کرده است. برخی از تحلیلگران بازار سکه معتقدند که با تداوم ریزش 

قیمت دالر احتمال برگشت سکه تا نیمه کانال ۱۲ میلیون تومان هم وجود دارد.

رسانه، مسیر میانبر توسعه مناطق آزاد

ریزش هیجانی  قیمت دالرافت ارزش معامالت بازار سهام

سقوط سکه امامی به کانال ۱۲ میلیونی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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رئيس اتحاديه چلوکباب و چلوخورش تهــران در لزوم ياري دولت 
براي قدرت يابي شرکت تعاوني ها بيان داشت: سال هاي سال شرکت 
تعاوني ها در کنار صنوف توانستند از فشار مشکالت اقتصادي بکاهند. 
شرکت تعاوني اين صنف نيز سال هاي سال با تعديل قيمت و عرضه 
به اعضاء فعاالنه مشــغول بود؛ اما مدتي اســت که دولت از شرکت 

تعاوني ها حمايت نمي کند.
علي اکبر نريماني در ادامه گفت: دولت با حمايت از اين شرکت ها مي 
تواند با عرضه گوشت و ديگر اقالم مورد استفاده در چلوکبابي ها مانند 
برنج، کره و روغن، قسمتي از مشــکالت اقتصادي اين صنف را حل 
کند. علت اصلي کاهش کسب وکار درا ين صنف کاهش مشتري به 
دليل گراني مواد اوليه است. عرضه مواد اوليه با نرخ دولتي مي تواند 

در کاهش چشمگير قيمت ها کمک شاياني باشد.
نريماني از خروج درصد زيادي از اعضــاي صنف متبوعش گفت و 
تصريح کرد: صنف چلوکباب از نوستالژي ترين صنوف ايران است. 

چلوکباب يک غذاي ملي بوده و قدمت تاريخ را به دوش مي کشد. 
اين در حالي است که جايگاهش در غذاهاي بين المللي ويژه بوده و 
مسافران خارجي حتما در موردش مطالبي مي دانند و تمايل به تست 
اين غذاي خاص ايراني دارند؛ پس بايد حرمت آن حفظ شود. تمام 
کشورهاي دنيا به آنچه آثار ملي خودشان است احترام خاصي قائل 
هستند، اما در کشورمان نه تنها اين موضوع رعايت نمي شود؛ بلکه 
مواد اوليه آن بقدري گران شده که افراد به مانند سابق استقبال نمي 

کنند و توان مراجعه به چلوکبابي ها را ندارند.
وي با بيان اينکه گراني حامل هاي انرژي )گاز،آب و برق(نيز مزيد بر 
علت است افزود: جمع اينها منجر به کاهش عجيب مشتري شده و در 
نتيجه واحدهاي صنفي اين اتحاديه يا تغيير شغل ويا واحدهاي خود 
را تحويل صاحبان مغازه ها داده اند. متاسفانه شاهديم که ۳۵ تا ۴۰ 

درصد از واحدهاي اين اتحاديه از صنف خارج شده اند.
نريماني با عنوان ظلم مضاعف ســازمان امور مالياتي در محاسبات 

ماليات بر اساس دستگاه هاي پوز گفت: اين موضوع از ديگر مشکالت 
اين صنف است. از ابتداي نصب اين دستگاه ها هرگز گفته نشد که 
مي تواند منبع مهم و اصلي براي محاسبات سازمان امور مالياتي قرار 
گيرد. اين دستگاه ها نه تنها جايگزين پول شد؛ بلکه تمامي ورود و 
خروجي هاي مالي صاحبانش را در خود جاي داد. مراوده هاي مالي 
که اساساً هيچ ربطي به درآمدزايي افراد ندارد، پرداخت اقساط ويا 
وام و يا ورود و خروجي هايي که به قرض گرفته شده بود همچنين 
مراوده هاي مالي خانواده، دوستان و حتي رهگذراني که گاها به پول 
نقد نياز داشتند و با اين دستگاه ها کارشان راه مي افتاد اکنون شده 
بالي جان کاسب بيگناه. نريماني در پايان تصريح کرد: سازمان امور 
مالياتي، مالياتي را محاسبه کرده که هرگز درآمد نبوده و کاسب با 
گذار از سختي هاي زيادي که هر روزه برايش در کشور ايجاد مي شود 
بايد ماليات تراکنشي را بدهد که اساســاً درآمدي نبوده است. اين 

نهايت بي انصافي است.

رئيــس اتحاديــه سمســاران و امانــت فروشــان تهــران بيان 
داشــت: از آنجايــي کــه خريــد و فــروش اجنــاس و کاالهاي 
دســت دوم بــه مانند ســاير مشــاغل بــه بينــه و تــوان مالي 
 مردم بســتگي دارد، انتظار نمي رود تــا بازار تابســتان اين لوازم 

داغ باشد.
داود عبدالهي اظهار داشــت: هر ســال تابســتان زمان جابه جايي 
مســکن افراد بود؛ اما با اعالم افزايش نرخ مشخص براي مستاجران 
از ســوي دولت؛ همچنين امکان ايجاد شــرايط عــدم جابه جايي 
مســتاجرين موجب شــد جابه جايي صورت نگيرد. با اين شرايط 
انگيزه اي براي تغيير در دکوراسيون و تعويض يخچال، فريزر و کولر 
 نيز به وجود نمي آيد؛ بنابراين اين تابستان از جمله فصول راکد اين 

صنف گرديد.

عبدالهي در ادامه گفت: گران شــدن لوازم خانگي بــه مانند ديگر 
اجناس در کشــور، امکان و توانايــي خريد را بشــدت کاهش داد. 
فاصله زيادي بين قيمت کاالي نو با دست دوم وجود دارد، لذا افراد 
با فرض اين که کاالي دســت دوم خود را مي فروشند آيا مي توانند 
با قيمت هاي فعلي جايگزيني بــراي آن تعيين کنند اقدام به تغيير 
 لوازم از دســت دوم به نو نمي کنند و اين شــرايط بازار سمساران 

را راکد کرده است.
رئيس اتحاديه سمساران و امانت فروشــان تهران فعاليت در فضاي 
مجازي را يکــي ديگر از چالش هاي صنف برشــمرد و تصريح کرد: 
متاسفانه فعاليت در فضاي مجازي، کسب وکار سمساران را مختل 

و راکد کرده است.
 بســيارند افرادي کــه بدون مجــوز و پروانــه در اين فضــا فعال 

هســتند بدون اينکه بــه لحاظ قيمــت و کيفيت کاالهــاي مورد 
عرضه متعهد باشــند. ضمن اينکــه از اعتماد افراد سوءاســتفاده 
 مي کننــد و با ورود بــه خانه هــاي امن مــردم، امنيت افــراد را 

به خطر مي اندازند.
عبدالهي تاکيد کرد: اعضاي اين صنف داراي پروانه کســب هستند 
و از فيلتــر هاي زيــادي براي تاييد ســالمت اخالقــي و حرفه اي 
عبور کرده اند؛ لذا درخواستم از مردم اين اســت که تنها از افرادي 
براي فروش لــوازم خود کمک بگيرنــد که داراي پروانه کســب و 
مجوز هســتند. اعضاي با پروانه صنف با تمام شــرايط سختي که 
دارند نســبت به کار خود تعهد داشــته و امانتدار مردم هســتند و 
 اميدوارنــد تصميم گيران مملکت راه حلي براي مشــکالت شــان 

فراهم کنند.

رئيس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در آينده نزديک با انفجار مشاغل 
در فضای مجازی روبرو هستيم و با اجرای پروژه هايی مثل اينترنت اشياء 
و با سرمايه گذاری هايی که در کشورهای بزرگ مثل سرمايه گذاری هزار 
ميليارد دالری آمريکا برای صنعت نيمه هادی در حال انجام است، به 

زودی شاهد انفجار سخت افزاری در فضای مجازی نيز خواهيم بود.
سيد ابوالحسن فيروزآبادی - دبير شــورای عالی و رئيس مرکز ملی 
فضای مجازی کشور با حضور در شورای اداری و شورای فضای مجازی 
استان مازندران اظهار کرد: فضای مجازی ابعاد متعددی دارد و به عنوان 
پيشران ساير بخش های کشور، توسعه آن از ضررويات زندگی امروز در 

جهان محسوب می شود.
وی با اشاره به اين که بايد از فرصت های فضای مجازی استفاده کرده 
و از تهديدها و آسيب های آن جلوگيری کرد، ادامه داد: فضای مجازی 
برای مردم فرصت ساز بوده و فعاليت های بسياری توسط مردم در اين 
فضا شکل گرفته است، بنابراين دولت وظيفه دارد به مردم در اين فضا 
کمک کند و اگر اين فرصت برای مردم فراهم نشود، سکوهای خارجی با 
ارزش ها، هنجارها و قوانين خود مردم ايران را در خدمت خواهند گرفت.

فيروزآبادی با بيان اين که شــعار تضعيف دولت ها در فضای مجازی 

صحيح نيست، تاکيد کرد: دولت در حقيقت خادم مردم است و فضای 
مجازی هم يک فضای اجتماعی است، بنابراين همه کاربران در اين فضا 
می توانند تبديل به فعال اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و صنفی 
شوند. از طرفی با توجه به ظهور پديده هايی همچون توسعه رسانه های 
اجتماعی و تشکل های مردم نهاد در اين فضا، بايد نوع نگرش ما در دولت 

مطابق با مقتضيات اين فضا اصالح شود.
دبير شورای عالی فضای مجازی در ادامه تشريح کرد: صاحبان سکوها، 
می توانند ميليون ها نفر را ســاماندهی کنند و سبک زندگی کاربران 
خود را شکل دهند، به همين دليل ما توصيه داريم تا آنجايی که ممکن 
است سکوها و برنامه ها در داخل کشور طراحی شود تا توان ملی ما در 
اختيار سکوهای خارجی قرار نگيرد و نيازهای بانکی، آموزشی،رسانه 
ای، فرهنگی، اجتماعی و حتی بيمه ای شهروندان بر روی سکوهای 

خارجی تامين نشود.
 وی با تاکيد بر دولت به مثابه پلت فرم تصريح کرد: دولت بايد شرايطی 
فراهم کند تا هر فردی که می خواهد فعاليتی در فضای مجازی داشته 
باشد، بتواند از سکوهای داخلی استفاده کند و اين اقدام منشاء اشتغال 
بسيار در کشور و رونق اقتصادی خواهد بود. فيروز آبادی گفت: متاسفانه 

نه تنها در برخی مواقع شاهد تسهيل فعاليت مردم در اين فضا از سوی 
دولت ها نبوديم بلکه با نوعی انفعال روبرو هستيم و متولی مشخصی 
در بسياری از حوزه هايی که در فضای واقعی قوانين و چارچوب های 

مشخص دارند نداريم.
 دبير شــورای عالی فضای مجازی اعالم کرد: در بسياری از کشورها 
بخش خصوصی به دنبال بهره مندی از فرصت هاست اما در ايران بخش 
خصوصی توانمند در اين حوزه نداريم که اين مهم باعث شــده که در 
زمينه شکل گيری سکوها ضعف داشته باشيم و بعضا با عدم وجود قانون 
و مقرره صحيح در اين فضا روبرو باشيم که بايد هرچه سريعتر در مسير 
اصالح آن و استفاده از پتانسيل های موجود در کشور گام برداشته شود.
وی با اشاره به اين که فضای مجازی توسعه دهنده اقتصاد جهانی است، 
افزود: در حال حاضر ۲۴۰۰ هزار نفر در يک شــبکه خارجی در داخل 
فعاليت دارند که اگر اين فعاالن در ســکوی داخلی هدايت و حمايت 
شــوند، بازار اقتصادی رونق خواهد يافت. اين در حالی اســت که در 
شبکه های خارجی نظام پرداخت و احراز هويت وجود ندارد که درصورت 
فعال سازی سکوهای داخلی و ايجاد اين نظام ها بر روی آنها ما شاهد 

افزايش بيشتر رونق اقتصاد کشور خواهيم بود.

۴۰ درصد از اعضای اتحاديه چلوکباب از صنف خارج شده اند

تابستان راکد سمساران

در آینده نزدیک شاهد انفجار مشاغل در فضای مجازی هستیم
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سخنگوی کميسيون کشاورزی مجلس خاطر نشان 
کرد: ديپلماســی اقتصادی وزارت کشاورزی برای 
صادرات محصوالت به چين قابل توجه است. بدون 
ترديد بعد از چشيده شــدن طعم و مزه محصوالت 
کشــاورزی ايرانی در چين مشــتری آنها دائمی ما 
خواهند شد. در حال حاضر ليست ارقامی که به چين 

صادر خواهند شد منتشر نشده است.
چندی پيش وزارت کشــاورزی از انعقاد تفاهم نامه 
صادرات مرکبات ايران به چين خبر داد اين مهم در 
حالی رخ خواهد داد که توليد ميوه در سال جاری 1.۵ 
برابر بيشتر از سال گذشته است همچنين همزمانی 
افزايش توليد با کاهش مصرف از ســوی مردم لزوم 
صادرات اين محصوالت فسادپذير را دوچندان کرده 
است.  در همين رابطه ذبيح اهلل اعظمی ساردويی در 
پاسخ به اين پرسش که وزارت کشاورزی طی خبری 
اعالم کرد که زمينه های صــادرات مرکبات به چين 
فراهم شده است اين در حاليست که در سنوات گذشته 
صادرات ميوه به چين رونقی نداشت آيا ما توانستيم 
گواهی های بهداشــت چين را رعايت کنيم؟ گفت: 
مرکبات شمال و جنوب توليد شــده در کشور جزو 
سالم ترين محصوالت کشاورزی ما محسوب می شوند.

وی با بيان اينکه نمی تــوان عبارت توليد ارگانيک را 
برای مرکبات ايرانی به کار برد، افزود: کود شيميايی 
و ســموم علف کش در باغات اســتفاده می شود؛ اما 
ميزان استفاده از آفت کش ها در باغات جنوب کشور 

بر روی مرکبات آفت کش ها بســيار ناچيز اســت از 
اين رو می توان گفت که اين محصوالت سالم هستند از 
اين رو آيتم های مد نظر دولت چين در توليد مرکبات 
در ايران رعايت می شود. اعظمی ساردويی ادامه داد: 
ديپلماسی اقتصادی وزارت کشاورزی برای صادرات 
محصوالت به چين قابل توجه است. بدون ترديد بعد 
از چشيده شــدن طعم و مزه محصوالت کشاورزی 
ايرانی در چين مشتری آنها دائمی ما خواهند شد. در 
حال حاضر  ليست ارقامی که به چين صادر خواهند 
شد منتشر نشده است. وی در پاسخ به اين پرسش که 
ارز حاصل از صادرات مرکبات به چين در غالب تهاتر 
بازمی گردد و يــا در ازای آن يوان دريافت می کنيم؟ 
گفت: ســه هفته پيش با حضور رئيس کميسيون 
اقتصادی مجلس و نمايندگان بانک مرکزی ايران در 
روسيه مقرر شد تمهيداتی انديشيده شود که روبل 
روســيه در بازار ايران مبادله و تجار ايرانی و روسی با 
روبل مبادله کنند؛ به عبارت ديگر بازار متشکل ارزی 
بين اين دو کشور تشکيل شد اگر اين اتفاق رخ بدهد 
بدون ترديد می توان يوان را نيز وارد چرخه اقتصادی 
خود کنيم. همچنين در اين رابطه شاپورعاليی مقدم 
رئيس سازمان حفظ نباتات در پاسخ به اين پرسش که 
آيا گواهی های بهداشت برای صادرات مرکبات ايران 
به چين از سازمان حفظ نباتات صادر شده است؟ گفت: 
سازمان سامانه مانيتورينگ صادرات مرکبات به چين 

را راه اندازی کرده است.

رئيس اتحاديه تهيه و توزيع کنندگان مواد اوليه 
کشــاورزي و باغباني و بهداشــتي دامي تهران 
گفت: به دليل نداشــتن تکنولوژي هاي مورد 
نياز، امکان توليد بذر در کشور را نداريم و تمامي 
بذرها وارداتي است. اميدواريم با ورود دستگاه ها 
و تکنولوژي مورد نياز در آينده نزديک توان توليد 
انواع بذر در کشور را داشته باشيم و اجازه ندهيم 

تا بذري با تراريختگي وارد کشور شود.
محمدتقي نجم آبــادی در خصوص محصوالت 
تراريخته بيان داشــت: تکنولوژي محصوالت 
تراريخته اولين بار توسط محققان ژاپني طراحي 
گرديد تا براي توليد بيشتر و افزايش محصوالت 
بتوان در مدت زمان کــم و محيط هاي کوچک 
بيشترين محصول را به دست آورد. نتيجه اين 
تحقيقات گسترش آن در بذرهايي شد که اکنون 
مبتالبه صنعت کشــاورزي در دنيا شده است. 
محصوالت تراريخته که ژن هــاي تغيير يافته 
اي دارند امروزه بطور گسترده بازار کشاورزي را 
فرا گرفته اســت. وي در ادامه گفت: محصوالت 
تراريخته از نظر شــکل و ظاهر بسيار شکيل و 
همه پسند است. از سوي ديگر اين محصوالت 
مزه و شکل جديدتري نســبت به گذشته خود 
دارند، همچنين در ميزان و مقدار بسيار بيشتري 
توليد و به فروش مي رســند؛ بنابراين مي تواند 
هم ذائقه و هم ســليقه و هم نياز بازار را تامين 

کند.
رئيس اتحاديــه تهيه و توزيع کننــدگان مواد 
اوليه کشــاورزي و باغباني و بهداشــتي دامي 
تهران افزود: بــه دليل دســتکاري در ژن اين 

محصوالت بايد دگرگوني هاي زيادي در به هم 
خوردن عملکرد ســاختار بدن را انتظار داشت. 
همانگونه کــه هر ماده غذايــي در بدن هر فرد 
يک نوع واکنش نشان مي دهد و بايد سازگاري 
داشته باشد تراريخته ها نيز در بدن افراد واکنش 
هاي مخصوص خود را دارند که جامعه پزشکي 
آن را تاييــد نمي کند و اصرار بر عدم ســالمت 

محصوالت تراريخته دارد.
نجم آبادي تصريح کرد: اينکه بايد از محصوالت 
غير تراريخته استفاده کرد کاماًل منطقي است. 
اينکه ســعي در اســتفاده ارگانيک محصوالت 
داشته باشــيم نيز صحيح اســت؛ اما اينکه اگر 
بخواهيم در هر بار استفاده از محصوالت نگراني 
و اضطراب داشت باشيم خطرناک تر از استفاده 

از محصوالت تراريخته است.
وي تصريح کرد: اگر اصول و قواعد به طور درست 
رعايت شــود، مصرف به اندازه و معقول صورت 
گيرد، آن ميزاني که به نام محصوالت تراريخته 
مصرف مي کنيم زيان آور نيست. اگر در تمامي 
محصوالت روزانه مصرفي مان تراريختگي وجود 
داشته باشد و اگر به وفور از آنها استفاده کنيم مي 
تواند زيان بار باشد؛ اما مشاهده مي شود که در 
بسياري از محصوالت مورد مصرف از تراريخته 
خبري نيست، اما دلهره از وجود چنين موادي، 
از خود مــاده مضر خطرناک تر مي باشــد. وي 
همچنين افزود: نبايد هميشــه به ظاهر و شکل 
محصوالت زيبا توجه کنيم، چه بسا محصوالت 
با ظاهري نازيبا و ريز داراي خواصي باشــند که 

ارگانيک بودن را در خود حفظ مي کنند.

رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران از 
برگزاري بيســت و نهمين نمايشگاه فرش دستباف 
ايران خبر داد و گفت: اين نمايشگاه در ۲۰ هزار متر از 
۳1 مرداد تا ۶ شهريور ماه با حضور فعاالن حوزه فرش و 
دستبافته ها از سراسر کشور در محل دائمي نمايشگاه 

هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.
مسعود سپهرزاد با اشاره به حمايت از توليد ملي بويژه 
هنر–فرهنگ فرش، عنوان کرد: نمايشگاه فرش بين 
المللي تهران فرصتي است براي معرفي دستبافته هاي 
ايراني و ما نمي پذيريم غرفه اي فرش تقلبي يا متعلق به 
ساير کشورها را به خريداران عرضه کند. وي تاکيد کرد: 
اگر از بين اعضاي اتحاديه تهران چنين تخلفي را ببينيم 

حتما با آن برخورد قاطع مي کنيم؛ چراکه عقيده داريم 
بايد از ورود فرش قاچاق به کشورکه به توليد ملي ضربه 

مي زند، جلوگيري کرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران اضافه 
کرد: در نمايشگاه امسال ۹۲ غرفه در اختيار اعضاي 
اتحاديه فرش تهران قرار گرفته اســت که اميدواريم 
رضايت مندي خريــداران از اين حضور جلب گردد. 
سپهرزاد در پايان گفت: ما براي اعتالي هنر– فرهنگ 
فرش ايراني و رونق قالي بافي از جمله توليد صادرات 
برنامه هاي پژوهشي، ترويجي و اقتصادي طرح کرده 
ايم که در آينده بسيار نزديک اجرايي خواهيم کرد و به 

اطالع دوستداران فرش خواهيم رساند.

رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و 
سيرابي) طبخ شده و خام( تهران بيان کرد: مشکل 
اصلي اين صنف درحال  حاضر کمبود کارگر به دليل 
افزايش دستمزد آن است. همچنين افزايش حق بيمه 
کارگران نيز دليلي بر اين ماجراست. از سوي ديگر 
افزايش هزينه آب، برق وگاز، اجاره بهاي مغازه ها و 

ماليات از ديگر مشکالت اصلي اين صنف است.
حسين رواسي پيرامون ميزان افزايش نرخ در سال 
جاري اظهار کرد: نرخ خريد کله و پاچه به نسبت سال 
1۴۰۰ افزايشي نداشته است. رئيس اتحاديه طباخان، 
فروشندگان کله و پاچه و سيرابي) طبخ شده و خام( 
تهران در خصوص ميزان تقاضا از اين صنف اظهارکرد: 
ميزان تقاضا نسبت به سال گذشته افزايش داشته 
اســت؛ اما در کل ميزان تقاضا در فصل تابستان با 
کاهش همراه است. وي در ادامه با اشاره به گشت هاي 
بهداشتي و تعزيرات اتحاديه گفت: اتحاديه ما بازرس 
بهداشــت دارد و نظارت کامل بر سالمت جنس و 

بهداشــت مغازه واحدهاي صنفي دارند. رواسي با 
بيان اينکه نرخ مصوب را از سال ۹۶ سازمان حمايت 
از ما گرفته است، گفت: نرخ مصوب را از ما گرفتند و 
گفتند واحد صنفي خود بايد قيمت گذاري کند. اما به 
دليل اينکه اين کار مخالف حمايت از مصرف کننده 
است با اين کار موافق نيستيم. در حال حاضر فروش 

واحدهاي صنفي متغير است.
رئيس اتحاديه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و 
سيرابي) طبخ شده و خام( در پايان پيرامون ميزان 
افزايش نرخ در سال جاري اظهارکرد: نرخ خريد کله و 
پاچه به نسبت سال 1۴۰۰ افزايشي نداشته است. نرخ 
فروش با توجه به بيمه، دستمزد کارگر، اجاره مغازه، 
هزينه انرژي افزايش داشته است. نرخ فروش کله و 
پاچه در 1۴۰1 حدود 1۵ درصد افزايش داشته است. 
همچنين نرخ گوشت در يک ماهه اخير کاهشي بوده 
است و اعضاي صنف مشکل خاصي براي تهيه کله و 

پاچه نداشتند. 

در حالــی گــزارش های 
منتشر شده از سطح شهر 
تهــران حاکی اســت که 
فروش کيلويــی نان رواج 
بسياری يافته که بسياری 
از مردم از کم فروشی نانوايی ها در اين مدل فروش 
ناراضی هســتند. به گفته مردم نانوايی ها حتی با 
فروش کيلويی نان که برايشــان بسيار به صرف تر 
است باز نان خمير دست مردم می دهند تا سنگين 
تر باشد. اين در حالی است که به گفته قديمی ها نان 
برکت خانه و جامعه است و نانوايی ها با اين تخلفات 

برکت را از سفره ها دور کرده اند. 
در همين رابطه رئيس اتحاديه صنف نانوايان مشهد 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفــت: در فروش 
کيلويی نان به دليل اينکه نــان در همان زمان به 
صورت تازه وزن می شــود، به ضرر مشتری تمام 

خواهد شــد. در اين نوع فروش هيچ گاه نانوا نان را 
برشته تحويل مردم نخواهد داد. نبايد اجازه دهيم 

اين مدل فروش نان باب شود.
مصطفی کشتگر اضافه کرد: کيفيت نان بايد قابل 
قبول باشد. زمانی که نان تازه از تنور بيرون می آيد 
يک وزنی دارد و پس از مدتی وزن آن کمتر می شود. 
بايد به اين نکات توجه کرد. بايد به مشکالت نانوايی 
ها رســيدگی کرد تا فروش کيلويی نان به منظور 

کاهش هزينه های نانوايی ها رواج پيدا نکند. 
وی اظهار داشت: اگر نان به صورت کيلويی به فروش 
برسد، شرايط موجود را بهتر نخواهد کرد. به عنوان 
مثال نان سنگک به صورت برشته قابل مصرف است، 
اما اگر فروش کيلويی باشد و به نانوا بگوييد که نان 
را برشته کند او به هيچ عنوان اين کار را نکرده و نان 
را به صورت تازه وزن می کنــد و در پی آن کيفيت 
نان پايين خواهد آمد. نبايد بستری فراهم کنيم تا 

تخلف ها به صورت ديگری شکل گيرد.
اين در حالی است که رئيس اتحاديه نانوايان سنتی 

گفت: درصورتی که نان بــه صورت کيلويی عرضه و 
قيمت آن افزايش پيدا نکند، نان خميرتری به دست 
مردم می رســد و در اينصورت مردم بيشتر متضرر 
می شوند ضمن اينکه ضايعات نان نيز به شدت افزايش 
پيدا خواهد کرد. بيژن نوروزی مقدم، رئيس اتحاديه 
نانوايان سنتی تهران اظهار داشت: قرار بود با شروع 
اين طرح نرخ واقعی نان محاسبه شود و دولت يارانه و 

مابه التفاوت قيمت نان را به حساب ناوايان واريز کند.
رئيس اتحاديه نانوايان سنتی تهران گفت: نرخ نان 
برای 1۴۰۰ است و قرار بود که نرخ جديد به نانوايان 
اعالم شود. متاسفانه با وجود اينکه اتاق اصناف ايران 
قيمت جديد نان را محاسبه و به سازمان حمايت از 
مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعالم کرده است 
اين سازمان نرخ جديد را نهايی و اعالم نکرده است.

نوروزی مقدم بــا تاييد اين موضوع کــه هنوز نرخ 
يارانه ای که به نانوايی ها داده می شــود مشــخص 
نيســت افزود: فروش نان در نانوايی ها بايد از طريق 
دستگاه های کارتخوان هوشــمند و موقتا به قيمت 

مصوب سال ۹۹ انجام شود زيرا سهميه آرد نانوايان بر 
اساس تعداد فروش ثبت شده از طريق اين دستگاه ها 
تعيين می شود. درصورتی که نان به صورت نقدی به 
فروش برسد برای ما مشکل ســاز خواهد شد چون 
نمی توانيم آرد را خودمــان تهيه کنيم. اعالم کرده 
اند موقتا 1۵ درصد هر شب به فروش نانوايان اضافه 
می شود تا گوشه ای از هزينه های آنها جبران شود. 
اميدواريم اين طرح به خوبی اجرا و توســط دولت 

نهايی شود تا حق نانوا هم داده شود.
رئيس اتحاديه نانوايان سنتی تهران ادامه داد: نرخ 
نان در دهه ۹۰ تنها ۳ بار افزايش قيمت داشت اين 
درحالی است که ساير کاالها در سال ۲ بار افزايش 
قيمت داشــتند. اميدواريم نرخ نــان زودتر اعالم 
شود تا فشار مضاعفی به نانوايان وارد نشود. رئيس 
اتحاديه نانوايان سنتی تهران درباره فروش کيلويی 
نان تصريح کرد: اوايل انقالب نان به صورت کيلويی 
فروخته می شد ولی همان سالها کنار گذاشته شد 

زيرا مضرات اين طرح بيش از فوايد آن بود.
وی در پايان بــا تاکيد بر اينکه دولت هــا به ارزان 
ماندن نان سنتی که قوت غالب مردم است پافشاری 
می کنند گفت: اگر نانوايان تحت فشار قرار بگيرند 
و نرخ نان در صورت عرضه کيلويی تغيير نکند، در 
نهايت نان خميرتری به دست مردم می رسد که تنها 
نيمی از آن قابل استفاده خواهد بود و در اينصورت 
مردم بيشتر متضرر می شوند ضمن اينکه ضايعات 

نان نيز به شدت افزايش پيدا خواهد کرد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کیفیت کاهش یافته و نان خمیر به دست مردم می رسد 

کم فروشی در فروش کیلویی نان
در عرضه کیلویی، مردم ضرر می کنند

باز شدن بازار چین بر روی مرکبات ايرانی 

تمامی بذرها وارداتی است

امکان تولید بذر نداريم

برگزاری بیست و نهمین نمايشگاه فرش دستباف ايران

کمبود کارگر به دلیل افزايش دستمزد
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چاه جديد آب شرب شهر مامونيه وارد مدار بهره برداري شد
 سيد محسن موسوی: براي تامين پايدار 
آب شرب شــهروندان شهر مامونيه ، يك 
حلقه چاه جديد وارد مــدار بهره برداري 
شد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و 
فاضالب استان مركزي حميدرضا كاووسي 
مدير امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه با 
اعالم اين خبر اظهار داشت : با هدف جبران 
بخشي از كمبود آب شرب  شهر مامونيه و همچنين كاهش نوسانات فشار در شبكه 
توزيع و ضرورت تامين پايدار و پيوسته آب شرب برای شهروندان ، حفر يك حلقه 
چاه آب شرب در دستور كار امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه قرار گرفت كه حفر 
اين چاه به اتمام رسيد و وارد مدار بهره برداری شد. وي در ادامه عنوان كرد: تاكنون 
بالغ بر25 ميليارد ريال براي حفر و تجهيز چاه جديد هزينه شده و  برق رساني ، 

عمليات حصاركشي و ساخت اتاقك اين چاه  در دست اقدام است. 

آزادســازی حــدود ۷000مترمربــع از اراضی 
كشاورزی استان مركزی

سيد محسن موسوی: به گزارش روابط عمومی 
سازمان جهاد كشــاورزی استان مركزی ، در 
اجرای تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ كاربری 
اراضی كشاورزی 5 فقره قلع و قمع در مجموع 
۷۰۰۰ مترمربع از زمين های كشــاورزی از 
 اراضی كالغ نشين ســاروق شهرستان اراک 
آزاد سازی و به حالت اوليه بازگردانده شد. اعمال 
قانون با حضور عوامل انتظامی شهرستان ،فرمانده يگان حفاظت امور اراضی استان مركزی 

وعوامل حقوقی و همكاران سامانه ۱۳۱ مديريت امور اراضی استان انجام گرفت

خريد سه دستگاه خودرو 1۸تن امداد و نجات و اطفاء حريق
ســيد محســن موســوی: سرپرســت 
 سازمان آتش نشانی شــهرداری اراک از 
پيگيری های الزم برای خريد سه دستگاه 
خودرو ۱۸تن امداد و نجات و اطفای حريق 
ويژه ناوگان خودرويی اين ســازمان خبر 
داد. محسن فضلی با اعالم اين خبر گفت: 
با توجه به اين كه ناوگان خودرويی سازمان 
آتش نشانی در چند سال اخير به روزرسانی نشده است و عمر مشخصی دارد، نياز 
به بازسازی خودروهای اين سازمان محسوس بود. وی افزود: سازمان آتش نشانی 
اراک در اواخر سال گذشته اقدام به خريد سه دستگاه خودرو ۱۸ تُن برای تجهيز 
به عنوان خودروهای امداد و نجات و اطفای حريق كرد كه در سال جاری فراخوان 
مناقصه آن، برای شناسايی پيمانكار برای تجهيز اتاق، نصب پمپ و تجهيزات روی 
اين خودروها اعالم شد كه اميدواريم در ماه های آينده تجهيز اين خودروها انجام و به 
ناوگان موتوری سازمان اضافه شود. سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری اراک 
تاكيد كرد: با به روز رسانی ناوگان موتوری و خودروهای آتش نشانی، امدادرسانی 
بهتری را به شهروندان و حادثه ديدگان در سطح شهر ارائه خواهيم داد، بنابراين 
اميدمی رود در سال جاری و سال آينده با كمك شورای اسالمی شهر و مجموعه 

شهرداری بودجه مناسبی به اين موضوع اختصاص داده شود. 

تشديد نظارت بر اقامتگاه های بوم گردی شهرستان اراک
 ســيد محســن موســوی: رييس اداره  
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
شهرســتان اراک از نظــارت و كنتــرل 
مستمر بر اقامتگاه های بوم گردی خبر داد 
و گفت: »تمام قوانيــن نظارتی برهتل ها 
بر اقامتگاه هــای بومگردی نيــز اعمال 
می شود.« به گزارش روابط عمومی اداره كل 
ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان مركزی، محمدعلی آقازيارتی 
روز ۳۰ مرداد ۱4۰۱  افزود: »بيشــتر اين واحدهای اقامتی در روستاها و مناطق 
گردشگری راه اندازی شــده اســت.« رييس اداره  ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی شهرستان اراک با اشاره به اينكه ارتقای كيفيت و نظارت مستمر بر 
اين واحدها تضمينی برای توسعه گردشگری روستاها و مناطق گردشگری استان 
و شهرستان می تواند باشد اظهار كرد: »»اين اداره كل با واحدهای اقامتی غيرمجاز 
با شدت برخورد می شود چرا كه عدم آگاهی از برخی دستور العمل ها از سوی اين 

واحدها موجب بروز يكسری ناهنجاری ها در جامعه می شود.« 

در آئین معارفه شهردار باغستان مطرح شد:
توصيه های مهم فرماندار شهرســتان شهريار به 

اعضای شوراهای اسالمی شهرها و شهرداران
فرماندار شهرستان شهريار در آئين معارفه 
شهردار باغستان موارد  مهمی را به اعضای 
شوراهای اسالمی شهرها و شهرداران توصيه 
كردند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
ويژه شهرستان شهريار؛ اميرعباس شفيع 
زاده معاون استاندار و فرماندار شهرستان 
شهريار طی ســخنانی در اين مراسم در 
راستای خدمت رسانی بهتر و بيشتر به شهروندان و كسب رضايت مردم موارد مهمی 
را به اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار باغستان متذكر شدند كه باتوجه به اهميت 
مسايل مطرح شده همه شوراهای اسالمی شهرها و شهرداران می تواند مخاطب اين 

توصيه ها باشند.  مشروح موارد مطرح شده به شرح ذيل می باشد:
۱- مردم انتظار دارند فارغ از ديدگاه ها و سليقه ها در بحث خدمت رسانی و عمران 
و آبادانی شهر، هماهنگی و تعامل الزم بين شهردار منتخب و اعضای شورای شهر 
وجود داشته باشد. 2- وقتی مردم به شهرداری مراجعه می كنند؛ انتظار دارند كه 
درخواست های انان در چارچوب قانون رسيدگی و تسريع شود. ۳- شهردار مديری 
است كه می بايست در دل شهروندان جای داشته باشد و نبايستی بين ايشان و مردم 
مانعی باشد و مردم نتوانند به وی دسترسی داشته باشند! 4- محبت و صداقت نقش 
موثری در همراهی و همگامی مردم كه عامل اصلی توسعه شهر هستند ايفا می 
كنند. 5- شهرداری به عنوان نهاد عمومی متعلق به همه ی مردم است و مردم حق 
دارند براساس حقوق شهروندی بدانند كه در شهرداری چه می گذرد.  تمام امورات 
و فعاليت های شهرداری بايستی بصورت شفاف در اختيار شهروندان قرار گيرد تا 
اعتماد بين مردم و دولت بيش از پيش تقويت شود و در اين رابطه الكترونيكی شدن 
تمامی امورات شهرداری سبب قطع دست واسطه ها و دالالن خواهد شد. 6- مردم 
باتوجه به تجربه های گذشته، ديگر به حرف ها توجه نمی كنند و تنها از مسئوالن 
كار و عمل می خواهند؛ بنابراين بايستی برنامه ريزی دقيقی داشته باشيم و عدالت 
اجتماعی دقيقاً اجرايی شود. ۷- نهاد شورا نقشی اساسی و تعيين كننده در توسعه 
و ترقی شهر دارد و به هر ميزان فعاليت، پيگيری و قانونمداری شوراها بيشتر باشد 

به همان اندازه شاهد تسريع در شكوفايی شهر خواهيم بود.

استان ها

اندروید ۱۳ شارژ موبایل های پیکسل را مختل کرد
مالکان دستگاه های پیکسل که سیستم عامل دستگاهشان را به اندروید۱۳ ارتقا داده اند، نمی توانند از شارژ بی سیم استفاده کنند. طبق چند پست در وب سایت ردیت درباره این چالش، 

برخی از کاربران موبایل های پیکسل ۴، ۴ایکس ال، ۶ و ۶ پرو که از شارژرهای بی سیم مختلف )از جمله »پیکسل استندز«( استفاده می کنند پس از انتقال به اندروید ۱۳ با مشکل روبرو 
شده اند. این امر برای مالکان موبایل های پیکسل ۶ و ۶ پرو چالش بزرگتری است زیرا آنها پس از ارتقا به اندروید ۱۳ نمی توانند دوباره دستگاه را به اندروید ۱۲ انتقال دهند. طبق گزارش 

برخی از کاربران به نظر می رسد موبایل ها شارژر را شناسایی می کنند و حتی یکی از کاربران ادعا می کند موبایل پیکسل ۴ ایکس ال وی آیکون شارژ باتری را نیز نشان می دهد. 

با وجود گذشــت چند ماه 
از حــذف ارز ترجيحی و 
پرداخــت يارانــه نقدی، 
دولت هنوز بــرای اجرای 
كاالبــرگ الكترونيــك 
به جای يارانــه ترديدهايــی دارد. اما بــه دنبال 
اصــرار مجلس بــرای راه اندازی و اجــرای طرح 
توزيع كاالبــرگ به جــای يارانه نقــدی، معاون 
سياســت گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و 
دارايی از امكان اجرای طــرح پايلوت كاالبرگ از 

مهرماه خبر داد. 
ســبحانيان در ادامــه با اشــاره به اجــرای طرح 
كاالبرگ گفــت: اين يــك قانون اســت و دولت 
ســيزدهم عالقه مند بــود آن را دنبــال كند، اما 
زيرســاخت های آن فراهم نشــده بــود. دولت با 
مســئوليت وزارت رفاه و بانك مركــزی در حال 
پيگيــری آن اســت و زيرســاخت های فنی نيز 
آماده شــده اســت. وی ادامه داد: امكان اجرای 
پايلــوت آن از مهرماه برای برخــی كاالها وجود 
 دارد تا قيمــت اين كاالهــا با نرخ ســال ۱4۰۰ 

محاسبه شود.

ايــن در حالی اســت كه بــا توجه بــه وضعيت 
اقتصــادی و قيمت كاالهای اساســی كه به گفته 
عادل نجــف زاده، نماينــده مجلس، بخشــی از 
آن به دليــل ناهماهنگــی های داخلی اســت، 
مجلس موضوع كاالبرگ را بــه عنوان يك هدف 
اصلی دنبال مــی كند. مجلس معتقد اســت كه 
 دولت بايد اين موضــوع را در كوتــاه ترين زمان 

اجرايی كند.
ســيدمحمدرضا ميرتاج الدينی، نماينده مجلس 
نيز چندی پيــش اعالم كرد: منظــور از كاالبرگ 
الكترونيكی همان كارت های يارانه ای اســت كه 
امروز در آن ها يارانه نقدی واريز می شود كه بعدها 
اگر دولت زيرساخت ها را آماده و فراهم كرد، اين ها 
را به كاالبرگ ها اختصاص دهيم. وی عنوان كرد: 
امروز هم در فروشــگاه ها با هميــن يارانه ها افراد 
خريد می كنند؛ منتها چون در همان كارت يارانه 
قبلی واريز می شــود، می توانند نقدی هم دريافت 

كنند.
وی افزود: در ادامه طرح اين اســت كه اين كارت 
يارانــه، يارانــه كااليی شــود يعنی افــراد با اين 
كارت ها كاالهای مــورد نياز خانواده شــان را در 
فروشــگاه هايی كه دســتگاه كارتخوان برای اين 
كارت ها اختصــاص داده می شــود، خريد كنند. 
نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو تصريح كرد: دادن 

كاالبرگ به هيچ عنوان در خريد كاالهای عمومی 
محدويت ايجــاد نمی كند كه به طــور مثال فقط 
شامل مرغ، روغن و امثال اين ها باشد بلكه اشخاص 
می توانند هر كااليی كه مورد نيازشــان است را از 
 حبوبات گرفته تا گوشــت و لبنيات و شوينده ها 

خريداری كنند.
 وی تاكيد كــرد: يارانه كه بــرای جبران كاهش 

قدرت خريد مردم اســت امروز بــه صورت نقدی 
داده می شــود، فردا اگر زيرســاخت هايش آماده 
شــد به صورت كاالبرگ هــای الكترونيكی داده 
می شــود كه اتفاقا می تواند باعث يك رقابت سالم 
بين فروشــگاه ها شــود به طوری كه فروشگاه ها 
 می توانند تخفيف های خوبی مانند كارت حكمت 

به خريداران خود دهند.

كاالبرگ الكترونيك از مهرماه اجرايی می شود؟

یارانه  نقدی  در  ایستگاه  پایانی 
سرنوشت مبهم كاالبرگ به جای يارانه

ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی 

هرچند تورم به پديده ای دايمی در اقتصاد تبديل شده اما در شرايط فعلی كاالبرگ می تواند راه حلی برای جبران قدرت خريد مردم باشد. در اين رابطه الزم است دولت اطمينان حاصل كند تمام مردم دسترسی به 
كاالهای اساسی بخصوص مواد غذايی را خواهند داشت. هرچند اين راه حال موقتی است اما در شرايط فعلی می تواند پوشش هزينه های مردم را داشته باشد. در اصل راه حل قطعی بازگرداندن قدرت خريد به مردم 
ترميم حقوق و دستمزدها است. بايد در روند پرداخت و ميزان حقوق و دستمزد بازنگری شده و اصالحات الزم انجام شود. بنابراين تا زمانی كه اين اصالحات در حقوق ها اتفاق بيفتد و رشد اقتصادی قابل قبولی حاكم 

شود، كاالبرگ می تواند راه حل پيشنهادی باشد.
در سالهای اخير تورم عمومی به اقتصاد و رفاه خانوارها لطمه وارد كرده است. تورم عمومی بايد به حل شود. كاهش قدرت خريدی كه با توجه به تورم عمومی رخ داده بايد برطرف شود. راه حل بازگشت قدرت خريد هم 
ترميم دستمزدها است نه پرداخت يارانه نقدی. دولت بايد اصالح حقوق و دستمزدها را از كارمندان خود شروع كند. بعد از آن ديگر اقشار بايد در ليست ترميم حقوق قرار بگيرند. زمانی كه دولت تصميم به پرداخت 
يارانه نقدی گرفت گرفتار كسری بودجه بود. اين اقدام اما جبران تورم را نكرد. اگر دولت بتواند در بلندمدت حقوق و دستمزد را اصالح كند ديگر بعيد است اعتراضی به جايگزين كردن كاالبرگ به جای يارانه نقدی 

وجود داشته باشد.
هرچند همواره در تمام كشورهای دنيا افرادی هستند كه درآمدهايی بسيار كمتر از حداقل الزم را دارند. بنابراين هميشه بايد يارانه دريافت كنند. پس يارانه نقدی نبايد به طور كامل منتفی شود. افرادی كه مستحق 
دريافت يارانه هستند بايد اين پول را دريافت كنند. افرادی كه تحت پوشش كميته امداد، بهزيستی و .... هستند مشمول دريافت هميشگی يارانه نقدی هستند. به هر ترتيب تا زمانی كه حقوق و دستمزدها اصالح شود 

برای اطمينان از اينكه تمام آحاد مردم دسترسی كافی به كاالهای اساسی با قيمت مناسب خواهند داشت، كاالبرگ موثر است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com
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آگهي تجدید مناقصه عمومی– شهرداری بوکان 
شــهرداری بوكان در نظر دارد در راســتای بودجه مصوب ســال ۱4۰۱ مناقصه های ذيل را از طريــق مناقصه عمومی يك مرحله ای  و  ســامانه تداركات الكترونيكــی دولت برگزار 
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 پيرو پرونده كالسه ۱4۰۱۳592۰۰۰۰۷۷۷۸59 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت 
آقای عثمان اسمعيلی فرزند ابوبكر با شماره شناسنامه : 264 از مورخه ارديبهشت ماه ۱۳۷۰ پس از خروج از 
منزل واقع در شهر سردشت و عده مراجعه به موجب دادخواست اقای ابوبكر اسمعيلی فرزند صالح بطرفيت 
رياست محترم دادسرای سردشت بخواسته صدور حكم فوت فرضی  طرح و در حال رسيدگی است ؛ اين 
آگهی در اجرای ماده ۱۰2۳ قانون مدنی در ۳ نوبت متوالی هر كدام به فاصله يكماه و در يكی از روزنامه 
های محل و يكی از روزنامه های كثير االنتشار تهران منتشر می شود. تا اشخاصی را كه ممكن است از غايب 

خبری داشته باشند دعوت شده كه اگر خبر داشته باشند به اطالع محكمه برسانند.95۱4
دادرس دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سردشت -مجيد امير محمدی
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