اقتصاد

یکشنبه  5شهریور 1396

بازتاب
هفتهنامه نزدیک به کارگزاران:

«بیطرف» در انتقال آب بیطرف نبود

هفتهنامه صدا نزدی��ک به حزب کارگزاران
در ش��ماره اخیر در یادداش��تی ب��ه قلم اکبر
منتجبی به موضوع ع��دم رای اعتماد مجلس
به حبی��باهلل بیطرف ،وزیر پیش��نهادی نیرو
برای کابینه دوازدهم پرداخته و درباره بیطرف
مینویسد« :سیاستهای او در دورهای که وزیر
نیروی دولت اصالحات ب��ود ،گالیههای مردم
زاگرسنش��ین و جنوبی ای��ران را افزون کرد.
انتقال آب کارون و دز به کویر مرکزی ،اگرچه
باعث آبادانی والیت آقای بیطرف شد اما عوارض
بسیاری در اس��تانهای جنوبی به وجود آورد.
نابودی کش��اورزی در زاگرس و خوزس��تان از
یکسو و از دیگر سو بیکاری مردم این مناطق،
نگرانیهایی را به وجود آورد».
در ادامه یادداشت هفتهنامه صدا آمده است:
«بیطرف پیش از اینکه وزیر نیرو ش��ود ،مدتی
اس��تاندار یزد بود .پس ب��ه نیازهای اصلی این
اس��تان واقف بود .میدانس��ت که آب ،اردکان
یزد را به بهش��تی در دل کویر تبدیل میکند.
به همین دلیل نیز آن طور که خود س��ال ۹۱
به روزنامه «آفتاب یزد» گفته است« :به محض
آنکه س��کان وزارت نیرو را در دولت اصالحات
به دس��ت گرفتم موضوع انتقال آب سرشاخه
کارون به یزد را به عنوان یک دغدغه شخصى
دنبال کردم».
او البته در اجرای این سیاست تنها نبود.
محمدرضا عارف ،مع��اون اول رئيسجمهور
نيز ک��ه یزدی اس��ت از این ط��رح حمایت
میکرد .علیاکبر اولیا که متولد یزد اس��ت و
در آن دوره اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد
بود نیز از این ط��رح حمایت میکرد .آقایان
زرگر و حاجرس��ولی که معاونان وقت وزارت
نی��رو بودند نیز این طرح را اجرا کردند .بدتر
آنکه نمایندگان وقت اهواز در مجلس ششم
مانن��د آقای��ان محمد کیان��وشراد ،کهرام و
ش��دیدزاده که از جمله اعضای فراکس��یون
حزب «البی آب» در مجلس شش��م و دولت
اصالحات بودند هی��چ مخالفتی با این طرح
نکردند .چه کس��ی باور میک��رد حبیباهلل
بیط��رف و در مجلس دهم ک��ه اکثریت آن
را اصالحطلب��ان و اعتدالگرای��ان تش��کیل
دادهان��د ،رأی اعتماد اکثری��ت را نگیرد؟ آن
طور ک��ه مخالفان بیطرف اع�لام کردند ،در
جریان آبگیری سد کارون  ۳که توسط علی
زحمتک��ش ،مدیر یزدی ش��رکت آب و نیرو
انجام شد ۱۵ ،هزار نفر از عشایر و کشاورزان
مناطق زاگرس مرکزی آواره و بیکار ش��دند
و ش��غلهای خود را در  3استان چهارمحال،
خوزس��تان و لرستان از دس��ت دادند .حتی
با جانمایی اشتباه س��د گتوند ،آب رودخانه
کارون ش��ور و آلوده شد و کسی در این باره
دم برنی��اورد .هنگام��ی که س��ال  ۹۱مردم
اصفهان از شدت خشکی زایندهرود به انتقال
آب به یزد ش��کایت کردند ،چه کسی صدای
آنها را شنید؟ پس باید گفت بیطرف قربانی
آب شد ،زیرا آنچنان که از نامش پیداست ،در
انتقال آب بیطرف نبود».
مسکن

 ۱۵۰۰میلیارد تومان برای
بهسازی بافت فرسوده

مع��اون وزی��ر راهوشهرس��ازی از اج��رای
 ۶۸۰طرح توس��عه و بهسازی در  ۳۲۰محله
مسکونی بافت فرس��وده در  ۱۸۰شهر کشور
با اعتب��ار  ۱۵ه��زار میلیارد ری��ال خبر داد.
به گزارش مهر ،محمدسعید ایزدی اعالم کرد:
یکهزار و  ۱۰۰هکتار س��کونتگاه غیررسمی،
یکهزار هکت��ار بافت فرس��وده و  ۶۰۰هکتار
بافت تاریخی در ش��هرهای کشور وجود دارد
که  ۶۸۰طرح توسعه و بهسازی در  ۳۲۰محله
مسکونی بافت فرس��وده در  ۱۸۰شهر کشور
در حال اجراس��ت .وی تصریح کرد ۱۵ :هزار
میلی��ارد ریال در س��ال جاری ب��رای احیای
بافتهای فرس��وده کش��ور هزینه میشود .از
این میزان اعتبار هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال آن
از محل اعتبارات وزارت راهوشهرسازی تأمین
میش��ود .وی ادامه داد :براساس برنامهریزی
س��االنه  ۲۷۰محله مس��کونی بافت فرسوده
کشور بازسازی میشود .وی خاطرنشان کرد:
برای بهبود محالت س��هگانه (بافت فرسوده،
س��کونتگاههای غیررس��می و تاریخ��ی) در
کش��ور بیش از  ۸۰هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز است.

وطن امروز

سرخط خبر

«وطن امروز» از تأثیر رکود شدید بر معیشت مردم گزارش میدهد

کاهش قدرت خرید ملت و آمارهای دولت

گروه اقتصادی :تورم کم ش��د اما سفره مردم هم
کوچک شد؛ این جمله را میتوان چکیده عملکرد
اقتصادی دولت در حوزه معیش��ت دانس��ت .به
گزارش «وطنامروز» ،کاهش تورم و ثبات در بازار
 2موضوعی اس��ت که مدیران اقتصادی دولت به
عنوان عملکرد مثبت خود اعالم میکنند اما آنها
هیچگاه عالقه ندارند درباره رکود موجود در اقتصاد
و عوارض آن صحبت کنند .رکود شدید در اقتصاد
در  4سال گذشته موجب شده بود آمارهای رشد
اقتصادی پنهان بماند و بعد از افزایش فروش نفت
و بهبود اعداد و ارقام اعالم شود .کارشناسان اعتقاد
دارند حتی همین رکود و از رونق افتادن کسب و
کارها و به موج��ب آن کاهش قدرت خرید مردم
موجب ش��ده تورم کاهش یاب��د و عملکرد دولت
روحانی نقش چندانی در این مقوله نداشته است.
سوالی که روز گذشته مقام معظم رهبری مطرح
کرد همواره یکی از دغدغههای اقتصاددانان بوده
اس��ت .رهبر انقالب گفتند «تورم کم شد اما آیا
به همان نس��بت قدرت خرید مردم افزایش پیدا
ک��رد؟» در علم اقتصاد تورم و قدرت خرید رابطه
معکوس دارند اما شواهد نش��ان میدهد اعداد و
ارقام بیش از معیشت واقعی نقشآفرینی میکند.
در اینباره دکتر کیامرث جهانگیر ،اس��تاد اقتصاد
سیاس��ی دانش��گاه تهران به «وطنامروز» گفت:
آمارهای شاخصهای اقتصادی باید با مبنای علمی
همراه با مستندات معتبر از سوی مرجعی خاص
اعالم ش��ود و اعالم فقط برخی از شاخصها برای
تبلیغات عملکرد دولت اصال علمی نیس��ت .وی
افزود :اگرچه شاخصهای تورم بنا به اعالم دولت
کاهش یافته اس��ت و تا ح��دودی جلوی جهش
قیمتها را در مقایسه با دولت گذشته گرفته است
اما این به معنای آن نیست که رفاه عمومی برای
مردم ایجاد شده است ،چرا که بسیاری از مردم در
شرایط سخت اقتصادی قرار دارند .جهانگیر با اشاره
به رشد اجارهبها ،نرخ خدمات ،قیمت مواد غذایی
گفت :زمان��ی که نرخ تورم کاه��ش مییابد باید
متناسب با آن مردم نیز از یک رفاه نسبی برخوردار
شوند و کاهش تورم را لمس کنند اما اکنون شاهد
گرانی کاالها و خدمات هستیم .این استاد دانشگاه
گفت :وجود ش��کاف طبقاتی ،کاهش ارزش پول
ملی و گس��ترش فقر نشانه چیست؟ کاهش نرخ
تورم را نباید فقط با شعار به مردم القا کرد بلکه باید
تورم خودش را در قدرت خرید مردم نشان دهد.
■■سفرهها کوچک شد

عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز با اشاره به

نام

سمت

اظهارات

حسنمنصوری

رئیس سابق اتحادیه غالت و حبوبات کشور

قیمتها به حدی باال رفته است که مردم توان خریدشان را از دست دادهاند وکمپولی مردم هم مزید برعلت شده است.

غالمعلیجعفرزاده
ایمنآبادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

مجیدرضاحریری

عضو اتاق بازرگانی ایران

محسنزایندهروزی

کارشناساقتصاد

شدن سفره مردم هستیم.

محمدباقر صدری

عضوانجمناقتصاددانان

مراکز تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شدهاند و متاسفانه بنگاههای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند.

دکترکیامرث
جهانگیر

کاهش قدرت خرید مردم به «وطنامروز» گفت:
کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرس��امآور
هزینهها باعث ش��ده است که سفره مردم روز به
روز کوچکتر شود .دکتر محمدباقر صدری با بیان
اینکه بسته حمایتی دولت که میخواست اقتصاد
کش��ور را از رکود خارج کند متاس��فانه ساختار
درس��تی نداش��ت ،گفت :زیرا زمانی که مردم در
شرایط سخت اقتصادی بسر میبرند این سیاست
نتوانست برای تحریک تقاضا به نحو قابل توجهی
کارس��از واقع ش��ود .صدری با بیان اینکه مراکز
تولید در چند سال اخیر با مشکل مواجه شدهاند
و متاس��فانه بنگاههای تولی��دی در حال تعطیل
ش��دن هس��تند ،گفت :این روند موجب بیکاری
و گس��ترش فقر در کش��ور میش��ود .وی افزود:
 75درص��د خانوارها اکنون در مضیقه و تنگنای
معیش��تی قرار دارند اما دول��ت در طرح خروج از
رکود در راس��تای بهبود معیشت مردم به سفره
کوچک مردم کمتوجه اس��ت .همچنین محسن
زاین��دهرودی ،اقتصاددان دیگر ب��ا بیان اینکه در
دولت یازدهم سفره مردم کوچکتر و امرار معاش
برای آنان سختتر شده است ،گفت :رویکرد تیم
اقتصادی دولت ،کالننگری بوده و به مسائل خرد
بیتوجه اس��ت .وی در گفتوگو با مهر وضعیت
اقتصادی خان��وار را در دولت یازدهم نابس��امان
عنوان کرد و اظهار داشت :بهرغم اینکه آمار اقتصاد
کالن عالمتهای ظاهرا مثبتی نشان میدهد اما
دولتمردان باید ابتدا مسائل اقتصاد خرد را مدنظر
قرار دهند و بعد به موضوعات کالن بپردازند .وی
تصریح کرد :در حوزه اقتصاد خرد نهتنها شرایط

وعده  50هزار میلیارد تومانی شریعتمداری
برای  ۲۴میلیون خانوار ایرانی این شرایط و تقاضا
را فراهم کنیم .وی تصریح کرد :در سطح کشور
 ۲۸کارخانه روغنکشی با ظرفیت تولید ساالنه
 4/7میلی��ون تن در س��ال و  ۴۶کارخانه تصفیه
با ظرفیت تولید  3/7میلیون
ت��ن در س��ال وج��ود دارد.
ش��ریعتمداری خاطر نشان
کرد :س��ال گذشته  ۱۶هزار
میلیارد تومان اعتبار جهت
ارتقای توان تولید در کشور
اختصاص داده شد که تمام این اعتبار محقق شده
است .از این میزان  ۳۴میلیارد تومان غیر مستقیم
و  ۱۰۶میلیارد تومان نیز مستقیم بوده است .وی
اضافه کرد :در س��ال جاری نیز  ۵۰هزار میلیارد
تومان جهت ارتقای تولید در کشور در نظر گرفته
شده است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
با بیان اینک��ه دولت در زمینه فضای کس��ب و
کار اقدامات خوبی انج��ام داده و اکنون در میان
کش��ورهای جهان در رتبه  120هستیم ،عنوان
ک��رد :نباید دلخوش کنیم از رتبه  152به رتبه
 120رس��یدهایم ،چرا که این رتبه فاجع ه است و
باید بهبود پیدا کند.

گلهمندی جهانگیری از عدم همکاری بانکها
رئی��س س��تاد فرمانده��ی
بانک
اقتص��اد مقاومتی در گزارش��ی
گلهمندی خ��ود را از عدم همکاری بانکها برای
اعطای تس��هیالت به طرحهای مربوط به اقتصاد
مقاومتی ابراز کرد .حس��ینعلی حاجیدلیگانی،
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و نماینده مردم
شاهینشهر در مجلس در گفتوگو با فارس ،اظهار
داشت :رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در
گزارشی اعالم کرد که در  5ماه نخست امسال از
 288طرحی که در قالب مصوبات اقتصاد مقاومتی
برای اعطای تسهیالت معرفی شده اند تنها به 5
طرح تس��هیالت دادهاند .وی افزود :برای اجرای
این  288طرح  5هزار و  400میلیارد تومان اعتبار
نیاز بوده که بانکها برای  5طرحی که تسهیالت
ارائه دادند  5/5میلیارد تومان تسهیالت پرداخت

و تقاضا خواهد شد ،بنابراین باید هر چه سریعتر راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم ارائه و اجرایی شود.

تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند بهطوری که با کاهش تورم ،قدرت خرید مردم افزایش مییابد اما کاهش تورم به

حمیدرضابیگزاده

وزیر صنعت :رتبه  120ایران در کسبوکار فاجعه است

در سال جاری  ۵۰هزار میلیارد
صنعت
تومان ب��رای ارتق��ای تولید در
کش��ور در نظر گرفته ش��ده که از این مبلغ ۲۰
هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی ۱۰ ،هزار
میلیارد تومان به نوس��ازی
واحدهای تولیدی و  ۲۰هزار
میلیارد تومان جهت اشتغال
اختصاص مییابد .به گزارش
ایسنا ،محمد شریعتمداری،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرد :اگر تولید نباشد نباید به دنبال افزایش
س��رانه در کش��ور ب��ود ،این در حالی اس��ت که
خرید مردم کاهش پیدا کرده اس��ت .وی اضافه
ک��رد :برخی از مردم توانایی چندانی برای عوض
کردن وسایلی را که جزو نیازهای آنها محسوب
میش��ود ندارند بنابراین باید تالش کرد تقاضای
مطمئن برای تولید در بازارهای داخلی و خارجی
ب��ه وجود آی��د .وی اف��زود :یک��ی از راهکارهای
افزایش تقاض��ا و راهحل کوتاه م��دت در داخل
تجویز نظام اعتباری در کش��ور است؛ بهگونهای
ک��ه مردم بتوانند با نظام بانکی به نوعی نیازهای
خ��ود را تامین کنن��د .وی ادامه داد :باید بتوانیم

کاهش قدرت خرید تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور دارد .این پدیده موجب رکود بیشتر بازارها و برهم خوردن تعادل عرضه

کارشناساقتصادی

استاد اقتصاد سیاسی

کردهاند .وی تصریح کرد :براساس این گزارش در
میان بانکها تنها بانکی که عملکرد آن در حوزه
اعطای تس��هیالت به مصوبات مربوط به اقتصاد
مقاومتی قابل قبول بوده ،صندوق کارآفرینی امید
است .حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد :بانکها با
وجود اینکه سرمای ه کشور و مردم در اختیارشان
اس��ت در راس��تایی غیر از آنچه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی تعیین میکند ،حرکت میکنند
و به نظر میرس��د بانکها در س��الهای گذشته
عملکرد مشابه  5ماه نخس��ت امسال را داشتند.
وی یادآور شد :امروزه شرایط واحدهای تولیدی و
صنعتی بهگونهای است که یا تولید خود را متوقف
میکنند یا کاهش میدهند و یکی از مش��کالت
عمده آنها مش��کل نقدینگی و نرخ س��ود باالی
تسهیالت است.

میزان فعلی هنوز تاثیر مناسبی بر رونق اقتصادی نداشته است.

امروز بیکاری کشور ،موضوعی نیست که صرفا به ایجاد شغل متصل باشد بلکه ما در کشور یک بیکاری انباشته داریم که هر چقدر ایجاد
شغل اتفاق میافتد به تعداد بیکاران ما نمیرسد .کاهش قاچاق به علت کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضاست نه عملکرد دولت.
در حوزه اقتصاد خرد نه تنها شرایط بهتر نشده ،حتی نسبت به دورههای گذشته اوضاع بدتر هم شده است و ما شاهد کوچکتر

زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد باید متناسب با آن مردم نیز از یک رفاه نسبی برخوردار شوند و کاهش تورم را لمس کنند اما
اکنون شاهد گرانی کاالها و خدمات هستیم.

بهتر نشده ،بلکه حتی نسبت به دورههای گذشته
اوضاع بدتر هم ش��ده است و ما شاهد کوچکتر
شدن سفره مردم هستیم و امرار معاش آنان تحت
تأثیر قرار گرفته است ،در این زمینه یک تحقیق
میدانی انجام ش��ده که آمار و اطالعات حاصل از
آن بخوبی این موضوع را تایید میکند .این استاد
دانش��گاه درباره اینکه در صورت ادامه کار دولت
فعلی تا سال  ١۴٠٠اوضاع اقتصادی ایران به چه
شکل خواهد بود؟ گفت :اگر قرار باشد این دولت
به کار خود ادامه دهد باید ساختار اقتصادی کشور
الننگر خارج و روی بودجه خانوار و
را از حالت ک 
مسائل خرد کار کند.

■■قاچاق کم شد چون قدرت خرید مردم کم شد

یکی از ن��کات جالب اینکه دولتیها با همان
سیاس��ت آماری جالب خبر دادهاند که در طول
 4سال گذشته میزان قاچاق کاال کم شده است.
کارشناس��ان در اینباره هم اعتق��اد دارند چون
قدرت خرید مردم کم ش��ده ،تقاضای برای کاال
نیز کم ش��ده و در کن��ار از رونق افتادن صنعت،
میزان قاچاق نیز کاهش یافته اس��ت .عضو اتاق
بازرگانی ایران با اش��اره به آمارهای دولتی درباره
کاهش قاچاق به کش��ور گفت :بخشی از کاهش
آمار قاچاق در کشور مربوط به کاهش تقاضاست
و حقیقت این است که مردم قدرت خرید ندارند
و به موازات آن مش��تری قاچاقچیها کم ش��ده
توگو با یک
اس��ت .مجیدرض��ا حری��ری در گف 
برنامه رادیویی با بیان اینکه مردم در شرایط رکود
اقتصادی قدرت خرید خود را از دس��ت دادهاند،
اظهار داش��ت :بخش��ی از کاهش آمار قاچاق در

کشور مربوط به کاهش تقاضاست و حقیقت این
اس��ت که مردم قدرت خرید ندارند و به موازات
آن مش��تری قاچاقچیها کم ش��ده اس��ت .وی
با اش��اره به اینکه قاچاقچی ،مواد اولیه یا کاالی
واسطهای را وارد کشور نمیکند ،افزود :قاچاقچی
بدون شک کاالی س��اخته شدهای را وارد کشور
میکند و منظور از کاالی س��اخته شده صنایع
کوچک و متوس��ط اس��ت .عضو ات��اق بازرگانی
ایران تصریح کرد :موضوع امروز بیکاری کش��ور،
موضوعی نیست که صرفا به ایجاد شغل متصل
باشد بلکه ما در کشور یک بیکاری انباشته داریم
که هر چقدر ایجاد شغل اتفاق میافتد به تعداد
بیکاران ما نمیرسد.

■■کاهش قدرت خرید و افزایش اجارهبها

بخش مس��کن از جمله بخشهایی است که
کاهش خرید مردم در آن به صورت آشکار دیده
میشود .عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
با بیان اینکه کم بودن نقدینگی و کاهش قدرت
خرید مردم اجارهنش��ینی را افزایش داده اس��ت،
گفت :تنها راه پیشروی دولت برای س��اماندهی
وضعیت اجارهبها در کش��ور نظ��ارت بر نرخها و
کمک به مردم برای افزایش توان خرید خانه است.
وی با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم با ارائه
تسهیالت ارزان افزایش یابد ،افزود :تسهیالتدهی
در حوزه مسکن در حال حاضر کارآمد نبوده و با
روشهایی که در این رابطه در نظر گرفته ش��ده
از جمله ودیعهگذاری و همچنین نرخ س��ودهای
غیرمنطقی نمیتوان به س��اماندهی بازار مسکن
امیدوار بود.

وزیر ارتباطات:

از فیلترشکن استفاده نمیکنم
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری
آیتی
اطالعات با بیان اینکه مسؤوالن
در چارچ��وب مق��ررات میتوانن��د درخواس��ت
رفع فیلترینگ برای خود داش��ته باش��ند ،درباره
ت�لاش برای برط��رف کردن
چالشه��ای فرهنگ��ی در
راستای رفع فیلتر شبکههای
اجتماع��ی مانن��د توئیت��ر
توضیحات��ی ارائ��ه ک��رد .به
گ��زارش ایس��نا ،محمدجواد
ی در یک برنامه تلویزیونی ،در پاس��خ
آذری جهرم 
به اینکه آیا از فیلترش��کن استفاده میکند ،گفت:
از فیلترشکن استفاده نمیکنم .زیرا ما در چارچوب
مقررات میتوانی��م به کارگ��روه تعیین مصادیق
درخواست بدهیم تا مجوز دهند برای اینکه فیلتر
نداشته باشیم .وی درباره نگاهش به فضای مجازی
و شبکههای پیامرسان تصریح کرد :بستن ابزارهای
ارتباطی ممکن اس��ت به عنوان یک تقویتکننده
عمل کند اما واقعا راهحل نیس��ت .پیامرس��انها
منافعی برای کش��ور دارند و ضررهایی هم دارند.
اما تاکنون جمعبندی ما این بوده که منافع بیش
از ضررها بوده اس��ت .وی درب��اره مواضعش برای

رفع فیلتر یوتی��وب و توئیتر تصریح کرد :به دلیل
نگاه قبلی که وجود داش��ته ،مواضع بر بستن این
شبکهها بوده است .اما میشود این نگاه را با احترام
به فرهنگ و اطمین��ان دادن به مراجع تغییر داد.
خود توئیتر هم پیشقدم شده
و درخواس��ت داده که حاضر
است شرایط ما را بررسی کرده
و به فرهنگ و عقاید ما احترام
بگذارد .ما نیز این مس��اله را
در شورایعالی فضای مجازی
منعک��س کردیم .اگر آنج��ا بتوانند به جمعبندی
برسند و چارچوب به تایید آنها برسد ما میتوانیم
این مساله و چالشهای فرهنگی آن را حل کنیم
که این شبکههای اجتماعی رفع فیلتر شود .وی با
بیان اینکه در حوزه نقش��ه هم چالشهایی وجود
دارد ،افزود :در حال حاضر دادههای زیادی از کشور
روی یک اپلیکیش��ن قرار میگیرد که برای رژیم
صهیونیس��تی اس��ت .مردم کاری به اینکه از این
دادهها ممکن است چه استفادهای شود ندارند ،آنها
سرویس میخواهند .نمیشود خودمان در داخل
حرکت نکنیم و دسترسی به این سرویسها را هم
ببندیم.

ادامه خرید توافقی شیرخام تا پایان ۹۶
کشاورزی مدیرعامل اتحادیه سراس��ری
دام��داران با بی��ان اینکه بنا بر
دس��تور وزیر جهاد کش��اورزی خری��د توافقی
شیرخام تا پایان سال  ۹۶ادامه دارد ،گفت :قیمت
هرکیلوگرم جو در بازار  ۱۰۰تومان کاهش یافته
اس��ت .علیرضا عزیزاللهی در گفتوگو با مهر با
بیان اینکه فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات هنوز
پرداخت نشده است ،اظهار داشت :این قضیه در
دست پیگیری است تا هر چه سریعتر فاز سوم
این یارانه نیز به حس��اب کارخانجات لبنی واریز
شود .وی با اشاره به اینکه خرید توافقی شیرخام
همچنان ادامه دارد ،اضافه کرد :روزانه حدود ۸۵۰
تن شیرخام از دامداران خریداری و شیر خشک
استحصالی آن صادر میشود چراکه صادرات این
کاال شرط بهرهمندی از یارانه صادراتی است .وی
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یادآور ش��د :بنا بر دس��تور وزیر جهاد کشاورزی
خرید توافقی شیرخام تا پایان سال  ۹۶ادامه دارد
و درباره سال  ۹۷باید مجددا تصمیمگیری شود.
عزیزاللهی در درباره قیمت نهاده دامی جو افزود:
قیمت این نهاده در بازار حدود  ۱۰۰تومان ارزان
ش��ده و در شمال تا حدود  ۸۷۰الی  ۸۹۰تومان
هم رسیده اما در جنوب کشور مقداری گرانتر و
نزدیک به  ۹۳۰تومان است.

■■تجمعتولیدکنندگانشیر

فارس نوش��ت 30 :نفر از دامداران روس��تای
جوادآب��اد ورامین ظهر دیروز ب��رای احقاق حق
خود نس��بت به عدم پرداخت پول شیر آنها که
از دیماه توسط یک واسطه خرید شیر پرداخت
نشده ،در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
تجمع کردند.

مجید مومنی ،مدیرکل امور اتباع و مهاجران
اس��تان تهران از آغاز طرح سرش��ماری اتباع
غیرمجاز از  ۱۷مرداد خبر داد و گفت :این طرح
تا  ۶شهریورماه ادامه دارد.
صم��د کریمی ،مدی��ر اداره ص��ادرات بانک
مرکزی گفت :صادرکنندگان غیرنفتی با مراجعه
به بانکهای کشور میتوانند با توجه به روابط
کارگزاری بانکها نس��بت به فروش ارز حاصل
از صادرات به نرخ اعالمی در س��امانه معامالت
الکترونیکی ( )ETSبه نرخ بازار اقدام کنند.
مهر نوشت :بر اساس سندی که موجود است
غالممحمد زارعی ،نماینده مردم بویراحمد و دنا
در مجلسهای نهم و دهم توانسته است کارمند
وزارت نف��ت ش��ود که از نظ��ر رئیس مجلس
شورای اسالمی یک تخلف است.
اسماعیل ظریفی ،مدیرکل روابط کار وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهاندازی
سامانه امنیت شغلی و قرارداد کار گفت :سامانه
ثبت قراردادهای کار در حال حاضر در مرحله
آزمایشی اس��ت و از اول مهر در دسترس قرار
میگیرد.
ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ایران با
مصوبه ش��ورای برنامهریزی و توس��عه استان
گلس��تان مبنی بر س��اخت هتل  ۵ستاره ۱۹
طبقهای در ناهارخوران گرگان مخالفت کرد.
محمدرضا کریمزاده ،وابسته اقتصادی سفارت
جمهوری اس�لامی ایران در کابل گفت :دولت
ایران قصد دارد برای جذب بیشتر تجار افغان،
تعرفههای گمرکی را در بندر چابهار به میزان
 ۸۰درصد کاهش دهد.
هادی س��ادات ،نایبرئیس کانون سراسری
انجمنهای کارگران س��اختمانی کشور گفت:
روزانه  ۵کارگر ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از
کار جان خود را از دست میدهند.
مجید تهرانیان ،مدیرکل آموزش فنیوحرفهای
استان تهران میگوید تاکنون بیش از  ۵۰هزار
نفر در استان تهران در سامانه کارورزی ثبتنام
کرده و  ۱۰نفر طی هفته گذش��ته مشغول به
کار شدهاند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تغییر
استانداردهای قند ،نمک و روغن در محصوالت
غذایی خبر داد.
محمد بشارت ،عضو انجمن صنایع شیرینی
و ش��کالت با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان
اعتراضاتی را نسبت به بخشنامه حذف قیمت
از روی محصوالت دارند ،گفت :در صورت عدم
اجرای دقیق این طرح ،ممکن اس��ت به برخی
تولیدکنندگان آسیب وارد شود.
طال

دالر و طال گران شد

در جریان معامالت دیروز بازار تهران س��که
ط��رح جدید یکمیلی��ون و  216ه��زار تومان
دادوستد ش��د .به گزارش فارس ،دالر نیز با 12
تومان رشد قیمت  3850تومان و یورو با افزایش
 54تومانی  4633تومان معامله شد .همچنین
س��که طرح قدیم با  3هزار تومان رشد قیمت،
یکمیلیون و  182هزار تومان و نیمسکه با رشد
 6ه��زار تومانی  638هزار تومان فروخته ش��د.
ربعسکه و س��که گرمی بدون تغییر به ترتیب
 366هزار و  248هزار تومان معامله ش��د و هر
گرم طالی  18عیار با  1408تومان افزایش 120
هزار و  743تومان داد و ستد شد .قیمت اونس
در بازار جهانی طال با  20س��نت افزایش 1291
دالر و  80س��نت درج شد .عالوهبر این در بازار
ارز ،دالر با  12تومان افزایش  3850تومان ،یورو
با  54تومان رش��د قیمت  4633تومان ،پوند با
 29تومان افزایش  4942تومان و درهم با رشد
 4تومانی  1052تومان به فروش رسید.
تحریم

اعتراض شدید ایرانیان به اقدام اپل

اپل ح��ذف بس��یاری از برنامههای محبوب
ایرانی گوش��ی آیفون از  App Storeرا به بهانه
تحریمهای آمریکا آغاز کرده و با این کار موجب
اعتراضهای گس��ترده ش��ده اس��ت .به گزارش
فارس ،توسعهدهندگان و برنامهنویسان میگویند
این رفتار بیمنط��ق اپل تاثیرات نامطلوبی روی
وضعیت اقتصادی ش��رکتهای نوپ��ای فناوری
اطالع��ات در ایران خواهد گذاش��ت .اقدام اپل با
انتقاد وزیر ارتباطات ایران و بس��یاری از فعاالن
دنیای آیسیتی در داخل و خارج از کشور مواجه
شده اس��ت .اپل مدعی است این برنامهها نقل و
انتقال پول را برای اس��تفاده صاحبان مشاغل در
ایران تسهیل میکنند .البته حذف این برنامهها
از  App Storeمش��کل خاصی برای دسترسی
به آنها ایجاد نمیکند .زیرا فروشگاههای مشابهی
برای دسترس��ی به برنامههای آیف��ون در داخل
ای��ران ایجاد ش��ده اس��ت .این ش��رکت قوانین
مرب��وط به تحریم ایران را پیچیده و به طور دائم
در حال تغییر اعالم کرده است .در همین حال،
هزاران نفر از کاربران توئیتر با استفاده از هشتگ
 StopRemovingIranianApps#در حال
اعتراض به حذف برنامههای ایرانی از app store
هستند .گوگل دسترسی به برنامههای رایگان را
در پلیاستور ممکن کرده ،هر چند دسترسی به
برنامههای پولی را ناممکن کرده است.

