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دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهم و ّفر ّ
حظی فیهِ من النّوا ِفلِ وا ْك ِر ْمنی فیهِ
ّ
ب فیهِ وسیلتی َ
الیك من
بإحضا ِر ال َمسائِلِ و َق ّر ِ
ْ
الحاح ال ُمل ِّحین .
بین الوسائل یا من ال یَ ْش َغ ُلهُ
ِ
ُ

سالم وطن
روزنامهه��ا و افراد حامی فتنه مدتهاس��ت
درصدد مظلومنمايي آمريکا براي رس��يدن به
اهداف خود هس��تند و ميخواهند دوباره پاي
این رژیم جهانخوار را به کش��ور باز کنند .بزک
آمریکا هم به همین خاطر از جانب آنها صورت
میگیرد.ایکاش قدری هم ملی فکر میکردند
و جنایات بیشمار آمریکا را نادیده نمیگرفتند.
تطهیر آمریکا چه کاری است که انجام میدهند.
هداپور

آقاي رفس��نجانی که در دوره رياستجمهوري
ش��ان افراد مس��تضعف و محروم زير چرخهاي
توسعه کشور له شدند خودشان هم قبل از اعمال
سیاستهای اقتصادیشان همین را گفتند ،حاال
چه ش��ده چند س��الی است دلس��وز ،مردمدار و
مردمی شدهاند که بابت شکسته شدن استخوان
مردم به واس��طه تحريمها(!) هر روز ابراز نگرانی
میکنن��د؟ کاش به جای این س��خنان که بوی
راس��تی از آن استشمام نمیش��ود ،کمی بیشتر
به خود استراحت بدهند .ضرورتی ندارد با توجه
به ش��رایط سنیش��ان این همه فعالیت کنند و
سخنرانی و خاطرهگویی خستهشان کند.
شرافت

ای کاش این همه که موضوعات سیاس��ی در
کش��ور اصل ش��ده و در فضای واقعی و مجازی
دربارهاش سخن گفته میشود ،کمی هم ذهنها
به س��وی اقتصاد بویژه اقتصاد مقاومتی معطوف
ش��ود .االن مشکل اصلی کش��ور اقتصاد است و
راهکارش هم نه تحریم که اقتصاد مقاومتی است.
جوادی
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راهداری

همزمان با پايان ماه مبارك رمضان و تعطيالت
روزهاي پاياني اين ماه ،آغاز س��فرهاي تابستاني
هموطنان اشتياق ويژهاي را بين فعاالن در حوزه
لونقل جادهاي كشور جهت
راهداري و بخش حم 
خدماترساني به مس��افران و استفادهكنندگان
از راهها در سراس��ر كش��ور فراهم آورده اس��ت.
ب��ه گ��زارش روابطعمومي س��ازمان راهداري و
حملونقل جادهاي ،ناص��ر رزاقمنش ،مديركل
روابطعمومي اين س��ازمان با اش��اره به آمادگي
كامل بخش راهداري و حملونقل جادهاي جهت
آغاز سفرهاي تابستاني هموطنان اظهار داشت :با
هماهنگي ،برنامهريزي و تدابير انديشيده شده در
ستاد و واحدهاي استاني شرايط جهت استفاده
از ناوگان حملونق��ل جادهاي همچنين راههاي
مواصالتي بينش��هري و انجام سفرهاي ايمن و
راحت براي هموطنان فراهم اس��ت .رزاقمنش
با اع�لام آمادگ��ي فعاليت راه��داران به صورت
شبانهروزي در سراسر كشور ،در فرصت به دست
آم��ده در م��اه مبارك رمضان ب��ه لحاظ كاهش
سفرها جهت بهسازي ،ترميم و آمادهسازي راهها
و محورهاي شرياني افزود :در تابستان سالجاري
تعداد  1364اكيپ راه��داري با بهكارگيري 12
هزار و  900نيروي راهدار و با اس��تفاده از 7500
دس��تگاه ماش��ينآالت راه��داري در محورهاي
مواصالتي سراسر كشور در كنار و همراه مسافران
حضور خواهند داش��ت تا در ص��ورت ضرورت و
احياناً نياز به عمليات راهداري وارد عمل ش��وند.
وي همچنين افزود :تعداد گش��تهاي راهداري
مجهز به دستگاه ردياب ماهوارهاي 2100 GPS
دستگاه است كه  94000كيلومتر از محورهاي
جادهاي را تحت پوشش و نظارت دارند .مديركل
روابطعمومي سازمان تعداد راهدارخانههاي ثابت
و س��يار مجهز به امكانات اوليه در كل كش��ور را
 660باب اعالم كرد.

زنجان
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همدان

بازار

خدای��ا زیاد كن بهره م��را در آن از اقدام به
مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر كردن یا
داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن وسیله ام
به سویت از میـان و سیله ها اى آنكه سرگرمش
نكند اصرار و سماجت اصرار كنندگان.

آمادگي بخش راهداري
برای سفرهاي تابستاني
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گزارش

دستمزد

گزارش «وطن امروز» از مشکالت مستاجران و افزایش مبلغ اجاره

رشد اشتغال غیررسمی در پی دستمزد اندک و عدم پوشش بیمهای

اجار ه بهای گران و اجاره نشینان سرگردان

اسداهلل خس�روی :عدم نظارت دقیق بر چگونگی
فعالی��ت مش��اوران ام�لاک درکن��ار بیتوجهی
مسؤوالن راهوشهرسازی نسبت به ساماندهی بازار
مسکن موجب شده تا نهتنها دسترسی نیازمندان به
خرید خانه بهسختی امکانپذیر شود بلکه هر ساله
مستاجران با افزایش سرسامآور نرخ اجارهبها مواجه
شوند .به گزارش «وطن امروز» ،رشد ساالنه ودیعه
و اجاره بهای مس��کن و نی��ز ناتوانی مردم در تهیه
سرپناهی هر چند محقر ناشی از عوامل متعددی
است که متاسفانه مسؤوالن و متولیان بخش مسکن
در ساماندهی و رسیدگی به آن کوتاهی میکنند
یا با سهلانگاری و بیتوجهی ازکنار آن میگذرند.
یکی از مواردی که توانسته است هر ساله عرصه را
بر نیازمندان مسکن تنگ کند
فاصله عمیق عرضه واحدهای
مس��کونی با تقاضا و کاهش
میزان تولید متناس��ب با نیاز
جامعه در این بخش بوده که
چنین موضوعی باعث گرانی
خانه بویژه در کالنشهرها شده است .حال گذشته از
رکود حاکم بر اقتصاد و مشکالتی که تولیدکنندگان
بخش مسکن نیز با آن روبهرو هستند ،اما باید توجه
داش��ت که برنامهریزی درس��ت و اصولی از سوی
دولت در قالب چشماندازی خاص آنگونه که بتوان با
حرکت در مسیر تولید نیاز مردم به مسکن جوانان
را بتدریج تامین کرد به چشم نمیخورد .حال فارغ
از بحث ناکارآمدیها و کمتوجهیهای مس��ؤوالن
بخش مس��کن ،اما وجود هزاران بنگاه مش��اوران
امالک رس��می و غیررس��می و نبود نظارت دقیق
و کنت��رل برعملکرد و فعالیت آنها نیز اکنون مزید
برعلت ش��ده تا این بنگاهها در راستای منافع خود
آنگونه که هر چه میزان ودیعه و کرایه خانه یا قیمت
خانه برای خرید و فروش باال باشد آنها نیز متناسب
با آن کمیسیون حق مشاوره بیشتری کسب کنند
بعضا اقدام به افزای��ش قیمتها کرده و با ملتهب
کردن بازار سودآوری کنند .حال این سوال در اذهان
متبادر میشود که نقش اتحادیه مشاوران امالک یا
دس��تگاههای نظارتی در ساماندهی میزان کارآیی
بنگاههای مش��اوران امالک که خیلیها نیز مجوز
ندارند چیس��ت و چرا با وجودی که ب��ازار اکنون
از وجود بنگاههای ملکی اش��باع است اما اتحادیه
مشاوران امالک به جای نظارت و ممانعت از فعالیت
بنگاههای ملکیای که مجوز ندارند همچنان اقدام به
ارائه مجوز برای راهاندازی بنگاههای مشاوران امالک
میکن��د .از طرف دیگر خیلی از مش��اوران امالک
از طری��ق عدم ارائه کد رهگیری به مس��تاجران یا
هماهنگی با صاحبخانهها به منظور عدم ارائه مالیات
از س��وی مالکان از ضعف نظارت اتحادیه مشاوران
امالک سوءاس��تفاده کرده و چه بس��ا پس از عقد
قراردادها چنانچه فردی برای نامنویسی فرزندش به
مدرس��ه کد رهگیری که الزامی است از بنگاههای
مشاوران مالک بخواهد ،آنها کد رهگیری را در قبال
دریافت  200تا  300ه��زار تومان ارائه میدهند.
این درحالی اس��ت که با پای��ان یافتن ماه مبارک
رمضان ،بیتردید بازار اجاره آپارتمانهای مسکونی
در کالنش��هر تهران رونق میگیرد و انتظار میرود
کنتر ل و نظارت بر عملکرد بنگاههای ملکی بیشتر
ش��ود تا حقوقی با افزایش قیمتها ضایع نش��ود؛
اما همانطور که گفته ش��د بخش��ی از این افزایش
قیمتها در نرخ اجارهبها به ضعف نظارت بر عملکرد
مشاوران امالک برمیگردد چرا که مشاوران امالک
تنها عامالن برهم خوردن تعادل در بازار مس��کن

هس��تند .برخی مش��اوران امالک ب��ا انگیزههای
س��ودجویانه سعی در رشد نرخ اجارهبها دارند ،این
درحالی است که دولت باید با در نظر گرفتن قانونی
مشخص اجازه رشد سلیقهای قیمت مسکن چه در
بحث خرید و فروش و چ��ه در موضوع اجارهبها را
از س��ودجویان س��لب کند .در چنین شرایطی اما
متاسفانهاکنونمشاورانامالکمرجعقانونیتعیین
نرخها شدهاند که به هیچ صراطی نیز برای رعایت
حال متقاضیان مسکن مستقیم نیستند و از طرفی
برنامه مشخصی از سوی وزارت راهوشهرسازی برای
س��اماندهی بازار مسکن وجود ندارد البته در طول
 2سال گذش��ته سلسله سیاستهایی برای مهار
قیمتها در بازار مس��کن از جمله طرح رتبهبندی
مش��اوران امالک در دس��تور
کار وزارت راهوشهرس��ازی
ق��رار گرفت .مدی��ران میانی
این وزارتخانه به زعم خود بر
این باورند با توجه به وابستگی
درآمدزایی بنگاهداران به حق
کمیسیون معامالت ،عموما این صنف خواه ناخواه
در جهت افزایش قیمت امالک بر میآیند که این
امر سبب ایجاد تشنج در قیمت تمام شده مسکن
میشود .براین اساس دولت به دنبال آن بود که در
رویه مذکور تغییراتی ایجاد کند و درآمد بنگاهداران
را مشروط به رتبه مشاوران امالک کند اما گویا این
موضوع هنوز به سرانجام اصلی نرسیده است.
■■ضرورت تغییر س�اختار بنگاههای ملکی به
دفاتر و شرکتهای قانونمند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه مش��اوران امالک همیشه به دنبال
س��ودآوری خود هستند و برای دستیابی به سود
بیشتر تالش میکنند تا قیمتها (اجارهبها و خرید
و ف��روش امالک) افزایش یابد ب��ه «وطنامروز»
گفت :انحالل مش��اوران امالک و تغییر س��اختار
ت آنها در قالب ش��رکتها و دفاتر
و روی��ه فعالی 
خصوصی قانونمند که از نظارت و کنترل دقیقی
برخوردارند ضروری اس��ت ت��ا قراردادها و نحوه
خرید و فروش امالک به ش��کل س��الم و قانونی
ب��دون تضییع حقوق مردم و جلوگیری از عواقب
بعدی صورت گیرد.علیرضا خسروی به فعالیت 30
تا  40هزار بنگاه معامالت ملکی غیرمجاز در کشور
اش��اره کرد و گفت :زمانی که اتحادیه مش��اوران
امالک برای تاس��یس بنگاهه��ای ملکی با هدف
کسب حق عضویت و درآمدزایی البته با کمترین
نظارت ،همچنان مجوز صادر میکند پس دور از
انتظار نیست بخش عمدهای از مشاوران امالک که
حتی مجوز رس��می دارند نیز در پی منافع خود
در تعیین نرخها دخالت کنند و بعضا تعادل بازار
مسکن را به هم بزنند .وی در پاسخ به این سوال
«وطن امروز» که با وجود هزاران بنگاه معامالت
ملکی در کش��ور طبیعتا اش��تغالزایی شده و در
صورت اصالح س��اختار و تغیی��ر فعالیت آنها در
قالب شرکتهای قانونمند این احتمال وجود دارد
که بیکاری در سطح کشور اضافه شود ،آیا به این
موضوع توجه شده است؟ گفت :پیشنهاد من این
اس��ت که بنگاههای ملکی با تجمیع و ایجاد یک
شرکت بزرگ که دارای شعب فراوان باشد تغییر
رویه دهند تا مشکالت مردم در بخش اجارهبها و
خرید و فروش مسکن حل و فصل شود نه اینکه
آنها تعطیل شوند .به این ترتیب عالوه بر رعایت
قوانی��ن و نظارتهای گس��ترده ،رقابت نیز بین
بنگاهها شکل میگیرد.

 ۷میلیونکارگرکمتراز ۷۱۲هزارتومانمزدمیگیرند
بنابر آمار ارائه ش��ده از س��وی وزیر تعاون،کار
و رف��اه اجتماعی مبن��ی بر اش��تغال  ۷میلیون
نفری کارگران در مش��اغل غیررسمی با توجه به
گفتهه��ای مقامات کارگری میت��وان گفت این
می��زان اف��راد حقوقی کمتر
از  ۷۱۲ه��زار تومان دریافت
میکنند .به گزارش تسنیم،
پایی��ن ب��ودن م��زد واقعی
از عالئ��م مه��م گس��ترش
مشاغل غیررسمی است .در
شرکتهای بزرگ و متوسط ،شمار شاغالنی که
کمتر از حداقل رس��می مزد دریافت میکنند ،از
پوشش بیمههای اجتماعی بیبهره هستند و برای
اضافهکاری مزد قانونی دریافت نمیکنند؛ همگی
نشانههای رشد اشتغال غیررسمی است که امروز
بش��دت نمود دارد .شناسایی مشاغل غیررسمی
هم��واره از ضعفهای دولتها به حس��اب آمده
است .برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند طی
سالهای اخیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها
با افزایش هزینههای تولید و به تعطیلی کشیده
شدن برخی بنگاهها ،رشد اشتغال غیررسمی در
فعالیتهای خدماتی را تسریع کرده است .البته
گسترش مشاغل غیررسمی در بازار کار بیشتر در
بازار کار زنان نمود دارد .به گزارش تسنیم ،علی
ربیعی ،وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی چندی
پیش از آمار  7میلیونی در مش��اغل غیررس��می

خبر داد و گفت :از  22میلیون ش��اغل در کشور
 15میلیون نفر بیمه هستند که این آمار حاکی از
آن است که  7میلیون نفر در مشاغل غیررسمی
فعالیت میکنند .این در حالی است که غالمرضا
ن عالی
عباس��ی ،رئیس کانو 
انجمنهای صنفی کارگران
ایران درباره وضعیت کارگران
در مش��اغل غیررس��می
میگوید :برخی کارفرمایان
با انعقاد قرارداد س��فید امضا
در مش��اغل غیررس��می اقدام به سوءاستفاده از
کارگر میکنند .وی بیان میکند :کارگرانی که در
مشاغلغیررسمیمشغولفعالیتهستندحقوقی
کمتر از حداقل وزارت کار دریافت میکنند و در
صورتی که دولتها رسیدگی و ساماندهی کنند
میتوان مانع از ایجاد این موضوع شد .به گزارش
تسنیم ،طرحی از هفته آینده در وزارت کار مورد
بررسی قرار میگیرد که براساس آن کارگران فاقد
هویت دارای کارت هوشمند میشوند .هادی ابوی،
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
در گفتوگو با تس��نیم از ایجاد بانک اطالعاتی از
کارگران از هفته آینده خبر داد و گفت :این طرح
از هفت��ه اول پس از ماه مبارک رمضان به صورت
پایلوت در خراس��ان رضوی و ش��هر مشهد آغاز
میشود و پس از آن در یک دوره زمانی یکساله در
کل کشور اجرایی خواهد شد.

ترهبار

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

شایعه آلودگی میوهها صحت دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره
شایعاتی مبنی بر آلوده بودن برخی میوهها گفت:
طبق اعالم معاونت وزارت جهاد کش��اورزی برخی
میوهه��ا از قبیل مرکبات دارای آلودگی هس��تند.
حسین مهاجران در گفتوگو با میزان با بیان اینکه
چند سال قبل مگس مدیترانهای در شمال شیوع
پیدا ک��رد ،افزود :مگس مدیتران��های روی پرتقال
تامسون تاثیرگذار بود و برخی میوهها آلوده شدند
اما در نهایت کشاورزان توانستند با تهیه تابلوهایی
چس��بنده مگسها را از بین ببرند .وی افزود :اخیرا
شنیده ش��ده برخی مرکبات استان فارس چنین
آفتی دارند و وزارت جه��اد هم صحت آن را اعالم
کرده است .به گفته مهاجران ،میوههایی که به بازار
میرسد از آلودگی مصون است زیرا میوه آلوده تا 24
ساعت از درخت میریزد و تا  24ساعت بعد از آن از
بین میرود و دیگر چنین میوهایی به بازار نمیرسد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در پاسخ
به اینکه بنابر شایعات خرما هم دارای آلودگیهایی
است ،گفت :ما هم در رسانهها شنیدیم اما از نزدیک
چی��زی در این باره ندیدهایم .مهاج��ران در ادامه
درب��اره قیمت میوه در بازار گفت :در حال حاضر با
کاهش  20درصدی قیمت میوه مواجه هستیم .وی
بیان کرد :هندوانه زی��ر  800تومان در میدان و تا
هزار تومان در میوهفروشیها وجود دارد و میوههای
لوکس هم کاهش  20درصدی داش��تهاند .گفتنی
اس��ت چندی پیش معاون وزیر جهاد کش��اورزی
درباره واردات غیرقانونی میوههای آلوده گفته بود:
واردات غیرقانونی میوههای آلوده سبب شد درختان
لیموت��رش و دیگر محصوالت باغی به مگس میوه

مدیترانهای آلوده شوند لذا باید دستگاههای متولی با
این واردکنندگان متخلف برخورد کنند .محمدعلی
طهماس��بی اظهار کرد :وزیر جهاد کشاورزی طی
چن��د روز نامههای متعددی به اس��تانداران مرزی
نوشتند که از واردات غیرقانونی میوههای آلوده به
نام واردات پیلهوری جلوگیری کنند.

■■تف�اوت چند هزار تومانی قیمت میوه از بازار
بارفروشان تا مغازه

س��خنگوی اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی
میوه و ترهبار میگوید :قیمت میوههای تابستانه به
دلیل فسادپذیری بسیار در میدان مرکزی کاهش
یافته اس��ت اما این موضوع در میوهفروش��یهای
س��طح ش��هر چندان محس��وس نیس��ت .بیژن
حاجمحمدرضا در گفتوگو با فارس ،در پاس��خ به
اینکه در مغازههای سطح شهر قیمت میوه کاهش
چندانی نداشته است ،گفت :نمیتوان زیادهخواهی
برخی فروشندگان را به پای باال بودن قیمت واقعی
میوه گذاش��ت ،چرا که اکنون قیم��ت میوههای
تابستانه از جمله گیالس ،سیب گالب ،زردآلو و هلو
بین  2800تا  4000تومان اس��ت که در نهایت با
هزینههای سربار در خردهفروشیهای سطح شهر با
هزار تا  1500تومان افزایش قیمت در هر کیلو باید
به فروش برسد اما متاسفانه شاهدیم که در برخی
نقاط قیمتها بس��یار متفاوتتر است .وی درباره
علت باال بودن قیمت صیفیجات از جمله هندوانه
گفت :زمانی یک بار  10تنی هندوانه از جنوبیترین
نقطه کشور با هزینه حمل  100تا  150هزار تومان
به پایتخت میرس��ید اما اکن��ون هزینه حمل به
یکمیلیون و  700هزار تومان رسیده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3220

-5

یورو

3550

-35

پوند

4960

-30

درهم امارات

873

-2

یکصد ین ژاپن

2600

-

ریالعربستان

855

-5

یوآن چین

530

-5

لیرترکیه

1235

-5

دینار کویت

10600

-100

دینار عراق

2650

-

دالر کانادا

2550

-10

روبل روسیه

64

-

روپیه هند

53

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

877000

4000

طرح جدید

877500

2000

نیم سکه

462000

4000

ربع سکه

262000

سکه

6000

سکه گرمي

167000

-1000

هر مثقال طال

386900

-200

یک گرم طالی  18عیار

89232

-46

یک گرم طالی  24عیار

118947

-62

هر اونس طال

( 1154/6دالر)

هر اونس نقره

( 15/34دالر)

-0/18

قیمت (دالر)

تغییر

نفت

-3/8

وست تگزاس

51/21

-0/9

برنت درياي شمال

56/82

-1/04

اوپک

55/99

0/45

شاخص
تاالر شیشه ای
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

69433/5

0/35

3129/2

-0/27

آزاد شناور

79807/4

0/21

شاخص بازار اول

49975/4

0/29

شاخص بازار دوم

144019/8

0/46

شاخصصنعت

56684/5

0/57

شاخص کل

تغییر

شاخص  30شركتبرتر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

17978

-4

3656/98

-14/82

بورساسترالیا

5561/9

101/5

نیکی ژاپن

20385

295

بورس لندن

بيشترينافزايش

آخرينقيمت تغییر(درصد)

يسايپا
سرمايهگذار 

۱۲۳۹

12/33

ن خودروديزل
ايرا 

۱۰۲۷

10/79

ن داراب
ح  .سيما 

۴۴۵

9/88

ح  .ايرانارقام

۱۷۶۱

8/44

ي ايران
ي تراكتورساز 
آهنگر 

۱۹۸۳

5/48

صنايعريختهگريايران

۱۹۹۵

۵

يبهشهر
صنعت 

۷۳۷۲

۵

سيمان فارس و خوزستان

۱۹۵۴

۵

داروپخش

۱۵۰۸۶

۵

بيمه ما

۲۱۸۷

4/99

بيشترينكاهش

آخرينقيمت تغییر(درصد)

ح  .كشتوصنعتپياذر

۱۱۶۶

-5/2

نوردآلومينيوم

۱۲۲۴

-4/6

آبسال

۲۳۸۱

- 4/57

بانكسينا

۱۶۴۵

-4/47

شيش ه و گاز

۳۷۱۷

-4/03

س سرام
پار 

۲۶۷۰

-3/96

س توشه
ي پار 
سرمايهگذار 

۲۶۲۲

-3/96

آلومراد

۲۴۱۱

-3/94

بانك انصار2

۳۰۵۵

-3/93

بانك انصار

۳۰۵۵

-3/93

