حامی
کاالی ایرانی

رونق کسب و کار  ،مهاجرت را معکوس می کند؛

«کِ ردآباد»روستای نمونه اقتصاد مقاومتی
«کِردآبادیها»روســتایی محروم را به کارگاه بزرگ تولیدپوشاک
تبدیل کرده بهطوریکه از  ۶۰۰خانه در این روســتا نیمی کارگاه
تولیدی است و آن را به روستای نمونه اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده
است.
«کِردآباد» روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ
در استان همدان است که در دهستان حاجی لو قرار گرفته و چیزی
حدود  ۳تا  ۴کیلومتر با کبودرآهنگ فاصله دارد.
جمعیت این روستا  ۲هزار و  ۶۷۰نفر اســت که از این تعداد شمار
زیادی در واحدهای تولیدی پوشــاک که به همــت اهالی در این
منطقه دایر شده فعالاند تا جایی که این روستا بهواسطه تولید بخش
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قابلتوجهی از پوشاک موردنیاز مردم بهعنوان واحد نمونه کشوری
در امر اشتغال معرفیشده است.
وجود کارگاههای متعدد بافندگی ،چــاپ روی پارچه ،دوزندگی و
درمجموع تولید پوشــاک بهصورت عمده بر اهمیت «کِردآباد» در
حوزه اشتغال آفرینی افزوده چراکه حتی یک نفر بیکار هم در این
روستا وجود ندارد و حتی ســاکنان قبلی این روستا که برای کسب
درامد و اشتغال به شهرها و استانهای دیگر مهاجرت کرده بودند نیز
بازگشتهاند و با راهاندازی کارگاه تولیدی دستی در تولید ملی دارند.
آمار بیکاری در این خطه به صفر رسیده است.
ادامه در صفحه3
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وزارت اطالعات اعالم کرد:

تمامبازارهادرلحظهیتصمیمگیری

دستگیری  ۱۷نفر از
عناصر شبکه نفوذ در
سیستم بانکی و ارزی

محمدماهیدشتی

چند روز به پایان سال  ۲۰۱۸میالدی باقی مانده است .شاخص داو جونز جهانی
تمام این سال را نزولی بوده و در پایینترین سطح سال قرار گرفته است .در واقع
معاملهگران سهام انتظار دارند که نرخ رشد سودآوری شرکتهای بزرگ جهان
افت کند .یک سال روند نزولی میانگین شاخصهای مدیران خرید کارخانهای این
انتظارات را شکل داده و تأیید میکند.
افت تورم و قیمت نفت که ترامپ پوپولیست به آنها افتخار میکند و فکر میکند
به کمک عربستان محقق شده ،دقیقاً حاکی از کاهش تقاضای کل جهان است.
جنگ تجاری که در ظاهر یکی از علل بحران اقتصادی است ،در حقیقت نشان
میدهد کسبوکارهای آمریکایی با افزایش هزینهها مواجه و نیازمند حمایت
تعرفهای هستند .یعنی تشخیص جانت یلن که کسبوکارها در مقابل افزایش
نرخ بهره مقاوم شدهاند ،درست نبوده اســت .دستمزد در چین میتواند پایین
بماند ،اما جلوگیری از رشد آن در آمریکا که نرخ بیکاری به  ۳.۷درصد کاهش
یافته ،امکانناپذیر است.
مجوزهای ساخت و فروش خانههای موجود آمریکا که آمار هر دو طی هفتهی
جاری منتشر میشود ،در ســال  ۲۰۱۸میالدی روند نزولی داشته است .روند
افزایشــی ذخایر نفت خام آمریکا دو هفتهی پیش متوقف شد و امیدها را برای
حمایت قیمت نفت فلکزدهی WTIدر سطح تکنیکالی ۴۵دالر برای هر بشکه
زنده نگه داشت .نفت در ابتدای هفته با ۳دالر دیگر کاهش به ۴۷.۸۰دالر رسید.
ادارهی تحلیل اقتصادی آمریکا ،نرخ رشد فصل سوم این اقتصاد را نیز در این هفته
منتشر میکند .پیشبینی این نرخ ۳.۵درصد است و پتانسیل خوبی وجود دارد
کهمحققشود.
فدرال رزرو اعالم کرده که فردا ساعت  ۲۲:۳۰به وقت تهران نرخ بهره را با ۰.۲۵
واحد درصد افزایش به  ۲.۵۰درصد میرســاند .به نظر نمیرســد که نمایش
ترامپ برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره جنگ زرگری باشد و کاخ سفید واقعاً
نمیخواهد نرخ بهره باال برود؛ اما فد مایل است اتفاق ۲۰۰۸تکرار نشود و سقف۳
درصدی برای تورم ساالنه حفظ شود.
بازارهای جهانی امیدوارند این بار نیز اثر ژانویه به فریاد آنها برسد و یک هفتهی
دیگرتمامکابوسهای ۲۰۱۸تمامشدهوهمهیروندهامعکوسشدهباشند:نفت
در ۴۵حمایت شود ،سهام دوباره مرغوب و دالر آمریکا منفور شود.
در اقتصاد ایران نیز شــرایط مشــابهی وجود دارد .دالر و سکه به اولین سطوح
حمایتی مورد انتظار یعنی به ترتیب ۹.۵۱۹و ۳.۳۴۳.۵۴۰تومان نزدیک شدهاند.
شــاخص کل بورس تهران نیز حدود  ۲هزار واحد با سطح حمایتی ۱۵۷.۲۱۴
واحد فاصله دارد.
ققنوس بورس میتواند در  ۱۰دی از خاکستر صفوف فروش برخیزد ،اما بانک
مرکزی ایران است که برای قیمت دالر و سکه تصمیم خواهد گرفت .بماند که باید
دید مسکن با حباب خود چه میکند.
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موجاظهارنظرهایکارشناسیوغیرکارشناسیدررسانهها

پرواز ایتیآر در
آسمان و تسویه
حسابهایسیاسی
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با وجود بودجه ریزی انقباضی ،بودجه فرهنگی کاهش چشمگیری نداشته است

رئیسکمیسیونفرهنگیمجلس:

فیلتر ،راه حل
مشکالتفضای
مجازینیست

8

آنچه درنشست فراکسیون زنان مجلس با وزیر علوم
گذشت

بیتوجهی وزارت
علوم به انتخاب
معاونان زن جای
8
سوال دارد
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پذیرش نمایندگی ها و مراکز توزیع روزنامه
ردیف

نام استان

شهر

سرپرست

در استان ها

ردیف نام استان

شهر

1

آذربایجانشرقی تبریز

دارای نماینده

17

فارس

2

آذربایجانغربی ارومیه

دارای نماینده

18

قزوین

قزوین

3

اردیبل

دارای نماینده

19

قم

قم

ایالم

ایالم

دارای نماینده
دارای نماینده

21

7

بوشهر

بوشهر

دارای نماینده

22

کرمان
کرمان
کرمانشاه کرمانشاه

23

کهگیلویه یاسوج

8

4

5
6

اردبیل

اصفهان
البرز

اصفهان
کرج

دارای نماینده

20

شیراز

کردستان سنندج

سرپرست

پذیرش نمایندگی
پذیرش نمایندگی
دارای نماینده
دارای نماینده
پذیرش نمایندگی
دارای نماینده

پذیرش نمایندگی

تهران

تهران

دارای نماینده

24

گلستان

گرگان

9

چهارمحال

شهرکرد

دارای نماینده

25

گیالن

رشت

دارای نماینده

دارای نماینده

10

خراسانجنوبی بیرجند پذیرش نمایندگی

26

لرستان

خرم آباد

دارای نماینده

خراسانشمالی بجنورد پذیرش نمایندگی

28

مرکزی

دارای نماینده

29

هرمزگان بندرعباس

11

12

خراسان رضوی مشهد

13

خوزستان

اهواز

دارای نماینده

27

مازندران ساری
اراک

دارای نماینده

پذیرش نمایندگی
دارای نماینده

14

زنجان

زنجان

پذیرش نمایندگی

30

همدان

همدان

پذیرش نمایندگی

15

سمنان

سمنان پذیرش نمایندگی

31

یزد

یزد

پذیرش نمایندگی

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

دارای نماینده

پذیرش نمایندگی 021-66342108 :
021-66734687
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