
رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره بررسي قراردادهاي 
خري��د هواپيما به وي��ژه هواپيماهاي فاليت چک گفت: 
سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک 
پرونده مشغول بررسي اين موضوع است، اما چون منتج 
به نتيجه نش��ده امکان افش��اي آن وجود ندارد.به گزارش 
ايسنا، ناصر سراج در حاشيه مراسم سالروز تاسيس سازمان 
بازرسي کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينکه نتيجه گزارش آلودگي هوا به کجا رس��يد؟ 
گفت: چندين اس��تاني که در رابطه با آلودگي هوا مش��کل 
داشتند را بررسي کرديم، هزاران ساعت بر روي اين مسئله 
وقت گذاشتم و مسووليت هر نهاد، سازمان، وزارتخانه و 
حتي فرد را مشخص کرديم. گزارش ها بعد از تکميل براي 
سران قوا ارسال شد و تاکنون دو گزارش با همه جزييات 
براي سران قوه ارسال شده است.وي در رابطه با بررسي 
کيفري اين موضوع و تخلفات و اقدامات انجام شده در اين 

راستا، گفت: افرادي که مسوليت داشتند و از اجراي وظايف 
کوتاهي کرده بودند به نهادهاي مربوطه معرفيث و اعالم 
شدند. اگر پيشنهادات ما اجرايي شود و کوتاهي ها در آينده 
انجام نشود، هواي آلوده مثل سابق نخواهيم داشت.رييس 
س��ازمان بازرسي کل کشور در خصوص آخرين وضعيت 
آذراب و هپکو گفت: خصوصي سازي از بدو تا امروز، آنطور 
که مد نظر قانون گذار و رهبري بود که اتفاق بيفتد، اجرا 
نشد. پيش بيني مي شد انقالب اقتصادي بعد از خصوصي 
سازي اتفاق بيفتد که ما شاهد نتيجه معکوس بوديم.سراج 
تاکيد کرد: در خصوص ش��رکت هپکو بايد بگويم فردي 
که اين شرکت به او واگذار مي شود، وام هاي کالن براي 
تجهي��ز کارخان��ه و افزايش کارگران مي گيرد تا در نهايت 
صادرات داش��ته باش��د، اما اين وجوه در جاهاي ديگر به 
مصرف مي رسد و به جايي مي رسد که اين کارخانه زيان 
ده مي شود. زيان و بدهي اين کارخانه هزار ميليارد تومان 

است و هزار و دويست کارگر متخصص دارد که چندين ماه 
است حقوق دريافت نکرده اند. در حال حاضر سود هر سهام 

اين کارخانه در بورس منهاي 501 ريال است.
وي در پاس��خ به اين که چه تعداد کارخانه مش��ابه هپکو 
وجود دارد؟ گفت: اين کارخانه ها هم شناسايي شدند که 
متاس��فانه تعداد آنها زياد است.سراج در خصوص بررسي 
قراردادهاي خريد هواپيما به ويژه هواپيماهاي فاليت چک 
گفت: سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده است و 
در قالب يک پرونده مش��غول بررس��ي اين موضوع است 
اما چون منتج به نتيجه نش��ده اس��ت امکان افش��اي آن 
وجود ندارد.سراج درباره آخرين وضعيت کارخانه آلومينيوم 
المهدي گفت: در رابطه با اين پرونده سازمان بازرسي کار 
زيادي انجام داد، از ابتدا تا پايان در داوري ها ورود کرديم، 
اما متاسفانه اين کارخانه مبتال به معضالتي است و هنوز 

به نتيجه نرسيده است.

يک عضو هيئت رئيس��ه کميسيون امنيت ملي مجلس 
گفت: وزيرامورخارجه در جلسه غيرعلني مجلس تاکيد 
کرد که ايران آمادگي انجام هرگونه اقدام متناس��ب با 

تصميمات آمريکا نسبت به برجام را دارد.
محمدج��واد جمال��ي در گفت وگ��و با ايس��نا در توضيح 
جلس��ه غيرعلني مجلس گفت: بيشتر مباحث مطروحه 
از س��وي آقاي ظريف مربوط به س��خنراني پيش روي 
رئيس جمه��ور آمري��کا درب��اره برج��ام و موضع گيري 
ترام��پ در اين ب��اره بود.وي توضيح داد: آقاي ظريف در 
اين باره تصميمات احتمالي ترامپ درباره برجام را براي 
نمايندگان مطرح کرد و درعين حال گفت که هيچ کدام 
از اين موارد ممکن است به صورت صد در صد رخ ندهد. 
پ��س نمي ت��وان قاطعانه گفت که هرکدام از تصميمات 

احتمالي پيش روي ترامپ اجرايي مي شود يا خير.
جمالي افزود: براساس توضيحات ارائه شده ممکن است 

ترامپ در س��خنراني خود ادعا کند ايران به تعهداتش 
در برجام عمل نکرده يا اينکه روح برجام را نقض کرده 
است. البته اين گمانه زني ها براساس صحبت هايي که از 

گوشه و کنار شنيده مي شود، را مي توان مطرح کرد.
اين عضو هيئت رئيس��ه کميس��يون امنيت ملي گفت: 
آقاي ظريف در اين جلسه گفت که ناراحتي و عصبانيت 

ترامپ به اين دليل است که جمهوري اسالمي ايران در 
س��طح منطقه بس��يار مقتدر بوده و رئيس جمهور آمريکا 

از اين اقتدار ناراحت است.
وي افزود: آقاي ظريف تاکيد داش��تند همه ارکان نظام 
جمهوري اس��المي ايران براي هر گونه تصميم آمريکا 
متعهد بوده و آمادگي دارد. بررسي هاي الزم نيز صورت 
گرفت��ه و نگران��ي نيز وج��ود ندارد.جمالي گفت: آقاي 
ظريف به اين نکته اشاره کرد که ايران در مورد هرکدام از 
اين تصميمات احتمالي اعالمي آمريکا برنامه  بالقوه اي 
دارد که بتواند واکنش مناسب داشته باشد.جمالي گفت 
که قرار بود جلس��ه مجلس حول محور بررس��ي همه 
پرسي اقليم کردستان عراق برگزار شود که با توجه به 
س��خنراني پيش روي آقاي ترامپ بيش��تر بحث جلسه 
ب��ه موضوع برج��ام و تصميمات احتمالي رئيس جمهور 

آمريکا اختصاص يافت.

نتيجه معکوس خصوصي سازي  آمادگي براي مقابله با تصميمات آمريکا 
رييس سازمان بازرسي کل کشور  از نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی انتقاد کرد ؛ ظريف در جلسه غير علني مجلس تاکيدکرد؛

رئيس مجلس شوراي اسالمي با تاکيد بر ايجاد بازارچه هاي 
م��رزي ب��راي تبادالت تجاري و اقتص��ادي، گفت: ايران 
عالقمند اس��ت به آباداني ايالت بلوچس��تان کمک کند.به 
گ��زارش خان��ه ملت، علي الريجاني در ديدار با خانم راحله 
دوراني رئيس مجلس ايالت بلوچس��تان پاکستان و هيات 
همراه، اظهار داش��ت: ايران و پاکس��تان هميشه در شرايط 
مختلف يار هم بوده اند و اين روابط ريش��ه اي اس��ت که 
مي تواند در زمينه هاي مختلف باالخص اقتصادي و تجاري 
گسترش پيدا کند و ايجاد بازارچه هاي مرزي مي تواند يکي 

از اين اقدامات باشد.

وي خاطرنشان کرد: ايران عالقمند است که همکاري هاي 
دوجانبه را درحوزه هاي مختلف گسترش دهد و به آباداني 
ايال��ت بلوچس��تان کم��ک کند.در اين دي��دار خانم راحله 

دوراني، ضمن ابراز خرسندي از سفر به ايران، گفت: امروز 
با فراکس��يون زنان مجلس شوراي اسالمي ديدار داشتم و 
درجريان فعاليت زنان در حوزه هاي مختلف قرار گرفتم و 
متوجه حضور مستمر آنان در مسايل مختلف اجتماعي و 
سياسي شدم.راحله دوراني در ادامه با اشاره به اينکه تاکنون 
۸0 هزار نفر درپاکستان قرباني عمليات تروريستي شده اند، 
متذکر شد: مسئله امنيت در منطقه بسيار حائز اهميت است و 
ارتش پاکستان تالش مي کند تا امنيت مرزها را حفظ نمايد 
و اميدواريم که دو کشور همسايه بتوانند با کمک يکديگر 

در اين زمينه همکاري نزديکي داشته باشند.

وزير امور خارجه انگليس در آس��تانه فرارس��يدن مهلت 
کاخ س��فيد براي تائيد مجدد پايبندي تهران بر توافق 
هس��ته اي )برجام(، پس از تماس تلفني با همتايانش 
در ايران و اياالت متحده، بر حمايت کامل لندن از اين 

توافق، تاکيد کرد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا از تارنم��اي وزارت خارجه انگليس، 
بوريس جانسون با رکس تيلرسون و محمد جواد ظريف 
وزيران امور خارجه اياالت متحده و ايران براي تاکيد بر 
تداوم منافع برجام براي همه طرف هاي اين توافق تلفني 
گفت و گو کرد.اين بيانيه مي افزايد: انگلستان، فرانسه و 
آلمان بر پايبندي حکومت ايران به تعهدات هس��ته اي 
خ��ود تاکي��د کرده اند. بيانيه وزارت امور خارجه انگليس 
مي افزايد: جانس��ون با دکت��ر علي اکبر صالحي معاون 

رئيس جمهوري ايران براي تاکيد بر تداوم پايبندي ايران 
ب��ر برج��ام، در لندن مالقات خواهد کرد.دکتر صالحي، 
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، پس از حضور در يک 

نشست هسته اي در رم، به لندن سفر کرده است.
جانسون افزود: توافق هسته اي، توافق بسيار مهمي است 
و بريتانيا از اين توافق حمايت و بر اهميت تداوم پايبندي 
همه طرف ها به تعهداتش��ان تاکيد مي کند.وي افزود: 
من همچنان بر ديدگاهم ثابت و استوار باقي هستم که 
توافق هس��ته اي دس��تاورد تاريخي بود که بدون شک 
جهان را امن تر کرده است. اين توافق که نتيجه 13 سال 
تالش و فعاليت هاي ديپلماتيک است، موجب افزايش 
امنيت هم در منطقه )خاورميانه( و هم در انگليس شده 
است و ما به تشويق و ترغيب اياالت متحده به درنظر 

گرفت��ن اي��ن تاثيرات و پيامده��اي امنيتي )در تصميم 
گيري هاي��ش در ب��اره برجام( ادامه مي دهيم.اين بيانيه 
مي افزايد: کارن پيرس مدير سياسي دفتر امور خارجي 
و مشترک المنافع انگليس وابسته به وزارت امور خارجه 
انگليس نيز در نشس��ت س��ه شنبه ش��ب همتايانش از 
فرانسه، آلمان و اتحاديه اروپا براي بررسي موضع اروپا 

در باره برجام حضور يافت.
کي��م داروچ س��فير انگلي��س در اي��االت متح��ده نيز با 
همتاي��ان اروپاي��ي خ��ود درب��اره اهميت اي��ن توافق 
در نشس��ت ش��وراي آتالنتي��ک مذاک��ره ک��رد و ب��ه 
مالق��ات ب��ا سياس��تمداران بلندپاي��ه اي��االت متحده 
 براي تش��ريح موضع انگلس��تان )در باره برجام( ادامه 

مي دهد.

ادامه از همين صفحه
... ت��ا توس��عه و تعال��ي جامعه را نظاره گر 
باشيم.در دنياي روبه پيشرفت حال حاضر 
ک��ه صحب��ت از دهکده جهاني مي گردد 
دس��ت يافتن به اموزش ابتدايي همگاني 
در رأس اهداف س��ند توس��عه هزاره ملل 
قرار داشت و متعاقبًا در سند توسعه پايدار 
نيز بر اين مهم در کنار ريش��ه کني فقر 
ش��ديد و گرس��نگي تأکي��د گرديد. فقر 

علمي و فقر جس��مي دو موضوع عجين با 
يکديگر اس��ت ک��ه از ِقبل يکي ديگري 
نيز مس��تولي مي گردد. توس��عه ناموزون 
همراه خود، فقر و بيسوادي را در بردارد، 
اين فقر و بيس��وادي بسيار ريشه دارتر از 
آن فقري است که پيش از اين در زندگي 
شهروندان شاهد بوديم چرا که اين فقر و 
محروميت برخواس��ته از عميق تر شدن 
شکاف طبقاتي بوده و شکافي که بر روي 

گس��ل عدم برنامه ريزي، سياستگذاري، 
بودجه ريزي مناسب واقع گرديده، روزبه 
روز به واسطه لرزه هاي وارده اين شکاف 
را عميق و عميق تر مي گرداند و کودکان 
و خانواده هاي بيش��تري را به درون خود 
مي کش��د که چنانچ��ه مديريت بحران 
ص��ورت نپذيرد گس��ترش آس��يب هاي 
برخواس��ته از آن دام��ن گي��ر جامع��ه 
خواهد ش��د و درمان آن بس��يار دشوارتر 
از پيش��گيري خواهد بود.در آغاز س��ال 
تحصيل��ي جدي��د، اين مهم نيز بايد مورد 
توجه واقع گردد که دانش آموزان باز مانده 
از تحصيل صرفًا مشکل خانواده هاي آنها 
محس��وب نمي گردد، بلکه مشکل شهر 
و کش��ور مي باش��د. زماني که کودکي از 
تحصي��ل محروم مي مان��د روزنه اي از 
نور که مي توانس��ت بر جان کودک بتابد 
بس��ته ش��ده و اميد به فرا رسيدن دنيايي 
بهت��ر ک��م رنگ تر خواهد ش��د. انقالب 
اس��المي ايران به برکت مجاهدت هاي 
دالور م��ردان خوي��ش ت��الش نمود تا 
س��ايه اين اختالفات طبقاتي را از ميهن 
اسالمي بزايد و دلير مردان اين مرز و بوم 

ب��ا ايثار جان خوي��ش تالش براي حفظ 
تماميت ارضي و برقراري امنيت و آرامش 
در ميهن پهناور ايران اس��المي نمودند تا 
ام��روز ک��ودکان و نوجوانان ما در س��ايه 
س��ار اي��ن امنيت و فداکاري و رش��ادت 
مس��لح به س��الح علم و دانش گرديده و 
راه توسعه و عمران و آباداني کشور را در 
پيش گرفته تا پرچم ايران در صحنه هاي 
علم و دانش و ارزش هاي تمدني در دنيا 
با افتخار و احترام به احتزاز درآيد. س��ال 
تحصيلي جاري که مزين به نام حس��ين 
)ع( و آرمان هاي آن بزرگ مرد تاريخ بوده 
و مقارن با هفته دفاع مقدس که برخواسته 
از ارزش هاي عاشورايي و حماسه حسيني 
اس��ت را به تمامي ايثارگران، مجاهدين 
راه ح��ق، دان��ش آموزان و دانش��جويان 
و فرهنگي��ان تبريک ع��رض مي کنم و 
اميد اس��ت با اهتمام بيش از پيش زمينه 
س��از بس��تري باشيم تا آواي خوش زنگ 
مدرسه به گوش کودکان خارج از چرخه 
تحصيل نيز برسد چرا که اين زنگ، زنگ 
 بيداري و هوشياري براي سازندگي ميهن 

است.

بازارچه هاي مرزي براي تبادالت تجاري و اقتصادي  حمايت لندن از برجام

عميق تر شدن شکاف طبقاتي

الريجاني در ديدار رييس مجلس بلوچستان پاکستان:  جانسون در ديدار با صالحي تاکيد کرد؛
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ريي��س جمه��وري برجام را يک آزمون بس��يار بزرگ براي 
همه دولت هاي شرکت کننده در مذاکرات و ساير دولت هاي 
جه��ان خوان��د و خاطرنش��ان کرد: تعهد و وف��اي به عهد، 
اس��اس اطمينان جهان به يک دولت است.حجت االس��الم 
حس��ن روحاني در جلس��ه هيات دولت با بيان اينکه هر گاه 
بدخواهان بدنبال تحميل فش��ار به کش��ور بوده اند، مردم با 
صفحه2 حضور، هوشياري و تالش بيشتر، قاطعانه ...  

»برجام« آزمون بزرگي 
براي جهان 

ش��هردارتهران با بيان اينکه حجم بدهي ها حجمي نيس��ت 
ک��ه بت��وان درکوتاه م��دت آنها را کنترل کرد،اعالم کرد که 
حداقل بدهي ها در شهرداري تهران سي هزارميليارد تومان 
اس��ت.به گزارش ايس��نا،محمد علي نجفي درحاشيه جلسه 
هي��ات دولت درجمع خبرنگاران در خصوص تغيير مديران 
درش��هرداري گفت:نمي توان گفت که درهيچ دستگاهي از 
صفحه 10 فردا هيچ کس را عوض...  

زخم ناسور
بدهي دربهشت

روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

مرک��زي  بانک ه��اي 
جهان در يک دهه پيش 
غول هاي وال استريت را رام کردند. آنها 
اقتص��اد جهان��ي را از بحران اقتصادي 
نج��ات دادن��د و جه��ان را ب��ا تزري��ق 
پ��ول ارزان پرکردند. آنها با اس��تفاده از 
قدرتشان به بانکها امکان دادن وام هاي 
ب��اال را دادن��د. عمل آنها باعث افزايش 
قيمت دارايي ها و رش��د اعتماد مشتري 
و تج��ارت ش��د. بازارهاي مالي و مردم 
ع��ادي هم��واره درانتظ��ار اظهار نظر 
آنهاس��ت اما اين بانک ه��ا هرگز مانند 

اکنون ضعيف نبودند...
ادامه در صفحه 12 

رويارويی بانك هاي مركزي 
با بحران اقتصادی

کريس گيلس
فايننشال تايمز

يادداشت

هم��واره مهر ک��ه ماه 
مهروزي است با فصل 
آموزش و علم قرين و دفاع از آرمان هاي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي طي نام 
هفته دفاع مقدس همراه بوده است. اين 
تقارن برخواسته از احياي حقوقي تحت 
عنوان حقوق شهروندي است که بيانگر 
احترام به ذات و ارزش هاي انساني است 
و چه ارزشي واالتر از آنکه جهل و ناداني 
را در سايه سار امنيت ملي بزدايم و سايه 
علم و معرفت را با بسترس��ازي مناسب 
در جامعه ام��ن و آرام و در مي��ان همه به 
خص��وص کودکان بازمانده از تحصيل 
نشر داده...  ادامه در همين صفحه

عميق تر شدن
 شكاف طبقاتي

فاطمه ذوالقدر
نماين�ده ته�ران در مجل�س 

شوراي اسالمي

سرمقاله
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نشريه اي در خدمت سالمت كودكان ايران

نشريـه اي براي  
تربيـت، سالمت شادي و 

نشاط شيرخواران و كودكان

1

رييس سازمان بازرسي کل کشور  از نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی انتقاد کرد ؛

نتيجه معکوس خصوصي سازي

پشت پرده گرانی ارز
»تجارت« در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد؛

گروه اقتصاد کالن- ايليا پيرولي: آيا اقتصاد ايران روز خوش��ي را تاکنون 
سپري کرده است؟! اين پرسشي است که شايد پاسخ به آن بسيار مشکل 
باشد و شايد هم هيچ فردي نتواند به آن پاسخي مناسب ارائه دهد. زخم هاي 
اين اقتصاد انگار خوب شدني نيستند، و هر روز از تن رنجور آن دمل هاي 
چرکين��ي س��ر باز مي کنند. ان��گار نجات دهنده اي براي اين اقتصاد وجود 
ندارد. و اقتصاد ايران از زمان ش��کل گيري خود در عصر معاصر، تاکنون 
با سرنوش��ت محتومي دچار ش��ده اس��ت. در کنار همه مشکالت بي شمار 
اقتصاد ايران حاال باز زخم ارز سر باز کرده و دوباره اقتصاد از اين ناحيه درد 
مي کشد. نرخ ارز در چهار سال گذشته به لطف مهرباني هاي دولت ناشي 

از کنترل آن، اين روزها با رشد سرسام آوري مواجه شده است.
اين موضوع باعث شده تا دوباره مثل همه قصه هاي ناتمام اقتصاد ايران، 
اين قصه نقل محافل مطبوعاتي، دانش��گاهي و جامعه باش��د. حاال همه 
در حال تحليل هستند و گويي انگار که هيچ گاه اين تحليل ها تاکنون در 
اقتصاد ايران صورت نگرفته است. اما وقتي تحليل ها و تفسيرها را مورد 
بررسي قرار گرفته مي شود آنچه مشاهده مي شود مشتي گفته هاي تکراري 
که نزديک به يک دهه است بيان مي شود. گفته هايي که از دوران دولت 

نهم تاکنون به صورت متداول باب شده است.

ارز، آب حيات اقتصاد ايران ���
ارز ب��راي اقتص��اد اي��ران مثل آب حيات اس��ت و همواره دولت ها هر يک 
به تناوب براي آن نس��خه هايي پيچيده اند. نس��خه هايي که بيشتر منفعت 

اقتصادي دولت ها را تامين مي کرده است.
اما نرخ ارز گاهي ش��بيه اس��ب هاي وحش��ي رام نشدني شده و افسارخود را 
ازدس��ت دولت ها خارج کرده اس��ت. نمونه مش��ابه آن را مي توان به دوران 

دولت هاي نهم و دهم به رياست احمدي نژاد اشاره کرد.
ارز سه نرخي در سال ���91

سياس��ت اش��تباه دولت گذش��ته در سال 91 موجب شد تا ارز 3 نرخي شود 
که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي کارشناسان به همراه داشت 

و آنها معتقد بودند که ارز در کشور بايد تک نرخي شود.
سناريويي که هر گز اتفاق نيفتد  ���

با روي کار آمدن دولت يازدهم مسئوالن دولتي اعالم کردند کنترل بازار 
ارز از اولويت هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تک نرخي 
ش��دن ارز س��خن گفتند و ولي اهلل س��يف رئيس کل بانک مرکزي اعالم 
کرد که برنامه دولت اين اس��ت ارز را تک نرخي کنيم. يعني اينکه ديگر 
صفحه3 نمي خواهيم افسار نرخ ارز از دستمان خارج شود...  

گزارشويژه

4بورس

12بين الملل

9انرژی

تکرار ايده »اسنپ«
 در بورس کاال

انقالب چشم بادامي ها در بازار نفت؟

»يوان« رقيب دالر شد

ايران نوزدهمين کشور 
با نرخ باالی بيکاری

ويـتـريـن

احمدرضا سرحدی در گفتگو با »تجارت« تشريح کرد؛

راهکارهای کاهش
 اجاره بهای مسکن

8

سرکار خانم محبوبه رنجبر
انتصاب شايسته سرکارعالی را به سمت رئيس اداره 
کل رواب�ط عمومي و بازاريابي بانک قرض الحس�نه 
مهر ايران تبريک عرض نموده و توفيق روزافزونتان 

را از خداوند متعال خواهانيم.
روزنامه تجارت


