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نوبخت: ستاد بودجه ۹۸ تشكيل شد 

س�تاد بودج�ه س�ال ۹۸ تش�كيل ش�ده اس�ت و اولين جلس�ه 
آن ه�م بعدازظه�ر ف�ردا روز پنج ش�نبه برگ�زار خواه�د ش�د. 
به گزارش »مهر«، محمدباقر نوبخت، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا اين لحظه 
حدود ١٠٥ هزار ميليارد تومان منابعي بود كه به خزانه واريز شد كه ٥٨ 
درصد نسبت به پارسال افزايش داشته است. وي گفت: از اين ميزان حدود 
١٥ درصد بودجه جاري افزايش داش��ته و بودجه پرداختي به طرح هاي 
عمراني نيز ٢١ برابر شده و به مبلغ ٢٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد رسيده است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه از واريز ۴ هزار ميليارد تومان يارانه اين ماه 
در س��اعات پاياني پنج ش��نبه هفته آينده خبر داد و با اشاره به پرداخت 
٢٥٠٠ ميليارد توم��ان بدهي ويژه گندم��كاران در دو روز آينده افزود: تا 
كنون ١٠ هزار ميليارد تومان گندم كشاورزان به دولت فروخته شده است 
كه ٥ هزارميليارد تومان آن پرداخت شده است و از ٥ هزارميليارد تومان 

مابقي نيز ٢٥٠٠ ميليارد تومان در دو روز آينده پرداخت خواهد شد. 
وي درخصوص پاداش بازنشستگان فرهنگي و دانشگاه فرهنگيان گفت: 
ماه گذشته حدود ١٢٠٠ ميليارد تومان پاداش فرهنگيان پرداخت شده 
است ، طبق توافق انجام شده تا پيش از پايان سال ١٢٠٠ ميليارد تومان 
ديگر نيز به حساب اين گروه واريز مي شود كه البته بخشي از آن متعلق به 
دانشگاه فرهنگيان است. رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تشكيل 
ستاد بودجه سال 9٨ ادامه داد: س��ازمان برنامه و بودجه براي تنظيم به 
موقع اليحه بودجه و تحويل آن تا ١٥ آذرماه س��تاد ويژه تش��كيل داده 
است كه تا چند هفته پيش از تاريخ مقرر اليحه را تنظيم و تحويل دولت 
خواهد داد. نوبخت با اشاره به رشد ٥٨ درصدي منابع حاصل از عملكرد 
چهار ماه امسال نسبت به سال گذشته گفت: بر اساس عملكرد چهارماه 
اول امسال ١٠٥ هزار ميليارد تومان منابع به خزانه دولت واريز شده است 
كه رقم اختصاص يافته به امور جاري كشور امسال نسبت به سال گذشته 
١٥ درصد افزايش داشته اس��ت. وي افزود: بودجه عمراني چهار ماه اول 
١١٠٠ ميليارد تومان بوده كه اين رقم امسال به ٢٣ هزار و ٥٠٠ ميليارد 

تومان افزايش يافته است.
........................................................................................................................
فروش اوراق گواهي سپرده 1۸ درصدي 

در بانك ملي ايران 
شعب بانك ملي ايران در سراسر كش�ور تا روز دوشنبه 22 مرداد ماه 
جاري، تعداد محدودي اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري 
)عام ( را با نرخ سود علي الحس�اب 1۸ درصد ساالنه عرضه مي كنند. 
 به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران، اين اوراق با سررسيد يكساله، 
با نام، غيرقابل انتقال و قابل باز خريد قبل از سررسيد با نرخ ١6 درصد 
ساالنه از تاريخ انتشار است. معامله ثانويه اوراق در بازار سرمايه از طريق 
شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران امكان پذير است. 
اوراق مذكور معاف از ماليات است و سود علي الحساب آن ماهانه پرداخت 
مي شود. سود ١٨ درصدي اين اوراق، فرصت مناسبي براي هموطنان 
عزيز است تا از اين امكان ويژه سرمايه گذاري استفاده كنند، در عين حال 

اينكه مدت عرضه اوراق محدود است و تمديد نخواهد شد.  
........................................................................................................................

آهن ۶۰ درصد گران تر از قيمت واقعی است 
رئيس اتحاديه آهن فروشان با اعالم اينكه در حال حاضر قيمت آهن 
۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به قيمت واقعي آن رشد پيدا كرده است، گفت: 
كارخانجات بايد براي مديريت قيمت ها افزايش عرضه را انجام دهند. 
محمد آزاد در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره به اينكه تجمع چند روز گذشته 
عده اي در بازار شاد آباد از طرف آهن فروشان نبوده است، اظهار داشت: عده اي 
از ابزارفروشان در بازار آهن نسبت به عملكرد شهرداري در وضعيت مالكيت 
مغازه هاي خود مشكل داشتند و ترجيح دادند مغازه هاي خود را دو روز تعطيل 
كنند كه اين موضوع هيچ ربطي به آهن فروشان ندارد. وي با تأكيد براينكه 
در حال حاضر بازار آهن به عملكرد خود مي پردازد و هيچ مغازه اي تعطيل 
نيست، افزود: متأسفانه كاهش عرضه و قيمت هاي باالي شمش در بورس 
باعث شده تا قيمت آهن از رقم واقعي خود به هر كيلو ۴ هزار و 7٠٠ تا ٥ هزار 
تومان برسد. رئيس اتحاديه آهن فروشان با اعالم اينكه در حال حاضر قيمت 
آهن 6٠ تا 7٠ درصد نسبت به قيمت واقعي آن رشد پيدا كرده است، افزود: به 
نظر مي رسد كارخانجات بايد براي مديريت قيمت ها افزايش عرضه را انجام 

دهند تا بازار شاهد رشد باالي قيمت در آهن و ميلگرد نباشد.
........................................................................................................................

افزايش قيمت سكه با يك خبر دروغ 
در حالي كه طبق پيش بيني فعاالن بازار س�ير نزولي قيمت ها در 
بخش طال و ارز باي�د در روزگذش�ته نيز ادامه پي�دا مي كرد، ولي 
به دلي�ل برخ�ي پش�ت پرده ها موج ب�ازار ب�از هم صعودي ش�د. 
بعد از اعالم و ابالغ بس��ته جديد ارزي از س��وي دولت و بانك مركزي، 
كارشناسان و فعاالن اقتصادي پيش بيني كردند كه شيب تند افزايش 
قيمت در بازار طال و ارز كه از چند ماه گذشته آغاز شده بود، متوقف شود و 
قيمت ها سير نزولي را در پيش بگيرند. پيش بيني كارشناسان براي يكي 
دو روز درست از آب درآمد و تا صبح ديروز نيز ادامه داشت، ولي از ظهر 
تا ساعت انتشار اين گزارش بازار بار ديگر وارد مدار صعودي شده است. 
از داليل اصلي افزايش قيم��ت ارز و طال مي توان گفت طي يكي دو روز 
گذشته خبرهاي نادرست و با اهداف سياسي در كانال هاي خبري دست 
به دست مي شود؛ همچنين ديروز برخي محافل خبري اعالم كردند كه 
حساب هاي ايراني در چين مسدود شده است، همين خبر موجب شد 
تا بازار شيب صعودي بگيرد هر چند كه چند ساعت بعد اعالم شد خبر 
از اساس كذب است. اما روز گذش��ته خبر ديگري موجب شد تا قيمت 
سكه و ارز كه اتفاقاً شيب نزولي خوبي را طي كرده است، از ركوردهاي 
تاريخي خود فاصله گرفته بار ديگر وارد فاز صعودي ش��ود، خبر غلط و 
البته تأثيرگذار در بازار ديروز طال و ارز اين بود كه بانك مركزي قيمت 
سكه هاي پيش فروش را افزايش داده است. اين خبر همزمان با تحويل 

دور جديد سكه هاي پيش فروشي بود. 
مش��اهدات عيني خبرنگار تس��نيم از س��بزه ميدان حاكي از شلوغي 
سرسام آور اين بازار و تحركات جدي دالالن طال و سكه است. دالالن 
سكه گوش��ي به دست مش��غول معامالت سكه هس��تند و همين امر 
موجب شده تا قيمت سكه از س��ه ميليون و ٢٠٠ هزار تومان ظهر به 

٣ ميليون و ٥٠٠ هزار تومان افزايش پيدا كند. 

افت بيش از 2هزار واحدي شاخص كل بورس تهران 

اصالح قيمت ها در بورس رقم خورد
سهم هاي صادرات محور همچنان مورد توجه سرمايه گذاران بورسي است

شاخص كل بورس در آخرين روز از هفته جاري 
با كاه�ش 2۰۶2واحدي به مح�دوده 131 هزار 
واحد عقب نشيني كرد، اس�تيضاح و بركناري 
وزير كار ) به عنوان يكي از مجموعه هاي اثر گذار 
بر بازار سهام(، عرضه هاي سنگين در معامالت 
چند روز اخير، آغاز تحريم هاي ناعادالنه امريكا 
از سه شنبه هفته جاري، ابهام در جزئيات طرح 
ارزي و تمايل سنتي به فروش در روزهاي پاياني 
هفته از جمله داليل افت بازار روز گذشته بود. 
به گزارش »ج��وان«، برخالف روزه��اي ابتدايي 
هفته جاري، روز گذشته شاخص كل ٢٠6٢ واحد 
افت كرد و تا نيمه كانال ١٣١ هزار واحدي پايين 
آمد. ارزش معامالت بورس ته��ران به رقم 6٥٨ 
ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست 
به دست شدن ٢/٢ ميليارد سهم و اوراق مالي قابل 
معامله طي ١٢۴ هزار و ٣٨7 نوبت داد و ستد بود. 
بازار بورس تهران روز گذش��ته كار خ��ود را با افت 
در گروه هاي مط��رح مانند فرآورده ه��اي نفتي، 
محصوالت پتروش��يمي، فلزات اساسي و معدني 
آغاز ك��رد و گروه هاي بانكي، خ��ودرو و قطعات با 
تقاضا مواجه شدند، گروه هاي بانكي پس از مدت ها 
بي توجهي بازار در نماد بان��ك ملت، تجارت، دي، 
اقتصاد نوين با استقبال مواجه شد. به نظر مي رسد 
وضعيت موجودي ارزي مناسب اين بانك ها يكي از 

داليل اقبال سرمايه گذاران به اين بخش باشد. 
   صادرات محوري ها افت قيمت داشت

اما عرضه خير 
بازار س��رمايه يك روز پس از آغ��از معامالت بازار 
توافقي يا به اصط��الح بازار ثانوي��ه ارز همزمان با 
اجراي سياس��ت هاي ارزي بانك مركزي بهانه اي 
براي اصالح قيمت سهام در گروه هاي پيشرو پيدا 
كرد كه معامله گران اغلب حقوقي بازار از اين فرصت 
براي جمع آوري سهام و حمايت از قيمت ها استفاده 
كردند. وقتي صف فروش پاي��داري در گروه هاي 
پيشرو صادرات محور ديده نشد. به نظر مي رسد طي 
روزهاي آينده بازار سهام فرصتي دوباره با پيشرو 
شدن گروه پتروش��يمي ها و ساير صنايع ارزمحور 
بيابد. به رغم رش��د قيمت ه��ا در روزهاي ابتدايي 
هفته جاري در بازار سرمايه، روز گذشته شاخص 
كل ٢ هزار واحد سقوط كرد، اين در حالي است كه 
مهندسي شاخص كل از سوي مجموعه هاي دولتي 
و شبه دولتي مدتي است كه مورد توجه رسانه هاي 

طيف هاي مختلف سياسي قرار گرفته است. 
چند مدتي اس��ت كه با افزايش قيم��ت دالر روند 
قيمت ها در بازار سرمايه به شدت افزايشي شده و 
در روزهاي گذشته شاخص كل آنقدر كانال شكني 
كرد تا به قله ١٣٢ هزار واحدي رسيد، در عين حال 
بس��ياري از سهم ها در گروه پتروش��يمي و فلزات 

اساس��ي با صف خريد همراه بودند، ام��ا امروز در 
چرخش��ي ١٨٠ درجه اي روند قيمت ها رو به افت 
گذش��ت. به رغم اينكه در روزهاي ابتدايي هفته 
نمادهايي در گ��روه فلزات اساس��ي و محصوالت 
ش��يميايي محرك ش��اخص كل براي افزايش و 
كانال شكني بودند، روز گذشته اين نمادها بيشترين 

تأثير كاهنده روي شاخص هاي بازار داشتند. 
از جمله اين نمادها مي توان به صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس، ف��والد مباركه اصفهان، پتروش��يمي 
پ��ارس و معدني و صنعت��ي گل گهر اش��اره كرد به 
طوري كه هر يك از اين نمادها ب��ه ترتيب با ۴٣9، 
٢٢١، ٢٠٨ و ١9۴ واحد تأثير كاهنده سعي كردند 
شاخص هاي بازار را به س��مت پايين هدايت كنند، 
اما در طرف مقابل پتروش��يمي پارس، بانك ملت و 
شركت ارتباطات س��يار ايران به ترتيب با 9٠، ٥9 و 
۴٥ واحد بيشترين تأثير مثبت را روي شاخص هاي 
بازار گذاشتند. در گروه محصوالت شيميايي بسياري 
از سهم ها افت قيمت را تجربه كردند و تعدادي نيز 
تا بيش از ۴ درصد كاهش قيمت داش��تند، در گروه 
فلزات اساسي نيز نيمي از سهم ها با افت قيمت مواجه 
شدند، در عين حال در گروه خودرو و ساخت قطعات 
روند قيمت سهم ها برخالف جريان بازار افزاينده بود. 
تعداد زيادي از سهم ها در اين گروه توانستند بيش از 

٢ درصد افزايش قيمت را تجربه كنند. 

    بسته ارزي جديد مؤثر اما مبهم است 
يك كارشناس بازار سرمايه مي گويد بسته جديد 
ارزي بر سودآوري ش��ركت هاي بورسي تأثيرگذار 
اس��ت، اما ابهاماتي هم دارد. فردين آقابزرگي در 
گفت وگو با »ايسنا«، در مورد تأثيرات بسته جديد 
ارزي بر بازار سرمايه گفت: انتظارات بازار هم اين بود 
كه توقف نظام معامالتي در حوزه بازار ارز پايان يابد 

و به حالت اوليه خود برگردد. 
وي ادام��ه داد: اما ابهاماتي در مورد س��از و كار 
بس��ته جديد ارزي وجود دارد ك��ه از جمله آن 
نحوه مديريت ارز شناور است. همچنين مشخص 
نيست كه دقيقاً كدام كاالها قرار است ارز دولتي 
درياف��ت كنند؟ َ آن ط��ور كه رئي��س كل بانك 
مركزي گفت به كاالهاي اساسي و ضروري ارز 
دولتي تعلق مي گيرد، اما مش��خص نيست اين 
كاالهاي اساس��ي و ضروري به جز اقالم دارويي 
و پزش��كي دقيقاً كدام اقالم هستند؟ آقا بزرگي 
افزود: به تازگي يك ليس��ت ٢٣ بندي منتش��ر 
شده است، اما در آن ليس��ت به خدمات درماني 
اش��اره ش��ده و به دارو اشاره نش��ده همچنين 
روغن تس��ويه نش��ده خام نيز جزو اين ليست 
نيست. كاالهاي اساسي و ضروري در اين ليست 
مشخص نش��ده اند؛ از طرفي خيلي از شركت ها 
رايزني مي كنند كه در اين ليست قرار بگيرند، اين 

موضوعات بايد شفاف اعالم شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: از طرفي بايد 
دانس��ت هر نوع محدوديتي در اقتصاد يك عامل 
بازدارنده است. آن طور كه در اين بسته ارزي عنوان 
شد، همه افراد مي توانند به صرافي ها مراجعه كنند 
و هر قدر ك��ه مي خواهند ارز خ��ود را به صرافي ها 
بفروشند،اما در طرف مقابل نمي توانند هر مقدار كه 
خواستند از صرافي ها ارز تهيه كنند و اين با نظام 
عرضه و تقاضا كه رئيس كل بان��ك مركزي بر آن 
تأكيد داشت، منافات دارد. از طرفي همين موضوع 
مي تواند به بازار سيگنال دهد كه مقدار تقاضا بيشتر 
از عرضه است. آقابزرگي ادامه داد: بسته جديد ارزي 
عالوه بر اثر مس��تقيمي كه بر افزايش س��ود آوري 
شركت هاي حوزه بازار س��رمايه خواهد داشت، اما 
ديري نخواهد پاييد كه آث��ار تورمي آن در اقتصاد 
ديده مي شود؛ چراكه تا پيش از اين هيچ مكانيسم 
رس��مي براي بازار ارز خارج از سامانه نيما در نظر 
گرفته نش��ده بود. اگر هم چنين اتفاقي مي افتاد، 

تلقي آن بازار قاچاق يا غيرقانوني بود. 
وي ادامه داد: در حال حاض��ر توليدكنندگاني 
كه براي گرفتن ارز در س��امانه نيما در اولويت 
نيس��تند بايد ارز مورد نياز خ��ود را از بازار آزاد 
تهيه كنند و اين موجب افزايش قيمت تمام شده 
محصوالتش��ان خواهد ش��د و حتي ب��ا در نظر 
گرفتن يك حاشيه سود كم، مس��لماً قيمت ها 

نسبت به گذشته افزايش خواهد داشت.

ارزي  اب�الغ دس�تورالعمل  و  اع�الم  ب�ا 
جدي�د ب�ه صرافي ه�ا، ش�رايط درياف�ت 
ارز مس�افرتي ب�راي م�ردم مش�خص ش�د. 
بانك مركزي روز سه شنبه دستورالعمل اجرايي 
بس��ته جديد ارزي را به صرافي ها ابالغ كرد؛ در 
اين بسته امكان خريد ارز براي ٢٣ نوع مصارف 

خدماتي از صرافي هاي مجاز وجود دارد. 
گفتن��ي اس��ت، در بس��ته قبل��ي ارزي ك��ه از 
٢١ فروردين اجرا ش��د، اجازه خريد و فروش ارز 
در صرافي ها سلب ش��د و به همين دليل فعاالن 
اين بخش چه��ار ماه از معام��الت ارزي محروم 
بودند،اما با شكست بسته اول ارزي، دولت دو روز 
قبل بسته جديد ارزي را رونمايي و خريد و فروش 

ارز را آزاد اعالم كرد. 
مص��ارف خدمات��ي مجاز ب��راي ف��روش ارز به 
٢٣ مورد تقس��يم بندي شده اس��ت كه شامل 
مس��افرتي، درماني، دانشجويي و دانش آموزي، 
فرصت مطالعاتي، حق عضويت و حق ثبت نام در 
س��ازمان ها و مجامع بين المللي و محافل علمي 
و هزينه چاپ مقاالت علمي، هزينه ش��ركت  در 
نمايشگاه هاي خارج از كشور، حق الوكاله دعاوي 
خارجي، هزينه اجاره و اش��تراك ش��بكه هاي 
اطالعات��ي، هزين��ه برگ��زاري همايش ه��اي 
بين الملل��ي و اعط��اي جواي��ز جش��نواره ها و 

مسابقات، هزينه انجام آزمايش هاي علمي و فني، 
انتشار آگهي در خارج از كشور و دريافت گواهي 
بين المللي، هزين��ه خريد امتي��از پخش فيلم، 
هزينه شركت هاي هواپيمايي ايراني، هزينه هاي 
شركت هاي اعزام كننده زائران به عتبات عاليات 
و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون هاي بين المللي، 
هزينه حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در ايران، 
بابت رانندگان حمل و نقل بين المللي و ترانزيت، 
شركت  در دوره هاي آموزشي و پژوهشي خارج از 
كشور، هزينه خدمات كنسولي سفارتخانه هاي 
خارجي، هزينه هاي ارزي شركت هاي مسافرتي 
و گردشگري، هزينه هاي حمل، ترانزيت و توزيع 
محموله هاي پستي بين المللي براي شركت هاي 
پستي و بابت تبديل مانده ريالي ناشي از خريد 

ارز اتباع خارجي است. 
براساس اعالم بانك مركزي مسافران مي توانند 
با ارائه بليت- گذرنامه- ويزا )در مورد كشورهايي 
كه نياز ب��ه ويزا دارند( تا س��قف ٥ه��زار يورو يا 
معادل آن به ساير ارزها، از صرافي هاي مجاز ارز 
خريداري كنند. همچني��ن صرافي ها مجازند تا 
س��قف معادل مبلغ ١٠٠ يورو براي هر نفر بابت 
هزينه خدمات كنسولي سفارتخانه هاي خارجي، 
از جمل��ه خدمات اخذ رواديد و كنس��ولي ارز به 

متقاضيان بفروشند. 

مدي�ر كل مرك�ز واردات و ام�ور مناطق آزاد 
و وي�ژه اقتص�ادي گم�رك گف�ت: افزاي�ش 
دپ�وي كاال در انباره�اي مب�ادي ورودي 
كش�ور، ناش�ي از مش�كالت گمركي نيست. 
پيش از اين محمد عيديان، قائم مقام دبير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران 
از رسوب چش��مگير كاال در گمركات تهران به 
دليل تصميمات خلق الساعه خبر داده بود. در اين 
خصوص مدير كل مركز واردات و امور مناطق ازاد 
ويژه اقتصادي گمرك در گفت و گو با »مهر« در 
خصوص مش��كل دپوي كاال در انبارهاي مبادي 
ورودي كشور اظهار كرد: افزايش دپوي كاال در 
انبارهاي مبادي ورودي كشور، ناشي از مشكالت 
گمركي نيست. علي معقولي افزود: واردكنندگان 
بايد مش��كالت دپوي كاال در گمركات را روشن 
و صريح بيان كنند؛  چراكه وقتي اين مش��كالت 
مطرح مي شود،  بالفاصله وزير اقتصاد و رئيس كل 
گمرك خواستار رسيدگي فوري به مشكل پيش 
آمده مي ش��وند، اما زماني كه ما با واردكنندگان 
صحبت مي كنيم، اعالم مي كنند كه مشكل پيش 
آمده گمركي نيست و ارتباطي به گمرك ندارد. 

وي در ادامه گفت: در حال حاضر عالوه بر گمرك 
٢7 س��ازمان ديگر در فرآيند انجام تش��ريفات 
گمركي دخالت دارند و گمرك بدون صدور مجوز 

اين سازمان ها وفق مقررات اجازه ترخيص كاال را 
ندارد. وي افزود: در چهار ماهه ابتدايي سالجاري 
بيش از١١/٥ميليون تن ان��واع كاال به ارزش ١٥ 

ميليارد دالر وارد كشور شده است. 
معقولي ادامه داد: در حيطه كار گمرك مي توانيم 
بگوييم كه از ابتداي امسال دو موضوع را با توجه 
به مس��ائلي كه به وجود آمده براي تسهيل كار 

توليدكنندگان بخشنامه كرديم. 
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك ايران ادامه داد: يكي از موارد بحث اين بود 
كه واحدهاي توليدي بتوانند كاالهاي خود را به 
صورت نسيه ترخيص كنند؛ در واقع ما بخشي از 
كاالها را نگه مي داري��م و بخش عمده كاال بدون 
پرداخت هر گونه حقوق گمركي ترخيص مي شود 
و پس از آنكه اين كاالها به چرخه توليد رفت، از 
محل گردش مالي ايجاد شده از آن توليدكننده 
بتواند هم حقوق گمركي را بده��د و هم مابقي 

كاالي خود را ترخيص كند. 
به گفته معقولي م��ورد دوم موضوع ضمانتنامه 
براي واحدهاي توليدي و موارد مشابه آن بود كه 
اين ضمانتنامه ها يكساله شد و حتي واحدهايي 
كه نمي خواهند درصدي باش��ند، بتوانند كاالي 
خود را وارد كنند و در ازاي آن ضمانتنامه بانكي 

بدهند كه كمك شاياني به آنهاست.

بانك مركزي اعالم كرد

سقف ارز مسافرتي ۵۰۰۰ يورو
افزايش دپوي كاال در مبادي ورودي  كشور

گمرك: مشكل از ما نيست

    خبر  کوتاه

دکتر آيت اهلل ابراهیمی*

درك مهلكه انحراف و تزوير  
خبرنگاران سنگربانان عزت و شرافت انس��اني اند كه ساختن جهاني آگاه، 
مردمي بالنده و جامعه اي تكامل يافته را با روايتگ��ري خود از رويدادها پي 
مي گيرند و زنگار جهل از ذهن تاريخ و جامعه مي زدايند و مردم را به انديشه 
و عمل الهي، اجتماعي و انساني فرامي خوانند. حرفه و مسئوليت خبرنگاري 
در پرتو شجاعت و تعهداجتماعي، شغلي شريف و خوشنام در عصر ارتباطات 
است و نگارندگان جسور و خستگي ناپذيِر خبر و در عين حال، مسلح به سالح 
تدبير، منطق و عقالنيت وآگاه به زمان و مكان، همچون شمع مي سوزند تا 

روشني بخش محافل بشري و حركت تكاملي و حق محور انسان باشند. 
قرآن كريم، سرچشمه نور و هدايت و الهام بخش رستگاران عالم، پيامبران 
الهي را نبي به معناي »خبردهنده« مي نامد و انبياي  مكرم كه برجسته ترين 
و محبوب ترين مخلوقات نزد پروردگار به شمار مي آيند، رسالتشان رساندن 
پيام حق و اخبار بيداري و هدايت به مردم و خلق خداست. همچنين، خداي 
منان آنجا كه به قلم و به آنچه مي نويس��د قس��م مي خورد، حجت را براي 
اصحاب قلم و نويسندگان دلسوز جامعه تمام مي كند. چه زيبا سروده است 
جالل الدين بلخي، شاعر بلندآوازه ايراني در وصف خبر و خبرنگاري: جان 
نباشد جز خبر در آزمون/ هركه را افزون خبر جانش فزون. با چنين وجاهتي 
معنوي و جايگاهي چنين واال، رسالت خبرنگاري و خبرنگاران به درستي 
بسيار سنگين و خبرنگار راستين كسي است كه وفاي به عهد را نصب العين 
خود قرار دهد و در راستاي رس��تگاري جامعه و مردم قلم بر دست  گيرد و 
جامعه را به سوي سربلندي و افتخار و حمايت از جبهه حق طلبان و مقابله 
با جبهه ستمگران فراخواند. سالم و درود خدا بر تمامي وقايع  نگاراني كه 
حرمت قلم و آگاهي را پاس مي دارند و خامه خويش را جز در مسير حق و 
عدالت به كار نمي گيرند. سالم و صلوات الهي بر تمامي خون نگاران شهيد 
كه قلم را سالح رستگاري و رسانه را سنگر دفاع از استقالل و آزادي، پژواك 
حقانيت و مظلوميت ايران اس��المي و ابزار مقابله با قدرت هاي س��لطه گر 

قراردادند و در اين راه پرافتخار به لقاي محبوب خويش رسيدند. 
افتخار بر خبرنگاراني باد كه مي دانند كه آگاه تر بودن لزوماً مسئول تر بودن 
است. مسئوليت در قبال خدا، ملت و كشور و مسئول در قبال همه باورها و 
اعتقادات ناب مردم در سرزميني كه برپيشاني آن مكتب اسالم و فرهنگ 
اهل بيت عصمت و طهارت)عليهم السالم( و تمدن ايراني حك شده است، 
خبرنگاراني كه همچون حصن��ي حصين در برابر انديش��ه هاي بيگانه و 
ضدبشري  به دفاع از مرزهاي فكري و عقيدتي مي پردازند و راه رسيدن به 
كمال را در اين حرفه پرمسئوليت يافته اند و جز رضايت حق تعالي، پيشرفت 
ملت سرافراز و رفع دغدغه هاي مقام معظم رهبري سكاندار انقالب و ميهن 
اسالمي به چيز ديگري نمي انديشند. اينجانب با گراميداشت روزخبرنگار 
و سالروز شهادت خبرنگار متعهد و جان نثار شهيدمحمود صارمي، خبرنگار 
تاريخ ساز خبرگزاري جمهوري اس��المي، يادآور مي شوم كه خبرنگاران 
عزيز كشورما در اين برهه حساس تاريخي نقشي سخت پراهميت به عهده 
دارند تا در عرصه جنگ نرم و نبرد اقتصادي استكبار جهاني به سركردگي 
امريكا و رئيس جمهور ماجراجوي آن ترامپ كه عليه حقانيت نظام و ملت 
عظيم الشأن طراحي و عملياتي ش��ده است، رس��الت خود را درك و در 
راستاي آشكارسازي حق و حقيقت در مهلكه انحراف وتزوير، سرافرازي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را س��رلوحه همت و مجاهدت هاي 
خود قراردهند و صراط مستقيم دفاع از دين و حريم واليت را فراروي آحاد 

جامعه به ويژه نسل فهيم و آينده ساز جوان قراردهند. 
مديرعامل بانك انصار

 

 سرمايه گذاري 5 ميليون دالري
براي بازار فروش در عراق  

رئيس اتحادي�ه كش�وري فروش�گاه هاي زنجيره اي گف�ت: تا به 
ام�روز دو ش�عبه از فروش�گاه زنجي�ره اي ايراني در ش�هر بغداد 
عراق ايجاد و برنامه ريزي ش�ده اس�ت ك�ه با س�رمايه گذاري 5 
ميليون دالري 4۰۰ فروش�گاه ديگر نيز در عراق داش�ته باش�يم. 
به گزارش »جوان«، اميرحس��ين فخريان،  رئيس اتحاديه كش��وري 
فروشگاه هاي زنجيره اي امروز در نشس��ت خبري و در پاسخ به سؤال 
»جوان« گفت: هدف از اين س��رمايه گذاري، برنامه ريزي براي توسعه 
فروشگاه هاي زنجيره اي ايراني به منظور پايگاهي براي فروش كاالهاي 
ايراني و دسترسي بيشتر به بازار فروش كشور همسايه انجام داده ايم. 
وي افزود: با توسعه فروشگاه زنجيره اي در كشورهاي ديگر اميدواريم 
بتوانيم حجمي از كاالهاي توليدي خودمان را در ساير كشورها عرضه 
كنيم كه اين روش يك��ي از روش هاي معمول در دني��ا براي صادرات 

محصوالت توليدي خود به ساير كشورها است. 
رئيس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي در سؤال ديگر »جوان« 
مبني بر اينكه آي��ا تحريم ها مي تواند مانعي براي توس��عه فروش��گاه 
زنجيره اي كشورمان در ساير كشورها باشد، گفت: اميدواريم كه با وجود 
تحريم ها بتوانيم توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي را در ساير كشورها از 
جمله عراق داشته باش��يم و تحريم هاي امريكا عليه كشورمان عامل 

ترسي براي توسعه فروشگاه هاي خود در ساير كشورها نخواهد بود. 
فخريان تصريح كرد: برنامه ر يزي شده است كه ٥ ميليون دالر در كشور 
عراق تنها توسط يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي ما سرمايه گذاري شود 
و در ماه هاي ابتدايي برنامه ريزي براي سوددهي نداريم و به دنبال ايجاد 
جايگاه در اين كشور در بلندمدت هستيم. وي با بيان اينكه در برخي 
كشورها مانند كره جنوبي ٢٠ درصد از فروش سوپرماركتي از طريق 
فروشگاه هاي آنالين انجام مي گيرد، گفت: توسعه آنالين فروشگاه هاي 

زنجيره اي در دستور كار قرار گرفته كه رقم فعلي آن كم است. 
رئيس اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي با بيان اينكه فروشگاه 
زنجيره اي با تخلفاتي كه به مردم ارائ��ه مي دهند مي توانند به افزايش 
خريد جامعه كمك كنند، گفت: در شرايطي كه قيمت كاالهای افزايش 
يافته فروشگاه زنجيره اي شرايط مناسبي براي كنترل قيمت ها دارند. 
وي درباره كمب��ود برخي كاالها در فروش��گاه ها گفت: ه��م اكنون با 
تدابيري كه صورت گرفته همه كاالها به وفور در فروش��گاه ها موجود 
اس��ت و به مردم اطمينان مي دهم كه هيچ كمبودي از بابت كاالهاي 
اساسي و مصرفي مردم در فروشگاه هاي زنجيره اي وجود ندارد و تنها در 
مقطعي زمينه عرضه روغن نباتي به دليل بحث قيمتي آن كم شد كه 

اكنون اين مشكل برطرف شده است.

هادی  غالمحسینی
   گزارش یک
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