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ساخت ۵۰۰۰۰ واحد مسکونی 
برای کم درآمدها کلید خورد

یرانی-  ا توسعه 
آیین امضای تفاهمنامه 
ســاخت ۵۰ هزار واحد 
مسکونی میان شرکت 
بازآفرینی شهری ایران 
و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( برگزار 
شد.  مهدی عبوری، معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و علی اکبر 
محرابیان، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه گران 
عمران ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، روز 
یکشنبه، سی ام شهریورماه با انعقاد تفاهم نامه ای بر 

ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی توافق کردند.
    

برقراری مجدد پروازهای ایران به 
ترکیه از چهارم مهر ماه

ایلنــا- پروازهای 
شرکت ایران ایر )هما( 
به ترکیه از چهارم مهر 
ماه از سر گرفته می شود. 
براســاس مذاکرات به 
عمل آمده بین دو کشــور ایــران و ترکیه، مجوز 
پرواز هواپیمایی جمهوری اســامی ایران »هما« 
به فرودگاه استانبول صادر شــد.  این پرواز در روز 
چهارم مهرماه سال جاری با شــماره پرواز ۷۱۹ در 
ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه از فرودگاه امام خمینی)ره( 
به مقصد فرودگاه استانبول انجام می شود.  شایان 
ذکر است مسافران در پروازهای ورودی به استانبول، 
می بایست در محدوده ی ۷۲ ساعت مانده به پرواز 
اقدام به انجام آزمایش PCR نموده و نتیجه آن را 
هنگام ورود به فرودگاه استانبول به ماموران بهداشت 

آن کشور ارائه کنند.
    

هشدار به دارندگان سهام عدالت
یرانی-   ا توسعه 
شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهادار و 
تســویه وجوه با انتشار 
اطاعیه ای به سهامداران 
عدالت هشــدار داد تا فریب تبلیغــات تلفن های 
مشاوره ای جعلی سهام عدالت را نخورند. شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، در اطاعیه ای اعام کرده 
است: متاسفانه برخی افراد سودجو با تبلیغات فراوان 
و با بهانه ارائه خدمات به سهامداران عدالت، اقدام به 
مشاوره تلفنی کرده اند. در این ترفند جدید، شماره 
تلفنی به سهامداران عدالت پیامک می شود تا  آنها 
را جهت کسب مشــاوره و مدیریت سهام به تماس 
با این شــماره ها ترغیب کنند؛ اما هزینه سنگینی 
متوجه سهامداران می شــود. در اطاعیه شرکت 
سپرده گذاری مرکزی آمده اســت: شماره مرکز 
تماس این شــرکت جهت کلیه مــوارد مرتبط با 
سهامداران از جمله سهامداران عدالت، درگاه ذی 
نفعان بازار سرمایه و... شماره سراسری ۱۵۶۹ است. 
همچنین سهامداران سهام عدالت می توانند جهت 
مشاهده سبد ســهام عدالت و ارزش آن به سامانه
sahamedalat.ir و برای کلیه ســهام خود در 
ddn.csdiran. صورت ثبت نام در سجام به سامانه

com مراجعه کنند.
    

وعده همتی درباره گشایش ارزی
  - نی ا یر سعه ا تو
ه  ر بــا ر د همتــی 
گشــایش های ارزی 
ه  در حــوز گفــت: 
بین المللی رایزنی های 
ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و 
از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده های 
آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان 
سرعت گرفته است که هرسه این عوامل تأثیرات 

مثبتی خواهند داشت.
عبدالناصر همتــی در جلســه دوره ای خود با 
مدیران عامل بانک هــا، بر لزوم تداوم انســجام و 
حمیت در همه ارکان اقتصادی کشور برای مواجهه 

موفقیت آمیز با شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.
همتی به وضعیت نرخ ارز در روزهای اخیر اشاره 
کرد و گفت: آمریکا تمام تاش خود را در این روزها 
به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، 

همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم.
وی ضمن اشاره به اخبار ناشی از گشایش های 
ارزی گفت: در حــوزه بین المللی رایزنی های ما در 
بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف 
دیگر میزان صادرات نفــت و فرآورده های آن بهتر 
شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته 
است که هرسه این عوامل تأثیرات مثبتی خواهند 
داشت؛ بر همین مبنا از بانک ها هم می خواهیم به 
انتقال و در دســترس قرار دادن منابع ارزی برای 

نیازهای تعریف شده ادامه دهند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 8۰ درصد نمادها در صف فروش قرار 
گرفتند، دالر از ۲۷ هزار و 3۰۰ تومان در 
صرافی های بانکی عبور کرد.  قیمت سکه 
در بازار به ۱3 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
رسید و معامله گران خودرو قیمت های 
پیشنهادی شان را بین یک تا ۵ میلیون 
تومان باال بردند. این ها بخشی از اتفاقاتی 
است که دیروز رسانه های ایران پوشش 
دادند. اقتصاد ایران در مســیری صعب 
و ســخت قرار دارد و اتفاقات رخ داده در 
حالی با واکنش کاربران در فضای مجازی 
همراه شد که بسیاری از آنها به استناد 
سخنان رئیس جمهوری انتظار پیروزی 

را داشتند. پیروزی بر تحریم ها. 
 بازار ســرمایه اما واکنش اولیه را به 
اتفاقات نشــان داد، در اولین ســاعات 
دیروز و همزمان با بازگشــایی بورس 
تهران، ریزش شــاخص آغاز شــد و در 
پایان معامات بــورس در نیمه کانال 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ایســتاد. 
قیمت دالر در صرافی های بانکی چهار 

بار تغییر کرد و هر بار افزایشی صد تومانی 
نسبت به قبل بر صفحه اعان قیمت ها 

نقش بست.
رئیس  جمهوری هفته گذشته وعده 
داده بود که روز شــنبه و یکشــنبه روز 
پیروزی بزرگ ملت ایران اســت و این 
روز در یادها ماندگار خواهد شد. درست 
از اولین ساعات پس از این اعام برخی 
کاربران با شبیه ســازی فضا با روزهای 
اعام خبر گشــایش اقتصادی از سوی 
رئیس جمهوری تاکید داشتند گرانی 
بیشتری در راه اســت. برخی کاربران 
قیمت ها را پیش و پــس از اعام طرح 
گشــایش اقتصادی منتشــر کردند تا 
نشان دهند احتمال افزایش قیمت  ها 

چقدر باالست. 
 آنچه دیروز رخ داد البته نشان داد در 
روزی که شمارش معکوس برای پیروزی 
آغاز شــده بود، بازارهای ایران رفتاری 
متفاوت را در پیش گرفتند اما آیا ایران 

پیروز شده است؟ 
پاسخ به این ســئوال مثبت است، 
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان 

اتاق بازرگانی نیز معتقد است ایران اتفاقا 
درعرصه سیاسی توانسته است به این 
پیروزی های مهم دســت یابد. در عین 
حال عبدالحمید انصاری، مقام اســبق 
بانکی و کارشناس اقتصادی نیز بر این 
موضوع مهر تایید می کوبد و می گوید 
ایران مقاومت قهرمانانــه ای را در برابر 
سخت ترین تحریم های جهان از خود 
نشان داد، اما نکته اصلی اینجاست که 
باید پذیرفت فشار تحریم خود را در حوزه 
اقتصاد نیز نشــان می دهد و نمی توان 

چنین نکته ای را نادیده گرفت. 
 دیروز وزیر امورخارجه آمریکا مدعی 
شد که با فعال ســازی مکانیسم ماشه، 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
از سر گرفته خواهد شــد. این در حالی 
است که ۱3 کشور عضو شورای امنیت 

با درخواست آمریکا مخالفت کردند.
مایک پمپئو گفت اگر سازمان ملل 
متحد نتواند تحریم ها را اجرا کند، این 
موضوع »پیامدهایی« خواهد داشــت. 
وزیر خارجه آمریکا جزئیاتی از تازه ترین 
تهدید دولت ایــاالت متحده علیه یک 

سازمان بین المللی را اعام نکرد.
او همچنین گفــت: آمریکا متعهد 
می شود کسانی که تحریم های ایران را 
نقض می کنند، مجــازات کند. حاال اما 
عدم همراهی مقامات دیگر کشورها با 
این خواسته آمریکا چیست؟ سیامک 
قاسمی، کارشــناس اقتصادی در یک 
توییت پاســخی کوتاه به این ســئوال 
داده اســت. وی می گوید: مشکل انواع 
تحریم های امریکا این اســت که شاید 
سیاســتمدارهای دیگر کشورها آنها را 
پذیرند اما شــرکت ها و سرمایه گذاران 
خصوصی آنها را جدی می گیرند و کسی 
ریسک و دردســر مقابله با یک اقتصاد 
۲۱ هزار میلیــارد دالری را نمی پذیرد. 
به گفته وی اقتصاد را در جهان شرکت ها 

جلو می برند نه سیاستمدارها. 
این پاســخ صریح دلیــل واکنش 
بازارهای مالی و پولی ایران را به ماجرای 

تحریم تازه آمریکا روشن خواهد کرد. 
عباس آرگون، کارشــناس مسائل 
اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهــران از زاویه ای دیگر ماجرا 

را مورد بررســی قرار داد و به »توســعه 
ایرانی« گفت: ما در موقعیت خاصی قرار 
داریم و سختی این موقعیت برای همه 
ما آشکار شده است.  وی تاکید کرد: در 
حالی که ما نیاز به تثبیت اقتصادی داریم 
برخی گفتمان ها و شیوه اعان برخی 
اخبار، اقتصاد را دستخوش فضای منفی 
می کند.   وی در توضیح این مطلب ادامه 
داد: سئوال اساسی ما این است که موضوع 
گشایش اقتصادی چه شد؟ چرا توضیحی 
در این باره داده نمی شود؟ آیا وقتی ما از 
گشایش اقتصادی حرف می زنیم و این 
دست اتفاقات رخ می دهد، به بی اعتماد 

شدن مردم کمک نکرده ایم. 
وی تاکید کرد: سیاستمداران باید 
بدانند با گفتن یک خبــر خوب، اتفاق 
خوب رخ نمی دهد. بهتر است کمی صبر 
کنیم تا اتفاق رخ دهد و ســپس نتیجه 
مثبت آن را مردم ببینند. وقتی از پیروزی 
صحبت می شــود اما در عمل اقتصاد 
واکنش دیگــری دارد، مردم بی اعتماد 
می شوند و کاش سیاستمداران به این 
موضوع دقت کنند که اخبار پیروزی باید 
پس از وقوع پیروزی منتشر شود و پیش 
خبر دادن، تنها منجر به بروز مشکل و 

بی اعتمادی می شود. 
 واکنش کاربــران در فضای مجازی 
اعم از فضای فیلتر شده و غیر فیلتر شده، 
خود نشان می دهد که موضوع کاهش 

اعتماد اتفاقی جدی است. 
عدم همراهی کشورها با امریکا اتفاق 
بزرگ دیپلماتیک برای ایران است که 
شاید اگر با انتظار برای اعام خبر خوب 
همراه نمی شد، تاثیری این چنین را در 
فضای ذهنی جامعه به جا نمی گذاشت. 

عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق 
بانک ملی ایران، نیز با تایید دستاوردها و 
پیروزی های ایران در عرصه دیپلماسی 
به برهم خوردن دوباره تعادل قیمت ارز 
اشاره کرد و گفت: ببینید اگر بخواهیم 
خیلی ریشه ای به مساله نگاه کنیم آن گاه 
یک نقد متدلوژیک به دولت وارد است. 
این نقد عبارت از این است که دولت آقای 
روحانی ریشه مشکات داخل را در خارج 
دید و اینطور تصور کــرد که با مذاکره و 
توافق می توان مشکات اقتصاد ایران را 
برطرف کرد. بنابراین تمام تاش خود 
را معطوف به مذاکره با توافق با غرب و به 

ویژه آمریکا کرد.
او ادامه داد: این برداشت غلط سبب 

شد تا با عهدشکنی ایاالت متحده عما 
دولت دچار سردرگمی شد و هنوز هم 
می توان این سردرگمی را در رفتارهای 
ضد و نقیض دولتمردان مشاهده کرد. 
درواقع تکانه های اخیر قیمت ارز در بازار 
ایران پس لرزه های نگرش غلطی است که 
اکنون راهکار جایگزین برای وضعیت به 

وجود آمده ندارد.
 روز عجیب بازارهای ایران در حالی 
به پایان رســید که رئیس جمهوری به 
درستی دســتاورد دیپلماتیک ایران را 
مورد اســتناد قرار داد. حسن روحانی 
طی سخنانی در جلســه دیروز هیات 
دولت با بیان اینکــه همان طور که در 
روزهای قبل پیش بینی می کردیم 3۰ 
شهریور به عنوان یک روز به یادماندنی 
در تاریخ دیپلماسی کشور خواهد بود، 
اظهار کرد: آمریکا به عنوان یک کشور 
زورگو در سطح جهان از دو سال پیش 
تاش سرسختانه برای تحمیل مجدد 
تحریم های شــورای امنیت علیه ایران 
را آغاز کرد که امروز به نقطه شکســت 

خود رسید.
وی افزود: آمریکایی ها در همه این 
مدت و از روزی که از توافق هســته ای 
خارج شدند فکر می کردند که می توانند 
اتحادیه اروپا را به سمت خود بکشانند 
یا با تحریکاتــی که انجــام می دهند 
جمهوری اسامی را به جایی برسانند 
که بتوانند بهانه ای بــرای بازگرداندن 
تحریم های شورای امنیت داشته باشند 
اما آمریکا نه توانســت ائتافی علیه ما 
ایجاد کند و نه توانست تاشی که برای 
لغو محدودیت های تســلیحاتی ایران 
داشت را به ثمر برســاند.  به گفته وی از 
از ۱۵ عضو سازمان ملل ۱3 عضو مقابل 

امریکا ایستادند. 

پیروزی سیاسی ایران بازارها را مطمئن نکرد

عباس آرگون، کارشناس وضعیت عجیب بازارها در 20 سپتامبر
مسائل اقتصادی در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
سیاستمداران باید بدانند 

با گفتن یک خبر خوب، 
اتفاق خوب رخ نمی دهد 

بهتر است کمی صبر کنیم 
تا اتفاق رخ دهد و سپس 
نتیجه مثبت آن را مردم 

ببینند

وزیر نفت جمهوری اسامی ایران با درخشان 
نامیدن تاریخ اوپک، بر ضرورت ادامه همکاری 
این ســازمان تأکید کرد و گفت: انسجام بیشتر 
اوپک همیشه ثبات بیشتر بازار جهانی نفت را به 
دنبال داشته است، با این حال چالش مهم اخیر 
اوپک افزایش قــدرت بازارهای مالی در تعیین 
قیمت نفت و کنترل بازار بوسیله فعالیت های 

سوداگرانه بوده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، زنگنه درباره 
مهم ترین نقاط عطف اوپک در شصت سالگی این 

سازمان گفت: تشکیل و تأسیس اوپک با هدف 
تأمین منافع کشورهای عضو و صنعت نفت آنها 
مهم ترین نقطه عطف تاریخ سازمان است. مطابق 
ماده ۲ اساسنامه اوپک، هدف اصلی این سازمان 
هماهنگی و یکپارچه سازی سیاست های نفتی 
کشــورهای عضو و تعیین بهترین روش برای 
حفاظت از منافع آنها به صورت فردی و جمعی 
است. به طور کلی، فلسفه تأسیس اوپک حمایت 
از اعضای آن و حفظ ثبات بازار اســت، بنابراین 
مهم تریــن نقطه عطف اوپک درک مشــترک 
کشورهای عضو از تحوالت بازار نفت و ضرورت 
اتخاذ تدابیر الزم برای تحقق اهداف مندرج در 

اساسنامه اوپک است. 
 وی افزود: اهمیت این تفاهم مشترک به حدی 

است که کشورهای عضو اوپک با وجود اختاف 
شدید سیاسی در بعضی از مقاطع زمانی، همیشه 
برای دستیابی به هدف مشترک ثبات بازار و به 
حداکثر رساندن منافع خود دور هم جمع شده اند 
و سرانجام درباره هر موردی به اجماع رسیده اند.

وزیر نفت در پاسخ به این ســئوال که تاثیر 
توافقنامه همکاری و منشور همکاری چه تاثیر 
بر عملکرد اوپک در قامت یک سازمان بین المللی 
چه بوده اســت؟ توضیح داد: اعامیه همکاری 
)DoC( نتیجــه نشســت مشــترک وزیران 
کشــورهای اوپک و غیراوپک در ۱۰ دســامبر 
۲۰۱۶ بود و بر اســاس اصول اساسی همکاری، 
ثبات و پایداری اســت. ایــن توافقنامه روابط 
نمونه ای بین اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت 

غیر اوپک برای حمایت و حفظ ثبات پایدار در بازار 
جهانی نفت برقرار کرده است. اوپک عامل اصلی 
این همکاری در میان ۲3 کشور تولیدکننده نفت 
برای تحقق اهداف مشترک آنها است. کشورهای 
عضو اوپک ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت 
و استقال سازمان، بنیان الزم را برای گسترش 
همکاری با تولیدکنندگان غیر اوپک در چارچوب 

توافقنامه همکاری فراهم کرده اند.
 وی اضافه کرد: بــا وجود تاش های جمعی 
برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت، اوپک در 
مقاطع مختلف تاریخی با حمات و اتهام های 
بعضی از مصرف کنندگان عمده روبه رو شده است. 
برای نمونه، هر زمانی که با افزایش قیمت روبه رو 
شدیم، اوپک به کارتل بودن متهم شده و هر زمانی 

که قیمت ها کاهش یافته، اوپک به افزایش عرضه 
نفت برای تأثیرگذاری بر قیمت ها متهم شــده 
است. در این راستا، اصول حقوق بین الملل هیچ 
حمایت یا حفاظتی از اوپک یا اعضای آن نمی کند 
و بیشتر کشورهای عضو اوپک برای حفاظت از 
ثروت ملی خود و توســعه کشورهایشان راهی 

جز نفت ندارند.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین اهمیت اوپک 
در آینده ارتقای بیشتر همکاری و هماهنگی در 
داخل اوپک خواهد بــود، ادامه داد:چالش مهم 
اخیر اوپــک افزایش قدرت بازارهــای مالی در 
تعیین قیمت نفت و کنتــرل بازار نفت از طریق 
فعالیت های سوداگرانه بوده است. افزون بر این، 
اوپک و کشورهای عضو آن باید هم از نظر تئوریک 
و هم از نظر عملی با اســتفاده از نفت به عنوان 
ابزاری سیاسی برای فشار و تحریم کشورهای 

تولیدکننده نفت مخالفت و آن را محکوم کنند.

زنگنه:

اوپک استفاده سیاسی از نفت برای تحریم را محکوم کند

خبر

در ادامه اختاف نظرها میان بانــک مرکزی و فعاالن 
بخش خصوصی دربــاره  نحوه ی بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات به کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید سهم 
بخش خصوصی بسیار محدودتر از تصورات ابتدایی است.

به گزارش ایســنا، با پایان یافتن مهلت بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات در ســال های ۱3۹۷ و ۱3۹8 در 3۱ 
تیرماه امســال بانک مرکزی اعام کرد کــه بیش از ۲۷ 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات در این سال ها به کشور 
بازنگشــته اســت و از این رو صادرکنندگان متخلف باید 
نسبت به بازگشت ارزشــان اقدام کنند در غیر این صورت 
تعلیق کارت های بازرگانی یا حتی معرفی به قوه قضاییه از 

گزینه های باقی مانده خواهد بود.
بــا گذشــت چنــد هفتــه از ایــن تهدیــد حــاال 
نجــام  ز ا نماینــدگان بخــش خصوصــی پــس ا

بررســی هایی اعام می کنند که ســهم ایــن بخش در 
 بازنگشــتن ارزهــای صادراتی بســیار محدود اســت. 
پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران براین موضوع تاکید 
کرد حاال رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید که بخش 
قابل توجهی از ارزهای بازنگشــته ارتباطی با کارت های 
بازرگانی ندارد. شــافعی گفته برآوردها نشان می دهد که 
حدود ۱۵ هزار صادرکننده هیچ ارزی از محل صادرات شان 

به کشور بازنگردانده اند.
بررسی هایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشان می دهد 
که از این تعداد تنها ۵۰۰۰ کارت بازرگانی داشته اند که از 
این عدد نیز تنها کارت 3۱8۱ نفر فعال بود به این ترتیب از 
میان کسانی که ارز خود را بازنگردانده اند دو سوم آنها عما 

کارت بازرگانی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بــا انتقاد از برخوردی که در 

زمینه ی سیاست های ارزی با فعاالن واقعی اقتصاد می شود 
گفته وقتی دارنــدگان کارت بازرگانــی متخلف معرفی 
می شــوند به صادرکنندگان واقعی اجحاف می شود و در 
بلندمدت در صورتی که این رویه ها اصاح نشود به حذف 

صادرکنندگان با اصالت منجر خواهد شد.
او گفته: شــرایط موجود را درک می کنیــم و متوجه 
فشــارهای وارده بــر بانک مرکــزی نیز هســتیم. آن ها 
هم بــا نگرانی های زیادی مواجه هســتند؛ امــا راه غلبه 
بر مشــکات، ایجــاد اعتمــاد متقابــل و همــکاری و 
همگامی بــا فعاالن واقعــی بخش خصوصی اســت. در 
جلســه هفته گذشــته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل 
یک کمیته مشــترک میان اتاق ایــران و بانک مرکزی، 
از ســوی ریاســت این نهاد مطــرح شــد. امیدواریم با 
توســعه دامنه تعامــات و در ادامه پیگیــری اقدامات 

 مشــترک، بتوانیم بر از حجم مشــکات موجود بکاهیم.
رئیــس پارلمان بخــش خصوصی در بخــش دیگری از 
اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق ســازمان 
توســعه تجارت، گفــت: رویکردهــا و عملکردهای این 
ســازمان، نتوانســته پاســخگوی نیازها و تأمین کننده 
حمایت هایی باشــد که بخش تجارت ما امــروز بدان نیاز 
دارد. این حوزه عمًا بی پناه رها شده است و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت باید برای این مسئله تدبیری بیندیشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

دوسوم کسانی که ارزها را نیاوردند، اساسا کارت بازرگانی ندارند


