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دعاى روز اول ماه رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اج ْ
ِمین
الصائ َ
اللهم ْ
عل صِ یامی فـیه صِ یـام ّ
َ
ِمین و ن َ ّب ْهنی فیهِ عن
و قیامی فیهِ قیا َم القائ َ
َب لی ُجرمی فیهِ یا ال َه
ن َو َمه الغاف َ
ِلین و ه ْ
مین وا ْع ُ
رمین.
المج
ف عنّی یا عافی ًا ِ
عن ْ
َ
العال َ َ
خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزهداران
واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام
شبزندهداران و بیدارم نما در آن از
خواب بیخبران و ببخش به من گناهم را
در این روز ،اى معبود جهانیان و در گذر
از من اى بخشنده گناهکاران.
یادداشتامروز

در این قبر مردهای نیست!

ادامه از صفحه اول

نیک اگر بنگریم و نس��بتهای اقتصادی
«اروپ��ا و آمریکا» و «اروپ��ا و ایران» را جلوی
چش��ممان قرار دهیم هیچ عقل س��لیمی به
اروپاییها حکم نمیکند بر سر جنازه برجام
طرف ایران بایس��تند! حس��ن روحانی اما در
همان س��اعت اولیه خروج آمری��کا از برجام،
پش��ت دوربینهای تلویزیونی ظاهر ش��د و
گف��ت« :از این لحظه برجام می��ان ایران و 5
کشور است!» حاال نیز به محمدجواد ظریف
ماموریت داده پیرامون نح��وه تداوم برجام(!)
با اروپاییها مذاکره کند .روش��ن اس��ت که
اروپاییها همانطور که خودش��ان میگویند،
برابر فشارهای آمریکا کاری از پیش نخواهند
برد یا حداقل به بهای تجارت با ایران ،ریسک
در خطر قرار گرفتن تمام ارتباطات مالی خود
در سراس��ر جهان را به جان نخواهند خرید.
ما-دولت -اما با دس��ت خالی میخواهیم این
غیرممکن را ممکن کنی��م! اروپا در وضعیت
کنونی اما هیچ امتیازی به ما نخواهد داد ،بلکه
امتیازات بیشتری هم از ما طلب خواهد کرد!
وقتی ما حتی پیش از خروج ترامپ از برجام
اعالم کردهایم برجام را با اروپا ادامه میدهیم،
اروپاییها باید بابت چه چیزی نگران باش��ند
تا به م��ا امتیازات جدید فرابرجامی بدهند یا
آمریکا را به خاطر ما تحت فشار قرار دهند؟!
اینجا اما سوال مهمتر آن است که کار درست
چیست؟! عاقالنهترین س��ناریوی موجود در
حال حاض��ر میتواند تعلیق بخش مهمی از
تعهدات برجامی از س��وی ایران تا زمان اخذ
ضمانتهای محکم و کتبی از اروپا برای تامین
منافع ملی باشد .امری که ظاهرا به هیچوجه
در دس��تور کار مقامات دولتی نیست! نتیجه
چنین رویکردی نیز مشخص است و چیزی
جز ذلیل ش��دن ملت ایران و گس��تاخ شدن
اروپاییها نخواهد بود .نش��ان به آن نش��ان
که پایگاه تحلیلی پولیتیکو اخیرا ً طی خبری
عجیب به نقل از فدریکا موگرینی اعالم کرده:
«از حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران تضمین
گرفتهام که تهران بهرغم تصمیم دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ب��رای خروج از برجام و
وضع مجدد تحریمها علیه ایران ،همچنان در
توافق میماند!» این یعنی آنکه ما بابت خروج
متحد اروپا از برجام ،بدهکار هم ش��دهایم و از
این پس نیز بدهکارتر خواهیم ش��د! یادمان
نرود  3کش��ور اروپایی در بیانیه رسمیشان
به مناسبت خروج ترامپ از برجام هم تاکید
کرده بودن��د« :در حالی که برجام باید حفظ
ش��ود ،ایران باید در مقابل سایر مسائل مهم
مورد نظرمان پاس��خگو باشد!» و البته مدعی
ش��ده بودند« :ایران باید بهگون��های معنادار
نگرانی ما درباره مسائل منطقه بویژه در سوریه
و عراق و یمن را رفع کند و در خصوص برنامه
موشکهای بالستیک خود نیز پاسخگو باشد!»
و گفته بودند« :درباره برخی مقررات برجام که
پس از س��ال  ۲۰۲۵خاتمه مییابد باید یک
چارچوب طوالنیمدت تعریف شود!» روشن
است که ما با این روند به هیچجا نمیرسیم،
حفظ جسد برجام به هر قیمت اما ظاهرا برای
دولت ،از عزت و منافع ملی کشور مهمتر است!
حال آنکه امروز معلوم شده است برجام حتی
با ش��عار دولت که توسعه بود در تضاد است و
مسیر چند ساله ما با برجام نشان داد مذاکره و
معامله با غرب جز «تحدید آزادی» و «اختالل
در توسعه» نتیجهای نداشته است.
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

وزیر راه :نرخ کم عوارض سرمایهگذارها را جذب نمیکند

عوارض آزادراهها ۲۰درصد گران شد
اسداهلل خسروی :وزارت راهوشهرسازی عوارض
آزادراهها را با هدف ترغیب سرمایهگذاران گران
کرد .به گزارش «وطنامروز» ،هر چند عمران و
آبادانی و تسهیل امور در راستای رضایت مردم
و تامین زیرس��اختهای کشور امری ضروری و
مطلوب است که مس��ؤوالن باید در این مسیر
تم��ام توان خ��ود را ب��ه کار گیرن��د اما عباس
آخون��دی ،وزیر راهوشهرس��ازی در اظهارنظری
عجیب گران کردن عوارض آزادراهها را با هدف
ترغی��ب س��رمایهگذاران به فعالی��ت در بخش
ساخت راههای کش��ور عنوان میکند و معتقد
ض منجر به توقف
است افزایش نیافتن بهای عوار 
س��رمایهگذاری میش��ود .اگر چه بخش عمده
تامین زیرساختها از طریق سرمایهگذاریهای
مشارکتی یا سپردن پروژهها به دست پیمانکاران
بخش خصوصی انجام میش��ود ،چرا که دولت
توان تامین مالی این پروژهها را ندارد اما به نظر
ت کالن باید به گونهای باشد که
میرسد مدیری 
ع�لاوه بر ترغیب بخش خصوصی برای ورود به
می��دان کار ،نقش بهرهوری و مهندس��ی ارزش
در س��اخت و س��ازها و ایجاد زیرس��اختها و...
مدنظر قرار گیرد ،نه اینکه بار مشکالت کمبود
منابع مالی ب��ر دوش مردم بیفتد .البته نباید از
نظر دور داشت که سرمایهگذاری در پروژههای
زیرس��اختی تا س��الهای
سال بازگشت سرمایه دارد.
معاون وزیر راهوشهرسازی
با ی��ادآوری اینک��ه از نیمه
س��ال  ۹۵و کل س��ال ۹۶
افزای��ش قیمت��ی در اخذ
عوارض آزادراهها نداشتهایم ،گفت :پس از  ۱۸ماه
میانگین  ۲۰درصد نرخ عوارض آزادراهها افزایش
یافت .به گزارش تسنیم ،امیر امینی تاکید کرد:
البت��ه در برخ��ی آزادراهها ای��ن افزایش به 32
درصد هم میرس��د که این موضوع با توجه به
نرخ تردد ،میزان سرمایهگذاری ،زمان استهالک
سرمایه و حتی صرفهجویی در مصرف سوخت
و وقت کاربر تعیین میش��ود .وی در تش��ریح
توضیحات خ��ود گفت :مثال با اح��داث آزادراه
قم  -گرمسار  154کیلومتر مسیر کوتاه شد که
طبیعتا با این موضوع در میزان مصرف سوخت
و زمان صرفهجویی میشود که اگر فقط میزان
س��وخت مصرفی را مالک قرار میدادیم باید از
مالک هر خودروی ش��خصی ح��دود  18هزار
تومان عوارض دریافت میکردیم اما این میزان
دریافت نمیکنیم ،با این حال ما شاهد استقبال
م��ردم بیش از برآوردهای قبل��ی از این بزرگراه
هستیم .معاون وزیر راهوشهرس��ازی با اشاره به
اینکه افزایش ع��وارض آزادراهها عده معدودی از
هموطنانمان را در برمیگیرد ،گفت :تنها  5تا 7
درصد تردد کشور از آزادراههاست و بقیه از دیگر
زیرساختهای کش��ور انجام میشود .وی درباره
چگونگی افزایش عوارض آزادراهها گفت :احداث
طرحهای راه و ترابری بر اس��اس قانون مشارکت
اجرا میشود که با استفاده از مواد آن با بخشهای
خصوصی قرارداد منعقد میش��ود .امینی با بیان
اینکه تا سال  92فقط آزادراهها در این چارچوب
احداث و از محل عوارض ،آورده س��رمایهگذاران
تامین میشد ،گفت :در حال حاضر با این شیوه
دیگر سامانههای حملونقلی از جمله احداث ریل
و فرودگاه هم اجرا میش��ود و این راهکاری است
برای سرمایهگذاری در طرحهایی که دولت امکان

آن را ن��دارد و از توان بخش خصوصی اس��تفاده
میکند .معاون اقتصاد و برنامهریزی حملونقل
وزیر راهوشهرس��ازی خاطرنشان کرد :البته ما در
کنار زیرساختهای آزادراهی زیرساختهایی هم
داریم که مردم بدون پرداخت عوارض میتوانند
از آن اس��تفاده کنند که در این باره نیز دولت به
عنوان وظیفه اجتماعیاش هزینه احداث و تعمیر
و نگهداری آن را تقبل میکند .این مقام مسؤول
درباره نحوه نرخگذاری بر ع��وارض آزادراهها نیز
گفت :قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایهگذار
و با تصویب وزیر راهوشهرسازی در قبال خدماتی
که به استفادهکنندگان عرضه میشود ،نرخگذاری
ص��ورت گیرد .وی اضافه ک��رد :بعد از مدتی که
سرمایهگذار سرمایهگذاریاش را انجام داد و اصل
و نرخ س��ود سرمایهگذاریاش را مستهلک کرد،
این سرمایه به عنوان سرمایه ملی به دولت و در
نهایت مناف��ع آن به آحاد جامعه تعلق میگیرد.
معاون وزیر راهوشهرس��ازی با اشاره به اینکه هر
ق��در افزایش نرخ عوارضیها دیرتر انجام ش��ود،
سرمایه سرمایهگذاران دیرتر مستهلک میشود و
سرمایه در دست سرمایهگذار باقی میماند ،گفت:
شریانهای حملونقلی ما دچار افزایش تقاضای
تردد هستند که این مساله هم ایمنی مسیرهای
ما را کاهش میدهد و هم حجم ترافیک و توقفها
را موجب میشود .وی با بیان
اینکه در کش��ور  19آزادراه
وجود دارد ک��ه از این تعداد
 3آزادراه دولتی است ،گفت:
تصمی��م بر این اس��ت که با
واگ��ذاری نظ��ام تصدیگری
و اس��تفاده از س��رمایهگذاری مج��دد بخ��ش
خصوصی ،ارتقای سطح سرویس فعلی و تعمیر
و نگهداریه��ای دورهای را ب��ه ص��ورت دریافت
ع��وارض مجدد به س��رمایهگذاران واگذار کنیم.
امینی در ادامه گفت :مثال برای یک آزادراه 150
کیلومتری  6خطه ،ساالنه به  50میلیارد تومان
سرمایهگذاری نیاز اس��ت که دولت توان تامین
آن را ندارد که اگر با یک ترافیک متوسط ساالنه
حدود  25هزار دس��تگاه خودرو از آن عبور کند،
در هر س��مت آن باید از هر خ��ودرو  3تا 3500
تومان عوارض دریافت کند تا نرخ سرمایهگذاری
مستهلک شود .وی خاطرنشان کرد :اگر قرار است
شریانهای کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط
برنامه هفتم ب��ه  10هزار کیلومتر آزادراه تبدیل
کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم.

■■خداحافظی با باجههای عوارضی جادهها

معاون شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای
حملونقل اعالم کرد الکترونیکی کردن عوارض
آزادراهها در گام پایانی خود قرار دارد .سیدحسین
میرشفیع در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :با توجه
ب��ه برنامهریزیای که از قبل صورت گرفته بود،
باید اخ��ذ عوارض در تمام آزادراهها الکترونیکی
شود .این موضوع بنا بود در ماههای پایانی سال
گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای
اداری و نهایی ش��دن قراردادها آن را به تعویق
انداخت .به گفته وی ،در حال حاضر طرح نهایی
این موضوع روی میز وزیر راهوشهرس��ازی قرار
دارد تا با تایید نهایی وی کار اجرایی ش��ود .وی
تاکید کرد :پس از اجرایی شدن این طرح عوارض
در همه آزادراههای ایران به ش��کل الکترونیکی
دریافت میشود و دیگر چیزی به نام باجه اخذ
عوارض وجود نخواهد داشت.

فعالیتمالی ۱۳۰نهاداقتصادیشفافنیست
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
معتقد اس��ت فعالیت مالی  ۱۳۰نهاد اقتصادی
همانند بانک مرکزی ،ش��ورای پ��ول و اعتبار و
سازمان خصوصیسازی شفاف نیست .غالمعلی
جعف��رزاده ایمنآب��ادی در گفت وگ��و با خانه
ملت ،با اش��اره ب��ه عدم شفافس��ازی مالی در
برخ��ی نهادها و دس��تگاههای اقتصادی ،گفت:
مش��کل بزرگ کشور که عمده فس��ادها از این
طریق ظهور و بروز مییابد عدم شفافس��ازی
اس��ت ،در حالی که در قانون بر شفافس��ازی
تاکید شده اس��ت اما نهادها این الزام قانونی را
رعایت نمیکنند .عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاس��بات مجلس شورای اس�لامی با بیان
اینکه مجامع عمومی شرکتها باید صورتهای
اس��تاندارد مال��ی و تراز مالی را محاس��به و در
روزنامهها چاپ کنند ،افزود :تقریبا تمام نهادها
این اق��دام را انجام نمیدهن��د .وی با تاکید بر
اینکه ش��فاف نبودن مسائل مالی کش��ور از 2
حالت خارج نیس��ت ،ادامه داد :نخست اینکه با
این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختالس
و رانت انجام میش��ود و ای��ن افراد میخواهند
ش��خصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا
اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده
ایجاد میشود .نماینده مردم رشت در مجلس

ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه مجلس قوانین
موضوعه برای شفافس��ازی را مش��خص کرده
اس��ت ،یادآور شد :دستگاههای نظارتی همانند
سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفافسازی
را کنترل و بررسی کنند البته میتوان زنجیروار
اقدامات را به یکدیگر متصل کرد به گونهای که
اگر به صورت ش��فاف صورتهای مالی ،اسناد و
ریزهزینه خود را ارائه نکردند ،جرم تلقی ش��ود.
وی افزود :برای عدم شفافس��ازی و پنهانکاری
که قطعا رانت ،فس��اد ،رش��وه و اختالس ایجاد
کرده یا بس��ترها را برای فس��اد در آینده ایجاد
میکند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود
البت��ه در حال حاضر قانون در این بخش وجود
دارد اما مس��کوت مانده و اجرا نمیش��ود .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اس�لامی با بیان اینکه حدود  130نهاد
و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند
بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار ،پست بانک
و س��ازمان خصوصیسازی قانونشکنی کرده و
فعالیتهایشان شفاف نیست ،تصریح کرد :در
س��ال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی
برای شفافسازی فعالیتهای این نهادها مصوب
ک��رد ،چرا که این نهادها در قالب توصیه و الزام
عملنمیکنند.

ارز

اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی:

طرح دولت برای مهار بازار ارز بی اساس است
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
گفت :طرح دولت برای مهار بازار ارز بدون هیچ
پایهریزی اساس��ی بوده و تاثیری کوتاهمدت در
بازار داشته است .احسان خاندوزی ،کارشناس
مس��ائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه
عالم��ه طباطبای��ی در گفتوگ��و با باش��گاه
خبرنگاران جوان ،اظهار کرد :تاثیر افکار عمومی
و ایجاد فشارهای روانی توسط برخی سودجویان
در بازار را میتوان به عنوان
یکی از عوامل ایجاد التهاب
بیان ک��رد .وی افزود :افکار
عمومی با تحریک دالالن
به س��متی س��وق مییابد
ک��ه جامعه برای خرید کاال
هجوم میبرد ،این امر س��بب کاهش عرضه و
افزایش قیمت در بازه زمانی کوتاهمدت میشود.
کارش��ناس مسائل اقتصادی با اش��اره به اقدام
مردم نس��بت به خرید بیرویه کاالهایی که در
معرض افزایش قیمت هس��تند ،افزود :این امر
ناخودآگاه ش��رایط را برای س��ودجویی دالالن
در ب��ازار فراهم میکند .خاندوزی در پاس��خ به
س��والی مبنی بر راهکارهای مقابله با فشارهای
روانی ایجاد شده در بازار گفت :دولت باید قبل
از اتخاذ ه��ر نوع تصمیمی برای مهار و کنترل
ب��ازار ،به جلب اعتماد مردم جهت عدم افزایش
تقاضا بپردازد .خان��دوزی در تبیین طرح ارائه
شده توس��ط دولت برای تنظیم بازار ارز گفت:
متاس��فانه طرحی که دول��ت در  ۲۱فروردین
امس��ال برای مهار بازار ارز ارائه کرد بدون هیچ
پایهریزی اساسی بود زیرا این طرح تنها تاثیری
کوتاهمدت در بازار داش��ت .وی افزود :معتقدم

در تدوین طرحهایی برای مه��ار التهابات بازار
نباید تنها به نظر مس��ؤوالن دولتی اکتفا کرد
بلکه باید از کارشناس��ان زبده دانش��گاهی نیز
در ای��ن امر به��ره برد اما در ای��ن طرح از نظر
اساتید و کارشناسان اقتصادی سخنی به میان
نیامده و همین موضوع گلهمندی کارشناسان
و تردید آنها را فراهم کرده اس��ت .عضو هیات
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد:
تردید کارشناسان اقتصادی
در اجرایی بودن طرح مهار
بازار ارز منجر به این ش��د
ک��ه س��ازمانهای تح��ت
نظ��ارت دولت نی��ز به طور
غیررس��می از اج��رای این
قانون ش��انه خالی کنند .این کارشناس مسائل
اقتصادی با تشریح بندهایی از این طرح گفت:
دولت معتقد ب��ود رصد دقیق صرافیها ،انهدام
دالالن و عرضه دالر با نرخ  ۴۲۰۰تومانی در بازار
موجب فروکش کردن تشنج افزایش قیمت در
بازار خواهد شد اما اعمال این قوانین و فشار بر
صرافیها عمال شدنی نبود و تقریبا شاهد عملی
نش��دن این طرح در بازار هستیم .خاندوزی در
تش��ریح راهکارهای مهار فش��ارهای روانی بر
بازارها ،گفت :توجیه اف��کار عمومی در چنین
شرایطی مهمترین و موثرترین راه برای مبارزه با
بحرانهاست ،زیرا اولویت رونق بازارها ،انتظارات
جامعه و نحوه برخورد با آن است؛ از این رو باید
اقدام به تدوین طرحها و قوانین کوتاهمدت و از
قبل تعیین شده برای کنترل چنین بحرانهایی
کرد ،طرحهای کوتاهمدتی که با شرایط و قوانین
بازار مطابقت داشته باشد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4200

-

یورو

7447

-126

پوند

8501

-119

درهم امارات

1717

-25

ین ژاپن

572

-8

ریالعربستان

1682

-25

یوآن چین

990

-13

لیرترکیه

1403

-35

دینار کویت

20957

-325

دینار عراق

5

-

دالر کانادا

4903

-52

روبل روسیه

100

-2

روپیه هند

92

-1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1848000

-

طرح جدید

1948000

35000

نیم سکه

967000

5000

ربع سکه

566000

5000

سکه

سکه گرمي

352000

-

هر مثقال طال

797000

-5950

یک گرم طالی  18عیار

184000

-1550

یک گرم طالی  24عیار

245330

-2060

هر اونس طال

1291/21دالر

-0/69

هر اونس نقره

16/26دالر

-0/04

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

71/08

-0/15

برنت درياي شمال

78/06

-0/19

اوپک

74/2

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

94940/2

34/3

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4133/67

-0/45

شاخص  50شركتبرتر

3918/19

-0/51

شاخص بازار اول

66135/12

-0/49

شاخص بازار دوم

198260/38

-0/63

شاخصصنعت

85093/6

0/5

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .بيمه دانا

1225

9/67

پتروشيميمبين

3986

5/37

ي نسوز آذر
فرآوردهها 

1344

5

قندهكمتان

5105

5

آلومينيومايران

2368

4/96

ي الوند
كاش 

3375

4/94

4926

4/9

3985

4/81

3541

4/73

آلومراد
تكنوتار
حملونقلبينالملليخليجفارس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
لول ه و ماشينسازيايران

5220

-4/97

ليزينگايرانيان

1373

-4/52

موتورسازانتراكتورسازيايران

3865

-4/47

صنايعريختهگريايران

743

-4/38

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

2431

-4/33

سيماناصفهان

7329

نتهران
سيما 

-4/11

1317

-4/01

1341

-4/01

7212

-3/97

نيرومحركه
ت بهران
ح .نف 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

24706

53

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22717

-101

بورسشانگهای

3170

-23

بورساسترالیا

6208/1

9/4

