
پوتین: موضع روسیه در قبال برنامه هسته ای 
ایران تغییر نکرده است

| رييس جمهور روسيه با تاكيد بر اينكه موضع مسكو در قبال برجام تغيير 
نكرده است، گفت: نابودى توافق هسته اى تاسف بار خواهد بود.

والديمير پوتين رييس جمهور روســيه پس از ديدار بــا دونالد ترامپ همتاى 
آمريكايى خود در گفت وگو با شبكه يك تلويزيون روسيه درباره ديدارش با ترامپ، 
گفت: گفت وگوهاى ما سازنده تر از آن چيزى بود كه انتظار داشتم. اين گفت وگو 
بسيار دوستانه بود اما او (ترامپ) در خصوص برخى مسائل شامل توافق هسته اى 

با ايران ديدگاه هاى خود را دارد.

 آشنا: زمان آن است
که با آمریکای ضدترامپ گفت وگو کنیم 

| حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور با اشــاره به ديدار پوتين و 
ترامپ در يادداشتى نوشــت: «فكر مى كردند ديدار هلسينكى روز غمگينى 
براى ايران باشد اما اكنون مقامات سابق آمريكا و برخى سناتورها و چهره هاى 
اروپايى مى گويند روز غمگينى بود براى آمريكا!پيش چشمان ما اتفاق غريبى 
در حال رخ دادن اســت. فكرش را بكنيد ترامپ در همان حال كه در نشست 
جى 7 در كانادا متحدين سنتى غرب را مى كوبد، در حالى كه در اروپا مى گويد 
اتحاديه اروپا دشمن اســت، به پوتين كه مى رسد پاهايش شل مى شود و در 
دعواى جامعه اطالعاتى آمريــكا و پوتين جانب پوتيــن را مى گيرد.نگرانى 
كارشناسان و مقامات سابق اين است كه مى گويند ترامپ شكافى ميان آمريكا 
و متحدان افكنده كه به آمريكا لطمه مى زند و ديگران از اين شكاف استفاده 
مى كنند. يعنى اين روسيه و نه ايران است كه در شكاف غرب و آمريكا مستقر 
شده است. اين يك فرصت اســت براى بهبود رابطه با غرب. اكنون چيزى به 
نام «غرب منهاى ترامپ» داريم. مفهــوم جديدى از غرب كه از اروپا و كانادا 
شروع مى شود و آمريكا را به دو نيم تقسيم مى كند.اكنون با ترامپ مفهوم غرب 
متحول شده است. سخنرانى مكرون كه ترامپ را در آغوش گرفت وترامپيسم 

را در كنگره كوبيد نشانه اى بود از تولد مفهوم جديد «غرب» است.

میز خبر

آدم کوچولوی سریال گالیور نشویم!
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| وقتى محســنى اژه اى نام حميد مظلوميــن را به عنوان 
سلطان سكه برد، اكثر مردم نمى دانستند او كيست كه توانسته بيش 
از 2 تن سكه خريدارى كند، با اينهمه اين نام براى فعاالن حوزه طال 
و سكه نامى آشنا بود و تقريبا همه اهالى بازار طال كسى كه توانسته 
250 هزار سكه با مبلغ 740 ميليارد تومان بخرد را ميشناختند و 
درباره او مى گويند تقريبا 60 ساله است و ظاهرش با اوضاع مالى اش 
تناســبى نداشته اســت. يكى از فروشــندگان طال در بازار تهران 
مى گويد مظلومين در روزهاى فروش سكه، به همراه پسرش و افراد 
ديگر تمام ســكه هاى بازار تهران مى خريد تا روزهاى بتواند تعيين 
كننده قيمت بازار باشــد. قاســم ابراهيمى عضو هيات امناى بازار 
تهران درباره مظلومين مى گويد: تا زمانى كه دولت به برخى از افراد تا 
اين حد قدرت مى دهد، احتمال ايجاد چنين فسادهاى اقتصادى دور 
از ذهن نيست و طبيعى است هر روز با مافياى تازه اى در بازارهاى 
مختلف آشنا مى شــويم كه به اعتقاد من اين اتفاق نشات گرفته از 
قدرت و اختياراتى اســت كه دولت به آنها داده است.او مى گويد: 

مغازه حميد مظلومين در طبقه زير زمين سبزه ميدان است. ضمن 
اينكه او اتحاديه طال جواز كسب داشت. با اينهمه سوال اينجاست 
كه مگر مى شــود فقط با يك مغازه و بدون البى اين همه سكه را از 
بازار جمع كرد و به بازار جهت داد؟ البته افراد ديگرى هم هستند 
كه همچنان درحال برهم زدن نظم بازار هستند كه هم كسبه بازار 

و هم دولت آنها را مى شناسند.
عضو هيات امناى بازار تهران به طرح پيش فروش ســكه انتقاد 
مى كند و مى گويد: دليلى نداشــت كه دولت اقدام به ضرب سكه 
كند و آن را در ميان مردم به فروش برساند اين اقدام بسيار سطحى 
و غيركارشناســانه بود و نه تنها باعث تعديل قيمت ها نشد بلكه به 
گران شدن بيشتر دامن زد. ابراهيمى مى گويد: با اينكه مظلومين 
بازداشت شده اســت اما قاچاق طال همچنان ادامه دارد. آنگونه كه 
گمرك هم اطالع داده حدود 3 كيلو طال وارد كشــور شده است، 
درحاليكه اين رقم حقيقى نيســت و الباقى به صورت قاچاق وارد 

شده است.

چهار شنبه
27 تیر 1397

4 ذی القعده 1439
18 جوالی 2018

 شماره 3227 

12 صفحه
 1000 تومان

www.kaenat.ir

آیا سلطان سکه رابط بانک مرکزی بوده است؟

 - ی یــد و جا هللا  ا عبــد  |
...لی لی پوت ها سال هاســت بر سر 
شکستن تخم مرغ از سر یا ته با یکی 
از کشورهای همسایه اختالف و جنگ 
دارند... گالیور می گریزد و خود را به 
مملکت همسایه می رساند و با کمک 
این مردم کشــتی ای می سازد و از 
راه دریا فرار می کند. دوستانش  به 
نام های: کاپیتان لینچ، گالم، ایگل، 
بانکو و دختری به نام فلرتیشیا. گالم 
همان شــخصیت کارتونی دوست 
داشتنی اســت که مدام به گالیور و 
دوستانش که در پی راه حلی برای 
مشکالت مختلف هستند می گوید: 
من میدونم، کارمون تمومه... . حاال 
سخنگوی دولت می گوید: «وضعیت 
بد نیست؛ بله، مشکالت وجود دارد 
و نمی گویم همه چیز آرام است اما 
وضع کشــور در مجموع بد نیست 
اما نمی دانم چرا بعضــی از ما آدم 
کوچولوی سریال گالیور می شویم و 

می گویم نمی توانیم.»
سخنگوی دولت روز گذشته اعالم 
کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی 
که چیزی حدود 10 هــزار میلیارد 
تومان بود به 8 هزار و 500 میلیارد 
تقلیل یافته اســت. نوبخت با اشاره 
به آخرین مصوبــات هیئت وزیران 
اظهار کرد: در آخرین جلسه هیئت 
وزیران دو مصوبه درباره آیین نامه 
های اجرایی تبصره 5 و 18 داشتیم 
که اهمیــت آن در اقتصاد ملی زیاد 
است. وی افزود: در تبصره 5 اجازه 
داده شد که 100 هزار میلیارد تومان 
از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی 
به بانک ها که از دولت طلب دارند، 
توسط دولت تسویه شود. این آیین 
نامه روز یکشــنبه تصویب شد و از 
این تاریخ افرادی که از دولت طلبکار 
و به بانک ها بدهکار هســتند می 
توانند اسناد تسویه از دولت دریافت 
کنند،  بانک ها همین اســناد را که 
به بانک مرکزی بدهکار هســتند را 
تحویل بانک مرکــزی دهند که در 
نتیجه دولــت بدهکار بانک مرکزی 
می شود و حسن این کار این است 
که بار بزرگــی از دوش بنگاه های 
اقتصادی برداشته شود و نکته دیگر 
اینکه صورت وضعیت مالی بانک ها 

نیز مشخص خواهد شد.
نوبخت با اشاره به برگزاری جلسه 
شورای عالی پول و اعتبار در هفته 

گذشــته و گزارش ترازنامه بانک 
مرکــزی در آن، تاکید کرد: در این 
ترازنامه مشخص شد که بدهی دولت 
به بانک مرکزی که چیزی حدود 10 
هزار میلیارد تومان است به 8 هزار 
و 500 میلیارد تقلیل یافته و از این 
میزان 5800 میلیارد تومان آن مربوط 
به بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها 
در سال 89 یا 90 برای پرداخت یارانه 
ها است. تصویب آیین نامه اجرایی 
تبصره 18، دیگر اقدام جلسه هیئت 
دولت بود که در آن مقرر شد برای 
ایجاد حدود 1 میلیــون و 33 هزار 
فرصت شــغلی از طریق اجرای 14 
برنامه، حدود 65 هزار و 400 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری شود.
وی توضیح داد: آنچه این مبلغ را 
تشکیل می دهد ردیفی خاص است 
که در تبصــره 18، مبلغ آن 3 هزار 
میلیارد تومان به عــالوه مبلغی از 
دیگر تبصره این ماده است. همچنین 
12 هزار 400 میلیــارد تومان نیز از 
محل اعتبارات عمرانی برداشت می 
کنیم تا منابع اشتغال را فراهم کنیم 
و در نهایت 15 هزار میلیارد تومان 
را صندوق توسعه بانکی و 30 هزار 
میلیارد تومان را نیز نظام بانکی تقبل 
خواهد کرد.سخنگوی دولت با اشاره 
به توانایی بخش مسکن برای ایجاد 
اشــتغال گفت: یکی از بزرگترین 
بخش ها برای ایجاد اشتغال که ربطی 
به تحریم، ترامپ و ارز ندارد، بخش 
مسکن است که می تواند ساالنه 300 
هزار فرصت شغلی ایجاد کند و در 
حال حاضر نیز در دفتر رئیس جمهور 
جلسه نوسازی بافت های فرسوده 
با حضور اســتانداران و شهرداران 
شــهرهای بزرگ در حال برگزاری 
است که قرار است در خصوص این 
حوزه اشتغال زا بحث و تصمیم گیری 
شود و مقرر شده که 200 هزار مسکن 
در بافت فرسوده بویژه در شهرهای 
بزرگ را نوســازی کنیم.نوبخت با 
اشاره به وضعیت خزانه کشور اظهار 
کرد: تا 14 تیرمــاه کل منابع بالغ بر 
82 هزار و 600 میلیارد تومان است 
که نسبت به مبلغ سال قبل یعنی 51 
هزار و 400 میلیارد تومان، 61 درصد 
افزایش یافته است و از این میزان، 
68 درصد از افزایش منابع، برعهده 

نفت بود.
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سد گتوند، سخنگوی دولت: برخی بیان می کنند »ما نمی توانیم«. مشکل داریم اما اقتصاد ایران قوت هایی هم دارد 
نقشي در 
شوري آب 
کارون ندارد

محکومیت ناظم 
مدرسه معین به 

 حبس، انفصال
و شالق


