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 پان پراگ 
آدامسی با طعم مرگ

آدامس، پاستیل و خوشبوکننده های دهان 
در بسته بندی ش��کیل و عکس هنرپیشه های 
مختلف هندی و پاکس��تانی ، ای��ن بار بیش از 
همه کودکان را هدف گرفته تا سم مخدر را به 

جان آنان تزریق کند.
پان پراگ که به عنوان آدامس یا پاس��تیل یا 
خوشبوکننده فروخته می شود و هر چند مصرف 
آن در کشور کم است اما به هرحال قربانیانی را به 
دام انداخته است ؛ قربانیانی که پان پراگ را اصال 
مخدر نمی دانند.پان پراگ مانند همه موادمخدر 
اسامی زیادی به خود گرفته تا در پشت این اسامی 
فریبنده و بسته بندی زیبا و طعم های مختلف از 
نعنای��ی تا پرتقالی با قیمتی بس��یار ارزان، بتواند 
 هرچه بیشتر خواس��ته سودجویان را تامین کند.
پان اسفناج، ملوان زبل، دپی کوپر، راجا، تایتانیک، 
نیس��وار، پان عربی، ناس افغانی، سیگار جرس 
سوپاری، چالیا ،گوتگا، پان راجاء ،پان کوبیده و 
بی تی ) BT ( و حتی دندان سفت کن و ویتامین 
از اسامی فریبنده پان پراگ به شمار می روند.این 
مواد مخدر صناعی گاهی نیز در بسته بندی های 
آلومینیومی و کوچک مانند س��ماق و نمک های 
رس��تورانی با عک��س هنرپیش��ه های هندی و 
پاکستانی وارد کشور می شود و با ظاهری فریبنده 
و خوشبو، کودکان ونوجوانان را هدف می گیرد. 
پان ، قرن هاست به خاطر خاصیت نئشگی آور 
مصرف می شود و گفته می شود چهارمین ماده 
پرمصرف جهان پ��س از تنباکو، الکل و کافئین 
اس��ت که حداق��ل ده درصد جمعی��ت دنیا در 
کش��ورهای آسیای جنوب شرقی به ویژه هند و 

پاکستان، آن را مصرف می کنند.
ادامه در صفحه 2

گزارش

 حل مساله و مناقشه هسته ای و رفع مشکالت اقتصادی، در دستور کار دولت قرار گرفت و وعده داد که چرخش چرخ صنعت همراه با حرکت 
سانتریفیوژها باشد؛  لذا هدف دولت در دو موضوع سیاست خارجی و اقتصاد بود که در سیاست خارجی توانست بعد از دو و نیم سال وقفه، در بهترین 

شرایط توافق را امضا کند و کشور را از یک شرایط بحرانی خارج نماید؛ اما در موضوع داخلی که بحث اقتصادی مطرح بود ...

هفته دولت گرامی باد

دلواپسی تجار از آینده نرخ دالر

مهدی کرباسیان اعالم کرد:

اعطای تسهیالت 
۳۰۰ میلیاردتومانی 

به معادن
صفحه 6

حجم تجارت جهانی 
 به کمترین رقم 
در7 سال اخیر 

 میزان تجارت جهانی در ماه گذشته میالدی 
به کمترین رقم از سال ۲۰۰۹ میالدی به بعد رسید. 
به گزارش تفاهم به نقل از پایگاه خبری »س��ی ان 
ان مان��ی«، حجم تجارت جهانی در ماه گذش��ته 
میالدی یعنی جوالی نسبت به مدت زمان مشابه 
س��ال قبل از آن فقط یک دهم درصد رش��د نشان 
می دهد که این رقم از س��ال ۲۰۰۹ میالدی به بعد 
به عنوان ضعیف ترین رش��د گزارش شده است.

در همین حال صادرات اولین اقتصاد برتر جهان، 
آمریکا هم در ماه گذش��ته میالدی نسبت به مدت 
زمان مش��ابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافته است 
و توازن تجاری این کشور برای سومین ماه متوالی 
با کاهش روبرو می شود.همچنین آمارهای مرتبط 
با میزان تجارت در منطقه آمریکای التین از کاهش 
قاب��ل توجه در ماه جوالی حکای��ت دارد.به گفته 
برخی از تحلیلگران اقتصادی، تقویت دالر آمریکا 
در ماه گذش��ته میالدی موجب گران تمام ش��دن 
هزینه کاال برای کش��ورها دیگر ش��ده که این امر 
باعث سیر نزولی حجم تجارت جهانی شده است.

از جمله دیگر عوامل کاهش معامالت جهانی در 
ماه جوالی می توان به رش��د کن��د اقتصاد چین و 
برخی از کش��ورهای در حال توس��عه و همچنین 
کاهش تقاضا اشاره کرد. البته گروهی از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند که مس��ئله خ��روج انگلیس از 
اتحادیه اروپا می تواند کاهش حجم تجارت جهانی 

را تحت الشعاع خود قرار داده باشد.

تیتر سه

رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران با تش��ریح حرکت غیر 
اقتصادی دولت در تعیین نرخ ارز، از دغدغه فعاالن اقتصادی نسبت 
به آینده قیمت دالر خبرداد و گفت: سیاست ارزی دولت راه را برای 
افزایش قاچاق باز ک��رد. محمد الهوتی گفت: وزیر امور اقتصادی 
و دارایی طی روزهای گذش��ته اعالم کرده که افزایش نرخ ارز طی 
س��ال های گذش��ته کمتر از نرخ تورم داخلی و خارجی بوده و در 
یک س��ال حدود ۲.۵ درصد و در سال دیگر تنها ۴ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت، در حالیکه این موضوع به هیچ عن��وان به نفع تولید 
و صادرات کش��ور نیست؛ این در ش��رایطی است که وزیر اقتصاد 
از آن ب��ه عنوان یک دس��تاورد در کارنامه خود ی��اد می کند.رئیس 
کنفدراس��یون صادرات ایران افزود: به این عملکرد دولت، نقدهای 
جدی وارد اس��ت؛ چراکه با س��رکوب نرخ ارز و نگه داشتن آن با 
نوسان دو تا ۴ درصدی، عمال قانون برنامه پنجم توسعه که تکلیف 
کرده نرخ ارز متناسب با تورم داخلی منهای تورم خارجی، هر سال 
رشد کند، معطل مانده و به آن، بی توجهی شده است. نکته دیگر این 
است که وقتی در کشور، وزارت اقتصاد اذعان دارد که تورم در سال 
گذشته ۱۴ درصد بوده و رشد نرخ ارز ۴ درصد به ثبت رسیده، اگر 
تورم خارجی را هم به آن اضافه کنیم، عمال تولید ایرانی هر سال ۸ 
درصد در بازارهای جهانی گران تر ش��ده است و این دقیقا در تضاد 
ب��ا افزایش صادرات، رونق تولی��د و حمایت از آن و از همه مهمتر 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.وی تصریح کرد: به عقیده 
من تمام موضوعات مثبت اقتصادی دولت قابل تحسین است؛ ولی 
در مورد نرخ ارز به دلیل حساسیت هایی که در همه دولت ها وجود 
دارد و به نگرانی در مورد موضوعات اجتماعی دامن می زند، دولت 
اجازه نداد قانون برنامه پنجم توس��عه به درس��تی اجرا ش��ود و به 
همین دلیل، تولید ما قدرت رقابت را از دس��ت داده اس��ت؛ ضمن 
اینکه اگرچه صادرات کاهش نداشته، اما نتوانسته افزایشی متناسب 
با رش��د کش��ور را به دس��ت آورد.به اعتقاد الهوتی، وقتی نرخ ارز 
کمتر از تورم رشد کند، فرصت برای کاالهای قاچاق بیشتر می شود 
و رقابت برای واردات غیررسمی هم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین 

نکت��ه ای که وزیر اقتص��اد از آن به عنوان یک دس��تاورد مثبت یاد 
کردند،  یک نقد جدی را با خود همراه دارد.وی اظهار داش��ت: هم 
اکنون موضوع تک نرخی شدن ارز مطرح است و به تبع آن، دغدغه 
ج��دی و نگران کننده برای تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان بوجود 
آمده است که تک نرخی شدن ارز به عنوان دستاورد دولت، چطور 
قرار است اجرایی شود و کشف نرخ ارز یا تعیین قیمت واقعی آن 
به چه صورت خواهد بود؛ این در شرایطی است که با توجه به گفته 
وزیر، اگر نرخ ارز مبادله ای و بانکی، متناس��ب با نرخ ارز آزاد قرار 
گیرد باز هم ۸ درصد نس��بت به قیمت واقعی خود پایین تر اس��ت.
ب��ه گفته عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن 
تهران، اکنون کاالهای صادراتی ما گرانتر از کش��ورهای رقیب تمام 
می شود؛ بنابراین نرخ ارز هر عددی زیر قیمت ارز  آزاد قرار گیرد، 
تولید و صادرات لطمه خواهد دید و از همه مهمتر این که کش��ور 
در عمیق ترین رکود قرار دارد و افزایش نرخ ارز، یکی از مولفه هایی 
خواهد بود که می تواند کشور را از رکود در بخش صادرات خارج 
کند.وی اظهار داشت: اقدام دولت در پایین نگه داشتن نرخ ارز، در 
تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. البته سوال اینجا است که 
چط��ور می توان تضاد میان نگرانی های دولت از تبعات اجتماعی و 
اقتصادی و افزایش نرخ ارز را برطرف کرد که در پاسخ باید به این 
نکته اشاره کرد که اقتصاد، یک علم است که عدد و رقم و محاسبه 
می شناسد، بنابراین هیچ مصلحتی را در خود نمی پذیرد؛ پس وقتی 
که هدفگذاری رش��د ۸ درص��دی، تورم تک رقم��ی، صادرات ۵۰ 
میلیارد دالری یا اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی که در ۲۴ 
بند، تولید صادرات محور را مورد توجه قرار  داده، صورت می گیرد 
باید به این موضوع توجه ش��ود.الهوتی در ادامه با اشاره به سخنان 
رهبر انقالب در دیدار با اعضای هیات دولت نیز خاطرنش��ان کرد: 
مقام معظم رهبری مش��خصا اعالم کردند که مشوق صادراتی باید 
پرداخت شود تا صادرکنندگان انگیزه صادرات پیدا کنند، یعنی باید 
همه چیز را برای رشد صادرات مهیا کرد؛ پس موضوعات جانبی را 
نباید در مس��ائل کلی دخیل کرد و به دلیل برخی نگرانی ها، جلوی 

افزای��ش ن��رخ ارز را بگیریم.وی گفت: اگر دول��ت بتواند تورم را 
در ح��د ۲ درصد مهار کرده و ن��رخ ارز را دو درصد افزایش دهد، 
بهترین ش��رایط خواهد بود و کسی هم اعتراض نمی کند؛ اما زمانی 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان اعتراض می کنند که از س��ال ۸۰ 
تاکنون، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده؛ در حالیکه باید 
به مرور این اتفاق رخ می داد؛ این در شرایطی است که در مقطعی به 
دلیل نادیده گرفتن همین سیاست، رها شدن فنر نرخ ارز، تکانه های 
شدیدی به کشور وارد کرد که ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش 
داد؛ این لطمه باعث می ش��ود که قدرت خرید مردم به یکباره و به 
ش��دت کاهش یابد؛ لذا قانونگذار باید همه شرایط را در نظر گرفته 
و هر دولتی هم باید ملزم به اجرای قانون باشد.رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران خاطرنش��ان کرد: به هرحال دولت یازدهم کشور را 
در ش��رایطی تحویل گرفت که همه بهتر می دانند شرایط سخت و 
پیچی��ده ای به خصوص در حوزه موضوع��ات اقتصادی گریبانگیر 
کشور بود؛  تورم ۴۰ درصدی، بیکاری زیاد، قطع ارتباطات بانکی، 
کاه��ش قیمت نف��ت و پرداخت یارانه ها از جمله مس��ائلی بود که 
باعث شد دولت یازدهم در بدترین شرایط اقتصادی بعد از انقالب 
روی کار آمد.وی اظهار داشت: حل مساله و مناقشه هسته ای و رفع 
مشکالت اقتصادی، در دس��تور کار دولت قرار گرفت و وعده داد 
که چرخش چرخ صنعت همراه با حرکت سانتریفیوژها باشد؛  لذا 
هدف دولت در دو موضوع سیاس��ت خارجی و اقتصاد بود که در 
سیاس��ت خارجی توانس��ت بعد از دو و نیم سال وقفه، در بهترین 
ش��رایط توافق را امضا کند و کشور را از یک شرایط بحرانی خارج 
نمای��د؛ اما در موضوع داخلی که بحث اقتصادی مطرح بود،  دولت 
علیرغم توفیق در برخی بخش ها از جمله کاهش تورم، نتوانس��ت 
موضوع نرخ ارز را به س��مت تک رقمی ش��دن واقعی پیش ببرد.
الهوتی گفت: با توجه به اجرایی ش��دن برجام، حضور هیات های 
خارجی، کاهش رتبه ریس��ک پذیری کش��ور در رنکینگ جهانی و 
تسهیل شرایط کسب و کار، به نظر می رسد دولت باید در بخش ارز 

نیز حرکات صحیح و منطقی انجام دهد.

 سیر صعودی 
اجاره بها 

در حالیکه نرخ سود بانکی کاهش یافته و 
تورم تک رقمی ش��ده است اما بازهم اجاره بها 
سیر سعودی خود را طی می کند و آمار حکایت 
از رش��د قیمت ه��ا در هر فص��ل دارد. هرچند 
که رکود بازار مس��کن همچنان پابرجاس��ت و 
متقاضی��ان زی��ادی در بازار معامالت مس��کن 
حضور ندارند اما اجاره بها به روند س��ال های 
گذشته ادامه داده و هرفصل نسبت به فصل قبل 
افزایش قیمت را تجربه می کند. هرچند که این 
افزایش به نس��بت تورم رقم زیادی نیس��ت اما 
با وجود رکود مس��کن و کاه��ش تورم، بازهم 
رون��د صعودی را نش��ان می دهد.همواره یکی 
از موضوع��ات تاثیر گذار بر ب��ازار اجاره، نرخ 
سود بانکی عنوان می شد و فعاالن بازار مسکن 
اعتقاد داشتند که مالکان اجاره بهای دریافتی را 
برای نزدیک شدن به نرخ سودبانکی،  افزایش 
می دادن��د اما با کاهش نرخ س��ود به ۱۸ درصد 
هن��وز هم مال��کان حاضر به کاه��ش قیمت ها 
نیس��تند.همچنان که فصل نقل و انتقاالت بازار 
مسکن به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، 
اجاره بها نس��بت به سال گذشته روند صعودی 
داش��ته و آمار هم این موضوع را تایید می کنند، 
بطوریکه براس��اس آخرین آم��ار در دومین ماه 
تابستان شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر 
تهران و کل مناطق شهری نسبت به مردادماه ۹۴ 
به ترتیب ۹.۶ و ۹.۸ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین آمار نیمه دوم س��ال گذش��ته نش��ان 
می دهد که متوس��ط اجاره ماهیانه به عالوه سه 
درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع 
زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در سطح کل کشور، ۷۲ هزار و ۴۳۲ ریال 
بوده اس��ت که نس��بت به دوره قبل ۱.۳ درصد 
و نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل ۸.۴ درصد 
افزایش نشان می دهد.در میان استان های کشور 
بیش��ترین متوس��ط اجاره ماهانه به عالوه س��ه 
درصد ودیع��ه پرداختی برای اجاره هرمترمربع 
زیربنای مسکونی معامله شده ۱۶۶ هزار و ۷۸۷ 
ریال در اس��تان تهران و کمترین آن ۲۰ هزار و 
۹۷۴  ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده 
است.این در حالی اس��ت که تعداد مستاجران 
هم هر س��ال نس��بت به سال گذش��ته افزایش 
پیدا می کند. در واقع متقاضیانی که هرس��اله به 
واس��طه ازدواج، طالق و ی��ا دیگر عوامل وارد 
بازار مس��کن می شوند بدلیل اینکه توان ورود 
به بازار خرید را ندارند، به مس��تاجران افزوده 
می شود؛  بنابراین هرسال شاهد افزایش تعداد 

معامالت در این بخش هستیم.
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