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ص��اد ق خرازی د بی��رکل حزب ن��د ای ایرانیان :وقتی 
د ولت، د ولت مقتد ری نباش��د ، همه طغیان می کنند . 
چ��را د ر زم��ان جنگ و زم��ان آقای هاش��می اقتد ار 
د اشتیم قبول کنید  که نظارت الزم بر حوزه های مثل 
پتروشیمی، کشاورزی و امثال آن نیست. من کشاورز 
هستم؛ با وجود  اینکه پد رم روحانی است، کشاورز زاد ه 
محسوب می شوم. کش��ور هلند  ۱۲ د رصد  بزرگ تر از 
سه استان شمالی ماست. میزان بارش این سه استان 
هفت تا هش��ت د رصد  از استان بیشتر است. از لحاظ 
اقلیمی هم مثل هم هس��تند . هلند ی ه��ا با اقیانوس 
می جنگند  که آب کشورشان را نگیرد ؛ اما سال گذشته 
نزد ی��ک ۵۰۰ میلیارد  د الر صاد رات د اش��تند ، ولی د ر 
اس��تان مازند ران ما بحران اش��تغال ب��ی د اد  می کند . 
مسئولین خواب هستند . نمی بینند  مرد م از سیستان 
و بلوچستان به سمت شمال کشور مهاجرت می کنند . 
نابود  کنند ه اقتصاد ، کشاورزی است. اقتصاد ِ کشاورزی 
ما یعن��ی امنیت غذایی مرد م. د ول��ت فاقد  نظارت بر 
این حوزه اس��ت. سیب زمینی را کیلویی ۵۰۰ تومان 
می فروختن��د ، یک د فعه معاون وزیر، صاد رات س��یب 
زمین��ی را ب��از می کند . ب��ا این تصمی��م ۲۸ کارخانه 
سیب زمینی که د ر کش��ور باز شد ه بود  بسته می شد . 
االن س��یب زمینی ۵۰۰۰ تومان است. به کشاورز که 
چیزی نمی رس��د . د الالن مرد م را بیچاره کرد ند . تخم 
م��رغ را یک هفتم قیمتی که د ر ایران اس��ت می توان 
خرید . گوش��ت را یک پنجم قیمت فعلی باید  به مرد م 
د اد . چون فاقد  مد یریت هس��تیم، متأسفانه د چار فقر 
بین��ش د ر زمینه اقتصاد ی ش��د ه ایم.این مطلب را ما 

ننوشتیم شرق نوشت.

سید  فرید  موسوی طرحی را تقد یم مجلس کرد ه است 
که بر اساس آن کسانی که از مفاسد  اقتصاد ی یا اد اری 
مطلعند ، اگر موارد  را به ش��ورایی که به همین منظور 
تش��کیل خواهد  ش��د  اطالع د هند ، حمایت و تشویق 
می ش��وند  و به عب��ارت د یگر، د ر آین��د ه و د ر صورت 
تصویب نهایی، افشاکنند گان مفاسد  و تخلفات د ر ذیل 
چتر حمای��ت قانونی قرار گرفت��ه و د ر صورت اثبات 

فساد  از مشوق های مختلف برخورد ار خواهند  شد .

 مگر بخش خصوصی 

واقعی چه می خواهد ؟ 
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 عملکرد  ارزی 

بانک مرکزی منفی است
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 ونزوئال ،حساب نفتی 
خود  را به روسیه منتقل می کند 

 د الالن مرد م 
را بیچاره کرد ند 

 حمایت 
از افشاکنند گان مفاسد  

خد                      اوند                      ا د                      ر توفیق بگشا
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آنگال م��رکل، صد راعظم آلمان، به 
خاطر د ف��اع جانانه از رویکرد  چند  
جانبه به مس��ائل جهانی و حمایت 
از تصمیم اروپا برای پایبند  ماند ن 
به توافق هس��ته ای با ایران مورد  
تمجی��د  فراوان ق��رار گرفت.مایک 
پنس، معاون رئیس جمهور ایاالت 
متحد ه اما د ر این میان تحت تأثیر 
قرار نگرفت و انتقاد  آمریکا از اروپا 
را با ش��د ت بیش��تری اد ام��ه د اد .
نظرات مرکل د ر کنفرانس امنیتی 
مونیخ، که همایش ساالنه رهبران 
جهان و مسئولین عالی رتبه د فاعی 
و سیاست خارجی است، به د نبال 
روزهای رنجش و روابط س��رد  بین 
آمریکا و اروپا بر س��ر مسأله ایران 
برگ��زار می ش��ود .مرکل ب��ه گروه 
ش��رکت کنند ه د ر کنفرانس � که 
ش��امل بزرگترین هیئت آمریکایی 
با چند ی��ن تن از اعض��ای کنگره، 
ایوانکا ترامپ، پنس و د یگران است 
� گفت: با نگران��ی های آمریکا د ر 
مورد  بس��یاری از تالش های ایران 
برای افزایش قد رت خود  د ر منطقه 
موافق اس��ت.اما د ر حالی که اشاره 
کرد ، شکاف و تفاوت نظر با ایاالت 
متحد ه د ر مورد  توافق هس��ته ای 
ایران »من را به شد ت افسرد ه می 
کن��د «، از این توافق به عنوان یک 
کان��ال ارتباطی مهم با تهران د فاع 
کرد  و بر ضرورت د یپلماس��ی بین 

المللی تأکید  نمود .
ب��اال گرفتن د عوای آلمان و آمریکا 
بر س��ر مس��اله ایران د ر کنفرانس 
مونیخ  از آنجا شروع شد  که آنگال 
مرکل  گفت: »من برنامه موشکی 
بالس��تیک ایران را م��ی بینم، من 

ایران را د ر یمن می بینم و بیش��تر 
از همه، من ایران را د ر سوریه می 
بینم.« تنها پرسشی که بین ما د ر 
مورد  این مس��أله مطرح است این 
که آی��ا ما به هد ف مش��ترکی که 
انگیزه مش��ترک ما هم هس��ت به 
هد ف مش��ترک خود  ک��ه محد ود  
ک��رد ن پیش��روی ه��ای آس��یب 
رس��انند ه ایران است، با حذف تنها 
توافق باقی ماند ه کمک می کنیم؟ 
ی��ا می توانیم با نگه د اش��تن لنگر 
کوچکی که د ر اختیار د اریم، کمک 
می کنیم تا فش��ار را د ر موضوعات 
انگلیس،  ایجاد  کنیم؟آلمان،  د یگر 
فرانس��ه، چین، روس��یه و اتحاد یه 
اروپ��ا تالش ک��رد ه اند  ت��ا توافق 
۲۰۱۵ با ایران را از زمانی که د ونالد  
ترامپ، یکجانبه از سال گذشته از 
آن خارج ش��د ، همچنان زند ه نگاه 
اس��تد الل  ایاالت متحد ه  د ارند .اما 
می کند  ک��ه این توافق فقط زمان 
د سترس��ی احتمالی ایران به بمب 
اتمی را به تأخیر می اند ازد . پس از 
صحبت های مرکل، پنس اروپایی 

ها را برای پایان د اد ن به مشارکت 
خود  د ر معاهد ه هس��ته ای تشویق 
کرد  و ای��ران را »بزرگترین حامی 

تروریسم د ر جهان« خواند .
پنس گفت: »زمان برای ش��رکای 
اروپایی ما تمام ش��د ه اس��ت تا از 
تالش برای شکس��ت تحریم های 
آمری��کا علی��ه این رژی��م انقالبی 
خونین د س��ت برد ارند . زمان برای 
شرکای اروپایی ما فرارسید ه است 
تا د ر کنار ما و مرد م ایران، متحد ان 
و د وس��تان ما د ر منطقه بایستند . 
وقت آن رس��ید ه است که شرکای 
اروپایی ما از توافق هسته ای ایران 
خ��ارج شوند ."س��خنرانی مرکل با 
اس��تقبال گ��رم روبه رو ش��د ، د ر 
حالی که پینس با تشویقی مؤد بانه 
بد رقه ش��د .د انیال ش��وارتزر، مد یر 
اتحاد یه  خارج��ی  روابط  ش��ورای 
اروپا د ر توییتر، د ر مورد  سخنرانی 
مرکل نوشت: »این یک سخنرانی 
ب��زرگ و به ق��ول مع��روف همان 
س��خنرانی مرکل��ی ب��ود . چند ین 
د قیقه تش��ویق ایستاد ه برای تعهد  

قد رتمند  به کنار هم نگاه د اش��تن 
تک��ه های نظم )جهان��ی( و کار بر 
روی نظ��م اروپایی و )بین المللی( 
 که موقعیت های برد  � برد  را ایجاد  

می کند .«
ج��و باید ن، مع��اون رئیس جمهور 
پیش��ین ای��االت متح��د ه، که د ر 
هن��گام مذاک��ره د ر م��ورد  توافق 
هس��ته ای ایران د ر کاخ سفید  بود 
از شیوه د یپلماتیک همیشگی خود  
خارج شد  تا از مرکل تشکر کرد ه و 
از توافق هس��ته ای ایران به عنوان 
»توافقی مهم« د فاع کند .باید ن به 
گروه شرکت کنند ه گفت، بسیاری 
از آمریکایی ه��ا با رویکرد  »اول از 
همه آمریکا«ی د ولت ترامپ موافق 
نیستند .وی پس از سخنرانی پنس 
گفت: »شما امروز د ر مورد  رهبری 
بسیار شنید ه اید ، اما د ر تجربه من 
رهبری تنها د ر صورتی وجود  د ارد  
که کس و کس��انی با ش��ما همراه 
باش��ند . رهب��ری د ر نب��ود  افراد ی 
که با ش��ما همراهی د اشته باشند  

رهبری نیست.«

د ر کنفرانس مونیخ

آنگلا مرکل 
کولاک کرد 

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی 
ایران، معتقد  اس��ت :د ر یک س��ال اخیر بیش از اینکه مش��کالت 
غیرمترقبه، تحریم و کمبود  منابع بر اقتصاد  کش��ور و کس��ب وکار 
فعالن اقتصاد ی اثر گذاش��ته باش��د ، تصمیم گیری های اش��تباه و 
بخش��نامه های متعد د  و متناقض بود ه که مشکل آفرین شد ه است.

اقتصاد  و فعاالن اقتصاد ی ایران د ر یک سال اخیر با برخی مشکالت 
غیرقابل پیش بینی مواجه شد ند  و د ر این میان مسئله خروج آمریکا 
از برجام و تش��د ید  تحریم ها نیز بر محیط کس��ب وکار کش��ور اثر 
گذاش��ت اما باید  پذیرفت که اقتصاد  ای��ران بیش از آن که متاثر از 
تحریم ها و کمبود  منابع باشد ، اسیر تصمیم گیری های نسنجید ه و 
شتاب زد ه است. مهم ترین نتیجه این وضعیت، ایجاد  بی اعتماد ی د ر 
کشور بود  که مطمئناً همه سرمایه گذاران را د ر حالت صبر و انتظار 
قرار می د هد ؛ موضوعی که بد ون ش��ک د ر مسائل اقتصاد ی کشور 
اثرگذاری جد ی د ارد .به د لیل ش��تاب زد گی د ر تصمیمات و صد ور 
بخشنامه ها، نه تنها نتوانستیم د ر مقابل تحریم ها تسهیالتی فراهم 
کنیم بلکه ناخواسته د ر برخی زمینه ها به اثرگذاری تحریم ها کمک 
کرد یم. به گونه ای که بررس��ی مسائل موجود  د ر فضای کسب وکار 
نش��ان می د هد  د ر شرایط فعلی ش��اخص ها جابجا شد ه اند ؛ اگر د ر 
گذش��ته بحث منابع بانکی و کمبود  نقد ینگی مهم ترین مش��کل 
فعاالن اقتصاد ی بود ، اکنون بی ثباتی قوانین و صد ور بخشنامه های 
متعد د  د ر رد یف اول مش��کالت فعاالن اقتصاد ی قرار گرفته است. 
ات��اق ایران به نمایند گی از بخش خصوصی د ر زمان های مناس��ب 
تمام راه حل های کارشناسی خود  را پیشنهاد  کرد ه اما شاهد  توجه 
جد ی به پیشنهاد های بخش خصوصی د ر این زمینه نبود ه ایم.اعتقاد  
فعاالن بخش خصوصی بر آن است که باوجود  تشد ید  تحریم های 
ظالمانه، فرصت مس��اعد ی نیز برای رشد  تولید  و صاد رات به وجود  
آمد ه اس��ت اما این فرصت ها را با تصمیمات عجوالنه و اش��تباه از 
د س��ت می د هیم. ب��ه ویژه د ر بخش تولید  که ام��روز می توان اد عا 
کرد  د یگر قاچاق نمی تواند  رقیب جد ی آن باش��د ، د ر عمل به جای 
اس��تفاد ه از ای��ن فرصت ه��ا، د ر از د س��ت د اد ن فرصت ها فعال تر 
هس��تیم و فرصت خوب فراهم ش��د ه برای تولید  و ص��اد رات را از 
د ست می د هیم.فارغ از این، ما د ر حوزه تخصیص منابع نیز د رست 
عمل نمی کنیم و د ر شرایطی که با محد ود یت منابع مواجهیم، د ر 
نحوه توزیع همین منابع اشکاالت فراوانی د اریم که اثرات آن باالتر 
از کمبود  منابع اس��ت. فعالیت بخش خصوص��ی نیازمند  ثبات د ر 
تصمیم گیری ها و قوانین است. اقتصاد  ایران امروز نیازمند  د وری از 
تصمیم های شتاب زد ه است. اقتصاد  ایران نیازمند  پیش بینی پذیری 
است. هد ف از تحریم ها شکستن قامت اقتصاد  ایران و سلب اعتماد  
فعاالن اقتصاد ی و ازهم گسیختگی بین فعاالن اقتصاد ی و مسئوالن 

است؛ نگذاریم چنین اتفاقی رخ د هد .

بلای جان اقتصاد  ایران

بر اس��اس گزارش تفری��غ ماد ه واحد ه 
بود جه سال ۹۶ تنها ۳۸ د رصد  احکام 
قانونی آن اجرا شد ه. ۴۶ د رصد  احکام 
به طور کامل یا بخش��ی از آن رعایت 
نش��د ه و از هم��ه مهم ت��ر ۱۶ د رصد  
احکام بود جه فاقد  عملکرد  است وضع 
اجرای بود جه د ر س��ال ۹۵ هم بد تر از 
این اس��ت. باز گ��زارش تفریغ بود جه 
سال ۹۵ حاکی است؛ فقط ۲۰ د رصد  
اح��کام تبصره های ماد ه واحد ه به طور 
کامل اجرا ش��د ه. ۶۵ د رصد  آن کامل 
اجرا نشد ه یا بخش��ی از آن اجرا شد ه 
و ۸ د رصد  هم فاقد  عملکرد  است.ماد ه 
واح��د ه بود جه از د و ع��د د  پیش بینی 
د رآمد  ه��ا و برآورد  هزینه ها تش��کیل 
ش��د ه که اصل بود جه وف��ق ماد ه یک 
قانون محاس��بات عموم��ی همین د و 

عد د  است. تبصره هایی که به آن اضافه 
می ش��ود  یا ماهیت برنام��ه ای د ارد  یا 
بود جه ای، اگر ماهی��ت برنامه ای د ارد  
برنام��ه آن قباًل ب��ه تصویب مجلس و 
تأیید  ش��ورای نگهبان رس��ید ه و اگر 
برنام��ه ای جد ید  اس��ت که د ولت حق 
ند ارد  هنگام ارائه الیحه بود جه، برنامه 
بی��اورد  یا برنامه اصلی را د ور بزند . اگر 
بخش��ی از تبصره ها ماهیت بود جه ای 
د ارد ، ارقام و اعد اد  آن د ر جد اول آمد ه 
و نیازی نیس��ت د ر قالب تبصره آورد ه 
شود .د ر حقیقت بررسی بود جه باید  به 
جد اول و صحت و س��قم اعد اد  و ارقام 
پیش بین��ی د رآمد  ها و برآورد  هزینه ها 
اختصاص یابد . که این کار د ر مجلس 
ی��ا صورت نمی گیرد  ی��ا تأمل و د قتی 
به آن مبذول نمی گرد د . س��ّر معیوب 

بود ن بود جه د ر همین واقعیتی اس��ت 
که هر س��ال تکرار می شود  و به د لیل 
اینکه باالخره مملک��ت باید  بود جه ای 
د اش��ته باش��د  نمایند گان و ش��ورای 
نگهب��ان د ر یک وضعی��ت اضطراری 
مجبور می شوند  آن را تصویب و تایید  
کنند .نتیجه تصویب غیر شفاف چنین 
د رآمد  های  مان��د ن  بود جه ای مجهول 
واقع��ی و هزینه ه��ای واقعی کش��ور 
اس��ت. وقت��ی د رآمد  و هزین��ه واقعی 
کش��ور مجهول ماند  به ط��ور طبیعی 
کس��ر بود جه ه��م غیر واقعی اس��ت. 
برای تأمین این کسری یا اوراق قرضه 
منتشر می کنند  یا پول بد ون پشتوانه 
چ��اپ می کنند  یا قیم��ت ارز و طال را 
ب��اال و پایی��ن می برند .خروجی چنین 
 بود جه ه��ای معیوب��ی، ت��ورم، گرانی

بیکاری، فقر د رآمد ی د هک های پایین 
جامع��ه، کاهش ارزش پ��ول ملی و ... 

است. به این د ور باطل باید  روزی پایان 
د اد . راه حل آن د ر قوانین باالد س��تی و 
پایین د س��تی »برنام��ه« و »بود ج��ه« 
آمد ه اس��ت. اگر به آن ه��ا د قیق عمل 
شود . بود جه ای شفاف خواهیم د اشت 
که ساختار آن با بود جه های سال های 
اخیر کاماًل متفاوت اس��ت. آیا د ولت و 

مجلس حاضرند ، نه د ر بود جه ۹۸ که 
وقت آن گذش��ته اس��ت بلکه، از سال 
۹۹ د س��ت به اصالح س��اختار بود جه 
بزنن��د . اگر ع��زم آن را د ارن��د  باید  از 
اول س��ال ۹۸ این کار را شروع کنند . 
این مطلب را ما ننوشتیم محمد کاظم 

انبارلویی د ر رسالت نوشت.

خروجی  بود جه معیوب 

2
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وزیر جهاد  کشاورزی د ر خصوص افزایش 
قیمت گوشت قرمز و نحوه توزیع آن گفت: 
مسئولیت کنترل بازار با ستاد  تنظیم بازار 
است؛ گوش��ت قرمز به میزان کافی حتی 
بیش از س��ال گذشته نیز وارد  کشور شد ه 
و این روند  اد امه خواهد  د اشت.وزیر کابینه 
د وازد هم د ر پاسخ به این پرسش خبرنگار 

خانه ملت مبنی بر اینکه آیا قیمت گوشت 
قرم��ز کاهش پید ا می کن��د ، گفت: قیمت 
گوش��ت وارد اتی پایین اس��ت؛ قیمت هر 
کیلو گوشت شقه د ر بازار تهران ۸۰ هزار 
تومان و د ر استان ها ۷۵ هزار تومان است. 
متأسفانه گوش های فیله و خاص گران تر 
هستند . امید وارم با روند  موجود  قیمت ها 

به تد ریج تثبیت ش��وند  و نه تنها افزایش 
قیمتی ایجاد  نشود  بلکه کاهش قیمت نیز 
د اشته باشیم.محمود  حجتی د رباره برخی 
اد عا ه��ا مبنی ب��ر اینکه می توان گوش��ت 
قرم��ز به قیمت ۲۷ ه��زار تومان از هرات 
وارد  ک��رد ، تأکید  نمود : اگر می توانند  وارد  
کنند  مش��کلی نیست؛ می توانند  با قیمتی 

که س��ازمان حمای��ت تعیی��ن می کند  از 
هرات گوشت وارد  کنند ، هیچ محد ود یتی 
نیست و نبود ه است. وزیر جهاد  کشاورزی 
د ر پاسخ به اینکه وارد ات گوشت به قیمت 
۲۷ هزار تومان از هرات امکان پذیر است 
گفت: حرف بس��یار زد ه می شود  باید  د ید  

افراد  مد عی د ر عمل چه می کنند .

اخیراعبد الناص��ر همتی، رئی��س کل بانک 
مرک��زی، ب��ا حض��ور د ر ی��ک گفت وگوی 
تلویزیونی بروز ابرتورم و رش��د  نقد ینگی د ر 
س��ال ۹۸ را به طور تلویحی رد  کرد . به د نبال 
کنت��رل نرخ ارز اظه��ارات او طی هفته های 
اخیر رنگ و بوی امید  پید ا کرد ه اس��ت. د ر 
حالی ک��ه این روزها بیش��تر اقتصاد د انان و 
کارشناسان هش��د ارهایی را نسبت به رشد  
لجام گس��یخته تورم، صعود  د وباره نرخ ارز و 
خواب تولید  کش��ور به د نبال رکود  اقتصاد ی 
مطرح می کنند  .جمشید  پژویان، اقتصاد د ان 
د ر این باره معتقد  است: آقای همتی)رئیس 
کل بانک مرکزی( اقتصاد د انی اس��ت که د ر 
د انشگاه تهران فارغ التحصیل شد ه  و مد رک 
د کت��ری اقتص��اد  خ��ود  را از این د انش��گاه 

د ریافت کرد ه اس��ت. قطعا او هم مانند  همه 
اقتصاد د ان��ان می د ان��د  زمانی ک��ه عرضه و 
تقاضا متوازن نباش��د  و ب��ه هر د لیلی اعم از 
سیاست های انحصاری برخی تولید کنند گان 
و عرضه کنن��د گان د ر ف��روش کاال، احتکار 
گرانفروشی و... تقاضا از عرضه پیشی بگیرد  
انتظ��ار تورمی ایجاد  می ش��ود . ب��ه عبارت 
د یگر هر گاه تولید  و عرضه پاس��خگوی نیاز 
اقتصاد ی کشور نباشد  د ر آن زمان یک نوع 
رقاب��ت بی��ن متقاضیان به وج��ود  می آید  تا 
بتوانند  کاال، محص��ول یا خد مات مورد  نیاز 
روزان��ه را د ر اختیار خود  بگیرن��د . این کار 
نتیج��ه ای جز باالبرد ن قیم��ت کاال و ایجاد  
تورم ند ارد . وضعیت کش��ور ما ماه هاست که 
نشانگر بروز یک تورم ش��د ید  است. تورمی 
که اکنون هم د ر حال رخ د اد ن است. این امر 
به این موض��وع بازمی گرد د  که طرف عرضه 
قد رت پاس��خگویی به متقاضیان را ند ارد . از 
سوی د یگر به د لیل اینکه نقد ینگی د ر د ست 
مرد م د ر طول هشت سال گذشته بسیار زیاد  
ش��د ه اس��ت، خود  باعث بروز تورم بیشتری 
می ش��ود . اگر ش��د ت تحریم ها افزایش پید ا 
کند  و ما توان وارد ات کاالهای واسطه ای که 
برای اقتصاد ، به وی��ژه صنایع اهمیت باالیی 
د ارد  را از د ست بد هیم، تورم بیش از این هم 

افزایش می یابد . به د نبال این اتفاق بس��یاری 
از تولید ات توقف پید ا می کند  و ممکن است 
با کمب��ود  بعض��ی از کاالها مواجه ش��ویم. 
بد یهی است که کاهش عرضه و کمبود  کاال 
یک تورم و گرانی غیرقابل کنترل را به د نبال 
خود  م��ی آورد . بخش��ی از افزای��ش قیمت 
کااله��ا به این د لیل اس��ت که توزیع د رآمد  
د ر اقتصاد  ایران به صورتی است که هر چند  
عد ه ای به سختی می توانند  قوت روزانه خود  
را تامین کنند ، ولی کس��انی د ر این کش��ور 
حضور د ارند  که به هر د لیلی د رآمد ی باالیی 
به د س��ت می آورند  که بحث د رب��اره آن د ر 
ای��ن مق��ال نمی گنجد . د ر این ش��رایط که 
چنین ش��کاف د رآم��د ی به وجود آمد ه صرفا 
بخ��ش پرد رآم��د  جامع��ه موفق ب��ه تامین 
نیازه��ای خود  می ش��ود . بنابراین باید  گفت 
که پیش��گویی د رباره وضعیت اقتصاد  ایران 
د ر س��ال آیند ه وابس��تگی زیاد ی به مسائل 
سیاس��ی و تحریم د ارد . باید  د ید  آیا ایران و 
اتحاد یه اروپ��ا می توانند  راهی برای د ورزد ن 
سیاس��ت های د ول��ت آمریکا پی��د ا کنند  یا 

خیر؟ از س��وی د یگر تع��د اد ی از خرید اران 
نفت ایران راه خود  را از آمریکا جد ا کرد ه اند  
و تمایل��ی چند انی ب��رای همراهی با ترامپ 
ند ارند ، توانایی این کش��ورها د ر خرید  نفت 
ای��ران نیز موضوع مهمی د یگری اس��ت که 
می تواند  د ر اد امه وضعیت اقتصاد ی کش��ور 

تاثیر مهمی بگذارد . 
اگر مس��ئوالن ما بتوانن��د  از طریق صاد رات 
نف��ت و د یگر کاالها مناب��ع ارزی مورد  نیاز 
کش��ور را تامین کنند  می توان چش��م اند از 
روش��نی را متصور ش��د . با این حال شرایط 
به گونه ای اس��ت ک��ه انتظار می رود  فش��ار 
افزایش قیمت ها باقی بماند .برای تحقق این 
مهم، یعن��ی انتقال نقد ینگی س��رگرد ان به 
س��مت بازارهای مولد ، باید  تحول ساختاری 
د ر سیاس��ت های اقتصاد ی به وجود  بیاید . با 
خرد ه سیاست هایی که بانک مرکزی به اجرا 
گذاشته اس��ت نباید  انتظار د اشت یک شبه 
رونق به بازارهای مولد  بازگرد د . برای هد ایت 
نقد ینگی به س��مت این بازاره��ا ابتد ای امر 
الزم اس��ت بخش تولید ی کش��ور بهره وری 
خود  را افزایش د هد  و بازد هی کم ریسکی از 
خود  نشان د هد . حال همانطور که اشاره شد  
برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب 
نقد ینگ��ی به این س��مت نیاز ب��ه تحوالت 
س��اختاری د ر اجرای سیاست های اقتصاد ی 
اس��ت و د ر غیر این ص��ورت نمی توان امید  
چند انی به بازگش��ت رونق و خروج سرمایه 

از بازارهای غیرمولد  د اشت.

رض��ا رحمانی وزیر صنعت  د ر حاش��یه چهل و س��ومین 
جلس��ه هیأت نماین��د گان اتاق بازرگانی ای��ران د ر جمع 
خبرنگاران د ر پاس��خ به پرس��ش یک��ی از خبرنگاران که 
»وزارت صنعت بیشتر به د نبال منفعت خود روسازان بود ه 
تا مرد م« با رد  این اد عا گفت: این س��ؤالتان تهمت است 
سؤال نیست؛ به هر حال کارگروه های تخصصی و قانونی 
د ر خص��وص قیمت خود رو، تصمی��م می گیرند  و افزایش 
قیم��ت، فرایند  خود ش را د ارد . خود روس��ازان باید  از این 

رکورد  خارج می شد ند ، چراکه افزایش تیراژ یعنی افزایش 
پاس��خ د هی به تعهد ات و این یعن��ی افزایش تولید ی که 
منجر به کاهش قیمت خواهد  ش��د ؛ ل��ذا ما روی حقوق 
م��رد م و انجام تعهد ات قطعی و غیرقطعی خود روس��ازان 

پافشاری د اشتیم.
 د ر حال حاضر هیچ مجوزی برای پیش فروش محصوالت 
صاد ر نشد ه است. همه می د انند  مشکالتی وجود  د اشت که 
تعهد ات د ر موعد  مقرر انجام نش��د . افزایش قیمت شامل 

تعهد ات قبلی نمی شود . ش��ما ناراحتید  که خود روسازی 
راه افتاد ه؟

بیژن زنگنه وزیر نفت د ر مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه د ر اجرای یک پروژه »نتیجه نهایی« مهم اس��ت، 
اظهار د اش��ت: هد ف مان این بود  که د ر صورت بازگشت 
تحری��م به د لیل کمبود  و ناتوانایی د ر تولید  این فرآورد ه 
با مش��کل روبه رو نشویم. هم اکنون بنزین مثل نان شب 
است و کشور نمی تواند  د و ساعت ند اشتن بنزین را تحمل 
کن��د . ما با زحمات زیاد  توانس��تیم د ر ۶ ماهه نخس��ت 
امس��ال د ر زمینه تولید  بنزین به تعاد ل برسیم. د ر سال 
گذش��ته روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد  کشور شد ه 

است، اما امسال از مهرماه هیچ بنزینی وارد  کشور نشد ه 
اس��ت، د ر واقع د ر تولید  بنزین خود کفا شد ه ایم و وضع 
ذخایرمان بهبود  یافته اس��ت. د ر بود جه سال آیند ه هم 
برای وارد ات بنزین پیش بینی ند اش��ته ایم. زنگنه، تولید  
بنزین کش��ور د ر سال ۹۱، حد ود  ۵۲ میلیون لیتر است 
که به این رقم ۴۳ میلیون لیتر افزود ه ش��د ه اس��ت.هم 
اکنون تولید  روزانه بنزین کش��ور به ۹۵ میلیون لیتر د ر 
روز رسید ه که نش��ان د هند ه افزایش ۸۳ د رصد ی است. 
افزایش این میزان بنزین د ر تاریخ کشور بی سابقه است.

سید سلمان سامانی با بیان اینکه خانه احزاب 
که د ر د ولت گذش��ته تعطیل ش��د ه بود  د ر 
د ولت یازد هم ب��ه عنوان یک نهاد  تأثیرگذار 
با ترکیب س��ه فراکس��یون اص��الح طلب و 
اصولگرا و مس��تقل د ر راس��تای حمایت از 
توس��عه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی 
راه ان��د ازی ش��د ، اظه��ار کرد : ب��ا همکاری 
و اس��تقبال گروه ها و اح��زاب تاکنون د فاتر 
استانی خانه احزاب د ر چهارد ه استان کشور 

فعالیت خود  را آغاز کرد ه اند . 
تد وین ش��یوه نامه فعالیت جبهه های حزبی 
د ر د ولت یازد هم د ر راس��تای شفاف سازی و 
قاعد ه مند  کرد ن فعالیت های سیاس��ی مهم 

اس��ت. د ر د ولت تد بیر و امید  با د رخواس��ت 
تأس��یس چهل حزب جد ید  موافقت ش��د ه 
اس��ت ک��ه از این تع��د اد  ۲۵ ح��زب مجوز 
فعالیت د ائم د ریافت کرد ه اند  و پانزد ه حزب 
جد ید  د یگ��ر ضمن د ریافت مج��وز فعالیت 
موقت د ر حال طی مراحل قانونی و تشکیل 
د فاتر اس��تانی به منظور د ائمی کرد ن مجوز 

خود  هستند . 
همچنین س��الیانه ش��صت کنگره حزبی با 
حضور ناظران وزارت کش��ور برگزار می شود  
ک��ه تغیی��رات آن ها توس��ط وزارت کش��ور 
نظارت و ثبت و د ر روزنامه رسمی کشور هم 

منتشر می شود .

چهل حزب جد ید  �اتسیس می شود 

مد عیان وارد ات گوشت 2۷ هزار �ومانی 

بروز ابر�ورم  

د ر سایه رقابتی شد ن �قاضا

 این سؤالتان �همت است، سؤال نیست

بنزین مثل نان شب است

نمایند گان د ر نشست علنی مجلس د ر جریان بررسی بند  ۶ طرح یک فوریتی اصالح 
قانون بود جه سال ۱۳۹۷ کل کشور، پس از استماع اظهارات مخالفان و موافقان، این 
بند  را برای بررس��ی و اصالحات بیش��تر با ۱۴۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۰۶ نمایند ه حاضر د ر صحن موافقت کرد ند . بند  ۶ طرح مذکور 
د ر رابطه با این بود  که بانک مرکزی جمهوری اس��المی همانند  د ستگاه های د ولتی 
و بانک ها نسبت به واریز مالیات علی الحساب و سود  سهام بود جه مصوب به صورت 
یک د وازد هم د ر هر ماه اقد ام کند . د ر این رابطه، عبد الناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی با مخالفت نسبت به بند  ۶ طرح اصالح قانون بود جه ۹۷، گفت: د ر این طرح 
۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد  تومان س��ود  از بابت خرید  و فروش ارز برای بانک مرکزی 
پیش بینی شد ه که قطعا اگر این بند  د ر مجلس تائید  و تصویب شود  بانک مرکزی 
مجبور اس��ت که بابت سود  محقق نشد ه، مالیات بپرد ازد . اجرای بند  ۶ طرح اصالح 
قانون بود جه ۹۷ قطعا موجب افزایش ۶ تا ۷ د رصد ی پایه پولی و نقد ینگی د ر پایان 
سال می شود . نتیجه عملکرد  ارزی بانک مرکزی حد ود  ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد  تومان 
منفی بود ه است، به هیچ وجه بانک مرکزی به د رآمد  های پیش بینی شد ه مجلس 
د س��ت نخواهد  یافت و قطعا د ر نظر گرفتن چنی��ن اعتباراتی د ر بود جه برای بانک 

مرکزی اقد امی اشتباه است. 

س��ازمان هد  فمن��د  ی یارانه ه��ا اع��الم 
اع��الم  و  ثبت ن��ام  س��امانه  ک��رد  : 
 نیازمن��د  ی یاران��ه نق��د  ی به نش��انی

اس��ت.د  ر   جعل��ی   yaraneh.com
اطالعیه سازمان هد  فمند  ی یارانه ها آمد  ه 
است: سامانه ثبت نام و اعالم نیازمند  ی 
 yaraneh.com یارانه نقد  ی به نشانی
ک��ه اقد  ام به د  ریاف��ت اطالعات هویتی 
شهروند  ان از جمله؛ کد  ملی سرپرستان 
خان��وار، تع��د  اد   اعضای خان��وار، میزان 
د  رآمد   و همچنین اطالعات کارت بانکی 
شامل: شماره کارت، شماره حساب، رمز د  وم، تاریخ انقضا کارت و cvv۲ را می کند   
و پیامک های ارسالی از شماره ۵۰۰۰۱۴۵ جعلی بود  ه و هیچگونه ارتباطی با سازمان 
هد  فمند  ی یارانه ها و پرد  اخت یارانه ند  ارد  .شهروند  ان از هرگونه مراجعه به این سامانه 

و ثبت اطالعات خانوار خود   د  ر آن جد  ا خود  د  اری کنند  .

عیسی کالنتری معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: وزارت نیرو بزود  ی تکلیف استان ها 
را د  ر خصوص سهمیه آب روشن می کند 
از همی��ن رو نباید   مرد  م را وارد   منازعات 
و معرک��ه آب کنیم.همگان باید   بپذیرند   
که منابع آب کشور بسیار محد  ود   است و 
باید   برای مقابله با این بحران، آب کمتری 
مصرف کنیم.د  ر مقامی نیستیم که به هر 
منطقه هرچق��د  ر آب نیاز د  ارد   تخصیص 
د  هیم، بلکه وزارت نیرو که متولی توزیع 
آب د  ر کشور است با توجه به محد  ود  یت منابع و براساس قانون توزیع عاد  النه آب 
تکلیف استان ها را مش��خص می کند  . مشکل آلود  گی هوا، خشکید  گی جنگل ها و 
مش��کالت زیس��ت محیطی ناش��ی از کم آبی به مصرف بی رویه آب د  ر سال های 
گذشته و تصمیمات ناد  رست اقتصاد  ی باز می گرد  د  د  ر چهل سالگی انقالب اسالمی 
د  ر بخش های بس��یاری د  س��تاورد   های خوبی کس��ب کرد  ه ایم که قابل مقایسه با 
کشور های د  یگر نیست.برخی کاستی هایی نیز وجود   د  ارد   و د  ر عین حال هم نباید   
تقصیر را به گرد  ن د  یگران اند  اخت بلکه با اصالح این مشکالت زمینه را برای توسعه 

پاید  ار د  ر کشور فراهم کنیم.

هشد ار
سامانه جعلی یارانه نقد ی

مرد م را وارد  معرکه آب نکنید 

عملکرد  ارزی بانک مرکزی منفی است

تحلیلیات

الکس��اند  ر آفاناس��یف، مد  یر عامل بورس مسکو، معتقد   است، طال جایگزین بسیار 
خوبی برای س��رمایه گذاری به جای د  الر اس��ت. وی پیشنهاد   د  اد  : طال را به عنوان 
جایگزینی برای د  الر به مرد  م پیش��نهاد   می د  هم. آفاناسیف اد  امه د  اد  : سرمایه د  اران 
خیل��ی محافظه کار د  الر می خرند   و آن را زیر بالش��ت خود   نگهد  اری می کنند   که 
این مسئله اصال امنیت ند  ارد  . مرد  م روسیه فعالیت خود   د  ر حوزه سرمایه گذاری را 
افزایش د  اد  ه و به طور شگفت انگیزی منطقی عمل می کنند  . روسیه د  ر سال ۲۰۱۷ 
با افزایش ۶ د  رصد  ی تولید   طال، به سومین کشور تولید   کنند  ه طال د  ر جهان تبد  یل 
شد   و د  ر ماه های بین ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ نیز ۲۶۵ تن طال تولید   کرد  ه است.

د الرها را تبد یل به طال کنید 
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د  رخواس��ت  واقع��ی  خصوص��ی  بخ��ش 
پیچید  ه ای ند  ارد   ج��ز اینکه خود  تحریمی ها 
برد  اشته ش��ود  ، روند   گرفتن مجوزها تسریع 
بخش��ید  ه ش��ود   و کس��انی که قد  رت را د  ر 
د  س��ت د  ارند  ،  جلوی رش��وه و رانت و فساد   
بایستند  . بخش خصوصی واقعی صرفا انتظار 
د  ارد   که سیاست های حمایتی د  ر د  ستور کار 
قرار بگی��رد   نه اینکه همواره برای این حوزه 
مانع تراشی شود  .خطر بیکاری خیلی جد  ی تر 
از چیزی است که احتماال د  ر تصور ما وجود   
د  ارد  . ساالنه حد  ود   یک میلیون فارغ التحصیل 
د  انش��گاهی به بازار کار پمپاژ می ش��ود  . این 
د  ر حالی اس��ت که د  ر ح��ال حاضر و طبق 
آخری��ن آمار، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم 
د  ر د  انش��گاه مشغول به تحصیل هستند  . د  ر 
کن��ار این اعد  اد  ، بی��ش از ۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر بیکار د  ر این کشور وجود   د  ارند   که 
هیچ ش��غلی ند  ارند   و از طرف��ی بین ۲ تا ۳ 
میلیون نفر هم بیکار به عنوان حاش��یه  د  ور 
و نزد  یک نرخ بیکاری اعالم ش��د  ه اند  ، به این 
معنا که این افراد   اگرچه فاقد   شغل نیستند   
اما شغل پاید  ار ند  ارند   و به صورت موقتی یا 
پاره وقت به کار مش��غول  اند  . جمع این اعد  اد   
به ما چه می گوید  ؟ د  ر یکی، د  و س��ال آیند  ه 
عمال با یک سیل بیکاری ۱۰ میلیون نفری 
د  ر بازار کار مواجه خواهیم ش��د  ، سیلی که 
د  یگر مهارش��د  نی نیست.  تحریم ها وخامت 
بیکاری د  ر کشور را تشد  ید   خواهد   کرد   چرا 
که پیش بینی می شود   رش��د   اقتصاد  ی بین 
۰.۵- و ۲.۵- باش��د  . د  ر چنین شرایطی هم 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رخ می د  هد   و 
هم میزان س��رمایه گذاری خارجی د  ر کشور 
پایی��ن می آی��د   و وضعی��ت نگران کنند  ه ای 
برای سال آیند  ه ایجاد   خواهد   کرد  . از طرف 
د  یگر متاس��فانه د  ر بخ��ش خصوصی ما هم 
هیچ تحول جد  ی د  ر سال های اخیر صورت 
نگرفته اس��ت. فض��ای کس��ب و کار همان 
اس��ت که بود   و هیچ بهبود  ی به خود   ند  ید  . 

بخش خصوصی هنوز که هنوز اس��ت سهم 
د  رس��تی د  ر اقتص��اد   کش��ور ن��د  ارد   و برای 
پیشروی نه فقط د  ر اشتغال زایی بلکه د  ر هر 
حوزه ای با هزار یک مانع مواجه می ش��ود  .از 
سال ۸۴ مثال کشور د  ر تالش است که اصل 
۴۴ را اج��را کند  ؛ تالش های بی نتیجه ای که 
توانس��ته کمتر از ۱۵ د  رصد   اقتصاد   کش��ور 
را به بخش خصوصی واقعی بس��پارد  . حتی 
می ت��وان گفت که بخ��ش خصوصی واقعی 
هن��وز حتی ش��کل نگرفته اس��ت. د  ر حال 
حاض��ر تنه��ا یک��ی، د  و نه��اد   مه��م بخش 
خصوصی مثل ات��اق بازرگانی و اتاق تعاون 
د  اریم که متاسفانه این نهاد  ها هم به نحوی 
رگه های��ی از د  ول��ت د  ر آن ها وج��ود   د  ارد  . 
بخش��ی از بنگاه های ما تا ام��روز، نیمه فعال 
و تقریبا تعطیل ش��د  ه اند  . بخش��ی د  یگر هم 
به زود  ی به این سرنوش��ت د  چار می ش��وند  . 
سال آیند  ه سال سختی برای جوانان کشور 
است. اوضاع بازار کار ما با شرایط خطرناکی 
مواجه خواهد   شد  . ش��رایط وخیمی که هم 
نرخ بیکاری را تش��د  ید   می کند  ، هم به قشر 
تحصیل کرد  ه فشار مضاعفی می  آورد   و آن ها 
را از صحنه اقتصاد  ی کش��ور حذف می کند  . 
اما آیه ه��ای نحس را خواند  ی��م، خطرات را 

گفتی��م و تهد  ید   هایمان را کرد  یم. س��والی 
ک��ه د  ر این می��ان مطرح می ش��ود   احتماال 
این است که راه چاره چیست؟ آیا کشور د  ر 
مسیر اصالح این شرایط قرار د  ارد  ؟ من فکر 

می کنم که خیر. 
د  ر حال حاضر عزمی د  ر شورای عالی اشتغال 
وجود   ند  ارد  . د  ر بین د  ولتمرد  ان و مس��ئوالن 
نیاز به بهبود   فضای کس��ب و کار و هراس از 
افزایش نرخ بیکاری د  ید  ه نمی ش��ود  . د  ولت 
باید   د  س��ت بجنباند   و محیط کس��ب و کار 

د  انش پایه را تعریف کند  . 
خألهای موجود   را پید  ا کند   و برای مشکالت 
و موان��ع بر س��ر راه این کس��ب وکارهای نو 
تد  بی��ری بیند  یش��د  . هنوز که هنوز اس��ت 
کس��ب و کاره��ای د  انش بنی��ان از س��وی 
نمونه ه��ای س��نتی خ��ود   تحت فش��ارند  . 
هن��وز د  ر مقررات زایی ما کس��ب و کارهای 
س��نتی د  ید  ه و کس��ب و کار ه��ای نوین د  ر 
البه الی چرخ د  ند  ه های آن، خرد   می ش��وند  . 
اش��تغال زایی به کنار، د  ر محیطی که ایجاد   
کرد  ی��م جوان ه��ای م��ا نمی توانن��د   حتی 
خود  ش��ان د  ست به نوآوری و خالقیت بزنند   
چرا که به محض حرکت، هزار و یک سنگ 
جلوی پایش��ان می بینند  . حد  اقل کاری که 

مس��ئوالن د  ولتی د  ر این ش��رایط می توانند   
بکنند   سیاس��ت گذاری د  رس��ت است. قبول 
کنیم که بد  ون فراهم کرد  ن محیط مناسب 
برای کس��ب وکاره��ای د  انش بنیان، خالق 
مح��ور و نوآورانه، نمی توانیم س��یل عظیم 
بیکاری د  ر کش��ور را مهار کنیم.مگر بخش 
خصوص��ی واقعی چ��ه می خواه��د  ؟ بخش 
خصوص��ی واقع��ی د  رخواس��ت پیچید  ه ای 
ند  ارد   جز اینک��ه خود  تحریمی ها برد  اش��ته 
ش��ود  ، روند   گرفتن مجوزها تسریع بخشید  ه 
شود   و کس��انی که قد  رت را د  ر د  ست د  ارند  
جل��وی رش��وه و رانت و فس��اد   بایس��تند  . 
بخش خصوص��ی واقعی صرف��ا انتظار د  ارد   
ک��ه سیاس��ت های حمایتی د  ر د  س��تور کار 
قرار بگی��رد   نه اینکه همواره برای این حوزه 
مانع تراش��ی شود  .پیش��نهاد   د  یگر هم نجات 
اقتصاد   ایران از وارد  ات محور بود  ن اس��ت. ما 
باید   همواره تولید  محور بود  ن را د  ر د  س��تور 
کار ق��رار د  هیم و کس��انی که س��ود   و نفع 
شخصی ش��ان د  ر وارد  ات اس��ت از مناصب 
قد  رتی کنار بروند  . امروز نیاز به طراحی مد  ل 
اشتغال به خصوص د  ر حوزه  کسب و کارهای 
نوین د  اری��م. از طرفی نیروی فارغ التحصیل 
م��ا نیاز به آموزش کاربرد  ی د  ارد   و نمی توان 
به ص��رف گرفتن یک مد  رک ب��رای نیروی 
جوی��ای کار، موقعی��ت ش��غلی فراهم کرد  .

اگر غیر از این ها باش��د  ،  ب��ا ۱۰ میلیون نفر 
جویای کار و این همه بنگاه نیمه فعال چطور 
می توان انتظار ایجاد   اشتغال پاید  ار د  اشت؟ 
فرصت��ی باقی نماند  ه اس��ت. هرچ��ه د  یرتر 
بجنبیم جوان های بیش��تری پش��ت د  رهای 
بسته خواهند   ماند   و امید   بیشتر و بیشتر د  ر 
جامعه از د  ست خواهد   رفت. موج اعتراضات 
بی اخالقی ها و ناهنجاری ها د  ر جامعه به راه 
خواهد   افتاد   و اقتصاد   ایران بیش از امروز د  ر 
سراش��یبی س��قوط قرار خواهد   گرفت.  این 
مطلب را ما ننوش��تیم وحید   شقاقی شهری 

د  ر آیند  ه نگر نوشت.

عد نان موس��ی پور رییس کمیس��یون صاد رات اتاق بازرگانی 
ایران: بهترین الگوی نرخ ارز برای صاد رات، رش��د  آرام نرخ 
ارز اس��ت.فعاالن اقتصاد ی با توجه به اهمیت و حساس��یت 
ن��رخ ارز به عن��وان مهم ترین متغی��ر اقتص��اد ی، انتظاراتی 
د رمورد  قیمت گذاری مناس��ب ارزی د ارن��د . توصیه آنها این 
اس��ت که د ولت به صورت تد ریجی اقد ام به افزایش نرخ ارز 
کند  و اجازه د هد  هر س��ال به میزان متوس��ط اختالف تورم 
د اخلی با تورم ش��رکای عمد ه تجاری به نرخ ارز اضافه شود  
تا ق��د رت رقابت پذی��ری صاد رکنند ه ایران��ی د ر مقابل رقبا 
حف��ظ ش��ود . د ر گام د وم ب��رای از بین رفت��ن و به حد اقل 
رس��اند ن رانت های حاصل از وج��ود  نرخ های چند گانه برای 
ارز، د ول��ت اقد ام به تک نرخی ک��رد ن ارز کند . افزایش نرخ 
ارز به شکل آرام و قابل ِپیش بینی به نفع صاد رات است.این 
روش فرصتی را به تولید کنند گان د اخلی می د هد  که خود  را 
با نرخ ارز تطبیق د هند این گونه د یگر کاالهای خارجی گران 
وارد  نمی ش��ود  و قاچاق بس��یار پرهزینه می شود . همچنین  
مراود ات بانکی بهتر می ش��ود ، یعنی تجار با آرامش بیشتری 
می توانن��د  با یکد یگر ارتباط برقرار کنند . اثر افزایش نرخ ارز 
را باید  د ر بخش کلی اقتصاد  د ر نظر بگیریم. همیش��ه یکی 

از مهم تری��ن مطالبات بخش خصوصی و صاد رکنند گان این 
ب��ود ه که نرخ ارز واقعی ش��ود  و تا می ش��ود ، د خالت د ولت 
د ر ح��وزه ارز کاهش یابد .  یعنی د ولت از ابتد ا می توانس��ت 
ماهان��ه ن��رخ را به نحوی باال ببرد  که به نرخ کنونی برس��د . 
م��ا باید  واقعیت را قبول کنیم ک��ه د ولت کمتر د ر بحث ارز 
د خالت کند  و بگذارند  ۱۰ تا ۱۵ د رصد  س��االنه افزایش یابد . 
وقتی د الر رش��د  طبیعی د اشته باش��د ، به طور قطع د ر یک 
نقطه رش��د  نیز متوقف می ش��ود . این گونه فضای کسب وکار 
بهت��ر خواهد  بود  و اقتصاد  قابلِ پیش بینی می ش��ود . از همه 
مهم تر، صاد رکنند گان د ر بخش ارزی می توانند  قرارد اد های 
بلند م��د ت ببند ند . زمان��ی که نرخ ارز ثابت نیس��ت و د ائما 
نوسان ۲۰، ۲۵ د رصد  د ارد ، تجارت خیلی خطرناک می شود  
و همه به روزمرگی می افتند . همیش��ه د ولت های گذش��ته 
بنا به سیاس��ت های مختلف، ارز را س��رکوب کرد ند . به طور 
قط��ع نرخ ارز اگر گران ش��ود ، اولین گروه��ی که د ر مقطع 
کوتاه مد ت زیان می بینند ، کارمند ان و کس��انی هس��تند  که 
حقوق ثابت د ارند . این گروه ارتباطی با د نیای تجارت ند ارند . 
با افزایش نرخ ارز، د ر مقطعی از زمان فشار به این گروه وارد  
می شود . د ولت می خواهد  به اسم حمایت از این گروه اتفاقی 

د ر بخ��ش ارزی نیفتند ، منتها می بینی��م که نتیجه اش این 
می ش��ود  که نمی تواند  نرخ ارز را کنترل کند  و هر چند  سال 
یک بار نرخ د الر رش��د  ناگهانی پید ا می کند  و فنر نرخ ارز به 
یک باره باز می ش��ود .تصمیمی که اخی��را د ولت د ر بحث ارز 
گرفت، د قیقا به این معناس��ت که به اهالی اقتصاد  می گوید  
د ر بخش تولید  س��رمایه گذاری نکنید  و پول های خود  را د ر 
بانک ها بگذارید . این باعث می شود  که بخش سرمایه گذاری 
د ر تولید  و تجارت خارجی ضربه خورد  و طی فرآیند ی، آمار 

بیکاری بیشتر شود .

نرخ ارز اگر گران شود  ...
:جناب  اقتص�اد  د  ان  طبیبی�ان  محمد   
آقای قاضی پور نماین��د  ه محترم مجلس 
پیامکی را منتشر کرد  ه که از افزایش نرخ 
د  الر ابراز نگرانی و سرنوش��ت س��الواد  ور 
آلند  ه رییس جمهور ش��یلی د  ر اوئل د  هه 
هفتاد   را یاد   آور ش��د  ه اند  . فرصتی اس��ت 
برای نظر افکند  ن به آن ماجرا.برای نس��ل 
جوان این مقطع ش��ناخته شد  ه نیست اما 

برای نسل ما که د  ر زمان د  انشجویی این حواد  ث رخ د  اد  ، د  وران پر تاثری 
بود  . س��الواد  ور آلند  ه رهبر حزبی بود   د  ر ش��یلی که حزب اتحاد   ملی نام 
د  اشت و مرام آن مارکسیسم بود  . او اولین رییس جمهور مارکیسیت بود   
که د  ر قاره آمریکا به صورت د  موکراتیک انتخاب ش��د  .اما چگونه د  ولت او 
با بحران های سیاسی و اقتصاد  ی رو برو شد   و نا رضایتی شد  ید   بسیاری 
اقشار جامعه سبب ش��د   تا زمینه برای کود  تای نظامی به پشتیبانی سیا 
فراهم شود   و د  ولت آلند  ه و حیات او نیز به پایان برسد  ؟ پس از به قد  رت 
رس��ید  ن،  او بس��یاری مزارع و صنایع را مصاد  ره کرد  ، برنامه های رفاهی 
گس��ترد  ه ای را مازاد   بر توان مالی کش��ور و با استفاد  ه از انتشار فزایند  ه 
پول به اجرا د  ر آورد   . به تبع  افزایش حجم پول تورم ایجاد   شد  .با ظهور 
تورم اقد  ام به قیمت گذاری د  ستوری و تحمیلی کرد  ه و پی گیری روش 
های تنبیهی د  ر مورد   فعاالن اقتصاد  ی را تش��د  ید   نمود  . این اقد  امات هم 
تحت عنوان حمایت از مرد  م وحفظ س��طح زند  گی خلق انجام می ش��د  . 
بسیاری از صنایع کوچک ورشکست شد  ند   و تعطیل، کاال ها از قفسه ها 
نا پد  ید   شد   اقالم ضروری که به د  لیل تورم قیمت آن ها باال رفته بود   و با 
س��ر کوب قیمت سعی د  ر ارزان نگهد  اری آن می شد   کمیاب و بازارسیاه 
فراگی��ر، صف های طوالنی برای ن��ان و مواد   غذایی که کمیت و کیفیت 
آن نازل شد  ه بود  . سیاست های افزایش هزینه د  ولتی با نشر پول و شعله 
ور شد  ن تورم و تشد  ید   سخت گیری و تنبیه بیشتر د  ر کنترل قیمت ها 
تد  اوم یافت.خالصه نرخ توم ساالنه که د  ر قبل از سر کار آمد  ن آلند  ه ۲۹ 
د  ر صد   بود  ، د  ر س��ال د  وم ریاست جمهوری او۱۶۳ د  رصد   و د  رسال سوم 
۵۰۸ د  رصد   ش��د  ه بود   یعنی ابر تورم. تورم س��طح د  ستمزد   های حقیقی 
کارمند  ان و کارگران را بش��د  ت کاهش د  اد  . خانم های خانه د  ار با قابلمه 
های خالی که بر آن با قاشق می کوبید  ند   به خیابان ریختند  . بسیاری کار 

گران و رانند  ه های کامیون د  ست از کار کشید  ند   
و مابقی ماجرا.حال آق��ای قاضی پور گرانقد  ر 

عنایت می کنند   که چرا برخی کارشناسان 
که گوش شنوایی هم نمی یابند   جزع فزع 
م��ی کنند  ؟ اما بعد  ، براد  ر گرانقد  ر و س��ایر 

نمایند  گان گرانقد  ر، آن وقتی که هزینه ها را 
تصویب کرد  ید   و مجوزهای افزایش نقد  ینگی 

را قانون��ی کرد  ید   د  ر هم��ان لحظه تورم را 
تصوی��ب کرد  ید   و کاهش ارزش پول را 
ه��م. گیرم که این ها ب��ا کمی فاصله 
زمانی به د  نبال هم می آیند  . اول آن 
هزینه ها و افزایش نقد  ینگی و بعد   از 

یکی د  وس��ال این یعنی تورم و عینیت 
کاه��ش ارزش پ��ول و افزای��ش ارزش 

اس��عار خارجی. حال سراغ آن را از 
که می جویید  ؟

گفته شد  ه است که گوش��ت ۱۰۰ هزار تومانی نتیجه برجام است. 
نرخ تورم امس��ال علی رغم تمامی س��ختی های پی��ش آمد  ه هنوز 
به اند  ازه تورم آخرین س��ال د  ولت مورد   حمایت ش��ما واقع نش��د  ه 
اس��ت. آیا می توانید   بگویید   که آن تورم ۳۵ د  رصد  ی ش��ما نتیجه 
کد  ام سیاس��ت و برجام بود  ؟ اگر ام��روز اند  کی از بود  جه های کالن 
تریبون های منتقد   و تخریبچی علیه د  ولت، کم ش��ود  ؛ صد  ای آنان 
به آسمان خواهد   رفت و انتظار د  ارند   که از بود  جه آموزش، بهد  اشت 
و بازنشستگان زد  ه و به آنان پرد  اخت شود  . ولی د  رعین حال، ژست 
د  فاع از مرد  م را می گیرند   و د  ایه مهربان تر از ماد  ر می ش��وند  . اکنون 
وضعیت ونزوئال پیش چش��م همه اس��ت. تقریبا د  ر میان اهل نظر 

و کارشناس��ان اقتص��اد  ی نوعی 
اتفاق نظر وج��ود   د  ارد   که اگر 

ی  س��ت ها سیا
م��ورد    د  ول��ت 
حمای��ت ای��ن آقایان 
می کرد  ،  پی��د  ا  اد  ام��ه 
تورم چند  هزار د  رصد  ی 
نیز ایران را، چون ونزوئال 
د  ر ب��ر می گرف��ت وخیل��ی 
زود  ت��ر از ونزوئال به وضعیت 
فالکت ب��ار آن کش��ور د  چار 
می ش��د  یم. این مطلب را ما 

ننوشتیم ایران نوشت.

با سیاست های احمد ی نژاد  
ونزوئال می شد یم

د ر د ولت سالواد ور

بحران اقتصاد ی و فجایع بعد  از آن 

مگر بخش خصوصی واقعی چه می خواهد ؟ 

مرکز پژوهش  های مجل��س با بیان اینکه 
س��قف معافیت مالیاتی حقوق برای سال 
۹۸ با هزینه های خان��وار هم خوانی ند ارد  

اعالم کرد : خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره 
د ر ته��ران ۲ میلیون ۷۰۰ هزار تومان د ر 
ماه است. سقف معافیت مالیاتی د ر الیحه 
بود جه س��ال آیند ه تفاوتی نسبت به سال 
جاری ند اشته است، د ر این باره د الیل زیر 
حائز اهمیت است.بر اساس پیش بینی ها 
انتظار افزایش تورم برای سال آیند ه وجود  
د ارد .متوس��ط انواع هزینه های خوراکی و 
غیرخوراکی برای ی��ک خانوار با جمعیت 
۴ نفر رقمی بیش از س��یصد  و ش��صت و 
د و میلی��ون)۳۶۲( ری��ال ماهیانه حد ود  
۳۰ میلیون ریال اس��ت.با توجه به جهش 

ارز د ر س��ال ۹۷ انتظار م��ی رود  افزایش 
هزینه ها د ر س��ال ۹۸ تد اوم د اشته باشد .

خط فق��ر د ر یک خانواد ه چه��ار نفره د ر 
ش��هر تهران د ر تابستان سال ۹۷ ماهیانه 
۲۷ میلی��ون ریال و س��الیانه حد ود  ۳۲۰ 
میلیون ریال برآورد  شد ه است.با توجه به 
د الی��ل فوق می ت��وان نتیجه گرفت، رقم 
۲۷۶ میلیون ریال س��االنه با ماهیانه ۲۳ 
میلی��ون ریال ب��ه عنوان س��قف معافیت 
مالیاتی د ر الیحه بود جه سال ۹۸ تناسبی 
با متوسط هزینه های خانوار ند ارد .مالیات 
حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی 

د ر قانون بود جه سال ۹۷ برخالف سالهای 
قبل از آن با پلکان های بیش��تری تصویب 
ش��د .د ر س��ال های گذش��ته تعد اد  پلکان 
مالی��ات حقوق محد ود  ب��ه د وپله بود ، اما 
د ر سال ۹۷ تعد اد  پلکان مالیات حقوق به 
چهار پله افزایش پید ا کرد .با وجود  این د ر 
الیحه بود جه س��ال آیند ه مجد د اً رویکرد  
د و پله ای اتخاذ شد ه است که این مسئله 
ب��ه کاهش اثر بازتوزیعی و عد الت مالیاتی 
می انجام��د  و توصیه می ش��ود ، مش��ابه با 
قانون بود جه س��ال ۹۷ تعد اد  پلکان نرخ 

مالیات بر حقوق افزایش پید ا کند .

سقف مالیات حقوق

 با خط فقر هم خوانی ند ارد 

تحلیلیات



منابع آگاه اعالم کرد  ند   ش��رکت د  ولتی نفت PDVSA ونزوئال د  ر 
حال انتقال حس��اب های بانکی متعلق به س��رمایه گذاری مشترک 
خ��ود   به »گازپروم بانک« روس��یه د  ر بحبوح��ه تحریم های آمریکا 
اس��ت.د  ر همین حال شرکت د  ولتی نفت PDVSA ونزوئال نسبت 
به انتقال حس��اب خود   برای فروش نفت با افتتاح حساب جد  ید   د  ر 
نزد  یکی از بزرگترین بانک های روسیه، مشتریان خود   را آگاه کرد  ه 
است.همچنین این شرکت نفت ونزوئالیی از مشتریان خارجی خود   

از قبیل شرکت شورون آمریکا، اکوینر نروژ و توتال فرانسه خواسته 
تا د  ر مورد   باقیماند  ن خود   بعنوان بخش��ی از سرمایه گذار مشترک 
PDVSA تصمیم بگیرند  .وزارت خارجه آمریکا د  ر ماه ژانویه س��ال 
ج��اری میالد  ی اعالم کرد   که واش��نگتن ۷ میلی��ارد   د  الر از د  ارایی 
های متعلق به ش��رکت نفت PDVSA را د  ر جهت د  ر اختیار قرار 
د  اد  ن آن برای »جان گای��د  و« رییس حزب مخالف ونزوئال مصاد  ره 

کرد  ه است.  

 ونزوئلا ،حساب نفتی خود  را 
به روسیه منتقل می کند 
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توفیق اقتصاد                      ی د                      ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                      د                جهت اطالعات بیشتربه سایت 

istanews.ir  مراجعه فرمایید                      .

خد    مت  خوانند    گان محترم و سروران  مشترک و غیر مشترک که به نوعی پولی یا 
مجانی هر ماه یک نسخه جرید    ه  ما را د    ریافت می کنند     . عارضم که این قضیه بر 
قاریین معظم پوشید    ه و مخفی نیست که د    ر این د    وران وانفسای گرانی کاغذ وسرانه  
مطالعه یک صد    م ثانیه د    ر روز  هموطنان فرهیخته  . جیگر ش��یر و س��ر پر س��ود    ا 
می خواهد     که جرید    ه د    اری کنی. اوضاع ما به مثل مس��تاجری می ماند     که هر ماه 
رویش را برنگرد    اند    ه آخر ماه می شود     و خستگی کار از یک طرف و چمچاره پرد    اخت 
هزین��ه های اصلی و فرعی  و بالخص چک چاپخانه از طرف د    یگر روزها و ماهها و 
سالهای آیند    ه را چون زهر بر ما کوفت  و خواب به چشمانمان حرام می کند    .منظور 
این است که با تمام این وزاریات سعی کرد    یم از قلم نویسند    گان زبرد    ست آب زیرکاه 
و طنزیم کنند    گان نامی د    یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند     مستفیضتان کنیم. 
نتیجه اینکه جرید    ه ای که به طبع و نظرتان می رس��د     یکی از هزاران نبوغ نهانی 
ماست که بعضی ها می د    انند     و به روی مبارکشان نمی آورند     آن هم به د    الیلی که 
ما می د    انیم و شما  نمی د    انید      و بهتر است خود    تان را د    رگیر مشکالت  ما نکنید    . 
به قول قضیه تق ریز نومچه هد    ایت خان   عزیز که اگر می د    انست هواخواه پر و پا 
قرصی چون ما د    ارد      هر گز از افسرد    گی د    ر عنفوان جوانی د    ر غربت خود    کشی نمی 
کرد     .خوشبختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران یک کلمه از جاهای د    یگر بد    ون 
ذکر منبع د    زد    ی نکرد    ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند    اش��تیم .  و اما قضیه 
رنگ عوض کرد    نمان را به پای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید     . بلکه بد    لیل پاره 
ای  منظور بعضی مشکالت  فنی د    ر چاپ  هیئت تحریره تصمیم به د    ورنگی گرفتند    . 
سو تفاهم  نباشد      منظور همان  چاپ د    و رنگ بود     که مالحظه می فرمائید    .  وایضا  
بقول قضیه وای بحال نومچه صاد    ق خان . جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید     :
وای بحال آن کس��ی که از س��بک و س��یاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند     و ما 
خبرد    ار شویم که وا مصیبتا به حالش . آن سرش ناپید    ا که اگر کسی پا روی کفش 

ما بگذارد    . وای بحال آن کسی که اقد    ام به انتشار مطالب ما بد    ون ذکر منبع  کند    .
وای بحالش اگر از ما  و نویسند    گان ما بد     بگوید     . انتقاد     کند     . نطق و مسخره کند      
که رس��واش می کنم من . و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د    وست بزرگوارمان ، د    ر 
پیشگاه اد    با و فضالی جلیل القد    ر و ارباب علم و د    انش پوشید    ه  و مخفی نماناد     که 
اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت بر میان بند    د     و به  ما آگهی 
د    هد      و مشترک شود    . ما را د    ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید     عالوه بر سهیم شد    ن 
د    ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و حامی د    ر تمام صفحات با د    رج لوگو تجلیل و 
قد    رد    انی می گرد    د     .باش��د     که اشخاص د    یگر تشویق شوند      و عبرت سایرین گرد    د     . 
البته نه اینکه کار و بار زند    گی خود    شان را ول کنند     و فقط سنگ ما را به سینه بزنند     
.د    ر پایان به قول تقد    یم نومچه هد    ایت : ای خوانند    گان معظم و گرامی ! ما این جرید    ه 
را با کمال احترام . د    و د    س��تی . تقد    یم می کنیم به ش��ما .خد    اوند     حامیان و تعریف 

کنند    گان ما را توفیق و پول عنایت فرمایاد    !

ته مقاله
مد      یر مسئول

تغییر شرایط سود   پرد  اخت سود   سپرد  ه های بانکی 
د  ر حالی از ابتد  ای بهمن اجرایی شد   که زمزمه های 
بازنگری د  وباره شرایط به گوش می رسد  .بانک مرکزی 
با هد  ف ساماند  هی بازار پولی کشور و استاند  ارد  سازی 
ساختار بانکی نسبت به حذف سود   روز شمار اقد  ام 
کرد   و پرد  اخت سود   ماه شمار به سپرد  ه های بانکی 
را به بانک ها تکلیف کرد  . این د  ر حالی اس��ت که با 
وجود   موافقان فراوان این طرح ، برخی موعد   اجرا را 
موعد   مناسبی ند  استه و تاکید   کرد  ند   د  ر شرایطی که 
کمترین اتفاق می تواند   به تزلزل د  ر بازارهای بیانجامد   
بهتر است د  قتی مضاعف د  ر اجرای چنین مصوبه ای 

به کار گرفته شود  .  بررسی ها نشان می د  هد   بانک ها 
د  ر حوزه کسب سود   از سوی مشتریان عقب ماند  ه اند  .  
اگر فرد  ی سال گذشته با هد  ف سرمایه گذاری سکه 
خرید  ه باش��د  ، امروز س��ود  ی باالتر از ۱۱۷ د  رصد   را 
نصیب خود   کرد  ه اس��ت.د  ر عین حال آنها که ارز و 
طال خرید  ند   نیز سود  های باالتر از ۱۰۰ د  رصد   برد  ند  . 
وضعیت د  ر بازار مسکن نیز به همین صورت است اما 
کسانی که سرمایه هایشان را به بانک ها سپرد  ند   د  ر 
بهترین شرایط سود  ی معاد  ل با ۲۰ د  رصد  ،آن هم د  ر 

صورت تمد  ید   قرارد  اد  های قبلی خود   گرفتند  .
 آلبرت بعزیان، کارشناس اقتصاد  ی و استاد   د  انشگاه 
تهران گفت:" امروز کسانی که میزان سود   را به نرخ 
تورم ربط د  اد  ند   باید   پاس��خگو باشند   و بگویند   چرا 
د  یگر د  رباره افزایش سود   صحبت نمی کنند  . سنگ 
بنا از ابتد  ا اشتباه گذاشته شد   .سود   بانکی باید   ابزار 
سیاستگذاری باشد   نه اینکه رابطه ساد  ه ای بین آن 
و تورم تعریف کنی��م و بعد   د  ر د  وره های باال رفتن 
تورم س��کوت اختیار کنیم و د  ر د  وره های کاهش 
تورم فریاد   بزنیم که چرا سود   بانکی را کم نمی کنید   
."   س��ال گذش��ته بود   که بحث بر سر باالتر بود  ن 
نرخ س��ود   بانکی نس��بت به تورم د  ر تمامی محافل 
کارشناس��ی و اقتصاد  ی مطرح بود  .برخی به استناد   

اینکه بانک ها س��ود   مضاعف می د  هند   س��اماند  هی 
این وضعیت را خواس��تار بود  ند  .هن��وز طوفان از راه 
نرس��ید  ه بود  ، میانه مرد  اد   د  اغ ایران بود   که مقامات 
بانک مرکزی اعالم کرد  ند   از یازد  هم ش��هریور نرخ 
سود   بانکی همان ۱۵ د  رصد  ی است که د  ر بخشنامه 
ش��ورای پول و اعتبار مصوب شد  ه است. صف های 
طویل مقابل بانک ها تش��کیل ش��د   تا قرارد  اد  ها با 
نرخ های ۲۰ د  رصد   . ۲۳ د  رصد   و ... عقد   د  وباره شود   
اما د  ر این میان برخی نیز کوچ به فرد  وسی و سبزه 
می��د  ان را ترجیح د  اد  ن��د   . آن گونه که پیش بینی 
می ش��د   اثرات این اتفاق کم کم د  ر میانه آذر اشکار 
ش��د   تا خیز اولیه د  الر د  ی ماه برد  اشته شود   . د  الر 
حاال یک س��ال است که د  ر صد  د   فرار از مهار بانک 
مرکزی است. چند   باری پیشروی هایی عجیب را د  ر 
کارنام��ه خود   ثبت کرد  ه و بار ب��ه کانال ۱۰ تا ۱۲ 
هزار تومان برگش��ت کرد  ه است . این رقم نیز البته 
حد  اقل س��ه تا چهار برابر باالتر از رقم آذرماه سال 
گذشته است.  مقامات بانک مرکزی تاکید   د  اشتند   
بخش��ی از فش��ار موجود   د  ر ب��ازار ارز تحت تاثیر 
نابسامانی های بازار پولی شکل گرفته است.از نقل و 
انتقاالت بی حساب و کتاب تا سود  های کالن بانکی 
و تراکنش ها و چک های تضمینی و ...  عملیات آغاز 

شد   تا سنگر به سنگر نقل و انتقاالت پول مهار شود  . 
این آخری اما تبد  یل س��ود   روز ش��مار به ماه شمار 
بود  .حاال اما به نظر می رس��د   سبد   سرمایه گذاری 
د  ر بانک ها د  یگر چند  ان کامل نیست. د  ر حالی که 
پیش تر سود  های س��پرد  ه گذاری سبد  ی متنوع از 
کوتاه مد  ت تا ۵ ساله را د  ر بر می گرفت امروز تنها 
د  و شکل از سپرد  ه گذاری د  ر بانک ها رسمیت د  ارد   
، کوتاه مد  ت ماه ش��مار و بلند   مد  ت یک ساله . د  ر 
این شرایط پیشنهاد  ی د  ر قالب بازگشت سپرد  ه های 
سه ماهه، شش ماهه و نه ماه به سبد   سپرد  ه گیری 
بانک ها مطرح شد  ه اس��ت تا بتواند   جبران کاهش 
س��ود   س��پرد  ه گذاران را نمای��د   . ای��ن مهم حاال 
د  ر د  س��تور کار قرار گرفته اس��ت .  برخی صرافان 
معتقد  ند   اعالم توقف پرد  اخت سود   روزشمار تاثیرات 
آنی خود   را بر بازار اشکار کرد  ه است . حاال اما برخی 
د  یگر از کارشناسان معتقد  ند   بازگشت سود  های سه 
ماه و ش��ش ماهه و نه ماهه د  س��ت بانک ها را برای 
جذب س��رمایه های خرد   بازت��ر از قبل می کند   تا 
امکان ساماند  هی بازار ارز فراهم باشد   چرا که د  ر د  ر 
این ش��رایط ممانعت از ورود   سرمایه های سرگرد  ان 
به بازارهای موازی و ایجاد   فشار بیش از حد   بر آنها 

مولفه ای مهم و تاثیرگذار تلقی می شود  .

رایزنی ها،  برای �غییر شرایط پرد اخت سود  بانکی 

طرح:کامبیزدرمبخش

س��ید   کامل تقوی نژاد   رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مطالعات روی مالیات 
عائد  ی سرمایه و مجموع د  ر این سازمان خبر د  اد   و گفت:  برای تحقق کامل د  رآمد  های 
مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه های مؤثر و کارآمد  ی د  ر اختیار د  اریم. د  ر حال حاضر د  ر 
شرایطی که نظام اقتصاد  ی ما با تحریم همه جانبه از سوی استکبار و عوامل آن روبرو 
شد  ه است، نقش نظام مالیاتی بیش از گذشته د  ر پیکره نظام اقتصاد  ی کشور خود  ش 
را نشان د  اد  ه است و مقام معظم رهبری نیز د  ر خصوص سیاستهای کلی کشور، تأکید   
ویژه ای بر اهمیت اد  اره کشور با د  رآمد  های مالیاتی کرد  ه اند   و از فعالیت ها و تالش هایی 
ک��ه د  ر این زمینه صورت گرفت��ه، اظهار رضایت نمود  ه اند  . ب��د  ون ترد  ید  ، د  رآمد  های 
مالیاتی یکی از پاید  ارترین و مطمئن ترین منابع د  رآمد  ی د  ولت ها برای نیل به اهد  اف 
اقتصاد  ی و اجتماعی د  ر جامعه به شمار میرود  ، به همین جهت د  ولت باید   تالش کند   
تا وابس��تگی خود   را به د  رآمد  های نفتی کاهش د  هد  .کاهش وابس��تگی به د  رآمد  های 
نفت��ی یعنی اینکه ما د  ر بازی با ابرقد  رتها بتوانیم به نیروی د  اخلی خود  مان و ظرفیت 
و توانمند  ی هایی که د  ر کشور هرچه جلوتر برویم، این نقش وجود   د  ارد  ، تکیه کنیم و 
طبیعتا برجسته تر می شود   و انتظار مسئولین هم این است که د  رآمد  های مالیاتی، سهم 
قابل قبولی را از د  رآمد  های کش��ور به خود   اختصاص د  هد  .با توجه به تأکید  ات رئیس 
جمهور، اقد  اماتی د  ر سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است؛ به طور نمونه، مطالعاتی د  ر 
بخشهای مختلف از جمله مالیات بر عاید  ی سرمایه، مالیات بر جمع د  رآمد   و مشوقها 
و معافیتها د  ر نظام مالیاتی کش��ور صورت گرفته است که امید  واریم بتوانیم به شکل 
منطق��ی و عقالنی آنه��ا را پیش برد  ه و تکمیل نماییم.فرار مالیاتی، موضوع بس��یار با 
اهمیتی اس��ت که اکنون به یک مسئله کشوری تبد  یل شد  ه است و می بایست تالش 
کنیم تا اطالعاتمان را زیاد   کنیم و از ظرفیتی که وجود   د  ارد   به نحو مطلوب اس��تفاد  ه 
کنیم، باید   تالش کنیم فرار مالیاتی را به حد  اقل ممکن برس��انیم؛ د  ر گذشته ابزارمان 
برای این کار کافی نبود   اما اکنون به مد  د   رصد   تراکنش های بانکی مشکوک، ابزار این 

کار را هم د  ر اختیار د  اریم.

حسین عبد  ه تبریزی تحلیلگر مسائل 
اقتص��اد  ی گف��ت: حس��ابهای قرمز 
بانک ه��ا و رون��د   رو به رش��د   اضافه 
برد  اش��ت آنها از بانک مرکزی، جای 
نگرانی بس��یاری برای مد  یران بانک 
مرکزی د  ارد  .د  ر شرایطی هستیم که 
احتمال اینکه د  ولت با کسری بود  جه 
بیش��تری مواجه ش��ود  ، زیاد   است و 
احتم��ال د  ارد   باز ه��م د  ولت از بانک 
مرک��زی اس��تقراض کن��د  . از طرفی 
حس��ابهای قرمز بانک ه��ا و روند   رو 
به رشد   اضافه برد  اش��ت آنها از بانک 
مرکزی، جای نگرانی بس��یاری برای مد  یران بانک مرکزی د  ارد  .بانک مرکزی عمد  تا 
نقد  ینگ��ی را مد  یری��ت کرد  ه و با کنترل گرد  ش پول د  ر ح��وزه معامالت ارزی نتایج 
مثبتی کس��ب کرد  ه اس��ت. بانک مرکزی با توجه به ش��رایط، تالش زیاد  ی می کند   
ت��ا بتواند   قیمت های فعلی ب��ازار ارز را پاید  ار نگه د  ارد  ، اما اگر ش��رایط تغییر کند   و 

شوک های جد  ید  ی به بازار وارد   شود  ، نرخ فعلی ارز پاید  ار نخواهد   ماند  .

تراکنش های بانکی رصد  می شود 

حساب های قرمز بانک ها 

س��عید   لیالز اقتصاد   د  ان: باتوجه به اظهارات جد  ید   
معاون وزیر اقتصاد   مبنی بر ساماند  هی شعب بانکی 
و رس��ید  ن به ۱۲ هزار شعبه این احتمال وجود   د  ارد   
که د  ور جد  ید  ی از ساماند  هی شعب بانک ها د  ر آیند  ه 
آغاز ش��ود  . البته این د  ر حالی اس��ت که طبق آمار 
حاضر د  ر س��ایت بانک مرکزی د  ر مجموع ۲۳ هزار 
و ۵۴۸ شعبه د  ر کل کشور با مجوز رسمی، د  ر حال 
فعالیت هس��تند  ؛ بنابراین، اگر وزارت اقتصاد   و بانک 
مرکزی عزم جد  ی د  ر ساماند  هی شعب بانکی د  اشته 
باش��ند  ، باید   ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه که هم اکنون د  ر 
سراسر کشور فعال هستند  ، به کار خود   پایان د  هند  . 
به لحاظ علمی اصال مرد  م پول شان را از بانک خارج 
نمی کنند   و تصور خروج پ��ول از بانک ها یک تصور 
عوامانه اس��ت. پول از بانک ها خارج نمی ش��ود   بلکه 

د  ر نظام بانکی از یک ش��کلی به ش��کل د  یگر تغییر 
می کند  . مثال از س��پرد  ه بلند   مد  ت به سپرد  ه کوتاه 
مد  ت تبد  یل می ش��ود  . یا مرد  م پول ش��ان را از بانک 
می گیرند   و خود  رو می خرند  . د  ر این صورت هم پول 
را به حس��اب بانکی خود  روسازان وارریز می کنند  . یا 
طال و سکه می خرند  ، باز هم باید   پول شان را به یک 
حس��اب بانکی که صراف اعالم می کند  ، واریز کنند  . 
د  ر نتیجه پول د  ر شبکه بانکی کاهش پید  ا نمی کند   
و خارج نمی ش��ود  . مرد  م پول ش��ان را می گیرند   که 
کاالیی خرید  اری کنند  ، فروشند  ه هم د  ر نظام بانکی 
کش��ور حساب بانکی د  ارد  . از نظر علمی اصال پول از 
شبکه بانکی کشور، خارج نمی شود  . من این حرف را 
با اطمینان می گویم. این بحث خطر فروپاشی نظام 
بانکی و بانک های کش��ور ۲ سال است که به عنوان 

یک چالش مطرح ش��د  ه و این امکان وجود   ند  ارد  . به 
ویژه با اتفاقاتی که د  ر س��ال ۱۳۹۷ افتاد   و منجر به 
تعد  یل ترازنامه بانک ها ش��د   و االن ترازنامه بانک ها 
از محل تجد  ید   ارزیابی د  ارایی ها یا متعاد  ل ش��د  ه یا 
اصال مثبت ش��د  ه است.بانک مرکزی حتی د  ر مورد   
موسس��ات مالی غیر مجاز توانس��ت این پروند  ه را با 
هزینه ای س��نگین جمع کند   و اجازه ند  اد   تبد  یل به 
یک بحران شود  . مرد  م مطمئن باشند   سپرد  ه ها یشان 
د  ر تمامی بانک ها توسط بانک مرکزی تضمین شد  ه 
اس��ت. تمام بانک های کشور و حتی تمام موسسات 
مال��ی که از بانک مرکزی مجوز د  ارند  ، بانک مرکزی 
متعهد   اس��ت بازپرد  اخت سپرد  ه مرد  م را تامین کند   
و این کار را از گذش��ته کرد  ه اس��ت و د  ر آیند  ه هم 
خواهد   کرد  . آن موسسات مالی و اعتباری که مشکل 

پید  ا کرد  ند  ، اوال همه بد  ون مجوز بانک مرکزی بود  ند   
و ثانیا اصال حاض��ر به پذیرش نظارت بانک مرکزی 
نبود  ند  .نکته مهم این اس��ت که بانک مرکزی بتواند   
قد  رت حاکمیتی نیرومند   و آهنین خود  ش را بر شبکه 
بانکی اعمال کند   که به تد  ریج این اتفاق افتاد  ه است. 
آنچه االن مس��لم است و  من باید   بر آن تاکید   کنم 
این است که اوال د  ر حال حاضر هیچ بانکی د  ر کشور 
د  ر معرض ورشکستگی نیس��ت. ثانیا د  ولت و بانک 
مرک��زی با تمام قوا بر بانک ها نظ��ارت د  ارند   و تمام 
تعه��د  ات بانک ها را تضمین کرد  ه اند  . به نظر من کل 
نظام بانکی ایران و تمامی بانک های کش��ور به هیچ 
وجه حتی د  ر معرض تالطم هم نیستند   چه به رسد   
به ورشکستگی با فروپاشی. د  ر نتیجه چنین خطری 

د  ر اقتصاد   ایران د  ر حال حاضر موضوعیت ند  ارد  .

محمد  رضا حس��ین زاد  ه رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های د  ولتی 
د  رب��اره افزای��ش وام ازد  واج پیش��نهاد   ک��رد   : رق��م وام ازد  واج باید   
حد  اکث��ر ۲۰ میلیون تومان باش��د  ؛ چراکه اگر مبل��غ باال برود  ، افراد   

کمتری می توانند   از وام ازد  واج اس��تفاد  ه کنند   و ممکن اس��ت مانند   
س��ال های گذشته صف برای د  ریافت وام ازد  واج تشکیل شود  . منابع 
قرض الحس��نه محد  ود   اس��ت و هر چق��د  ر منابع باش��د  ، همان قد  ر 

اختص��اص خواهد   یافت و اگر مبلغ باال برود  ، افراد   کمتری می توانند   
از وام ازد  واج اس��تفاد  ه کنند  . با توجه به نرخ تورم، تصور این اس��ت 
که رقم وام ازد  واج باید   ۱۵ تا حد  اکثر ۲۰ میلیون تومان باش��د   و اگر 
ای��ن مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزای��ش پید  ا کند   باعث ایجاد   صف 
خواهد   ش��د  .د  ولت د  ر الیحه بود  جه س��ال آیند  ه رق��م وام ازد  واج را 
۱۵ میلیون تومان پیش بینی کرد  ه بود  ، اما کمیسیون تلفیق مجلس 
ش��ورای اس��المی، رقم وام ازد  واج را با افزایش ۱۰۰ د  رصد  ی به ۳۰ 

میلیون تومان افزایش د  اد  .

بحران د  ر مد  یریت منابع آبی مرزهای هشد  ار و فاجعه 
را د  ر نورد  ید  ه و وارد   مرحله جد  ید  ی ش��د  ه است. شاید   
جالب باشد   بد  انید   بحران آب د  ر د  ولتی که با شعار محیط 
زیست روی کار آمد  ، به اوج خود   رسید  ه است.انتقال آب 
و سد  س��ازی روی سرشاخه های کارون د  ر چهار محال 
و بختیاری، قصه امروز نیس��ت بلکه سال هاس��ت این 
پروژه ها د  ر سکوت و همکاری خاموش مسئوالن اجرا 

می شوند   و تیشه به ریشه محیط زیست کشور زد  ه اند  . 
هومان خاکپور، د  رباره تاریخچه پروژه های انتقال آب و 
سد  سازی د  ر استان چهارمحال بختیاری گفت:زرد  کوه 
یکی از مهم ترین رشته کوه های منطقه زاگرس است که 
اهمیت آن د  ر تولید   حجم باالی آب اس��ت. د  ر شرایط 
نرمال، بارند  گی کوهرنگ ۱۴۰۰میلی متر د  ر سال بود  ه 
است. این منطقه د  ارای یخچال های برفی طبیعی بود  ه 

و آب د  ر تم��ام فصل های س��ال د  ر آن جریان د  ارد  . اما 
آب کوهرنگ به صورت طبیعی به د  و حوزه آبریز کارون 
و زایند  ه رود   وارد   می ش��ود   البته بخش بزرگی از آن به 
کارون اختصاص د  اشته اس��ت. سهم زایند  ه رود   حد  ود   
۸۰۰ میلیون متر مکعب آب د  ر سال بود  . و سهم کارون 
نی��ز ۵ میلیارد   متر مکعت بود  . اما د  ر حد  ود   ۶۰ س��ال 
گذش��ته انتقال آب از زرد  کوه به زایند  ه رود   آغاز ش��د  . 
نخس��تین پروژه انتقال آب با هد  ف تامین آب شرب و 
بخش کشاروزی به نام کوهرنگ یک اجرا شد  . به د  نبال 
آن د  ر د  ه��ه ش��صت کوهرنگ د  و با ه��د  ف تامین آب 

صنایع آب بری همانند   فوالد   و توس��عه کشاورزی اجرا 
ش��د  . تونل سوم کوهرنگ د  ر س��ال ۷۵ آغاز شد   و د  ر 
حال حاضر تونل آن تکمیل ش��د  ه اس��ت و د  ر مرحله 
س��اخت سد   قرار د  ارد  . باید   سد   س��اخته شود   تا آب را 
به د  اخل تونل هد  ایت و انتقال د  هند  . اما سد   کوهرنگ 
س��ه نیز تاکنون به د  لیل کمبود   اعتبار و اعتراض های 
مد  نی ساخته نشد  ه است. اما هم اکنون جلوی رود  خانه 
را بسته اند   و از طریق پمپاژ؛ آب را به د  اخل تونل انتقال 
می د  هند  . یکی از این پروژه ها انتقال آب، بهشت آباد   از 

چهارمحال وبختیاری به اصفهان است. 

�عطیلی یازد  ه هزار شعبه بانکی 

وام ازد  واج 

باید   حد  اکثر 2۰ میلیون �ومان باشد  

قضیه انتقال رانتی آب از  کارون

س��عید   لیالز اقتصاد   د  ان : بانک های کشور مشکالتی د  ارند   اما این 
احتمال که فرو بپاش��ند  ، صفر اس��ت. از نظر فنی و اجرایی امکان 
فروپاش��ی بانک های کشور وجود   ند  ارد   و چنین احتمال و امکانی 

محقق نمی شود  . 
هیچ کد  ام از بانک های کش��ور با خطر فروپاش��ی مواجه نیس��تند   
و اقتص��اد   ایران از خطر فروپاش��ی بانک ها عبور کرد  ه اس��ت. به 

خص��وص د  ر ۶ ماه گذش��ته، افزای��ش ارزش د  ارایی های بانک ها 
موجب ش��د  ه با تجد  ی��د   ارزیابی د  ارایی ه��ا، ترازنام��ه بانک ها یا 
متعاد  ل شد  ه یا حتی د  ر موارد  ی مثبت نیز شود  . یعنی االن د  ارایی 
ش��بکه بانکی به قیمت تجد  ید   ارزیابی ش��د  ه، تمام کس��ری های 
ایجاد   ش��د  ه د  ر ۱۵ س��ال گذش��ته را پوش��ش د  اد  ه و به یک تراز 
جد  ید   رس��ید  ه اس��ت.بانک مرکزی د  ر حفاظت از بانک ها تس��لط 

 جد  ید  ی پید  ا کرد  ه اس��ت، ثانیا ما از مقطع خطر فروپاش��ی کامال 
عبور کرد  ه ایم.

خطر فروپاشی 

 هیچ بانکی را �هد ید  نمی کند 


