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بهبود رشد اقتصادي ايران 
در سال ميالدي آينده

صن��دوق بين الملل��ي پ��ول در 
جديدتري��ن گ��زارش دورنماي 
اقتص��ادي جهان، بهبود رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال ۲۰۱۸ 
را پي��ش بيني ک��رد. به گزارش 
ايس��نا، صندوق بين المللي پول 
در اي��ن گزارش پيش بيني کرد: 

رش��د توليد ناخالص داخلي ايران در س��ال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد 
مي رسد که در مقايسه با نرخ رشد ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ 
کاهش نشان مي دهد اما در سال ۲۰۱۸ به ۳.۸ درصد افزايش 
پي��دا مي کن��د. طبق گ��زارش صندوق بين المللي پول، رش��د 
قيمت هاي مصرف کننده ايران در سال ميالدي جاري به ۱۰.۵ 
درصد مي رس��د که در مقايس��ه با نرخ رش��د ۹ درصدي در سال 
۲۰۱۶ افزايش نشان مي دهد، با اين همه اين وام دهنده جهاني 
انتظ��ار دارد ن��رخ رش��د قيمت مصرف کننده در س��ال ميالدي 
آين��ده ب��ه ۱۰.۱ درصد کاهش پي��دا کند. همچنين در گزارش 
صندوق پيش بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال 
ميالدي جاري به ۵.۱ درصد و در س��ال ميالدي آينده به ۵.۹ 
درصد در مقايسه با ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش پيدا کند. 
صن��دوق صن��دوق بين المللي پول پيش بيني کرد نرخ بيکاري 
ايران از ۱۲.۵ درصد در س��ال ۲۰۱۶ به ۱۲.۴ درصد در هر دو 
س��ال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد رس��يد. اين نهاد در اين گزارش 
پيش بيني کرده اس��ت رش��د توليد جهان از ۳.۲ درصد در س��ال 
۲۰۱۶ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ 
تسريع مي شود. همچنين پيش بيني کرد نرخ رشد توليد منطقه 
خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان تحت تاثير کندي 
رشد اقتصادي ايران پس از رشد پرشتابي که اين کشور در سال 
۲۰۱۶ تجرب��ه ک��رد و همچنين کاهش توليد نفت کش��ورهاي 
صادرکنن��ده منطق��ه که در پيمان کاهش توليد اوپک ش��رکت 
کرده اند، به ميزان قابل توجهي کند ش��ده و به ۲.۶ درصد در 
س��ال ۲۰۱۷ در مقايس��ه با ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ مي رسد، اما 
نرخ رش��د اين منطقه در س��ال ۲۰۱۸ با تقاضاي داخلي قوي تر 
در کشورهاي واردکننده نفت و بهبود توليد نفت در کشورهاي 

صادرکننده، به ۳.۵ درصد بهبود پيدا مي کند.

نرخ ارز، معلول تورم است نه علت تورم 
طهماس��ب مظاهري،با اش��اره 
به افزاي��ش اخيرنرخ ارز دربازار 
تصري��ح کرد:يک��ي از دالي��ل 
افزايش نرخ ارزدرکش��ور وجود 
پتانسيل براي وقوع اين موضوع 
درکش��ور است و در همين راستا 
مي بيني��م ک��ه بايک تحريک و 

اتفاق سياس��ي و اجتماعي اين نيروي بالقوه،بالفعل مي ش��ود. 
مظاه��ري، ب��ا بيان اينکه در س��ال هاي اخي��ر بارها بحث تک 
نرخي ش��دن ارز مطرح ش��ده ولي تاکنون توان و جرات تحقق 
اين موضوع از سوي دولت و بانک مرکزي وجود نداشته است، 
اظهار کرد: يکي از محسنات تک نرخي کردن ارز اين است که 
ارز به قيمت واقعي خود مي رس��د و در برابر نوس��انات سياسي و 
اجتماعي در کشور آسيب پذيري کمتري خواهد داشت. وي با 
بيان اينکه وقتي که دولت ،ارز را چند نرخي مي کند و در واقع 
نرخ واقعي ارز را سرکوب مي کند اين خود باعث مي شود که ارز 
سرکوب شده ظرفيت جهش به باال را داشته باشد، ادامه داد: در 
همين چارچوب با وقوع اتفاقي در کشور، بالفاصله اين ظرفيت 
بالقوه به بالفعل تبديل مي شود. اين کارشناس مسائل اقتصادي 
با بيان اينکه متاسفانه سياست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار 
کنترل تورم در دولت هاي اخير مورد توجه قرار گرفته اس��ت، 
گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي رغم توصيه هايي 
که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم 
ارز چند نرخي ،تالش کرد که از اين طريق تورم را پايين بياورد. 
مظاه��ري ادام��ه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اش��تباه بيفتد که 
مي تواند با پايين آوردن نرخ ارز به صورت دس��توري، تورم را 
کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم 
نيست. عموما علت تورم سياست هاي بودجه اي و کسري بودجه 
دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده ايم. 
رئيس پيش��ين بانک مرکزي خاطر نش��ان کرد: وظيفه جدي 
دولت و بانک مرکزي اين است که جلوي تاثير نوسانات ناشي 
از تنش سياس��ي و خبرهاي سياس��ي بر ارز را بگيرد و اگر قرار 
است قيمت ارز افزايش پيدا کند،  بايد اين رشد مداوم و مستمر 
باشد که به يک نرخ تعادل برسد. وي تاکيد کرد: اگر ارز به نرخ 
طبيعي و درس��ت خود برس��د، تقاضا براي خريد ارز جهت حفظ 
ارزش دارايي ها از بازار خارج مي ش��ود و ارز موجود در بازار به 

سمت وارد کردن کاال و خدمات سوق داده مي شود.

به جاي سختگيري مسير اشتغال را هموار کنيم
مقام مسئول کارگري مي گويد: 
توس��عه مشاغل خانگي سرمايه 
زي��ادي نياز ن��دارد و مي تواند به 
ايجاد فرصتهاي ش��غلي بس��يار 
منجر ش��ود. او معتقد اس��ت به 
جاي سختگيري در ايجاد شغل، 
فضاي کسب وکار براي جوانان و 

کارجويان بايد مهيا شود. هادي ابوي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
کرد: در حال حاضر گسترش مشاغل خانگي به عنوان يکي از 
طرح هاي اشتغال زا مي تواند به ايجاد فرصتهاي شغلي در جامعه 
کمک کند. اين دسته مشاغل نياز به سرمايه  زيادي ندارد و در 
کمترين زمان به تقاضاي بازار کار پاسخ مي دهد. وي ادامه داد: 
در گذشته وام هاي زودبازده با هدف اشتغال زايي تزريق شد ولي 
به جاي توليد از جاي ديگري سر درآورد. اگر در طرح مشاغل 
خانگي قرار است براي راه اندازي کسب و کار به هر فرد متقاضي 
وام بدهيم بايد نظارت کنيم اين پول صرف اشتغال خانگي شود. 
دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران افزود: از آن 
طرف نبايد در دادن اين وام سختگيري و سنگ اندازي کرد تا 
جايي که کارآفرينان و متقاضيان کار از گرفتن آن منصرف شوند 
بلکه با نگاه حمايتي و تسهيل گري کمک کنيم تا کارگاه ها شکل 
بگيرند و فضايي براي توليد و عرضه محصوالت به وجود آيد 
و افراد به درآمدزايي برس��ند. ابوي درعين حال تحقق اهداف 
و برنامه هاي اش��تغال دولت را نيازمند همگرايي دروني ميان 
دستگاه هاي اقتصادي دانست و گفت: متاسفانه بعضا با نوعي 
تناقض در رفتار دستگاه ها براي ايجاد اشتغال روبه رو هستيم 
طوري که هر کدام مي خواهند اش��تغال زايي خودش��ان را دنبال 
کنند در صورتي که همه دس��تگاه ها بايد به اجماع و انس��جام 
الزم براي ايجاد ش��غل دس��ت پيدا کنند تا برنامه هاي دولت 
محقق ش��ود. اين مقام مس��ئول کارگري در پايان تصريح کرد: 
دولت بايد روي بخش هاي زودبازده که در کوتاه مدت به ايجاد 
شغل منجر مي شود، سرمايه گذاري کند و اجازه عرض اندام و 
مشارکت بخش هاي خصوصي و تعاوني در سياستگذاري ها و 

برنامه هاي کالن اقتصادي را بدهد.

پيشخوان

اقتصاد كالن

گروه اقتصاد کالن: ايليا پيرولي: آيا اقتصاد ايران روز خوشي را 
تاکنون س��پري کرده اس��ت؟! اين پرسشي است که شايد پاسخ 
به آن بس��يار مش��کل باش��د و شايد هم هيچ فردي نتواند به آن 
پاس��خي مناس��ب ارائه دهد. زخم هاي اين اقتصاد انگار خوب 
شدني نيستند، و هر روز از تن رنجور آن دمل هاي چرکيني سر 
باز مي کنند. انگار نجات دهنده اي براي اين اقتصاد وجود ندارد. 
و اقتصاد ايران از زمان شکل گيري خود در عصر معاصر، تاکنون 
با سرنوش��ت محتومي دچار ش��ده است. در کنار همه مشکالت 
بي ش��مار اقتصاد ايران حاال باز زخم ارز س��ر باز کرده و دوباره 
اقتصاد از اين ناحيه درد مي کشد. نرخ ارز در چهار سال گذشته 
به لطف مهرباني هاي دولت ناش��ي از کنترل آن، اين روزها با 

رشد سرسام آوري مواجه شده است.
اي��ن موضوع باعث ش��ده تا دوب��اره مثل همه قصه هاي ناتمام 
اقتصاد ايران، اين قصه نقل محافل مطبوعاتي، دانش��گاهي و 
جامعه باشد. حاال همه در حال تحليل هستند و گويي انگار که 
هي��چ گاه اي��ن تحليل ها تاکنون در اقتصاد ايران صورت نگرفته 
است. اما وقتي تحليل ها و تفسيرها را مورد بررسي قرار گرفته 
مي ش��ود آنچه مش��اهده مي شود مشتي گفته هاي تکراري که 
نزديک به يک دهه است بيان مي شود. گفته هايي که از دوران 

دولت نهم تاکنون به صورت متداول باب شده است.
ارز، آب حيات اقتصاد ايران ���

ارز براي اقتصاد ايران مثل آب حيات است و همواره دولت ها هر 
يک به تناوب براي آن نسخه هايي پيچيده اند. نسخه هايي که 

بيشتر منفعت اقتصادي دولت ها را تامين مي کرده است.
اما نرخ ارز گاهي ش��بيه اس��ب هاي وحش��ي رام نشدني شده و 
افس��ارخود را ازدس��ت دولت ها خارج کرده اس��ت. نمونه مشابه 
آن را مي ت��وان ب��ه دوران دولت ه��اي نه��م و دهم به رياس��ت 

احمدي نژاد اشاره کرد.
ارز سه نرخي در سال ���91

سياس��ت اش��تباه دولت گذش��ته در س��ال ۹۱ موجب شد تا ارز 
۳ نرخي ش��ود که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از س��وي 
کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور 

بايد تک نرخي شود.
سناريويي که هر گز اتفاق نيفتد  ���

با روي کار آمدن دولت يازدهم مس��ئوالن دولتي اعالم کردند 
کنترل بازار ارز از اولويت هاي مهم اقتصادي اين دولت اس��ت 
و از سياست تک نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي اهلل سيف 
رئيس کل بانک مرکزي اعالم کرد که برنامه دولت اين است 
ارز را تک نرخي کنيم. يعني اينکه ديگر نمي خواهيم افسار نرخ 
ارز از دس��تمان خارج ش��ود. اما در دولت يازدهم اين امر اتفاق 
نيفتاد و حاال دولت دوازدهم که تازه دو سه ماه است کار خود را 
آغاز کرده است حاال شاهد سناريويي است که در اواخر دوران 

دولت دوم احمدي نژاد رخ داد.
کنترل نرخ ارز، کاهش نرخ تورم ���

دول��ت يازدهم با دانس��تن اين موضوع ک��ه هرگونه تالطم در 
ن��رخ ارز ب��ار تورمي و حتي رکودي به همراه خواهد داش��ت، در 
طول چهار س��ال زمامداري خود آن را در يک محدوده خاصي 
کنترل کرد و به نوعي اين نرخ را س��رکوب کرد. نتيجه آن نيز 

کاهش نرخ تورم بود.
اما حاال در انتهاي سال ميالدي که کمتر ازسه ماه ديگر به آن 
مانده است و با توجه به ارائه اليحه بودجه سال ۹۷ به مجلس 
از س��وي دولت، نرخ ارز طغيان کرده اس��ت. طغياني که حاال 
کارشناسان را وادار کرده که به درباره داليل آن توضيح دهند 

و پيامدهاي آن را نيز ارزيابي کنند.
داليل افزايش نرخ ارز از ديدگاه هاي مختلف ���

برخ��ي از کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادي بر اين عقيده اند که 
سخنان ترامپ تأثيرات زيادي بر روي اين تغييرات نداشته است، 
بلکه دولت تصميم دارد تا نرخ ارز را به قيمت واقعي خود نزديک 
کند لذا خود عامل تحريک کننده بازار است، زيرا نگه داشتن نرخ 
ارز بدترين نوع مديريت است و باعث مي شود تا سرمايه گذاري 

در بخش ارز روند رو به رشدي داشته باشد.
دولت دخالتي ندارد ���

اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه 

و بودج��ه ب��ا تکذي��ب اين موضوع گفته اس��ت: دولت با کاهش 
ارزش ريال در برابر دالر به صورت غير منطقي مخالف بوده و 
سياس��ت دولت مديريت نرخ ارز ش��ناور است. دولت از تضعيف 
پول ملي متضرر مي ش��ود زيرا اگر قيمت يک دالر چند تومان 
افزاي��ش پي��دا کن��د، از نظر رواني بر قيمت کاالهاي ديگر تاثير 

مي گذارد که ما مخالف اين اتفاق هستيم.
سخنگوي دولت با بيان اينکه اين تهمت به دولت است، اظهار 
کرده اس��ت: رييس جمهوري نس��بت به افزايش قيمت دالر و 
پول ملي حساس هستند و در جلسات اين موضوعات را بصورت 

جدي دنبال مي کنند.
نوسان نرخ ارز طبيعي است ���

از س��وي ديگر ولي اله س��يف رييس کل بانک مرکزي ايران 
درباره تحوالت اخير در بازار ارز گفته اس��ت: ارزهاي مختلف 
در دنيا نوس��اناتي دارند و چيز عجيبي نيس��ت و حتي قوي ترين 
ارزها هم دچار نوس��ان نرخ برابري با ارزهاي ديگر مي ش��وند. 
واقعيت هاي اقتصادي در هر کشوري شرايطي را اقتضا مي کند 
و چيزي نيست که بشود با دستور آن را در يک شرايط خاص و 
ثابت نگه داش��ت. س��يف با اعالم اينکه بانک مرکزي نسبت به 
نوسان نرخ ارز بي تفاوت نخواهد بود، اتفاقات اخير در حوزه ارز 

را به نوسانات هيجاني بازار ارز نسبت داده است.
وي با اين استدالل که افزايش نرخ ارز در شرايط موجود موقتي 
اس��ت لذا بانک مرکزي دخالتي نمي خواهد داش��ته باش��د چون 

بازار به شرايط عادي خود باز خواهد گشت.
سياس�ت هاي اش�تباه دولت يازدهم و تدوام آن در دولت  ���

دوازدهم
اما بسياري ازکارشناسان بر خالف اظهارات اين دومقام مسئول 
به بيان داليل رشد نرخ ارز پرداخته اند و در اين باره معتقدند که 

سياست هاي اشتباه دولت يازدهم و تدوام آن در دولت دوازدهم 
در راستاي سرکوبي نرخ ارز از يک سو و همچنين کاهش کسري 
بودجه و منابع درآمدي دولت از س��ويي ديگر عوامل تاثيرگذار 

در افزايش نرخ ارز بوده اند.
اين در حالي اس��ت که گروهي ديگر از کارشناس��ان با عينک 
خوشبيني و غيرجناحي موضع متفاوتي با گفته کارشناسان قبلي 
دارند و با وجود اشتراکاتي که در گفته هايشان است، افزايش نرخ 
ارز را ناشي از نزديک شدن به اربعين حسيني و همچنين ارائه 
اليحه بوجه ۹۷ و بررسي صورت  هاي مالي نظام مالي - پولي 

کشور در آستانه پايان سال ميالدي جاري مي دانند.
افزايش نرخ ارز، رشد تورم ���

البته اين گروه با ديدگاه گروه اول کارشناسان مبني بر سرکوب 
نرخ ارز توس��ط دولت موافق هس��تند و مثل ديدگاه گروه اول 
معتقدن��د ک��ه پيامد اين موضوع افزايش نرخ تورم خواهد بود و 
تبعات تورمي آثار مخربي بر اقتصاد خواهد گذاشت که ازجمله 
رشد بي سابقه نقدينگي و تسري آن به بازارهاي مولد در زمانه اي 

که بازار توليد در کما قرار دارد.
نبايد با سرکوب نرخ ارز، تورم را کنترل کرد ���

طهماس��ب مظاهري، رئيس اس��بق بانک مرکزي در اين باره با 
بيان اينکه متاس��فانه سياس��ت س��رکوب نرخ ارز به عنوان ابزار 
کنترل تورم در دولت هاي اخير مورد توجه قرار گرفته اس��ت، 
گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي رغم توصيه هايي 
که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم 
 ارز چن��د نرخ��ي، ت��الش ک��رد که از اين طريق ت��ورم را پايين 

بياورد.
مظاه��ري ادام��ه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اش��تباه بيفتد که 
مي توان��د ب��ا پايين آوردن نرخ ارز به صورت دس��توري، تورم را 

کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم 
نيست. عموما علت تورم سياست هاي بودجه اي و کسري بودجه 
دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده ايم.

تحريک دولت ���
رئي��س مرک��ز تجارت جهاني ايران در اي��ن باره مي گويد: بايد 
نرخ ارز به صورتي افزايش يابد که به نرخ واقعي نزديک ش��ود 
ب��ه عبارت��ي باي��د ن��رخ ارز مبادله اي و نرخ ارز ب��ازار آزاد با هم 
يکس��ان ش��وند تا آنگاه اميدوار بود که مي توان جهش نرخ ارز 

را کنترل کرد.
محمدرضا سبزعلي پور در گفت وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، 
درب��اره دالي��ل افزايش نرخ ارز مي گوي��د: يکي از اصلي ترين 
عواملي که موجب شده نرخ ارز با افزايش مواجه شود تحريک 
دولت است و دولت عامدانه مي خواهد نرخ ارز با افزايش مواجه 
ش��ود. ش��بيه آن چي��زي که در دوران دولت ه��اي احمدي نژاد 

شاهد آن بوديم.
به گفته اين کارش��ناس اقتصادي، کمبود منابع مالي، کس��ري 
بودجه و از سويي باال بردن درآمد ارزي با توجه به اينگه بودجه 
۹۷ ني��ز در ط��ي دو م��اه آتي به مجلس مي رود و در اين باره نرخ 
تسعير خيلي براي دولت مهم است و هر چه نرخ ارز گران باشد 

مابه التفاوت نرخ ارز نيز افزايش خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه مي دهد: از سويي ديگر سرکوبي 
نرخ ارز توسط دولت تا حدي قابل کنترل است وتداوم اين روند 
در بلندمدت امکان  پذير نخواهد بود و نرخ ارز مثل فنري فشرده 

شده باز شده و اولين پيامد آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.
ب��ه گفت��ه وي، از پايمده��اي ديگ��ر اين موض��وع عدم رغبت 
س��رمايه گذاران خارجي و حتي داخلي براي س��رمايه گذاري در 
بازار مولد است، چرا که سرمايه گذاران مايل هستند در کشوري 
سرمايه گذاري کنند که ميزان ريسک پذيري آن کم باشد و از 

سويي ديگر ثبات مالي داشته باشد.
دولت تمايلي به تک نرخي شدن ندارد ���

وي مي افزايد: در حال حاضر دولت تمايلي به تک نرخي شدن 
ارز ندارد. به عبارتي اصال بس��تر الزم براي تک نرخي ش��دن 
ارز فراهم نيس��ت و اظهارات دولتي ها فقط نوعي ش��عار و فرار 

رو به جلو است.
وي همچنين درباره اظهارات مسئوالن بانک مرکزي و برنامه و 
بودجه مبني بر اينکه دولت با برنامه در مورد نرخ ارز تصميم گيري 
مي کن��د ادام��ه مي دهد: اصوال اي��ن دولت هيچگونه برنامه اي 
براي اين موضوع ندارد و چهار سال دولت يازدهم کامال بيان 

کننده اين موضوع است .
کاهش منابع ارزي و در پيش بودن اربعين؛ عامل افزايش  ���

نرخ ارز
ام��ا احم��د حاتمي يزد يکي از مديران اس��بق بانک هاي عامل 
کش��ور با بيان اينکه افزايش نرخ ارز ناش��ي از چند مولفه اس��ت 
مي گويد: در پيش بودن اربعين حس��يني و کاهش منابع ارزي 
دولت مهمترين مولفه هاي افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته 

بوده است.
اين کارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار روزنامه تجارت 
مي گويد: امس��ال مثل س��ال گذشته حدود دو ميليون نفر براي 
مراسم اربعين حسيني به عراق سفر مي کنند و اين امر موجب 
ش��ده تا تقاضا براي ارز با افزايش مواجه ش��ود و از س��ويي ديگر 
خريد کاال نيز ميزد بر علت ش��ده تا ميزان تقاضا به جند برابر 

حجم عرضه دالر در بازار برسد.
وي در عي��ن ح��ال کاه��ش مناب��ع ارزي و بانکي را علت ديگر 
افزايش نرخ ارز دانس��ت و مي گويد: حدود دو س��ه ماه ديگه به 
پايان سال ميالدي باقي مانده است و در حال حاضر شرکت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي و همچنين بانک ها به دنبال تسويه حساب 
و بررسي صورت هاي مالي خود هستند، لذا اين امر نيز مزيد بر 

علت شده تا شاهد رشد نرخ دالر در بازار باشيم.
البته وي افزايش نرخ دالر توسط دولت را تکذيب کرد و مي گويد: 
اين امر بعيد است که صورت گرفته باشد چون پيامد خطرناکي 

مثل رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم در پي خواهد داشت.
به هر حال نرخ ارز حاال همان فنر قصه اقتصاد ما است که باز 

شده و هيچ ضربه گيري نيز رو به روي آن وجود ندارد.

»تجارت« در گفتگو با کارشناسان بررسی کرد؛

پشت پرده گرانی ارز

ماموريت ويژه ربيعي به مديران وزارت کار  انتصابات جديد کرباسيان در وزارت اقتصاد  ايجاد اشتغال در روستاها پول پاشي نمي خواهد  
قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
ب��ا بيان اينکه با طرح توس��عه اش��تغال 
روستايي به دنبال پول پاشي و مقروض 
کردن روس��تاييان بيکار نيستيم، گفت: 
مناب��ع ۱.۵ ميليارد دالري بر مزيت هاي 

منطقه اي روستاها متمرکز خواهد بود. ابوالحسن فيروزآبادي، در 
پاسخ به اين سوال که منابع صندوق توسعه ملي که براي توسعه 
اش��تغال روس��تايي در نظر گرفته شده است، با چه اولويت هايي 
تخصيص داده خواهد ش��د، اظهار داش��ت: در اين طرح بيشتر به 
دنبال مزيت هاي منطقه اي روستا هستيم. وي افزود: متاسفانه 
در منطقه توليد زعفران بيرجند، آموزش مناس��ب مهارتي توليد 
زعفران نداريم؛ بر اين اساس مطالعاتي که در وزارت کار انجام 

داديم تا حلقه هاي مفقوده را بيابيم.

مس��عود کرباس��يان در احکامي، »لشگر 
بلوکي« مشاور و »مهدي قدمي« معاونش 
را به عنوان اعضاي شوراي عالي راهبري 
پروژه هاي وزارت اقتصاد منصوب کرد،اين 
شورا قرار است در راستاي اقتصاد مقاومتي 

کار کند. مجتبي لش��گر بلوکي مش��اور وزير و مهدي قدمي معاون 
توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد به عنوان عضو شوراي عالي 
راهبري پروژه هاي وزارت )رهپو( منصوب شدند. در احکام صادره 
از سوي مسعود کرباسيان آمده است: اين شورا با رياست اينجانابان، 
براي عملياتي س��ازي اس��ناد باالدستي به ويژه سياست هاي کلي 
اقتص��اد مقاومتي، اولويت هاي تخصصي و عمومي ابالغي رييس 
محترم جمهور و برنامه پنج ساله ششم توسعه تشکيل شده و راهبري 

تمام پروژه هاي راهبردي را بر عهده دارد.

وزي��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعي با 
ابالغ بخش��نامه اي به تمام مسئوالن 
تحت امر خود اعالم کرد: بايد نخستين 
مس��ئول و مقامي باش��يد که در جريان 
اخب��ار و رخداده��اي مجموعه تحت 

مديريت خود قرار مي گيريد.
به گزارش خبرنگار مهر، علي ربيعي اخيرا با ابالغ بخشنامه اي 
به معاونان، مشاوران، روساي سازمان ها، صندوق ها، بانک ها 
و مدي��ران کل اجراي��ي اعالم ک��رد: »«هرگونه اتفاق مرتبط 
ب��ا ماموريت ه��ا و وظايف س��ازماني بايد در س��ريع ترين زمان 
ممک��ن ب��ه مدير کل ح��وزه وزارتي و به معاونت ذيربط اطالع 
رس��اني ش��ود تا تمهيد به موقع، تدبير فوري و تصميم جامعي 

انديشيده شود.«

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا تهران گفت: با محور 
قرار نگرفتن توليد در اقتصاد با توجه به ساختار موجود 

کشور، اقتصاد مقامتي نهادينه نخواهد شد.
ب��ه گ��زارش ايس��نا، حس��ين راغفر، در دوره اموزش��ي 
»ابرچالش هاي اقتصاد ايران« ويژه مديران، با اش��اره 
به کتاب تامين مالي صنعتي در ايران که توسط ريچارد 
اليوت بنديک در س��ال ۱۹۶۴ پس از س��فر او به ايران، 
چاپ ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در اين کتاب آمده که در 
اين اواخر به ويژه با تغيير الگوهاي مصرفي، دارايي هاي 
کالني از محل واردات و مس��تغالت انباش��ته شده است 
و ايراني��ان بخش��ي از درآمده��اي خود را به دارايي هاي 
وارداتي تجملي، ساخت ويالها، خريد و فروش زمين و 
سفرهاي اروپايي اختصاص داده اند و اين سرمايه گذاري 
آسيب کمتري را در بي ثباتي سياسي و اقتصادي مي بيند. 
وي، يک��ي از ابرچالش ه��اي اقتصاد ايران را نظام تدبير 
و اداره ام��ور سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي دانس��ت و 
يادآور ش��د: اين چالش بسترس��از ظهور ابرچالش هاي 
راهب��ردي ديگ��ري يعني ابرچالش انرژي، آب و محيط 
زيس��ت، ابرچالش جمعيت و اش��تغال و ابرچالش نظام 
نوآوري و فناوري است. راغفر با اشاره به ابرچالش نظام 
تدبير و اداره امور در کش��ور، تصريح کرد: نظام تدبير و 
اداره امور ناتوان از پاس��خ گويي به نيازهاي زيس��ت بوم 
توس��عه کش��ور در دنياي پرتالطم حال و آينده است که 
اين درماندگي محصول عوامل متعددي از جمله امنيت 
مل��ي و آينده نگ��ري اس��ت و در حال حاضر امنيت ملي 
مردم موضوع فرعي در نظام تدبير و اداره امور است و يا 
به اهداف دس��ت چندم تبديل مي شود. اين صاحب نظر 
در اقتصاد کشور، اظهار کرد: نهادهاي مستقر حاصل از 
نظام تدبير، به جاي اينکه در خدمت سعادتمندي، رفاه 

و بهزيستي مردم باشند، در خدمت منافع اصحاب ثروت 
هستند و اين نظام تدبير فاقد فلسفه اقتصادي روشن و 
شفاف است. همچنين نظام تدبير وابسته به درآمدهاي 

بادآورده حاصل از فروش منابع طبيعي و معدني است.
راغفر تاکيد کرد: اس��تقرار نظام اقتصادي سرمايه داري 
رفاقتي، وابس��تگي به درآمدهاي بادآورده نفتي، رويش 
يک اقتصاد انگلي را در پي خواهد داشت که در سطح خرد 
به صورت باج گيري، رشد جرم و جرائم و در سطح کالن 
ب��ه صورت اقتصاد مافيايي نمود پيدا مي کند. همچنين 
ناکارآم��دي محص��ول نهايي ابرچالش نظ��ام تدبير و 
اداره امور است که سبب سقوط قدرت هاي جهاني از قبيل 
شوروي سابق شد، به طوري که در شوروي سابق هزينه 
توليد باالتر از بازارهاي جهاني بوده و اختالف طبقاتي 
نيز تشديد شده بود که در حال حاضر اين شرايط نيز در 
کش��ور ما ايجاد ش��ده است. وي با اشاره به ويژگي هاي 
سرمايه داري رفاقتي، گفت: تخصيص اعتبارات بانکي 
ب��ه دوس��تان و رفق��ا و همپالگي هاي حزبي، تخصيص 
فرصت هاي انحصار و ش��به انحصار به رفقا، دستکاري 
در نظام قيمت گذاري، از جمله ويژگي هاي سرمايه داري 

رفاقتي است که خود آن محصول ناکارآمدي است.

محور بودن توليد؛ ضامن تحقق اقتصاد مقاومتي
مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک از 
تفاوت ارزش حدود يک ميليارد دالري در کاالهاي وارداتي 
خب��ر داد و گف��ت:  در رويه ه��اي گمرکي بازنگري صورت 
خواه��د گرف��ت. به گزارش گمرک اي��ران، علي معقولي 
مدي��رکل مرک��ز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک 
در پاس��خ به اين س��وال که تاثير اجراي اظهار قبل از ورود 
کاال در فرايند ترخيص گمرکي چيس��ت و آيا قرار اس��ت 
اين سيستم براي همه اجباري شود؟، گفت:  اظهار قبل از 
ورود کاال با استناد به تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون امور گمرکي 
اجرايي شده است. بر اين اساس صاحب کاال مي تواند در 
هن��گام حم��ل و پس از صدور بارنامه با بارگذاري بارنامه، 
ثبت سفارش، فاکتور و عدل بندي نسبت به پيش اظهاري 
کاالي خود اقدام کند و پس از تأييد اطالعات، سيس��تم 
روي اطالعات وارده قفل و مراتب به اطالع صاحب کاال 
مي رسد. مرحله اول در سامانه پيش اظهاري کاال دريافت 
اطالعات بارنامه از طرف ش��رکت حمل اس��ت، بعد از آن 
صاحب کاال مي تواند با استفاده از اطالعات موجود نسبت 
به اظهار کاالي خود با ثبت مجوز ثبت س��فارش، فاکتور 
و ليست عدل بندي کاال اقدام کند، در مرحله بعد سيستم 
به وس��يله معيارهاي مديريت ريس��ک، کاال را در يکي از 
مسيرهاي سه گانه سبز، زرد و قرمز قرار مي دهد. اگر مسير 
س��بز انتخاب ش��ود، کاال مستقيم به صندوق مي رود و به 
محض اينکه کاال به گمرک برسد قبض انبار صادر و بعد از 
آن کوتاژ و سپس بارگيري و کاال از گمرک خارج مي شود 
و اگر مس��ير زرد باش��د، وارد مراحل کارشناس��ي مجازي و 
مراحل عادي خود را طي مي کند. اظهار قبل از ورود کاال، 
حاصل زحمات مشترک کارشناسان دفتر فناوري اطالعات 
و مرکز واردات گمرک ايران است که با برگزاري جلسات 
مش��ترک و تضارب آراء در اتاق فکر اجرايي ش��ده اس��ت. 

همکاران ما در واحد فناوري اطالعات طراحي سيستمي و 
الکترونيکي پيش اظهاري را انجام دادند و مرکز واردات در 
مورد ارائه مس��تندات قانوني آن اقدام کرديم، چرا که بايد 
قبل از الکترونيکي شدن هر رويه اي، مستندات قانوني آن 
را در نظر بگيريم تا در آينده اجراي آن مش��کلي برايمان 
پيش نيايد. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته به اين نتيجه 
رس��يده ايم ک��ه در مرحله اول ح��دود ۴۰ درصد کاالهاي 
وارداتي مي توانند مش��مول اس��تفاده از پيش اظهاري کاال 
ش��وند و اين يعني کاهش ۴۰ درصدي ترافيک کاري در 
گمرکات کشور. چون وقتي که کاال پيش اظهاري مي شود، 
مدت زمان کافي براي بررس��ي اس��ناد و مدارک آن وجود 
دارد و صاحب کاال هم ديگر نگران  هزينه هاي ناش��ي از 
رس��وب کاالي خ��ود در گمرک نخواه��د بود. معقولي در 
خصوص اظهار قبل از ورود کاالهاي وارداتي مش��روط، 
چه سازوکاري برنامه ريزي شده است، گفت:  اگر کاال نياز 
به مجوز اس��تاندارد داش��ته باشد و جزو کاالهايي است که 
احتياج به نمونه برداري دارد بايد صبر کنيم تا کاال برسد و 
سپس اظهار شود، به همين خاطر است که حدود ۴۰ درصد 
کاالها مي توانند از اين سامانه استفاده کنند واال ۱۰۰ درصد 

کاالها مي توانستند از اين سامانه استفاده کنند.

يک ميليارد دالر تفاوت ارزش کاالي وارداتي

بعد از تنش هاي اخير در بازار ارز و ثبت رکوردهاي باال براي دالر، ديروز بانک مرکزي وارد بازار شده و دالر ۴۰۰۸ توماني را به 
صرافي هاي منتخب براي توزيع بين مردم فروخته است.

به گزارش تسنيم، اظهارات اخير رئيس جمهور آمريکا درباره برجام موجب ايجاد تنش در بازار ارز شد ولي طبق اعالم رئيس کل 
بانک مرکزي اين اظهارات نمي تواند براي مدت زيادي در بازار داخلي اثرگذار باشد.

طي روزهاي گذش�ته قيمت دالر رکوردهاي بااليي را در تابلوي صرافي ها به ثبت رس�اند و تا ۴۰9۰ تومان هم باال رفت ولي از 
صبح ديروزبا ورود بانک مرکزي به بازار وضعيت نسبت به روزهاي قبل فرق کرد.

بان�ک مرک�زي دي�روز ب�ه برخ�ي صرافي ه�اي منتخ�ب دالر ۴۰۰7 توماني توزيع کرد تا اين صراف ها ني�ز ارز مورد نياز مردم را در 
اختيارش�ان ق�رار دهن�د ول�ي برخ�ي از اي�ن صرافي ه�ا درب مغازه هاي خود را بس�ته و برخي هم که ب�از بودند دالري براي فروش 

نداشتند.
گفتني اس�ت، تعدادي از صرافي ها هم که درب مغازه هايش�ان را بس�ته و در داخل مغازه به مراجعه کنندگان که در صف ايس�تاده  

بودند، دالر ۴۰۰۸ توماني بانک مرکزي را با قيمت ۴۰5۰ تا ۴1۰۰ تومان فروخته شد.
صف هاي خريد دالر در حالي بار ديگر در بازار تشکيل شده بود که صرافي ها مي گفتند دالري براي فروش موجود نيست! 

دالر آزاد در اکثر صرافي ها در صورت موجود بودن، ۴۰5۰ تومان فروخته شد، اما دالر بانکي در ميدان فردوسي توسط برخي از 
دالل ها صبح امروز با قيمت ۴۰25 تا ۴۰3۰ تومان فروخته شد.

ورود بانک مرکزي به بازار


