
اي�ن روزه�ا، فرودگاه ه�اي بين الملل�ي به 
چهارراه اس�تانبول و س�ه راه منوچهري و 
برخ�ي ليدرهاي ت�ور ب�ه دالالن جديد ارز 
تبديل ش�ده اند؛ به طوري كه ارز مس�افران 
خارج�ي 4 ه�زار و 100 خريداري مي ش�ود 
و به قيم�ت 4ه�زار و 300 تا 4 ه�زار و 700 
 تومان به مسافران ايراني فروخته مي شود! 
چند ماه��ي است ك��ه بح��ران ارزي كشور را 
فرا گرفت��ه و اين بح��ران طي روزه��اي اخير 
به قدري وسيع ش��د كه ب��ه نقط��ه اوج خود 
رسي��د؛ به طور ي ك��ه دالر 3 ه��زار و 700 
تومان��ي در پاييز س��ال 96 به ن��رخ بي سابقه 
6 ه��زار و 100 توم��ان در اَواي��ل هفت��ه قبل 
رسيد و همه مردم را مات و مبهوت و نس��بت 
به  آين��ده ك��ار و زندگي خ��ود نگ��ران كرد. 
در طي اين چند ماه، دولت و مس��ئوالن بانك 
مركزي روزه سكوت گرفتن��د و چندان اقدام 
درست و اساسي اي جهت رفع بحران و تثبيت 
بازار ارز انجام ندادند تا اينكه نرخ دالر به مدار 
6 ه��زار و 100 توم��ان وارد ش��د و در نهايت 
دولتم��ردان باالخ��ره گردهم جمع ش��دند و 
طي جلسه اي به رياست جناب آقاي روحاني، 
نابساماني هاي ارزي كشور را بررسي و نهايتاً در 
جهت رفع بحران و تثبيت بازار ارز تصميماتي 

را اتخاذ و مصوبه اي را ابالغ كردند. 
براساس دستورالعمل جدي��د ستاد اقتصادي 
دولت، مقرر ش��د تا از صبح روز 21 فروردين، 
دالر تك نرخي و قيمت ه��ر دالر براي مردم و 
تمام فعاالن اقتصادي و جهت رفع همه نيازهاي 

قانوني و اداري آنان، همچنين نيازهاي خدماتي 
مسافران، دانشجويان، محققان و دانشمنداني 
كه براي كارهاي تحقيقاتي خودشان به ارز نياز 
دارند، 4ه��زار و 200 تومان باش��د. همچنين 
ارز مس��افرتي براي كشوره��اي نزديك فقط 
500 يورو و ب��راي كشوره��اي دور هزار يورو 
به مس��افران فروخت��ه خواهد ش��د. براساس 
اين دستورالعمل، اگر مس��افري بخواهد مازاِد 
نياز ارزي خ��ود را از بازار آزاد تهي��ه كند بايد 
دالر را بيش از نرخ 4هزار و 200  تومان بخرد 
كه كارش ب��ه نوعي تخلف اس��ت و قاچاقچي 
محسوب مي ش��ود. اكنون دالر در بازار ناياب 
شده است، هرچند كه از ابتداي هفته تاكنون 
بس��ياري از صرافي ها تعطيل ي��ا نيمه تعطيل 
شده اند، اما برخالف وعده دولت همچنان دالر 
با قيمت 6 هزار تا 6 هزار و 500  تومان در بازار 
آزاد معامله مي شود و مسافراني كه هزار يوروی 
دولتي كفاف هزينه سفرش��ان را نمي دهد به 
ناچار از بازار آزاد دالر مورد نيازش��ان را تأمين 
مي كنن��د. اما اي��ن روزها برخ��ي از دالالن از 
چهارراه استانبول ب��ه فرودگاه بين المللي امام 
خميني منتقل شده اند و از اين بازار سودهاي 

هنگفتي به جيب مي زنند. 
اكنون  يك هفته اي از آن حال و هواي پرالتهاب 
بازار ارز گذشته است و طرح هاي جديد بانك 
مركزي از جمله يكس��ان سازي قيم��ت ارز و 
كنترل خريد و ف��روش قيم��ت آن را تثبيت 
كرده است. خري��د و ف��روش ارز در صرافي ها 
هم غيرقانوني شده و تهيه آن منوط به داشتن 

مدارك مسافرتي و تنها در باجه هاي فرودگاه 
ممكن است. 

از اي��ن رو سري ب��ه فرودگ��اه بين المللي امام 
خميني زديم تا از نحوه عرضه ارز به مسافران 
پرس وجو كنيم، در آنجا باجه هايي توسط شعب 
بانك هاي عامل ارائه ارز ايجاد شده كه در قبال 
گرفتن حواله هاي ارزي؛ ارز موردنياز مسافران 

را به آنها تحويل مي  دهد. 
نه صفي بود و نه كسي ناراضي از جلوي باجه ها 
كنار مي آم��د، اما در حين مصاحب��ه با يكي از 
مسافرها، يكي از تور ليدرهاي فرودگاه به سراغ 
مس��افري آمد و پرسيد: مس��افر خارجي دارم 
دالر مي خواهيد؟ كمي آنطرف تر از باجه بانك، 

عده اي دورهم جمع شده بودند، كارمندان بانك 
مي گفتند اين تجمع جديد دالالن دالر است. 

با اينك��ه بانك ها در فرودگاه ه��اي بين المللي 
باجه هاي��ي ب��راي تبديل ارزه��اي مختلف به 
ريال دارند تا مس��افران خارج��ي در بدو ورود 
به كشور ريال ايراني ب��راي استفاده در كشور 
داشته باشند، اما حاال دوگروه در فرودگاه هاي 
بين الملل��ي هس��تند كه جل��وي اين ك��ار را 

مي گيرند و اين ارز را به جيب خود مي زنند. 
دالالن با سوء استف��اده از ع��دم ارائه خدمات 
ارزي در صرافي ه��اي فرودگاه ها ب��ه دروغ به 
مسافرهاي خارجي مي گويندكه ديگر در ايران 
نمي توانند ارز خود را به ريال تبديل كنند، اما 
در صورت تمايل همي��ن دالالن مي توانند ارز 
آنها را زير قيمت دولتي از آنها خريداري كرده و 

ريال به جايش پرداخت كنند. 
مسافران و توريست هاي خارجي هم بي اطالع 
از همه جا اعتماد مي كنند و هرچه دارند را در 

اختيار اين سوداگران بازار ارز قرار مي دهند. 
البته اين يك طرف ماجراست، همه مي خواهند 
از اين بازار سهمي ببرند، راهنماي توري را در 
نزديكي يكي از دالالن ديدم كه اصرار مي كرد 
بيش از اين حق م��ن است، من مي خواهم 31 
مس��افر خارجي را پيش تو بياورم و به قيمت 
4هزار و 100 تومان ارزشان را خريداري كنم، 
مبلغي كه به من پيشنهاد مي كني كمتر از آن 

است كه خطر را قبول كنم!
  صف دالالن ارز در ورودي فرودگاه امام 
به گزارش واحد مركزي خبر، يكي از مسافران 
ايراني كه قص��د سفر به خارج داش��ت و براي 
دريافت ارز خود به بانك مراجعه كرده بود، در 
خصوص فعاليت اي��ن دالالن گفت: جلوي در  
ورودی فرودگاه راهنماهاي تور و دالالن صف 
كشيده اند و حتي نمي گذارند مسافران ايراني 
وارد فرودگاه ش��وند و مصرانه اصرار دارند كه 
اين مقدار ارز كه دولت براي سفرهاي خارجي 
تعيين كرده بسيار كمتر از آن است كه كفاف 
سفري سياحتي را بدهد و مي خواهند ارزهاي 
خريداري شده خود را از توريست ها بين 4هزار 

و 300 تا 4 هزار و 700 تومان به ما بفروشند. 
البته شايد علت اين كار عدم اطالع رساني دقيق 
در فرودگاه توسط خ��ود فرودگاه يا بانك هاي 
عاملي باشد كه بايد اين ارزها را گرفته و تبديل 
به ريال كنند؛ چراكه حتي ب��راي خود ما هم 
پيدا كردن باجه اي كه در قبال ارز، ريال تحويل 

مي دهد كار ساده اي نبود. 
رئيس باجه تحوي��ل ارز فرودگاه امام خميني 
افزود: ما به زودي راهنماهايي را براي مسافران 
خارج��ي در فرودگ��اه نصب مي كني��م تا اين 

مشكل برطرف شود. 
اما آنچه در فرودگاه در ح��ال انجام بود به نظر 
بزرگت��ر از آن مي آيد كه بش��ود يكطرفه آن را 
برطرف كرد، انگار حاال بايد فكري به حال جمع 
دالالن اين بار نه در س��ه راه منوچهري كه در 

فرودگاه هاي بين المللي كرد.
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 دالر آزاد 4300 تا 4700 تومان
 به مسافران فروخته می شود

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21501بانك انصار
449133649قندشيرين خراسان 

3250154نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
108951سايپاشيشه 

2499117محورسازان ايران خودرو
143567توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

90342كمك فنرايندامين 
8851403قنداصفهان 
90541سايپاديزل 
2531113كاشي الوند

139662نوسازي وساختمان تهران 
199288سرمايه گذاري ساختمان ايران

143363مهركام پارس 
139858واسپاريملت

117148رينگ سازي مشهد
184573صنايع كاغذسازي كاوه 

251499حمل ونقل بين المللي خليج فارس
9708380كنترل خوردگي تكين كو

227787 پگاه آذربايجان غربي 
3018113ملي سرب وروي ايران 
3168116ذغال سنگ نگين ط بس 

152855نوردآلومينيوم 
77928پارس خودرو

189466بين المللي محصوالت پارس 
81527پالسكوكار

71523زامياد
293494تامين ماسه ريخته گري 

4529118گروه صنعتي بوتان 
244262گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

248462ايران خودرو
115028سرمايه گذاري بوعلي 

437299كارخانجات قندقزوين 
417994پاكسان 

78217سايپا
121625لبنيات پاك 

191339عمران وتوسعه فارس 
294460پارس الكتريك 
150027نوردآلومينيوم 

182732قطعات اتومبيل ايران 
84514فنرسازي زر

139522ماشين سازي نيرومحركه 
66210ايران خودروديزل 

210430سرمايه گذاري آتيه دماوند
5857سرمايه گذاري سايپا

195022سخت آژند
212023توليدي چدنسازان

321033فروسيليس ايران 
167217توسعه معادن وفلزات 

136313ليزينگ ايرانيان
8888سيمان داراب 
405836بهنوش ايران 

9048سايپاآذين 
132511چرخشگر

165013توليدي كاشي تكسرام 
225116مخابرات ايران
193413دارويي لقمان 

7505سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
289819مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر

10777سرمايه گذاري شاهد
11017سرمايه گذاري نيرو

9526گروه بهمن 
523230كارتن ايران 

723241پااليش نفت بندرعباس
13377نيرومحركه 

15468س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
1791092شركت ارتباطات سيارايران

13987سرمايه گذاري ملي ايران 
16058كارخانجات توليدي شيشه رازي 

14537سرمايه گذاري اعتبارايران
411816سرمايه گذاري شفادارو

15315توليدمحورخودرو
1191636دارويي رازك 

7112سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
26807ملي صنايع مس ايران  

534513ايران ترانسفو
12513لبنيات كالبر

17354توريستي ورفاهي آبادگران ايران
8722ليزينگ خودروغدير

18844صنايع كاشي وسراميك سينا
42868قندهكمتان 

22124ريخته گري تراكتورسازي ايران 
36226بيسكويت گرجي 

1630324داروسازي سينا
13622گروه صنعتي سپاهان 

36375پتروشيمي فارابي 
781110شهد

24543ايران تاير
35684فيبرايران 

9271بانك پارسيان 
30993بورس اوراق بهادارتهران

25012سرمايه گذاري صنعت بيمه 
40013مس شهيدباهنر

18571سيمان كرمان 
21851كشاورزي ودامپروي مگسال 

98284نفت بهران 
26641توسعه معدني و صنعتي صبانور

35131دوده صنعتي پارس 

صادق صالحي

دالالن با سوء اس�تفاده از 
عدم ارائ�ه خدمات ارزي 
در صرافي هاي فرودگاه ها 
ب�ه دروغ به مس�افرهاي 
خارج�ي مي گوين�د ك�ه 
ديگر در ايران نمي توانند 
ارز خود را به ريال تبديل 
كنند، اما در صورت تمايل 
همين دالالن مي توانند ارز 
آنها را زير قيمت دولتي از 
آنها خريداري كرده و ريال 
به جاي�ش پرداخت كنند

تجمع دالالن منوچهري و استانبول  در فرودگاه امام  بهناز قاسمی
  گزارش  یک

رونوشت آگهى حصر وراثترونوشت آگهى حصر وراثت

رأي دادگاه

آگهی احضار متهم
آگهی ابالغ وقت دادرسى

آگهى دادنامه

آگهی دادنامه

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي

آگهی مفقودي به جوان  دوباره نگاه كن

 وظيفه حوزه و دانشگاه
 در حل مسئله اقتصاد

»بنده در شعارهاي سال ها معموالً مخاطب را مسئوالن قرار مي دادم؛ 
امسال مخاطب، همه  آحاد ملت و از جمله مسئوالن خواهند بود.«

هفت  سال نامگذاري صريح سال درباره مسائل اقتصادي كشور توسط 
رهبر معظم انقالب، پديده »تكرار شعار« در سال قبل )1396( و حاال 
جمله به ظاهر معمولي و البته پراهميت باال، ذهن هرخواننده بي طرفي 
را به يك گزاره رهنمون مي كند كه گويا رهبر و دلسوزان كشور آنطور 
كه بايد و شايد اقدام و عملي درخور از سوي دستگاه هاي حاكميتي 
كشور در راستاي اقتص��اد مقاومتي مشاهده نكرده ان��د. با اين حال 
مأموريت رونق اقتصاد كشور، اين بار سنگيني اش را روي دوش آحاد 

مردم بيشتر كرده: حمايت »متعصبانه« از كاالي ايراني. 
هرچند مثل همه مواردي كه گوي و مي��دان در اختيار مردم فداكار 
كشورمان قرار گرفته و آنان سررشته امور را در دست گرفته اند، كارها 
رونق گرفته و روبه جلو حركت خواهد كرد، ان شاءاهلل. اما آيا مي توان 
در زماني كه مديريت حجم عظيمي از ثروت هاي ملي  اعم از بودجه ها، 
بنگاه هاي بزرگ اقتصادي در رشته هاي مختلف و سرمايه هاي انساني 
نخبه كه در اختيار قواي سه گانه است، باز هم به حركت هاي البته با 

ارزش مردمي دلخوش كرد؟
به راستي چرا و چگونه حجم عظيمي از بودجه ها و امكانات انساني در 
ساختارهاي اداره كشور به كار رونق تولي��د ملي نمي آيد كه اينگونه 

مصرانه محل مطالبه جدي ولي فقيه شده است؟!
 دقيقاً چه مانعي بر سر راه است كه با وجود اعتقاد قاطبه مس��ئوالن 
كشور ب��ر افزايش اش��تغال و ارتق��اي توليد مل��ي، هن��وز اين امر 
سرنوشت ساز در اقتصاد كشور اندر خم يك كوچه باقي مانده است؟ 
ساده ترين پاسخ اين است كه »هر آنقدر رسيدن به مطلوب سخت تر 
باشد نيل به آن نيز دشوارتر و طوالني تر است«؛ اما مي توان با نگاهي 
دقيق تر به سازوكار اجرايي كشور متوجه ي��ك حفره تعيين كننده 
در آن ش��د. مبتني بر نگ��اه توسعه غربي، قابل رقابت  ش��دن كاالي 
توليد داخل با مشابه خارجي آن بدون تعامل تكنولوژي و سرمايه با 
صاحبان جهاني آن ممكن نيست و رشد تبادل تكنولوژي و افزايش 
سرمايه گذاري خارجي ممتنع است، مگر با كاهش تنش بين المللي 
جمهوري اسالمي با ابرقدرت ها يا به تعبير صحيح تر مستكبران عالَم؛ 
يا به اصطالح نظام برنامه ريزي كشور، آماده سازي بستر سرمايه گذاري 

در جامعه ميزبان سرمايه. 
به بيان ديگر توليدكننده ايراني هرق��در هم كه براي ارتقاي كيفيت 
كاالي خود تالش كند ي��ا از رسيدن به گرد پ��اي كيفيت در مشابه 
خارج��ي اش ناتوان اس��ت يا حداكثر اگ��ر برس��د، نمي تواند قيمت 
تمام ش��ده اش را به اندازه كاالي خارجي نگ��ه دارد؛ چراكه وقتي در 
تمامي زمينه ها صاحب��ان تكنولوژي زودتر از م��ا وارد چرخه توليد 
محصوالت ش��ده اند، مهندسي معكوس دانشمندان ما روي اجناس 
توليدشده نهايتاً مي تواند تا يك قدمي مدل پيشرفته برود. در حالي كه 
آنان هم  اينك در حال ساخت مدلي برتر در اين زمينه هستند. غير از 
اين مواردي هم كه توليدكنندگان بومي بتوانند به تكنولوژي آن دست 
پيدا كنند، نه دولت و نه بخش خصوصي توان واردكردن آن به بخش 
توليد انبوه را ندارند؛ خط توليد قيمتي و هزينه بر تكنولوژي هاي برتر، 
نيازمند بودجه اي قابل توجه است كه دولت قادر به تخصيص چنين 
بودجه هايي در عرصه هاي مختلف نيست، بخش خصوصي هم بالتبع 
نه ريس��ك تحقيقات علمي پيرامون توليد داخل كه نتيجه دهي اش 
معلوم نيس��ت را مي پذيرد و نه ريسك ساخت دستگاه هاي موردنياز 
خط توليد را؛ كه معلوم نيست مورد اقبال خريدار واقع شود يا نه. آنچه 
نيت راقم اين سطور از برش��مردن خطاه��اي محاسباتي در انديشه 
تصميم سازان اقتصاد كشور بود، در يك كلمه، نياز كشور به طراحي 
يك الگو و نرم افزار فكري براي اقدام و عمل مسئوالن در حوزه توليد 
ملي و ديگر حوزه هاي درگير در جنگ اقتصادي كنوني است. رهبري 
معظم از اين كار پيچيده و سخت فكري كه فق��ط و فقط از نخبگان 
حوزوي و دانشگاهي مؤمن كشور برمي آيد با نام الگوي اسالمي ايراني 
پيشرفت ياد كرده و بارها هم��ه ظرفيت هاي فكري كشور را به توليد 
فكر براي حل معضالت بخش اقتصاد و ديگر بخش هاي نظام دعوت 

كرده اند. 
اگر نخبگان كشور نتوانن��د به توليد نرم افزاري جام��ع براي افزايش 
اشتغال و توليد )بدون احتياج به دست كشيدن از هويت انقالبي نظام( 
مبادرت ورزند، نمي توانند ق��درت مانور جمهوري اسالمي در فضاي 

بين الملل و در جنگ اقتصادي حاضر را بهينه كنند. 
سخن آخر آنكه از ظاهر قضيه آن برآيد كه »توپ در زمين مسئوالن، 
مردم و رهبري نيست، در زمين حوزوي و دانشگاهي كشور است كه 
يا به مباح��ث »انتزاعي بي فايده براي نظام س��ازي« مي پردازند يا به 
ترجمه پسماندهاي فكري غرب كه كوس ناكارآمدي و عليل بودنش 

گوش فلك را كر كرده است!


