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 يورو به جای دالر ارز مبنای دولت شد
کارشناسان اقتصادی: عالوه بر جایگزینی ارز، باید پیمان های پولی هم عملیاتی شود صادرات تقريباً هيچ از مناطق آزاد   

نماین�دگان مجلس در ش�رایطي به دلی�ل ناچیز ب�ودن صادرات 
از مناط�ق آزاد و همچنی�ن ورود کاالي قاچ�اق ب�ه کش�ور 
از ای�ن مناطق، مخال�ف افزایش تع�داد مناطق آزاد هس�تند که 
روزگذش�ته دبی�ر ش�وراي عال�ي مناط�ق آزاد گفت: ص�ادرات 
مناط�ق آزاد در س�ال 96 تنه�ا حدود ی�ك میلیارد دالر اس�ت.

به گزارش »جوان«، منتقدان مناطق آزاد براين باورند كه تعداد 
و مس��احت مناطق آزاد ايران هم اكنون نيز بس��يار زياد است و 
مساحت اين مناطق از كش��ور چين )دومين اقتصاد بزرگ دنيا( 
بيشتر است. اين در حالي است كه اين افراد براين باورند، مناطق 
آزاد آلوده اه��داف غيراقتصادي و سياس��ي و گاه س��ودجويانه 
ش��ده اند، به طوري كه خريد زمي��ن و تالش ب��راي تبديل اين 
زمين ها به مناطق آزاد يكي از اتفاقات س��ودجويانه اي است كه 
در اين ارتباط مي افتد و تعدادي از آقازاده ها به دنبال اين تجارت 
هستند، البته پش��ت بهانه اي با عنوان تالش براي رشد صادرات 

اين توجيه ها عنوان مي شود. 
اگر نگاهي ب��ه صادرات مناط��ق آزاد بيندازيم، متوجه مي ش��ويم كه 

صادرات از اين مناطق بسيار ناچيز است. 
در همين رابطه مرتض��ي بانك، دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد در 
گفت وگو با »مهر« با بيان اينكه صادرات از مناطق آزاد در سال 96حدود 
يك ميليارد دالر بوده است، هدفگذاري سال جاري را تنها 5/1ميليارد 
دالر عنوان داشته كه در برابر صادرات غيرنفتي نزديك به 50ميليارد 

دالري كشور در واقع بسيار ناچيز است. 
در اين بين ش��ايعه هاي فراواني در رابطه با آلوده شدن مناطق آزاد به 
قاچاق كاال و ارز مطرح اس��ت كه هم اكنون در ش��رايطي كه كاركرد 
مناطق آزاد فعلي زير س��ؤال اس��ت، تالش براي افزايش اين مناطق 
تعجب نمايندگان مجلسي را كه دغدغه اقتصاد ملي و منافع ملي دارند 

به همراه داشته باشد. 
در ش��رايطي كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعلي كشور زير سؤالند، 
عده اي به دنبال آن هس��تند كه هش��ت منطقه آزاد و 1٢منطقه ويژه 
اقتصادي جديد در كشور تأسيس شود. به گفته كمال اطهاري مساحت 
مناطق آزاد فعلي ايران از مساحت مناطق آزاد كشور چين بيشتر است، 
با اين حال در همين شرايط، مدافعان تأسيس مناطق آزاد با توجيهاتي 
دم دستي مانند ايجاد اش��تغال يا حمايت از صادرات و مذاكره پشت 

درهاي بسته، كار خويش را پيش مي برند. 
مدافع��ان وضعيت فعلي مناط��ق آزاد تالش مي كنند اي��ن مناطق را 
فرصتي براي اشتغالزايي نش��ان بدهند. با اين حال، طبق آنچه شوراي 
عالي مناطق آزاد اعالم كرده، در س��ال هاي 91 ت��ا 95 به ترتيب 1٣، 
19، ٢٤، 19 و ٢0 هزار شغل در اين مناطق ايجاد شده است كه بسيار 

ناچيز است.
     مساحت مناطق آزاد ایران بیشتر از چین

كمال اطهاري، پژوهشگر توسعه، درباره تأس��يس مناطق آزاد جديد 
مي گويد: مساحت مناطق آزاد در ايران در حال  حاضر بيشتر از مساحت 
مناطق آزاد در چين است. هر بار بورژوازي مستغالت و انباشت كنندگان 
درآمدهاي عظيم رانتي در نوسانات اقتصادي به بن بست خودساخته 
مي خورند، در پيوند با نمايندگاني كه تالش مي كنند در حوزه نمايندگي 
خود محبوبيتي موقتي به دست بياورند، بحث تأسيس مناطق جديد 
آزاد را مطرح مي كنند. همان طور كه قبالً احداث كارخانه هاي ذوب آهن 
و پتروشيمي و مانند اينها بدون هيچ برنامه آمايشي و هم پيوندي هاي 

الزم علم شدند و بودجه كشور را هدر دادند. 
در وضعيت كنوني مساحت مناطق آزاد ايران از مساحت مناطق آزاد 
چين بيشتر است، در حالي  كه مناطق آزاد چين ساالنه نزديك به يك 
تريليون دالر صادرات دارند و صادرات مناطق آزاد تنها يك  ميليارد دالر 

است كه در واقع يعني هيچ.

 بانك دي مراقب 
نسبت كفايت سرمايه اش باشد

در حالي که طبق استانداردهاي جهاني نسبت کفایت سرمایه بانك 
12/5درصد و طبق استاندارد ایران باید 8درصد باشد، نسبت کفایت 
بانك دي با 10درصد نزول به منفي 2درصد در سال مالي 95رسید. 
مجموع س��رمايه و بدهي دارايي بنگاه ها را تشكيل مي دهد، از اين رو 
سرمايه مناسب و كافي يكي از شرايط الزم براي حفظ سالمت يك بنگاه 
اقتصادي است و هر يك از بانك ها و مؤسسات اعتباري براي تضمين 
ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان 
سرمايه و ريس��ك موجود در دارايي هاي خود برقرار كند تا در صورت 

بروز مشكل سرمايه بتواند بدهي ها را تقبل كند. 
نسبت كفايت سرمايه از تقسيم س��رمايه پايه به مجموع دارايي هاي 

موزون شده به ضرايب ريسك بر حسب درصد به دست مي آيد. 
صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به ٣0 اسفند 1٣95 بانك دي 
كه در تاريخ 19 اسفند 1٣96 در سايت كدال منتشر شده است، نشان 
مي دهد كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك از 8درصد در سال 1٣9٤ به 
منفي ٢درصد در سال 1٣95 رسيده است. نسبت كفايت سرمايه بانك 
دي در حالي در سال 1٣95 به بازه منفي وارد شده است كه نرم جهاني 
براي نسبت كفايت سرمايه حداقل 1٢/5درصد و طبق استانداردهاي 

ايران حداقل بايد 8درصد باشد. 
........................................................................................................................

صندوق بین المللي پول گزارش داد

 ايران در ميان كشورهاي پرتورم
صندوق بین  المللي پول در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: نرخ 
تورم ایران نسبت به سال 2016 افزایش یافته و به 9/9 درصد رسیده 
است و همچنان جایگاه 22 را در میان کشورهاي جهان داراست. 
به گزارش »گروه اقتصاد بين الملل ف��ارس«، جديدترين آمار صندوق 
بين المللي نشان مي دهد، نرخ تورم ايران در سال ٢017 به 9/9درصد 
افزايش يافته، نرخ تورم ايران براي سال ٢016 ميالدي 9درصد برآورد 
شده اس��ت. به اين ترتيب، ايران در س��ال ٢017 در ميان كشورهاي 
مورد بررس��ي در اين گزارش به لحاظ تورم در جايگاه ٢٢ قرار گرفته 
كه نسبت به سال ٢016 تغييري نكرده است. براساس پيش بيني اين 
نهاد بين المللي، نرخ تورم ايران در سال ٢018 به 1٢/1درصد افزايش 
خواهد يافت. هرچه رتبه در اين گزارش بيشتر باشد، نشان دهنده تورم 
كمتر است و پرتورم ترين كشور در جايگاه نخست قرار دارد. ونزوئال با 
1087/5 درصد تورم در رتبه نخست قرار گرفته است. اين كشور سال 
٢016 با تورم ٢5٤/٣درصدي در جايگاه دوم قرار داشت. سودان جنوبي 
با تورم 187/8درصدي و كنگو با تورم ٤1/5درصدي در جايگاه هاي دوم 
و سوم قرار دارند. رتبه هاي برخي ديگر از كشورهايي كه تورم باالتري 
نسبت به ايران دارند، به ترتيب آمده است: سودان ٣٢/٣درصد، آنگوال 
٣1/6درصد، ليبي ٢7/9درصد، آرژانتين ٢5/6درصد، مصر ٢٣/5درصد، 

آذربايجان 1٣ درصد و تركيه 11/1درصد. 
........................................................................................................................

مدیرعامل شرکت توانیر:

تابستان سختي پيش رو داريم
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: در س�ال جاري و به ویژه در فصل 
پیك افزایش مصرف برق و کمبود نقدینگي از مهم ترین چالش هاي 
پیش روي ش�رکت هاي توزیع نیروي برق کشور به شمار مي رود. 
به گزارش »وزارت نيرو«، مديرعامل شركت توانير گفت: امسال تابستان 
سختي را پيش رو داريم؛ چراكه نه تنها با افزايش مصرف مواجه هستيم، 

بلكه با كمبود نقدينگي نيز بايد دست و پنجه نرم كنيم. 
آرش كردي با اش��اره به روش تعريف شده در بودجه سال جاري براي 
تخصيص منابع صنعت برق اظهارداشت: براساس قانون بودجه امسال، 
منابع صنعت برق ابتدا به حساب سازمان هدفمندي واريز خواهد شد و 
سپس به صنعت برق تخصيص خواهد يافت. شركت توانير تمام تالش 
خود را براي روان س��ازي جريان نقدينگي به كار خواهد بس��ت تا در 

خدمت رساني به مردم خللي وارد نشود. 
مديرعامل شركت توانير همچنين به لزوم مديريت مصرف برق و توجه 
جدي تر به اعمال راهكارهاي كاهش مصرف نيز پرداخت و گفت: امسال 
با توجه به كمبود بارش ها، ظرفيت كمتري از نيروگاه هاي برق آبي را در 
اختيار خواهيم داشت كه اين موضوع وظايف شركت هاي توزيع را در 

توجه به مديريت مصرف بيش از گذشته سنگين تر مي كند. 
اين مقام مس��ئول همچني��ن از ضرورت نصب كنتورهاي هوش��مند 
روي مولدهاي خود تأمين و DG ها س��خن گفت و يادآور شد: براي 
آگاهي از ميزان نقش��ي كه مولدهاي خود تأمين و DG ها در تأمين 
برق س��اعت هاي پيك دارند، بايد براي اندازه پذير كردن و مانيتور اين 

سيستم ها، در همين فرصت باقيمانده اقدام شود. 
مديرعامل شركت توانير در عين حال با اش��اره به رشد ٣/٣درصدي 
مشتركان در سال 96، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه در سال 
گذشته با وجود رشد ٣/٣درصدي مش��تركان، افزايش 7/7درصدي 
مصرف برق را ش��اهد بوديم كه اين موضوع حكاي��ت از روند فزاينده 
مصرف در كشور دارد كه بايد با دقت در اين خصوص بررسي شود. اگر 
اعداد و ارقامي كه براي مديريت مصرف در نظر گرفته شده است محقق 

نشود، شرايط سخت تر خواهد شد.
........................................................................................................................

سكه یك میلیون و 820هزار تومان معامله شد

 افت ۱۶۰ توماني قيمت يورو
ب�ا  جدی�د  ط�رح  س�كه  ته�ران  ب�ازار  در  روزگذش�ته 
25ه�زار توم�ان کاه�ش ی�ك میلی�ون و 820ه�زار توم�ان 
و یورو با اف�ت 160تومان�ي 6هزار و 800 تومان داد و س�تد ش�د. 
به گزارش »فارس«، ديروز در بازار تهران قيمت س��كه طرح جديد 
و ارز كاهش يافت. س��كه طرح جديد با ٢5هزار تومان كاهش يك 
ميلي��ون و 8٢0هزار توم��ان، نيم س��كه با 19ه��زار تومان كاهش 
891هزار تومان، ربع س��كه با 1٤هزار تومان افت 561هزار تومان، 
سكه گرمي با افت ٢هزار توماني ٣55هزار تومان و هر گرم طالي 18 

عيار با ٢٣ تومان افزايش 168هزار و 855 تومان به فروش رسيد. 
س��كه طرح قديم هم با رش��د ٢9هزار تومان يك ميليون و 75٢هزار 
تومان معامله شد. قيمت اونس طال )هر اونس معادل ٣1/1٣٢ گرم( 
در بازار جهاني طال با يك دالر و ٣8 سنت كاهش هزار و ٣٤5 دالر و 97 

سنت داد و ستد مي شود. 
در بازار ارز، يورو 160تومان و پوند 59تومان كاهش قيمت داش��ت، 
اما درهم ٢٣تومان افزايش يافت. بهاي دالر ديروز هم نرخ معامالتي 

مشخصي نداشت.

صادرکنن�دگان در نشس�تي تخصصي طرح 
جدید ارزي را تصمیم�ي ناپخته اعالم کردند 
که در آن ریس�ك صادرات را زیاد و ریس�ك 
واردات را ب�ه ط�ور کام�ل پوش�ش داده  اند. 
ابراهيم جميلي رئيس انجم��ن صادركنندگان 
نمونه در اين جلسه كه نمايندگان مجلس و بانك 
مركزي حضور داشتند، گفت: روزي كه دالر به 
نرخ باالتر از 6 هزار تومان رسيد، هم خريدار و هم 
فروشنده ناراضي بودند. وي افزود: صادركنندگان 
اعتماد خود را نسبت به سيستم بانكي از دست 
دادند و در مقاطعي به دلي��ل بدعهدي بانك ها 

خسارت زيادي بر آنها وارد شده است. 
جميلي با بيان اينك��ه اگر دولت اي��ن تصميم را 
نمي گرفت، ممكن بود خسارت بيشتر شود، گفت: 
متأس��فانه دولت هنگام تصميم سازي مشورتي با 

صادركنندگان نكرده است.
   دولت حاشیه امن واردکنندگان را 

تأمین کرد!
همچنين فرش��چيان، عضو هيئت مديره انجمن 
صادركنندگان نمونه نيز گفت: در ش��رايطي كه 
ش��عار ملي امس��ال »حمايت از تولي��د داخلي و 
كاالي ايراني اس��ت«، چرا در هفته اول فروردين 
ماه، اتفاقي رخ مي دهد كه با يك بخشنامه حاشيه 
امنيت واردكنندگان صد در صد افزايش مي يابد 
و حاش��يه ام��ن صادركنندگان به ش��دت لطمه 
مي خورد. وي با بيان اينكه امروز ديگر بحث قيمت 
دالر مطرح نيس��ت، افزود: ما به دنبال سالمت در 
تجارت خارجي و ش��انس برابر براي توليدكننده 
داخلي و خارجي هس��تيم و طرح اجراشده براي 

صادركنندگان غيرقابل تحمل است. 
وي بخشنامه جديد را به نقش��ي روي آب تشبيه 
كرد كه قابليت اجرايي ن��دارد و بايد آن را اصالح 
كرد. فرشچيان گفت: با يك تصميم و ابالغ شبانه 
بازار آزاد ارز به بازار سياه بدل شد و دالر موادمخدر 
تلقي ش��د. ما از دولتمردان سؤال مي كنيم كه در 
كدام كش��ور جهان ايجاد بازار س��ياه قيمت دالر 

كنترل شده است؟ 
وي ادامه داد: بزرگ ترين بازارهاي صادراتي ايران 
)عراق و افغانس��تان( به ريال اس��ت و اكنون اين 
سؤال مطرح است كه اساساً اين بخشنامه عملياتي 

است يا خير. 
   طرح را اصالح کنید اما بلندگوي بنگاه هاي 

بزرگ نشوید! 
همچنين مجيدرضا حري��ري، نايب رئيس اتاق 
بازرگاني ايران و چين گفت: آيا قرار است با اقدام 

دولت مقابله كنيم يا احساس مي كنيم كه بايد 
آن را اصالح كنيم؟

وي افزود: وضعيت اقتصاد مانند فردي است كه تب 
آن به باالي ٤٣درجه رسيده و ما بايد بيش از آنكه 
به دنبال تربيت فرزند مريض خود باشيم، اكنون 

بايد تالش كنيم تا تب وي را پايين بياوريم. 
وي تأكيد كرد: همه انتقادات اقتصادي كه مي توان 
به دولت داشت، به جاي خود باقي است. ولي بايد 
يك نكته را در نظ��ر گرفت كه مت��ر و اندازه االن 
امنيت اس��ت، نه اقتصاد؛ بنابراي��ن روندي كه از 
دي در قصه ارز پيش مي رفت، اين احتمال وجود 
داشت كه مملكتي وجود داشته باشد كه بعد بر سر 

اقتصاد آن دعوا كنيم؟!
وي طرح فعلي بانك مركزي را يك اقدام فرادولتي 
دانست و گفت: طرح فعلي حتماً غيرقابل اجراست، 
ولي بايد كمك كرد كه اجرايي بشود، فعاًل بگذاريم 

تب به زير ٤0درجه برسد. 
وي با بيان اينكه نبايد بلندگوي بنگاه هاي پرقدرتي 
شويم كه سوخت و خوراك مجاني گرفته  و صادرات 
كرده اند و االن سخت است كه دالر خود را به دولت 
بفروشند، پيشنهاد داد: از آنجايي كه منابع ارزي 
كش��ور 100ميليارد دالر اعم از نفتي و غيرنفتي 
اس��ت و كمتر از 10درصد آن را بخش خصوصي 
مديري��ت مي كن��د، بنابراين بايد خ��ط مرز بين 
بنگاه ه��اي دولتي، خصولت��ي، نهادهاي دولتي و 
عمومي و بخش خصوصي كشيد و حساب بخش 

خصوصي را از ساير بخش ها جدا كرد. 
   اتاق فكري

براي نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
همچنين فاطمه مقيمي، عضو هيئت رئيسه اتاق 
بازرگاني تهران گفت: حساس��يت همه كارها را 
مي دانيم، اما دولت عجوالنه تصميم گرفته است. 
وي افزود، اين تصميم در حال حاضر چرخه هاي 
اقتصادي را كش��ور فلج ك��رده و حتي كاالهاي 
واس��طه اي وارداتي را نيز تحت الشعاع قرار داده 
و هم اكنون بس��ياري از توليدكنندگان با وجود 
انبارهاي پر محصول براي توليد و توزيع دس��ت 

نگه داشته اند!
وي با بي��ان اينك��ه در هنگام تصميم ب��ه اجراي 
طرح از بخش خصوصي نظري خواس��ته نش��ده 
و معلوم نيس��ت ٤ هزار و ٢00توم��ان هم بر چه 
اساسي تعيين شده، گفت: اتاق فكري در رياست 
جمهوري تشكيل شده است و رئيس اتاق تهران 
در آن ش��ركت مي كند، ولي نوشدارو بعد از مرگ 

سهراب است!

   ابهامات بخشنامه ها باید برطرف شود
محمد الهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات نيز 
در مقابل انتقادات درباره ط��رح، ترجيح داد تا از 
دولت حمايت كند و در عين حال از وجود ابهاماتي 
در تعامل بين صادركنندگان و واردكنندگان طرح 
جديد ارزي خبر داد و گفت: قبل از روشن شدن آن 
نمي توان به جمع بندي رسيد. هرچند ورود دولت 
ديرهنگام تر از آن زماني بود كه بايد اتفاق مي افتد. 
وي افزود: مخالفت با تصميمات دولت مي تواند به 
تصميمات ديگري منجر ش��ود كه مي تواند ضرر 

آن بيشتر باشد. 
در همي��ن حال ح��اج كاظمي��ان يك��ي ديگر از 
صادركنندگان نمونه گفت: اتاق بازرگاني به دليل 
دريافت حق اعضا بايد خانه بخش خصوصي و حامي 
آن باشد. وي با بيان اينكه تمام پروازهاي عراق پر 
است و از آنجا كه دالر گران تر از قيمت فعلي وارد 
مي شود، گفت: مگر صادركنندگان ارز نقدي وارد 

مي كردند كه االن بايد تاوان آن را بدهند؟ 
  مدیریت شناور به جاي ارز شناور ! 

در ادامه قوامي، نماين��ده مجلس گفت: ضعف در 
مديريت بازار ارز اتفاق افتاده و اكنون ارز ميخكوب 
و مديريت شناور شده در حالي كه طبق قانون بايد 

ارز شناور باشد! 
وي با بيان اينكه امسال با توجه به منفي شدن تراز 
تجاري ش��عار حمايت از كااله��اي ايراني بايد در 
دستور كار قرار مي گرفت، گفت: با اين طرح بانك 
مركزي، حتماً توليد به خص��وص توليد صادرات 

محور ضربه خواهد خورد. 
قوامي گفت: در بودجه نرخ محاسباتي ارز ٣ هزار 
و 500 توم��ان اس��ت، اين نرخ ب��ا مالحظه وضع 
صادركنن��دگان و واردكنندگان اس��ت، بنابراين 
پرشي كه رخ داده به ٤ هزار و ٢00 تومان رسيده 
است و قيمت ارز به تدريج باال خواهد رفت كه باز 
هم اين مديريت ارز شناور نيست، بلكه رژيم خزنده 

ارزي است و شفاي درد نيست. 
   دولت متقاضیان را به صف کرد

سيدحميد حس��يني، نايب رئيس اتاق بازرگاني 
ايران و عراق نيز گفت: كاش اين جلس��ه چندماه 

پيش و در دي ماه تشكيل شده بود. 
وي با انتقاد از نظام تصميم سازي در دولت گفت: 
در جلساتي كه تصميم سازان دولت حضور دارند، 
كمترين  انگيزه مديران ميان��ي در اين روند مؤثر 
بوده و دو تا سناريو پيش روي معاون اول مي گذارند 
و مدير مربوطه مجبور اس��ت كه تصميم بگيرد. با 
اين نظام تصميم سازي در دولت و مجلس، بهتر از 

اين نمي شود!
وي افزود: االن توقع اين نيست كه دولت از تصميم 
خود برگردد. دولت منتظر تصميم ترامپ اس��ت 
تا نس��بت به درآمدهاي ارزي خود تصوير شفافي 
داشته باشد. االن سياست دولت اين است كه همه 
متقاضيان ارز را در صف بگذارد تا فضا آرام بگيرد. 

   مي خواهم قاچاقچي نباشم چه کنم؟
 در ادامه محمدزاد يك توليدكننده در اين جلسه 
گفت: دولت با اين بخشنامه هاي مكرر بگويد كه 
اگر من نخواهم قاچاقچي شوم بايد چه كنم؟ وي 
با بيان اينكه در يك سال گذش��ته براي تجهيز و 
راه اندازي كارخانه تالش ه��اي فراواني كرده و با 
ارزهاي تا 5 هزار و 600 تومان كاالهاي مورد نياز 
را وارد كرده است، گفت: دقيقاً در تاريخ 6فروردين 
اعتبار ش��ريك خارجي به حس��اب داخلي كشور 
منتقل شده و اكنون بايد ارز با ٤ هزار و ٢00 تومان 

در اختيار دولت قرار بگيرد! آيا اين انصاف است؟
وي تأكيد كرد، چرا در ح��وزه اقتصاد مانند حوزه 
امنيت كشور روش تهاجمي اتخاذ نمي شود و اجازه 
مي دهيم دشمن بازي را به داخل مرزها و بازار هاي 

داخلي بكشاند؟ 
   در موضوع ارز مدیریتي در کار نبود!

همچنين عبدالرضا مص��ري، نماينده مجلس در 
اين جلس��ه گفت: ما اطالع نداشتيم كه چرا روند 
ارز به صورت غيرمعقول پيش مي رود. هر فردي از 
ظن خود مجموعه اي از مسائل را براي خود تحليل 
مي كرد. اين در حالي است كه ابهامات ارزي منجر 
به سؤال از رئيس جمهور ش��د. ما هر سال حدس 
مي زديم كه در چه مقطعي با نرخ ارز بازي مي شود 
و بعد كنترل مي شود، اما بعد از آن متوجه ولنگاري 
عجيبي شديم كه منجر به دعوت از وزير اقتصاد و 

رئيس كل بانك مركزي شد. 
وي افزود: متوجه شديم مديريتي در موضوع ارز 
وجود نداشته و مسئوالن نسبت به اذهان افرادي 
كه مرتبط با موضوع هستند، اطالع رساني درست و 

توجيه درستي از موضوعات ارائه نداده اند. 
مصري با بيان تجرب��ه دهه 60 و از دس��ت دادن 
بازارهايي مانند فرش گفت: ترس ما اين است كه 
يك سري از بازار  توليدات صادرات محور در خارج 
از كشور را از دست بدهيم. وي تأكيد كرد: در طرح 
ارزي جديد احتمال اينكه بخش خصوصي از اين 
معادله حذف شود وجود دارد، اما ترسي هم وجود 
دارد كه بخش خصوصي واس��طي در آينده براي 
بخش هايي مانند پتروش��يمي ها ايجاد ش��ود كه 

نتوان آن را مديريت كرد.

صادرکنندگان خواستار رفع ابهامات بخشنامه هاي مكرر ارزي بانك مرکزي شدند  

طرح ناقص ارزي دولت به نفع واردات و به ضرر صادرات است
مهران   ابراهيميان

   گزارش  2

هیئت وزی�ران در جلس�ه روزگذش�ته ک�ه 
به ریاس�ت رئیس جمه�ور برگزار ش�د، تمام 
وزارتخانه ه�ا، س�ازمان ها و ش�رکت هاي 
دولتي را موظف ک�رد، ارز ی�ورو را به عنوان 
ارز مبن�ا در تكالی�ف ارزي ق�رار دهن�د. 
مقام معظم رهبري دهم آبان سال 96 در ديدار 
با رئيس جمهور روس��يه، همكاري متقابل براي 
مقابله با تحريم هاي امريكا و ضدروسيه را مفيد 
خواندن��د و فرمودن��د: مي تواني��م تحريم هاي 
امريكايي ها را با روش هايي از جمله حذف دالر و 
جايگزين كردن پول ملي در معامالت اقتصادي 
دوجانبه يا چندجانب��ه، بي اثر و امريكا را منزوي 
كنيم. تأكيد رهبري بر ضرورت كاهش وابستگي 
اقتصاد كشور به دالر امريكا، پيش از اين نيز در 
٢8شهريور سال گذش��ته بيان شده بود، به طور 
كلي ميزان اثربخش��ي تحريم ها علي��ه ايران به 
ميزان وابستگي اقتصاد كش��ورمان به معامالت 
دالري بس��تگي دارد، بنابراين اج��راي اقدامات 
كوتاه مدت و ميان مدت براي كاهش اتكا به دالر 

براي اقتصاد كشورمان ضروري است. 

در همي��ن راس��تا هيئت وزي��ران در جلس��ه 
روزچهارش��نبه خود به رياس��ت حجت االسالم 
حسن روحاني رئيس جمهور، تمامي وزارتخانه ها، 
سازمان ها و شركت هاي دولتي را موظف كرد، ارز 
يورو را به عنوان ارز مبناي گزارشگري و انتشار 
آمار، اطالعات و داده هاي مالي خود مورد استفاده 
قرار دهند. همچنين بانك مركزي موظف شد از 
تاريخ ابالغ اين مصوبه، نرخ برابري ريال در مقابل 

يورو را به صورت مستمر اعالم و مديريت كند. 
  سابقه دالر

بعد از جنگ جهاني دوم دالر به عنوان ارز مرجع 
در دنيا به كار برده مي شود و نرخ جهاني بسياري از 
كاال ها و خدمات در دنيا با دالر سنجيده مي شود. 
در اين ميان از آنجايي كه اختيار چاپ دالر و رصد، 
پيگيري تراكنش هايي كه در دني��ا با دالر انجام 
مي گيرد، موقعيت ويژه اي براي امريكا پديد آورده 
است تا به واس��طه آقايي دالر سلطه اقتصادي و 
سياسي خود را در دنيا تحكيم بخشد، اما تضعيف 
چندباره قدرت دالر طي 70سال گذشته و خلف 
وعده اوليه امريكا در برابري ٣5دالر با يك اونس 

طال و همچنين استفاده از دالر به عنوان اهرمي 
جهت فشار بر كش��ورها، گويا حركتي را در دنيا 
رقم زده تا كش��ورها از طري��ق پيمان هاي پولي 
دوجانبه و چندجانبه و منطقه اي س��لطه دالر بر 
مبادالت خود را تا حد امكان كاهش دهد. حال، 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از ابزارهاي 
اوليه در دس��ترس دولت ايران ب��راي رهايي از 
س��لطه دالر، ضم��ن جايگزيني دالر ب��ا يك ارز 
ديگر، اس��تفاده از پيمان هاي پول��ي دوجانبه و 
چندجانبه است كه اميد مي رود مجلس شوراي 
اسالمي و دولت دوازدهم و به ويژه مسئوالن بانك 
مرك��زي، وزارتخانه هاي امور خارج��ه و اقتصاد 
مباحث فني و علمي توس��عه قراردادهاي پولي 
را در كنار جايگزيني يورو با دالر با ساير كشورها 

فراهم كنند. 
  پرویزیان:دالر عماًل کمرنگ تر 

شده است
پيش از اي��ن »كوروش پرويزي��ان«، مديرعامل 
بانك پارس��يان در واكنش به اين پرس��ش كه 
ب��ا جايگزين كردن مب��ادالت پول��ي دوجانبه و 

چندجانبه آيا مي توانيم مشكالت ناشي از تحريم 
و دالر را از نظ��ام تجارتي مان حذف كنيم، گفته 
بود: دالر به واسطه تحريم هايي كه امريكايي ها 
اعمال كرده اند، خودبه خود از موضوع معامالت 
تجاري ايران حذف ش��ده و چند سالي است كه 
نقش كمي در فرآيند عملياتي بانك هاي كشور 
ما دارد، از س��وي ديگر روش هاي��ي كه بانك ها 
دنبال و عمل مي كردند، طي سال هاي مختلف، 
تغيير پيدا كرده اس��ت و ما ناچاريم كه به سمت 
روش هاي جديد و متفاوت حركت كنيم. حتي 
رئيس جمهور كش��وري مانند قزاقس��تان و بعد 
كشورهاي مختلفي مانند برزيل، هند، روسيه و 
كشورهايي شبيه اينها بحث هاي جديدي را براي 

مبادالت مطرح كردند. 
پرويزي��ان در واكنش به اين پرس��ش كه براي 
كاهش اث��ر دالر در مبادالت اولي��ن اقدامي كه 
بايد در كش��ور ما انجام شود، چيس��ت، اظهار 
داش��ته بود، در سيس��تم هاي بانكي اتصال به 
سوئيفت هاي الكترونيك بانك ها به شبكه بانكي 
مي توان��د خيلي مس��ئله تعيين كننده و مهمي 
باش��د. ما همين تس��ت را در اربعين حس��يني 
سال گذش��ته براي بانك پارسيان انجام داديم، 
به طوري كه مردم به سهولت از اي تي ام هايي كه 
در كربال و نجف مستقر شده است، دينار عراقي 
دريافت كنند بدون اينكه نيازي باشد كه ما ارزي 
را منتقل كنيم و آن ارز تبديل ش��ود و بخواهد 
مسئله ايجاد كند. بايد با روسيه هم چنين وضعي 
را داشته باشيم و به س��هولت مبادالت بين اين 

كشورها با پول ملي انجام شود. 
   حذف سوئیفت از پیمان هاي پولي 

به گفته مس��عود دانش��مند رئيس خانه اقتصاد 
ايران، دالر توسط امريكايي ها و خزانه داري امريكا 
ردگيری می شود و مكانيس��م قرارداد دوجانبه 
پولي بايد به گونه اي باش��د كه نياز به سوئيفت 
)جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي( نباشد 

و روش هايي همانند ايميل به كار برده شود. 
    صداق�ت: امری�كا به تمام�ي مبادالت 

دالري اشراف دارد
رضا عدالتي صداقت نيز به عنوان يكي از فعال 
اقتصادي معتقد اس��ت: مرجع بودن دالر در 
دنيا يك مزيت اش��راف اطالعاتي بر مبادالت 
دالري تمامي كش��ورها براي امري��كا ايجاد 
كرده است. امريكا با رصد ترا كنش  هاي دالري 
كش��ورها، تمام معامالت آنها را رديابي كند. 
يكي از مهم ترين و اس��تعماري ترين عاملش 

هم اين است.

هادی   غالمحسينی
   گزارش   یک

 جزئیات واردات از 100 کشور 
در سال 96 منتشر شد

 چين، امارات و كره جنوبي 
در رأس شركاي تجاري ايران 

براس�اس آمار تج�اري کش�ور در 12م�اه س�ال 96، ب�ه ترتیب 
کش�ور چی�ن، ام�ارات متحده عرب�ي، جمهوري ک�ره، ترکی�ه، 
آلم�ان، هن�د، س�وئیس، فرانس�ه، هلن�د و ایتالی�ا در ش�مار 
10کش�ور عم�ده ط�رف معامل�ه واردات�ي ب�ا ای�ران بودن�د. 
به گزارش »فارس«، براساس آمار تجاري كشور در 1٢ماه سال 96، به 
ترتيب كشور چين، امارات متحده عربي، جمهوري كره، تركيه، آلمان، 
هند، سوئيس، فرانسه، هلند، ايتاليا، جزو 10 كشور عمده طرف معامله 
وارداتي با ايران بودند. طبق اطالعات موجود ٢٤/٣٤ درصد از واردات 
انجام شده به لحاظ ارزش توسط چين به كشور وارد شده است كه رقم 
آن 1٣ميليارد و ٢16ميليون و ٢66هزار دالر و رشد ٢٢/91 درصد به 

لحاظ ارزش در مقايسه با 1٢ ماه سال 95 است. 
همچنين واردات از كش��ور امارات در اين مدت در مقايسه با سال 95 
بالغ بر 57/11درصد رشد داشته و ارزش آن 10ميليارد و 66ميليون و 

565هزار دالر بوده است. 
جمهوري كره نيز با واردات ٣ميليارد و 717ميليون و ٢٤٢هزار دالر و 
رشد 7/٤٣درصدي ارزش در مقايسه با سال 95 سومين طرف عمده 

مورد معامله بوده است. 
به گزارش »فارس«، از آنجا كه انتظار مي رفت، در س��ال 96 مراودات 
بيش��تري با كش��ور روس��يه در تعامالت تجاري به لح��اظ واردات و 
صادرات داشته باش��يم، اما در بخش واردات س��ال گذشته با كاهش 
5٢/7٤درصدي روبه رو هستيم. واردات از انگلستان به لحاظ ارزش در 
مقايسه با سال 95 بالغ بر 167/6٤درصد با رقمي بالغ بر يك ميليارد و 
10٤ميليون و 95هزار دالر رشد داشته است. اين كشور در رتبه يازدهم 
طرف هاي معامله در واردات محسوب مي ش��ود. جزئيات 100 كشور 

طرف معامله در واردات طي 1٢ماه سال 96 منتشر شد.

مليحه مرادی


