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وحید  حاجی پور

 موضع رئيس كل بيمه مركزي 
درباره فروش اينترنتي بيمه 

رعاي�ت اص�ول اساس�ي بازارياب�ي و اس�تفاده از ابزاره�اي 
بق�اي  و  فعالي�ت  ت�داوم  ب�راي  تج�ارت  توس�عه  نوي�ن 
ش�ركت هاي بيم�ه اي ي�ك ض�رورت انكارناپذي�ر اس�ت. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر 
غالمرضا سليماني كه در جمع اعضاي انجمن هاي صنفي نمايندگان 
بيمه سخن مي گفت، با اعالم اين مطلب افزود: ورود نمايندگان بيمه اي 
و كادر ش��بكه فروش در تصميم س��ازي ها به نفع ش��ركت هاي بيمه 
است؛ چراكه شبكه فروش نقاط قوت و ضعف محصوالت بيمه اي را به 
خوبي مي شناسد و مي توانند در اصالح ساختارهاي توليد محصول و 

بسته هاي بيمه اي اظهارنظر كنند. 
وي خاطرنشان كرد: به جرئت مي گويم مهم ترين قشري كه مي تواند 
جلوی فساد، تخلف و تقلب در صنعت بيمه را بگيرد، مجموعه نمايندگان 
و كادر شبكه فروش بيمه اي هس��تند كه با تحقق اين امر در وضعيت 

معيشتي آنان نيز تحولي اساسي صورت خواهد گرفت. 
دكتر سليماني در بخش ديگري از سخنان خود دغدغه هاي نمايندگان 
فروش بيم��ه را در خصوص فعاليت اس��تارت آپ ها طبيعي دانس��ت 
و گفت: صنعت بيمه بايد مث��ل صنايع ديگر وجود واقعيتي به اس��م 
اس��تارت آپ ها را بپذيرد، اما نگاه تهديد آلود به شبكه هاي ديجيتالي 
فروش بيمه نامه نگاه خوبي نيست و اگر هم تهديدي در ميان باشد بايد 

آن را به فرصت تبديل كنيم. 
ايشان تصريح كرد: وضع قوانين و آيين نامه هاي متناسب و مديريت 
صحيح فضاي ديجيتال نه تنها به كس��ب بيمه اي نمايندگان ش��بكه 
فروش لطمه نمي زند، بلكه با تهيه بسته هاي بيمه اي مي توان بازارهاي 

جديدي را ايجاد كرد.

نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي خبر داد
 كاهش قاچاق 

در پي كم شدن فاصله ارز نيما و آزاد
نايب رئيس اتحادي�ه لوازم خانگي با اش�اره به كاه�ش نرخ دالر 
در روزه�اي گذش�ته و تأثي�ر آن بر قيم�ت لوازم خانگ�ي گفت: 
با توج�ه ب�ه اينك�ه ل�وازم خانگ�ي ب�ا ارز نيماي�ي وارد و توليد 
ش�ده و ن�رخ اي�ن ارز تفاوت�ي نك�رده نمي ت�وان به اي�ن زودي 
انتظ�ار كاه�ش محس�وس قيم�ت ل�وازم خانگ�ي را داش�ت. 
مرتضي ميري در گفت و گو با اقتصاد آنالين با بيان اينكه يا در توليد و 
تأمين قطعه يا در واردات لوازم خانگي از ارز نيمايي استفاده شده است، 
اظهار كرد: نرخ ارز نيما ت��ا كنون تغييري نك��رده بنابراين نمي توان 
انتظار ارزان شدن لوازم خانگي را داشت، اما جو رواني بازار تا حدودي 

بر كاهش قيمت تأثير مي گذارد. 
وي ادامه داد: حدود 30درصد بازار ل��وازم خانگي را كاال هاي خارجي 
تشكيل مي دهد كه اين دسته با ارز آزاد و عمدتا به صورت قاچاق وارد 
ش��ده اند كه براي اين كاال ها به طور حتم بايد كاهش قيمت رخ دهد؛ 
براي مثال يخچال س��ايدي كه با دالر 17 هزار توماني از ش��هر بانه با 

قيمت 18ميليون تومان خريداري مي شد، االن بايد ارزان تر شود. 
نايب رئيس اتحاديه لوازم خانگي با گاليه از اينكه در چند ماه اخير همه 
كاالها حداقل افزايش دو برابري داشته اند، اما تنها جهش قيمت لوازم 
خانگي به چش��م مي آيد، بيان كرد: در چند ماه گذشته قيمت شير از 
2 هزار تومان به 4 هزار تومان رسيد و كسي اعتراض نكرد؛ چراكه اين 
افزايش قيمت ها به چشم نمي آيد، اما در واقع نرخ شير هم دو برابر شد؛ 
ولي زماني كه قيمت ماشين لباسشويي 4ميليون توماني به 9ميليون 

رسيد، همه اعتراض كردند. 
ميري همچنين از ركود كامل بازار لوازم خانگي خبر داد و افزود: به جز 
خريد جهيزيه براي عروس هيچ تقاضاي ديگري در بازار وجود ندارد. 

او به كاهش فاصله ارز نيمايي و آزاد اش��اره كرد و گفت: با ارزان شدن 
نرخ دالر طي روز هاي گذشته بالطبع فاصله نرخ نيما و آزاد نيز كاهش 
پيدا كرده كه اين در وهله اول به نفع مردم و توليد و در مرحله بعد باعث 

كاهش قاچاق از كشور خواهد شد. 
........................................................................................................................

پست اينستاگرامي رئيس كل بانك مركزي
بازار ارز در كنترل بانك مركزي است

رئي�س كل بان�ك مرك�زي ب�ا انتش�ار پس�تي در صفح�ه 
اينس�تاگرام خود با بي�ان اينكه آنچه ام�روز در بازار ارز ش�اهد 
آن هس�تيم، روند طبيعي تعدي�ل تدريجي قيمت ارز در مس�ير 
واقعي ش�دن آن اس�ت، افزود: بانك مركزي ب�ه دور از هيجانات 
غير ضرور و ب�ا تدبي�ر الزم ب�ازار را مديريت و هداي�ت مي كند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، عبدالناصر همتي در ادامه با 
اش��اره به عوامل ايجاد تعادل در بازار ارز گفت: اقدامات بانك مركزي 
در تأمين و تسهيل عرضه اسكناس و حواله توس��ط فعاالن بازار و نيز 
گشايش تدريجي كانال هاي مالي با كشورهاي هشتگانه و اتحاديه اروپا 
ثبات الزم در بازار ارز در مسير هدف تعيين شده را به وجود خواهد آورد. 
همتي همچنين با تأكيد بر اينكه بازار ارز در كنترل بانك مركزي است 
و نحوه دخالت در بازار ارز بخشي از برنامه مديريت بازار است به مردم 
هشدار داده است كه با توجه به ريسك بازار مراقبت الزم را داشته باشند 

و در دام نوسان گيري و سفته بازي دالالن ارز قرار نگيرند. 
........................................................................................................................

شريعتمداري:
استعفاي مديران 2 شغله در صندوق هاي 

تابعه وزارت كار پذيرفته شد
پذيرفته ش�دن  از  اجتماع�ي  رف�اه  و  كار  تع�اون،  وزي�ر 
اس�تعفاي مدي�ران عامل و اعض�اي هيئ�ت مديره دو ش�غله در 
صندوق ه�ا و س�ازمان هاي تابع�ه اي�ن وزارتخان�ه خب�ر داد. 
به گزارش »ف��ارس«، محمد ش��ريعتمداري در صفح��ه توئيتر خود 
نوش��ت: در انجام وعده اي كه به مردم دادم و در اج��راي تبصره 2 از 
ماده 241 قانون تجارت، استعفاي همه مديران عامل يا اعضاي هيئت 
مديره دو شغله در صندوق ها و سازمان هاي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي اخذ و مورد موافقت قرار گرفت. وي تأكيد كرد: ضمن تشكر 
از همكاري اين افراد اسامي ش��ان منتشر مي ش��ود. شريعتمداري در 
توئيتي جداگانه خبر داد كه در اين رس��يدگي معلوم ش��د متأسفانه 
كمت��ر از 2 درصد از اعض��اي هيئت مديره ش��ركت هاي تابعه وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جامعه بانوان فرهيخته كش��ور هستند. 
وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: در اصالح اين نقص مهم 

حتماً اقدام هاي عملي و اجرايي انجام خواهد شد. 
........................................................................................................................

 برنامه جديد براي بازار مسكن
در سال آينده داشته باشيد

نگراني از افزايش شديد اجاره بها در سال ۹۸  
نايب رئيس اتحاديه مش�اوران ام�اك با تأكيد ب�ر اينكه وزارت 
راه و شهرس�ازي بايد ي�ك برنامه جديد ب�راي بازار مس�كن در 
س�ال آينده داشته باش�د، گفت: بايد كارش�كني و مشكاتي كه 
بانك ها براي م�ردم و دول�ت به وج�ود آورده اند، برطرف ش�ود. 
به گزارش »تسنيم«، حس��ام عقبايي در خصوص وضعيت مسكن در 
س��ال آينده اظهار كرد: يكي از نگراني هاي ما بازار اجاره بهاي مس��كن 
در سال آينده اس��ت؛ دولت بايد تا دير نش��ده به اين حوزه ورود جدي 
داشته باش��د و با برنامه هايي از جمله مسكن استيجاري قيمت ها را در 
اين بخش كنترل كند. وي با بيان اينكه» از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي مي خواهيم قبل از سال 98 اصالحيه سياست هاي پولي و بانكي 
را تصويب كنند«، تصريح كرد: بايد كارش��كني و مشكالتي كه بانك ها 
براي مردم و دولت ب��ه وجود آورده اند، برطرف ش��ود. در اين صورت با 
برنامه دولت براي رشد تسهيالت مي توان اميدوار بود كه مردم با قدرت 
خريد بيشتري مي توانند به بازار مسكن وارد شوند. وي در عين حال با 
تأكيد بر اينكه وام بايد به سمت و س��ويي برود كه با درآمدهاي مردم 
متناسب باشد، افزود: به فرض اينكه سقف تسهيالت به 500 ميليون 
تومان افزايش يابد، چه كسي مي تواند اقساط آن را پرداخت كند. نايب 
رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به اينكه وام بايد متناسب با 
درآمدها باشد، گفت: وزارت راه و شهر بايد يك برنامه جدي براي سال 
آينده مسكن به خصوص اجاره بها داشته باشد. عقبايي با اشاره به اينكه 
مسكن در ركود به سر مي برد، اظهار كرد: وزير جديد راه و شهرسازي 
متولي اصلي مسكن است، بايد اين بخش را جدي بگيرند، در اين صورت 

مي توانيم به آينده آرام بازار مسكن اميدوار باشيم.

چالش هاي موجود در زمينه ثبت س�فارش و 
ترخيص كاال از گمرك مدتي است كه گريبان 
كاال ه�اي واردات�ي را گرفته و تأمي�ن آن را 
در بازار با مش�كل مواجه كرده است. در اين 
مي�ان كاال هايي كه حجم ب�االي آن از طريق 
واردات تأمين مي ش�د، بازارش�ان بيشتر از 
ساير كاال ها دستخوش نوسان قيمت شد كه 
بازار گوش�ي تلفن همراه يك�ي از نمونه هاي 
اي�ن بازارها بوده اس�ت. بازار پر  س�ود تلفن 
هم�راه در ابتداي امس�ال به دلي�ل تخلفات 
برخي واردكنندگان در درياف�ت ارز دولتي 
بهم ريخت و در ادامه ترخيص نش�دن كاال از 
گمرك يا عدم قيمت گذاري از سوي سازمان 
حمايت با افزايش قيمت مواجه ش�د تا جايي 
كه فع�االن ب�ازار حباب 30 درص�دي قيمت 
را براي آن ب�رآورد كرده اند. گفته مي ش�ود 
همزمان با اي�ن آش�فتگي ها اختافات وزير 
صنعت سابق با وزير ارتباطات بر سر تخصيص 
ارز به واردكنندگان نيز موجب شد تا واردات 
گوشي كاهش يافته و قيمت ها نجومي شود. 
عض�و هيئت رئيس�ه واردكنندگان گوش�ي 

همراه معتقد اس�ت ك�ه افزاي�ش قيمت در 
س�ال جاري به دليل توقيف يا بروز تخلفات 
در واردات نبوده اس�ت، بلكه وزارت صنع�ت 
و تج�ارت به عن�وان متولي تولي�د، واردات 
و توزي�ع كوتاهي ك�رده اس�ت. گفت وگوي 
»ج�وان« را ب�ا مه�دي عبق�ري بخواني�د.
 وزير ارتباط�ات در هفته ه�اي اخير 
وعده دادن�د تا قيمت گوش�ي همراه 
ارزان ش�ود، آي�ا قيمت ه�ا كاه�ش 

يافته است ؟
تعدادي از واردكنندگان طي هفته هاي گذشته 
تصميم گرفتند به منظور جلوگيري از افزايش 
قيمت،مس��تقيماً با ارائه كارت ملي گوشي هاي 
وارداتي را در بازار توزيع كنند و قيمت ها نسبت 
به هفته هاي گذش��ته كاهش يافته است. البته 
در برنده��اي مختلف، مي��زان كاهش قيمت ها 

متفاوت است. 
 از گوش�ي هاي توقيفي چ�ه خبر،آيا 

تعيين تكليف شده است يا خير؟
هفته گذش��ته كارگروهي متش��كل ازمعاونين 
وزير صنعت، ارتباط��ات و اعض��اي اتحاديه ها 

تشكيل ش��د وموضوعاتي در خصوص وضعيت 
بازار و تعيين تكليف گوش��ي هاي توقيف شده 
مطرح ش��د. 120 هزار گوش��ي تلفن همراه كه 
با ارز 4200 توماني وارد ش��ده بود، نزد دستگاه 
قضا يي امانت اس��ت تا حكم متخلف��ان نهايي 
و تصميم گيري ش��ود كه به چه نح��وي توزيع 
ش��ود. يا مابه التفاوت ارز پرداخت شده و توسط 
واردكننده توزيع مي شود يا اينكه مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي و ارز نيما از محل فروش گوشي ها 
به حساب دولت واريز خواهد شد. موضوع ديگر 
مربوط به گوش��ي هايي مي ش��ود كه ارز دولتي 
گرفتند، اما يا وارد نش��دن ي��ا در گمركات باقي 
ماندند. آمار دقيقي وجود ندارد، گفته مي ش��ود 
حدود 500 تا ۶00 دس��تگاه گوش��ي هنوز در 

گمركات مانده اند و اجازه ترخيص ندارند. 
در حال حاض��ر پرونده متخلف��ان در دو دادگاه 
گرانفروش��ي و اخالل در امور اقتصادي در حال 
بررسي اس��ت. دادگاه مربوط به گرانفروشي در 
س��ازمان تعزيرات حكومتي برگزار مي شود كه 
پرونده هاي آن هنوز تعيين تكليف نشده است،اما 
در دادگاه اخ��الل، رأي متخلفان قطعي و حكم 

صادر شده است. 
آيا با توزيع گوشي هاي توقيفي،كمبود 

بازار رفع مي شود؟
آمار دقيقي از ميزان نياز به گوشي وجود ندارد،اما 
بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد در س��ال جاري 
ميزان مصرف گوش��ي كاهش يافت��ه و در حال 
حاضر ماهان��ه، حدود 400 تا 500 هزار گوش��ي 
نياز داريم. پنج ماه است كه مشكالت بازار گوشي 
را به عدم توزيع گوشي هاي توقيفي ربط داده ايم . 
بايد در اين ماه ها وزارت صنعت به حال اين بازار 
سردرگم چاره اي مي انديشيد و راهكار ارائه مي داد. 
متأسفانه براي رفع مشكالت آدرس غلط دادند تا 
كوتاهي دستگاه هاي متولي مانند وزارت صنعت 
و تجارت پنه��ان بماند. در بخ��ش واردات حدود 
17، 18 ش��ركت به دلي��ل تخلفاتش��ان درگير 
دس��تگاه قضايي بودند، اما 70 ، 80 شركت ديگر 
وارد كننده نيز بالتكليف مانده اند. وزارت صنعت 
ماه ها درگير اختالفاتش با وزارت ارتباطات بود، 
بعد موضوع تغيير وزير صنعت مطرح شد تا اينكه 
شريعتمداري از وزارت صنعت رفت. در هفته هاي 
گذش��ته كارگروه هايي تشكيل ش��ده تا مشكل 
وارد كنندگان و كمبود بازار مرتفع ش��ود. البته تا 
تعيين تكليف نهايي،چند ماهي زمان نياز داريم تا 

بازار از اين التهابات بيفتد و به ثبات برسد. 
 قطعاً با توزيع اين گوشي هاي توقيفي، بخشي از 
كمبودهاي بازار رفع مي شود،  ولي در نهايت بايد 
گره واردات باز شود و راهكار قانوني براي واردات 
با ارز آزاد ارائه شود. يا ارز نيمايي تخصيص داده 
شود يا اينكه تكليف وارد كنندگان روشن شده و 
با ارز آزاد گوشي وارد كنند تا حباب قيمت ها از 
بين برود. ماه هاست كه س��ازمان حمايت وعده 
داده كه قيمت ها را اعالم كند، اما هيچ خبري از 

اعالم قيمت ها نيست. 
اخيراً شايعاتي مبني برخريد گوشي 
ب�ا ارز 4۲00 توماني ب�ا كارت ملي در 
فضاي مجازي منتشر شده است. آيا 

اين اخبار صحت دارند؟
بله، يه سري از شركت ها كه نگران افزايش قيمت 
و حضور دالالن بودند؛خودش��ان گوش��ي هاي 
وارداتي شان را با كارت شناسايي توزيع كردند. 
البته س��ازمان حمايت ابتدا قيمت ها را تعيين 
كرد و سپس در بازار توزيع شد. طبق بخشنامه 
س��ازمان حمايت، قيمت خري��د كاال به عالوه 
5 درصد ع��وارض گمركي و 9 درص��د ماليات 
بر ارزش افزوده به عالوه 15 درصد س��ود براي 
شركت وارد كننده محاسبه شده و گوشي تحويل 

فروشنده مي شود.

عضو هيئت رئيسه واردكنندگان گوشي در گفت و گو با »جوان« خبر داد 

كوتاهي وزارت صنعت و افزايش قيمت گوشي همراه

 تكرار تاريخ در پارس جنوبي 
به سود قطر! 

 CNPC رويترز به نقل از منابع آگاه خود خبر داده اس��ت كه شركت
چين قصد دارد از توسعه فاز 11 پارس جنوبي كنار كشيده و ايران را 
ترك كند؛ خبري مهم كه با واكنش وزير نفت هم همراه ش��د و زنگنه 
در برنامه گفت و گوي ويژه خبري از برخورد قانوني با اين شركت خبر 
داد. فاز 11 پارس جنوبي مرزي تري��ن فاز ميدان گازي پارس جنوبي 
است كه داستان توسعه آن از سال 1378 آغاز شد و نزديك به 20 سال 
است معطل مانده و در اين بين، قطر با اعتماد به كم كاري دولت هاي 
ايران، به برداشت از اين ميدان مش��غول است. فاز 11 به اندازه دو فاز 
استاندارد پارس جنوبي اس��ت و بهره برداري از آن، از اهميت بسزايي 

برخوردار بوده است. 
در دوره اصالحات، شركت فرانسوي توتال براي توسعه اين ميدان اعالم 
آمادگي كرد، اما نزديك به يك دهه، همه چيز را روي هوا نگه داشت و در 
نهايت از سوي شركت ملي نفت ايران كنار گذاشته شد. پس از توتال، 
كار به چيني ها و شركت CNPC واگذار شد، اما اين شركت هم هيچ گام 
مثبتي براي توسعه اين فاز برنداشت. در اواخر دولت دهم تصميم گرفته 
شد چيني ها نيز از اين فاز تفريق شوند و كار به شركت هاي ايراني واگذار 
شود. شركت پتروپارس وظيفه توسعه اين ميدان را بر عهده گرفت و در 
سال 92 با س��اخت يك جكت، آماده حفاري چاه هاي گازي در اين فاز 
شد. همه چيز براي آغاز عمليات توسعه اين فاز آماده بود، اما تغيير دولت 
باعث شد يك اتفاق تلخ روي دهد. وزير نفت در جلسه اي كه با ركن الدين 
جوادي، مديرعامل وقت ش��ركت ملي نفت و برخي مسئوالن شركت 
نفت و گاز پارس داشت، دستور داد پتروپارس از اين پروژه خلع يد شود 
و جكت ساخته شده براي آغاز حفاري اوراق شود. با وجود اصرار مديران 
نفت براي توسعه اين فاز توسط شركت پتروپارس، اما وزير نفت آغاز كار 
را متوقف كرد؛ به اين بهانه كه توسعه فاز 11 نيازمند تكنولوژي هاي روز 

است و بايد توسط شركت هاي خارجي انجام شود. 
همزمان با مذاكرات هسته اي، توتال براي توسعه فاز 11 برگزيده شد 
و همه چيز در انتظار روزي ماند تا برجام حاصل ش��ود و با نسل جديد 
قراردادهاي نفتي به نام IPC، توتال طي يك قرارداد ش��يرين توسعه 
اين فاز را بر عهده بگيرد. توتال با سهام 50 درصدي رهبر كنسرسيومي 
شد كه سهم شركت CNPC 30 درصد و سهم شركت پتروپارس 20 
درصد بود. اين تركيب به معناي حضور سه شركت خارجي و داخلي بود 

كه طي دو دهه گذشته قرار بود فاز 11 را به مدار توسعه بياورند. 
مجموع مذاكرات ميان وزارت نفت با شركت توتال، در ارديبهشت 9۶ 
به يك قرارداد ختم شد، اما چند ماه پس از امضاي اين قرارداد، توتال 
با مواضعي چند پهلو، نگراني هاي بس��ياري را براي عقيم ماندن دوباره 
توس��عه فاز 11 ايجاد كرد. س��رانجام توتال ايران را ترك كرد و طبق 
قرارداد، چين صاحب 50 درصد سهام اين شركت در اين قرارداد شد. 

حاال چيني ها نيز به دليل تحريم هاي امريكا اين قرارداد را ترك خواهند 
كرد و دوباره شركت پتروپارس صاحب صد در صد اين قرارداد خواهد 
شد. خوب دقت كنيد؛ اتفاقي كه امروز رخ داده است عيناً همان اتفاقي 
است كه طي دو دهه اخير تجربه شده است، اما هيچ يك از تصميم سازان 
از آن درس نگرفتند، از يك سوراخ دوبار گزيده شديم و در نهايت، كار به 

نقطه اي رسيد كه در سال 92 به آن دست يافته بوديم. 
فاز 11 نياز به پااليش��گاه ن��دارد و تنه��ا در بخش درياي��ي نيازمند 
سرمايه گذاري است؛ نهايت رقم مورد نياز براي توسعه بخش دريايي اين 
ميدان در فاز نخست كمتر از يك ميليارد دالر بود، اما وزارت نفت، اجازه 
اين كار را به بهانه هاي مختلف به شركت هاي ايراني نداد و امروز مجبور 

است كاري را انجام دهد كه بايد سال پنج سال پيش انجام مي داد. 
تاريخ تكرار شده اس��ت، باز هم غرب و ش��رق اين ف��از را رها كردند و 
قطري ها بسيار شادمان هستند. امروز وزارت نفت كه برابري توليد ايران 
و قطر را در برداشت، از پارس جنوبي دستاورد خود مي داند، به خوبي 
آگاه است اين موفقيت حاصل كار شركت هاي ايراني مانند پتروپارس، 
اويك و قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا است كه در دوران تحريم كار را به 

پيش بردند ولو با مجموعه اي از نقايص و اشكاالت. 
اگر وزارت نفت اجازه مي داد ش��ركت پتروپارس كه متعلق به خود اين 
وزارتخانه است، حفاري چاه هاي فاز 11 را آغاز مي كرد و گاز را با خط لوله 
به پااليشگاه هاي گازي مي رساند، امروز حداقل 40 ميليون متر مكعب 
گاز به مجموع توليد گاز كشور افزوده مي ش��د. وزارت نفت اما خدمت 
بزرگي به قطر كرد و دوحه امروز با آسودگي خاطر به برداشت از ميدان 
مشترك پارس جنوبي مشغول است. حاال چه كسي بايد پاسخگوي اين 
سوءمديريت باش��د؟ آيا منتقدان به قطر خدمت كرده اند يا مسئوالن 
حاكم؟ آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور بايد به اين پرس��ش 
پاسخ دهند؛ چراكه گفته بود عده اي در ايران از كشورهاي همسايه پول 

مي گيرند تا مانع توسعه صنايع نفت و گاز در ايران شوند!

جوان

مهران  ابراهيميان
  گزارش   یک

دي ماه سال 96 اگر 

هادی غالمحسينی
  گزارش   2

چه تحت الش�عاع 
انتقادها به گراني 
در مش�هد قرار گرفته اس�ت،  اما براي بررسي 
جعبه سياه آخرين شوك ارزي اقتصاد ايران، 
بايد توجه داشت كه در تاريخ 17دي ماه سال 
96جلسه اي بين منتخبان صادركننده كاالي 
غير نفت�ي ب�ا منتخبان�ي از دول�ت در نه�اد 
رياست جمهوري برگزار شد كه از اين تاريخ به 
بعد نوس�ان بازار ارز حتي در روزهاي تعطيل 
نوروز س�ال 97 ادام�ه داش�ت و در نهايت در 
۲1فروردين ماه جلسه ارز4۲00توماني برگزار 
شد كه امروز با توجه به زيان هاي ناشي از اين 
تصمي�م و رانت هاي�ي ك�ه نصي�ب دارندگان 
اطاعات ش�د از رئيس جمهور گرفته تا رئيس 
كل بان�ك مركزي و رئيس مركز بررس�ي هاي 
استراتژيك رياس�ت جمهوري، روايت هايي از 
جنس تطهير خ�ود و برائت عن�وان مي كنند. 
به گزارش »جوان«، اگر چه دي ماه سال 9۶ عموماً 
با انتقادات به گراني ها در مش��هد ياد مي شود، اما 
براي بررسي جعبه سياه دالر 4200توماني و رانت 
عظيمي كه در اثر اشتباه در سياستگذاري نصيب 
افراد خاص شد بايد به 17دي ماه بازگرديم، روزي 
كه منتخبي از صادركنن��دگان كاال با منتخبي از 
دولتي ها در نهاد رياست جمهوري جلسه داشتند 
و در غي��اب رؤس��اي اتاق هاي بازرگان��ي ايران و 
تهران گويا ارقام ۶تا 9ه��زار تومان براي بهاي ارز 
و تقويت صادرات غير نفتي در اين جلسه عنوان 
شد و به دنبال جهش هاي ارزي بعد از اين تاريخ 
حتي ش��اهد افزايش بهاي ارز در تعطيالت نوروز 
سال 97 بوديم و اين روند تا جايي ادامه يافت كه به 
يكباره در جلسه 21 فروردين ماه سال 97 دولت 
براي ارز با نرخ 4200توماني تك نرخي اعالم شد 
و ساير نرخ ها به مثابه قاچاق معرفي شد كه مصوبه 
اين جلسه ارزي بسيار مهم در تاريخ اقتصاد ايران 

22 فروردين اعالن عمومي شد. 
حال با گذشت هش��ت ماه از تاريخ تصميم گيري 
ب��راي ارز 4200توماني و ارزيابي خس��ارت دهها 
هزار ميليارد توماني اين تصميم گيري روايت هاي 
مختلفي از س��وي اعضاي حاضر در جلس��ه ارزي 
فروردين ماه س��ال 97 در رسانه ها عنوان مي شود 
كه به نوعي برائت جويي از خروجي جلس��ه مذكور 
است، در صورتي كه كارشناسان اقتصادي با توجه 
به سلس��له اظهارات دولتي ها ب��راي  افرادي چون 
ولي اهلل سيف، رئيس كل بانك مركزي وقت، حسن 
روحاني رئيس جمهور، مس��عود نيلي مشاور ويژه 
اقتصادي رئيس جمهور، حسام الدين آشنا، مشاور 

رئيس جمهور و رئيس مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري تاكنون روايت هاي گوناگوني در 
رابطه با جلسه ارزي فروردين ماه 97 عنوان كرده اند 
و بازار برائت جويي از تصميم نهايي اخذ شده در آن 
جلسه آنقدر داغ شده است كه مسعود نيلي مشاور 
ويژه اقتصادي رئيس جمهور خواستار انتشار صوت 

جلسه مذكور شده است. 
در اي��ن ميان، اگر چ��ه روايت ها ي اي��ن روزهاي 
مقام��ات دولتي حاض��ر در جلس��ه ارزي، اذهان 
عمومي را عموماً به جلسه ارزي 21فروردين ماه 
سال 97 معطوف مي كند، اما نقد اينجاست كه چرا 
كسي به جلسه منتخب صادركنندگان كاالهاي 
غير نفتي با منتخبي از دولتمردان در تاريخ 17دي 
ماه سال 9۶ سخن به ميان نمي آورد، در صورتي كه 
به نظر مي رسد بخشي از جعبه سياه نوسان ارزي 
به جلسه ارزي دي ماه 9۶ در نهاد رياست جمهوري 
باز مي گردد؛ چراكه گفته مي ش��ود در اين جلسه 
ارقام ۶تا 9 هزار تومان براي ارز عنوان شده است و 
از اين تاريخ به بعد حت��ي در روزهاي تعطيل عيد 

نوروز 97 بهاي ارز جهش داشت. 
در عين حال كارشناس��ان اقتصادي با اشاره به 
برائت جوي��ي مقامات دولت��ي از تصميم نهايي 
جلسه ارز 4200توماني فروردين ماه سال جاري، 
به مسئوليت پذيري مقامات دولتي توجه دارند و بر 
اين باورند كه مقامات بايد در رابطه با تبعات منفي 
تصميماتشان بر اقتصاد كش��ور مسئوليت پذير 
باشند، زيرا بس��ياري از اخذ كنندگان تسهيالت 
ارزي ارز بانك ه��ا امروز با ريس��ك عدم پرداخت 
اقس��اط و زندان روبه رو هستند يا اينكه بسياري 
از بدهكاران مهريه ب��ا چالش هاي قابل مالحظه 

روبه رو شدند و  قس علي هذا. 
در اين ميان پ��س از اتفاقات ب��ازار ارز در ابتداي 
سال جاري س��تاد اقتصادي دولت در يك جلسه 
ف��وري در ش��امگاه 20 فروردين س��ال 1397، 
تصميمات مهمي را براي بازار اخذ كرد. مهم ترين 
تصميم اين بود كه نرخ دالر براي تمامي مصارف 
ارزي با عدد 4200 تومان تنظيم و هر نرخي غير 
از آن، قاچاق اعالم شد، اما اينكه به چه نحوي اين 
تصميم گرفته ش��د جزئياتي درز نكرد. مشخص 
نبود كه تمامي اعضاي ستاد اقتصادي دولت با اين 
تصميم موافق بودند يا خير. يا اينكه اين تصميم با 
رأي گيري اتخاذ شده يا با بحث و جدل به اجماع 
رسيده است. البته اين سؤاالت را حاضران در جلسه 
مذكور مي توانند پاسخ دهند. مطابق عكس هايي 
كه در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري از آن 
جلسه در دسترس است، اسامي حاضران شاخص 
به شرح زير است: حسن روحاني )رئيس جمهور(، 
اس��حاق جهانگيري )معاون اول رئيس جمهور(، 
محمدباقر نوبخت )رئيس سازمان برنامه و بودجه(، 
محم��ود واعظي )رئي��س دفت��ر رئيس جمهور(، 
ولي اهلل س��يف )رئيس كل بانك مرك��زي(، بيژن 
زنگنه )وزير نفت(، مس��عود كرباسيان )وزير امور 
اقتصادي و دارايي(، عبدالرضا رحماني فضلي )وزير 
كشور(، حسام الدين آشنا )مشاور رئيس جمهور(، 
مجتبي خس��روتاج )رئيس كل س��ازمان توسعه 
تجارت(، مجيد تخت روانچي )معاون سياسي دفتر 
رئيس جمهور(، مرتضي بانك )دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادي(، محمد نهاونديان 
)معاون اقتصادي رئيس جمهور(، محمود حجتي 
)وزير جهاد كش��اورزي(، مس��عود نيلي )دستيار 

ويژه رئيس جمه��ور در امور اقتص��ادي(، محمد 
ش��ريعتمداري )وزير صنعت، مع��دن و تجارت(، 
احم��د عراقچي )مع��اون ارزي بان��ك مركزي( و 
رضا ويسه )معاون هماهنگي و نظارت معاون اول 
رئيس جمهور(، اما از حاضران در اين جلسه، تاكنون 
سه روايت نقل شده كه همگي به نوعي برائت جويي 

از تصميم ارزي فروردين ماه بود. 
   فقط خواص دعوت شدند

همانطور كه گفته شد براي بررسي جعبه سياه 
شوك ارزي يكس��ال اخير اقتصاد ايران بايد به 

دي ماه 9۶ بازگشت. 
17دي ماه 9۶ حس��ن روحاني، رئيس جمهور 
ب��ا جمع��ي از وزراي خ��ود از جمل��ه محمد 
ش��ريعتمداري  وزير صنعت مع��دن و تجارت، 
بيژن نام��دار زنگنه وزير نفت، ولي اهلل س��يف 
رئيس كل بان��ك مركزي، محم��د نهاونديان 
مع��اون اقتص��ادي رئيس جمه��ور و محمود 
واعظي رئيس دفت��ر رئيس جمهور، تعدادي از 
صادركنندگان را در نهاد رياس��ت جمهوري به 
حضور پذيرف��ت و ظاهراً قرار ب��ود از وضعيت 
صادرات و برنامه ه��اي دولتش براي حمايت از 
صادرات غيرنفتي و ارزآفريني آن سخن بگويد 

و مشكالت صادركنندگان را بشنود. 
او البته دستوراتي را هم خطاب به برخي از وزرا صادر 
كرد و خواستار توجه هر چه بيشتر به حوزه صادرات 
شد، اما در اين ميان بس��ياري از صادركنندگان و 
تش��كل هاي بزرگ صادراتي كه توقع داشتند در 
اين جلسه حضور داشته باشند، اكنون گاليه مند 
هس��تند كه چرا تنها صادركنندگان پتروشيمي 
در اين جلسه حضور داش��ته و حتي رؤساي اتاق 
بازرگاني تهران و ايران هم در اين جلس��ه حضور 

نداشته و از برگزاري آن بي اطالع بوده اند. 
   فعاالن اقتصادي بي اطاع؛ 

خواص خصولتي در جلسه
جلس��ه مذكور  گوي��ا در غي��اب صادركنندگان 
صاحبنام ي��ا اتاق اي��ران به عنوان تش��كل هاي 
اقتصادي برگزار شد و بيشتر خصولتي ها، ميهمان 

رئيس جمهور بوده اند. 
گفتني است كه در اين جلس��ه گويا ارقامي براي 
بهاي ارز در بين ۶تا 9هزار تومان عنوان شده بود تا 
صادرات غير نفتي تقويت شود، در شرايطي بعد از 
اين تاريخ، نوسان در بازار ارز ادامه يافت و به تصميم 
ارزي فروردين ماه و توزيع رانت ارزي وحشتناك 
منتج شد كه با گذشت حدود يكسال از آن تاريخ 
و به رغم رش��د بهاي ارز صادرات غير نفتي ايران 
تقويت نشد و تأثير رشد بهاي ارز بر تقويت صادرات 

غير نفتي نيز تنها يك تصور يا توهم بود و بس.

ماجرای نشست دی ماه 96 منتخبانی از صادركنندگان كاالی غيرنفتی با منتخبانی از دولت چه بود؟!
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