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براي�ان ه�وك   گزارش   یک

رئي�س »گروه 
اقدام اي�ران« در وزارت امور خارجه امريكا 
در آخرين اظهار نظر خود مدعي شده است 
كه 90 ميلي�ارد دالر از ذخاير ارزي ايران در 
خارج از كشور محدود شده و ايران تنها به 10 
ميلي�ارد دالر از ذخايرش دسترس�ي دارد، 
رئيس كل بان�ك مركزي با اش�اره به اينكه 
دش�من در ت�اش اس�ت ت�ا فعاليت ه�اي 
اقتص�ادي م�ارا مح�دود كند، گف�ت: تمام 
تقاضاهاي واقعي ارزي از طريق سامانه نيما 
تأمين مي ش�ود و بانك مركزي نقدينگي را 
مديري�ت و ارز را كنت�رل خواه�د ك�رد. 
به گزارش »جوان«، اقتصاد كشورهايي كه داراي 
دشمن نيستند اين روزها در دنيا با نوسان هاي 
گاه و بيگاه همراه است، حال چه رسد به اقتصاد 
ايران ك��ه وزارت خزانه داري امريكا به ش��كل 
24س��اعته جنگ اقتصادي با ايران را رهبري 
مي كند و تالش دارد از طري��ق مؤلفه هايي كه 
به كاهش ارزش پول ملي ايران منتج مي شود، 
نيروهاي منفي خفته در اقتص��اد ايران را براي 
ايجاد نوسان در بازارها فعال كند، در اين ميان 
انع��كاس اظهار نظر هاي اش��خاصي كه جنگ 
اقتصادي عليه ايران را رهبري مي كنند، از اين 
حيث اهميت دارد كه هم وجود دش��من را باور 
كنيم و هم اينكه براي دفاع و تقابل نيز استراتژي 

تعريف كنيم. 
در همين راس��تا روز پنج ش��نبه ش��ب بريان 
هك رئيس گ��روه اقدام عليه اي��ران در وزارت 
امورخارجه امريكا در نشستي با اشاره به اينكه 
90 درصد از ذخاير خارجي ارزي 100ميليارد 
دالري ايران را محدود كرده اند، مدعي ش��د كه 
ايران تنها به 10 ميليارد دالر از ذخاير ارزي خود 

دسترسي دارد. 
اين اظهار نظر در ش��رايطي مطرح مي شود كه 
غربي ها بر اساس تحريم هاي وضع شده در صدد 
ايجاد تنگناي مالي و ارزي براي دولت هستند 
تا بدين واسطه بتوانند ارزش پول ملي را كاهش 
دهند و تورم را در اي��ران تقويت كنند و ضمن 
افزايش فش��ار هزينه اي بر اقشار ضعيف، نظام 
بانكي كش��ور را براي پرداخت س��ود بيشتر يا 

خروج بخشي از سپرده هاي 1600 هزار ميليارد 
توماني از بانك و ورود به ساير بازارها بين دوراهي 

قرار دهند. 
در همين راستا به نظر مي رسد رئيس كل بانك 
مركزي متوجه هدف خزانه داري امريكا و اتاق 
جنگ امريكا عليه ايران شده است، زيرا عبدالناصر 
همتي در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان 
خراسان رضوي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه 
اقتصادي امريكا عليه مردم ايران گفت: دشمن 
در تالش اس��ت كه فعاليت هاي اقتصادي ما را 
محدود كند، در چنين ش��رايط دشواري بانك 
مركزي بايد نرخ ارز را كنترل و همزمان نقدينگي 

را نيز مديريت كند.
رئيس كل بانك مركزي عنوان كرد: اگر نتوانيم 
تورم را كنترل كنيم، بيشترين آسيب به اقشاري 

با درآمدهاي ثابت وارد مي شود. 
رئيس ش��وراي پول و اعتبار خاطر نشان كرد: 
صادرات اين استان) خراسان رضوي( به تنهايي 
حدود 1/2 ميليارد دالر اس��ت و در صورتي كه 
در حالت كالن كش��ور به موضوع ن��گاه كنيم، 
40 ميليارد دالر صادرات غيرنفتي ماس��ت كه 
البته اين رقم نس��بت به عظمت كش��ور ايران، 

كافي نيست. 
همتي گف��ت: بان��ك مركزي ب��ه هيچ وجه 
هدفش تعيين نرخ نيس��ت، بلكه هدف اين 

بانك ايجاد ثبات در بازار اس��ت و اگر هم در 
بازار حضور پيدا مي كند ناشي از آن است كه 
تقاضا را زياد، غيرواقعي يا ناشي از سفته بازي 
مي بيند، پس بايد بازار را كنترل كند. در حال 
حاضر هيچ تقاضاي واقعي وج��ود ندارد كه 
تأمين نشود و تمام تقاضاهاي واقعي در نيما 

تأمين مي شود. 
رئيس كل بانك مركزي در خصوص نرخ رش��د 
غيرنفتي تصريح كرد: احتمال مي دهم رش��د 
غيرنفتي در ش��ش ماه اول امسال مثبت باشد 
و اين ميزان جداي رشد اقتصادي با نفت كشور 
است، چراكه در صادرات نفتي با كاهش روبه رو 
شديم. از اين منظر كشور به سمت رونق توليد 

در حركت است. 
   اقتص�اد اي�ران را باي�د از وضعي�ت 

دالريزه شدن خارج كنيم
از س��وي ديگ��ر، وزي��ر اقتصاد در بخش��ي از 
گفت وگوي خود با خبرگزاري فارس با اشاره 
به اينكه متأسفانه اقتصاد ايران دالريزه شدن 
شده اس��ت از زواياي مختلف به مقوله تنظيم 
بازار ارز پرداخت و گفت: مثاًل شما گوجه فرنگي 
را در نظر بگيريد؛ ب��ذر آن، خاك آن، آب آن و 
توليد آن از داخل است، ولي يك باره مي بينيد 
ك��ه قيم��ت آن جهش پي��دا كرده اس��ت. از 
عرضه كننده ك��ه مي پرس��يد، مي گويد مگر 

نمي بيني��د ارز گران شده اس��ت؟! اين همان 
دالريزه شدن است! زماني ما مي توانيم ارز را به 
 عنوان يك متغير خارج كنيم كه اين عادت و 

اين رويه را حذف كنيم. 
وي گف��ت: ۸۵ درص��د واردات ما م��واد اوليه 
واسطه اي و س��رمايه اي است. وقتي نرخ ارز باال 

مي رود، موجب افزايش هزينه توليد مي شود. 
نظام بانكي هم كه بخواهد تأمين منابع كند و 
تسهيالت بدهد، پول پمپاژ بشود و اثر خودش 

را بر رشد نقدينگي و تقاضا مي گذارد. 
حال دولت در اينجا چه مي كند؟ نفت را صادر 
مي كند و معادل ريالي اش را در بودجه استفاده 

مي كند. خب اين ارز را بايد چه كند؟ 
به ب��ازار بفروش��د؟ اگر زي��اد از حد ب��ه بازار 
بفروش��د، نرخ ارز پايين نگه داش��ته مي شود 
و واردات شيرين مي ش��ود و توليد ما آسيب 
مي بيند. اگرن��ه، بخواهد م��ازاد آن را كنترل 
كند، بانك مركزي باي��د آن را بخرد كه پول 

پمپاژ مي شود. 
ببينيد اينجا توليد آس��يب مي بين��د و آنجا 
نقدينگي پمپاژ مي شود و در واقع فشار ناشي از 
تقاضا زياد مي شود و تورم را به  دنبال دارد. هر 
موقع موفق به سالم سازي اين چرخه شديم، 
آن وقت مي توانيم بگوييم كه از دالريزه شدن 

اقتصاد رهايي پيدا كرده ايم. 
با توجه به اينكه مديريت ب��ازار ارز و پول در 
ش��رايط جنگ اقتصادي از هر زمان ديگري 
پيچيده ت��ر و حس��اس تر شده اس��ت و بانك 
مركزي در هفته گذش��ته رفت��ار جديدي را 
در مديريت ب��ازار ارز از خود ب��روز داد و در 
قيمت هاي به مراتب باال تر از 11هزار تومان 
در ب��ازار مداخله كرد به نظر مي رس��د بانك 
مرك��زي و مجموعه دولت نح��وه جديدي از 
مديريت بازار را در نظر گرفته اند كه از طرفي 
ارز در قيمت ه��اي پايين و ب��ه اصطالح كف 
به چنگ قاچاقچيان كاال و ارز و س��فته بازان 
نيفتد از طرف ديگر نيازهاي واقعي ارز نيز در 
قيمت هاي منصفانه اي تأمين شود، از اين رو 
به نظر مي رسد بازار آزاد به شكل شناورتري 
مديريت خواهد شد و اقتصاد ايران كم كم بايد 
بسته به شرايط مختلف با نرخ هاي مختلف ارز 

خود را تطبيق دهد.
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در واكنش به ادعاي مطرح شده از سوي اتاق جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران عنوان شد

 همتي: همه تقاضاهاي واقعي ارز را تأمين مي كنيم 

احمد معيني جم   |     ايرنا

مهران ابراهيميان
اولين واكنش وزير اقتصاد به سوت زني ۷4 تشكل
 هيئت مقررات زدايي خوب كار كرده است

وزير اقتص�اد در واكنش به س�وت زني ۷4 تش�كل دانش�جويي در 
بحث صدور مجوزه�ا و عملكرد هيئ�ت مقررات زدايي گفت: هيئت 

مقررات زدايي خوب كار كرده است. 
فرهاد دژپسند در مراسم سالروز تأسيس قرض الحسنه مهر ايران در واكنش 
به سوت زني ۷4 تشكل دانشجويي در بحث صدور مجوزها و عملكرد هيئت 
مقررات زداي��ي  اظهار كرد: برخي ها گفتن��د وزارت اقتصاد متولي هيئت 
مقررات زدايي و بسياري از فساد ها در صدور مجوز ها است كه در اين باره 
بايد بگويم هم هيئت مقررات زدايي خوب كار كرده و هم صدور مجوز ها 
در محيط الكترونيك را در دستور كار دارم كه اين كار را براي اصناف انجام 
داديم كه اصناف متقاضي در محيط الكترونيك، مجوز خود را تقاضا كنند. 
وزير اقتصاد تصريح كرد: برنامه ريزي كرديم كه همه مجوز هاي مورد نياز 
براي هر فعاليت در محيط الكترونيك قرار گيرد، البته رسانه ها همانطور كه 
براي موضوع ماليات به كمك ما آمدند و دستگاه هاي كم كار را افشا كردند، 
درباره مجوز ها هم كمك كنند. دژپسند افزود: مجوز هاي مورد نياز در آغاز 
يك فعاليت بايد در محيط دولت الكترونيك قرار گيرد تا متقاضيان بتوانند 
از مزاياي آن بهره مند شوند، ضمن اينكه قرار دادن اطالعات و مجوز ها در 
محيط دولت الكترونيك از فوايد اقتصاد هوشمند است، اقتصادي كه فقط 
به ديجيتال خالصه نمي شود. وزير اقتصاد چند روز پيش اعالم كرده بود 
هر كسي در مبارزه با فساد، افشاگري كند و به اصطالح سوت بزند از وزارت 
اقتصاد جايزه مي گيرد. بعد از اين اعالم بود كه عليرضا خدابخشي تحليلگر 

اقتصادي در فضاي مجازي با انتشار يادداشتي نوشت:
»يكي از مهم ترين موانع كس��ب و كار در ايران مرب��وط به صدور مجوز و 
پروانه كار است. اين مانع موجب ميل رانت توسط بهره مندان از مجوزهاي 
انحصاري و حيف فرصت ها براي متقاضيان داخلي و خارجي شده است. 
براي رفع اين مان��ع به موجب قانون اص��الح م��واد )1(، )6( و )۷( قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل )44( قانون اساسي »هيئت مقررات زدايي 
و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار« به رياست وزير اقتصاد تشكيل و 
در اين وزارتخانه مستقر مي شود. به موجب همين قانون هيئت مذكور به 
رياست وزير اقتصاد انجام وظايف ذيل را تا تاريخ 2۳ مهر 9۳ يعني سه ماه 
پس از ابالغ قانون بر عهده داشته است. متأسفانه آقايان طيب نيا، كرباسيان 
و دژپسند وزراي اقتصادي پس از سال 9۳ همگي از اين وظايف تخلف و 
موجب تحريم داخلي برضد ميليون ها كارآفرين و جوياي كار در كش��ور 
شده اند و شيپور جنگ اقتصادي هم آنان را بيدار نكرد چه برسد به سوت و 
بوق! برخورد با اين قانون شكني وزير اقتصاد برعهده دستگاه قضايي كشور 

است كه از قضا دادستان كل هم عضو همان هيئت فوق الذكر است!«
پس از اين يادداشت نيز ۷4 تشكل دانشجويي با انتشار بيانيه اي در خصوص 
عدم اجراي قانون در حوزه صدور مجوزهاي كسب و كار به فراخوان وزير 

پاسخ مثبت دادند و سوت زدند. در اين بيانيه آمده است:
» بنا بود تأسيس هيئت مقررات زدايي چند مسئله را در حوزه مجوزهاي 

كسب و كار حل و فصل كند:
1- سقف زماني را براي صدور مجوز هر نوع كسب و كار تعيين كند. 

2- شرايط و مراحل صدور مجوزها را آسان تر كند. 
۳- مقررات زائد و دست و پاگير را حذف نمايد. 

عالوه بر آن بنا بود اين هيئت تدبيري بينديش��د تا به بهانه اشباع بازار از 
صدور مجوزها دريغ نشود. 

جناب وزير شما اكنون رئيس اين هيئت هستيد چنان كه وزراي پيشين 
اقتصاد رياست آن را بر عهده داشتند؛ همانطور كه وزراي قبلي اقتصاد هيچ 
اقدامي در اين حوزه انجام ندادند شما نيز همان راه را ادامه داديد و رانت 
اعطاي مجوزهاي كسب و كار چون يك غده سرطاني تن زخمي اين اقتصاد 

را روز به روز نحيف تر مي كند.«

 برنامه ريزي 
براي افزايش 48 ميليارد دالري صادرات 

قائم مقام وزير صنعت در ام�ور بازرگاني با بي�ان اينكه از ظرفيت 
100 ميليارد دالري صادرات به كش�ورها ي همسايه برخورداريم، 
گفت: هدف ما افزايش صادرات به اين كشورها تا دو سال آينده به 

ميزان 48 ميليارد دالر است. 
حسين مدرس خياباني در گفت وگو با »فارس«، در رابطه با برنامه هاي 
توس��عه صادراتي گفت: برنامه ما در وزارت صنعت و س��ازمان توسعه 
تجارت افزايش حجم صادرات كشور است كه براي رسيدن به اين هدف 

چند برنامه طراحي شده است. 
معاون وزير صنعت ب��ا بيان اينكه براي توس��عه ص��ادرات اولويت ما 
توسعه روابط تجاري با 1۵ كشور همسايه است، افزود: در حال حاضر 
1۵ كش��ور همس��ايه ايران، 1200 ميلي��ارد دالر واردات دارند كه با 
بررسي هاي انجام شده ايران پتانسيل صادرات صد ميليارد دالري به 

اين كشورها را دارد. 

كمك به بودجه با فسادزدايی منطقي
در هفته اي كه گذشت اگر از سورپرايز وزير ارتباطات كه به پرواز درآوردن 
چند پهپاد بگذريم، در فضاي اقتصاد كالن كشور به دو موضوع بيش از 
همه پرداخته شد. بحث هاي مقابله با فساد و اعداد و ارقام بودجه مورد 
توجه بدنه كارشناسان اقتصادي و فعاالن اقتصادي قرار گرفت و تقريباً در 
روزهاي اخير همه از كسري بودجه زياد در برنامه ارائه شده از سوي دولت 
انتقاد كردند و هر چه كه از زمان تحويل بودجه توسط آقاي روحاني به 
مجلس گذشت انتقادها تند تر شد. آنها معتقدند كه منابع درآمدي را 
بايد واقع بينانه تر تنظيم مي كردند و اصالحات ساختاري مد نظر بخش 

پژوهش خود سازمان هاي دولتي نيز در آن لحاظ نشده است. 
 اما در سوي ديگر بخش خصوصي متش��كل از اتاق هاي بازرگاني نيز به 
دليل نداشتن پشتوانه اي علمي قابل اتكا ترجيح دادند تا به جاي ايرادات 
همراه با پيشنهاد در حوزه بودجه بيشتر به همايش مقابله با فساد در سالن 
همايش هاي صدا و سيما بپردازد.  به عبارت ديگر در روزهايي كه گذشت 
بخش خصوصي ترجيح داد تا همايشي بدون نتيجه و راهكار درباره مقابله 
با فساد ارائه دهد و مقابله با فساد را در حد تقبيح دانستن اين كار پيگيري 

كند و حتي برخي هم اعالم كردند مقابله با فاسد دردي را دوا نمي كند! 
دو رويكرد كارشناس��ان اقتص��ادي و فعاالن بخ��ش خصوصي، يكي 
بي توجهي به موضوع بودج��ه و ديگري انتقاد ِصرف ب��ه ارقام بودجه 
يا ناش��ي از بي انگيزگي اس��ت يا داليل ديگري دارد كه در اين مقاله 
نمي گنجد، ام��ا در هر صورت روند اتخاذي دردي از ش��رايط س��خت 
روزهاي پيش رو را دوا نمي كند و دولت نيز انتظار دارد كه در اين شرايط: 

» ته كه نوشم نه اي نيشم چرايي«. 
   با اين اوصاف چه بايد كرد؟

 به نظر نگارنده يكي از روش هايي كه مي توان به دولت در اين ايام و براي 
تأمين س��ياهچاله هاي درآمدي كمك كرد و دولت و بخش خصوصي 

حداقل در كالم با هم يك نظردارند، مقابله با فساد است. 
صرف نظر از حوزه عمليات��ي قوه قضائيه كه با نق��ش تنبيه و مجازات 
فاسدان ورانت خواران و ويژه خواران فعال شده است و با نقش بازدارندگي 
ناشي از مجازات مانع از حيف و ميل هاي منابع مي شود؛ به نظر مي رسد 
براي كمك به اداره كشور با بودجه اي متوازن تر، چاره اي جز مقابله با 

فساد از مسير كور كردن منشأهاي فساد و رانت نداريم. 
از اين رو از يك س��و دولت بايد بپذيرد كه مانند گذشته منابع زيادي در 
اختيار ندارد و مگس��ان گرد ش��يريني را از گرد خود بپراكند و از سوي 
ديگر بخش خصوصي بايد جدي تر از گذش��ته در مسير مقابله با فساد و 
سوء استفاده از منابع محدود با نهادهاي نظارتي همكاري كند تا كارت هاي 
يكبار مصرف، امتيازهاي ويژه، دالرهاي ارزان و. . . فعاليت اقتصاد را محدود 

نكند و هدر روي منابع از دل همكاري ها با دولت محقق نشود. 
 براي اين منظور بايد مكانيزمي دقيق و س��ريع را طراحي كرد كه در آن 
شفافيت رشد كند وتأثيرات روابط شخصي و سياسي در بروز فسادها به 
حداقل برسد؛ طرحي كه در هرصورت يك سر آن به وزارت امور اقتصادي 
و دارايي باز مي گردد. اين وزارتخانه باي��د در تعامل با بخش خصوصي به 
سرعت از يك سو طبق وعده وزير محترم دولت الكترونيك را در دو حوزه 
مالياتي و گمرك محقق كند و از س��وي ديگر با تمركز بر تصويب سريع 
پايه هاي مالياتي به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي بدون فشار بر اقشار 
و دهك هاي پايين جامعه باشد و در عين حال مسير را به گونه اي طراحي 
كند كه سرمايه ها و نقدينگي بيش از 2ميليون و  100  هزار ميليارد توماني 
به سمت توليد هدايت شوند. بنابراين به نظر مي رسد اگر دولت قرار است 
كاري براي ترميم درآمدهاي خود بكند و مقابله با فساد را نيز در دستور كار 
قرار دهد، به طوري كه از برخوردهاي قوه قضائيه نيز دلخور نشود، بهترين 

وسريع ترين كار اين است كه راه هاي انتشار فساد و رانت را محدود كند. 
كليد شروع اين كار هم در وزارت اقتصاد است كه درآمدهاي مالياتي  

  خبرمنصفانه را بيشتر مي كند.
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ي�ك كارش�ناس اقتص�ادي، ب�ا اش�اره ب�ه 
پيش�نهاد فروش 80 ه�زار ميلي�ارد تومان 
اوراق مال�ي توس�ط دول�ت در س�ال 1۳99 
گفت: اگر دول�ت موفق به ف�روش اين اوراق 
ش�ود در واق�ع موف�ق ب�ه بي س�ابقه ترين 
آينده فروش�ي در اقتصاد ايران شده است. 
 عباس علوي راد در گفت وگو با »تس��نيم«، با 
بيان اينكه اليحه بودجه سال آتي ۷/2۵ درصد 
از كل منابع عمومي دولت را از منابع حاصل از 
واگذاري دارايي هاي مال��ي پيش بيني نموده، 
گفت: معادل ۸0 هزار ميليارد تومان از مجموع 
124 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري 
دارايي هاي مالي مربوط به انتشار اوراق مالي در 
س��ال 99 اس��ت. وي افزود: فروش اين ميزان 
اوراق مالي توسط دولت در طول يك سال مالي 
در ساليان اخير بي سابقه اس��ت، از سوي ديگر 

حدود 1۷ درصد از كل بودجه عمومي دولت در 
سال 99 مربوط به فروش اوراق است. 

علوي راد گفت: بنابراين عدم تحقق درآمدهاي 
ناش��ي از فروش ۸0 هزار ميلي��ارد تومان اوراق 
مالي مي توان��د ضربه بزرگي ب��ه  مجموع منابع 
درآمدي دول��ت وارد نمايد كه خ��ود منجر به 
گسترش كس��ري بودجه خواهد شد. حال اين 
پرس��ش مطرح مي شود كه اساس��اً چرا فروش 
اين ميزان اوراق مالي توسط دولت در سال 99 

دشوار خواهد بود؟
به گفته اين اس��تاد دانش��گاه، با فرض يكسان 
بودن ريسك خريد اين اوراق با سپرده گذاري در 
بانك ها توسط كارگزاران اقتصادي، عامل تعيين 
كننده در موفقيت فروش ۸0 هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي توسط دولت در سال 99 نرخ سود آن 

خواهد بود. 

بي سابقه ترين آينده فروشي توسط دولت


