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»شرق« در گفتوگو با کارشناسان ،تغییر معادله خریدوفروش ارز در بازار آزاد را بررسی کرد

ﮔﺰارش روز

در بازار اثري از  ۶۰۰هزار گوشي
ترخیصشده نیست

سقوط آزاد دالر

افتتاح  ۶پروژه هوایي
در مرکز کنترل فضاي کشور

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

اصالحطلبي رو به جلو
اگر اشــکاالتي نیز به اشــخاص وارد اســت ،باید
تأکید کرد که گفتمان اصالحطلبي ،وابســته به فرد،
حزب یا جناح سیاسي خاصي نیست .مردم در شرایط
بســیار دشــوار اقتصادي آخر دولت احمدينژاد ،به
دعوت همین تفکر به میــدان رقابتهاي انتخاباتي
ميآیند؛ براي اینکه اتفاق  ۸۴در  ۹۲و  ۹۶رخ ندهد.
البته به بخشهایي از مطالبات سیاســي ،اجتماعي
و اقتصادي مــردم در این پنج ســال ،بهویژه در یک
ســال اخیر ،پاسخ درستي از سوي منتخب آنان داده
نشــده اســت .مطالبات مردم فراتر از برجام است و
با همه محدودیتهاي موجود ،دولت ميتوانســت
و ميتوانــد بــه گونهاي عمــل کند که بخشــي از
مطالبات جامعه محقق شــود .این نیز تداوم همان
گفتمان اصالحطلبي اســت که پاسخگویي به مردم
و مطالبات آنها را یک اصل اساســي و خدشهناپذیر
ميداند .آنچه مســلم اســت ،این اســت که کشور
بدون دو جناح سیاســي اصلي نميتواند اداره شود
و مقطع هشتســاله احمدينژاد این مســئله را به
خوبي نشــان داد و هزینههایي جدي براي کشــور و
مردم ایجاد شــد .به دلیل پویایــي جریان اصالحات
و تفکر اصالحطلبي ،ممکن اســت اختالفاتي میان
برخي احزاب آن وجود داشــته باشد ،ولی این سطح
از تفــاوت دیدگاه نميتواند ســاختار و ســازمان این
جریان را مضمحل کند؛ اما حتما ميتواند ســرآغاز
بازنگري و آسیبشناســي براي اصالحطلبان باشد.
کمرنگشــدن فعالیت حزبــي در همه ایام ســال،
موضوعي اســت که بایــد براي آن برنامه داشــت.
شــوراي عالي سیاســتگذاري ،شــوراي هماهنگي
جبهــه اصالحات و حتي ســاختارهاي خود احزاب
و همچنین شــیوه گفتوگوي مؤثر و مداوم با مردم،
حتما نیازمنــد تجدیدنظر و اســتفاده از دیدگاههاي
اصالحي هســتند .دفاع از حق مشروع انتقاد مردم،
در کنار حفظ مرزبندي با حرکات ساختارشــکنانه و
طراحيشده در بیرون از ایران ،اهمیتي بسیار زیاد در
امروز و آینده تفکر اصالحطلبي دارد .در کشــورهاي
درحالتوسعه بیشــتر اعتراضها جنبه صنفي دارد.
حتــي در ایران نیز بیــش از  ۸۰درصد از اعتراضها،
درباره مؤسســات مالي یا حقوقهاي معوقه اســت
و اعتراضهای سیاســي خیلي صریحی به چشــم
نميخورد .اعتراضهای خوزســتان ،تهران ،کازرون،
اراک ،اصفهان و ...براي استیفاي حقوق صنفي بوده
و معموال در درون یا بیرون کارخانه انجام شده است
یا معترضان به وســیله وکالي خود اعتراضشــان را
بیــان کردهاند .به نظر ميرســد اغلب حق اعتراض
را به رســمیت شــناختهاند؛ اما این امر نیاز به نوعي
اجماع دارد .اگر این حق به رســمیت شمرده شود،
ميتــوان در هر نقطــهاي با اعالم قبلــي و رعایت
مقررات اعتراض کرد؛ نیروي انتظامي نیز تأمینکننده
امنیت تجمع باشــد و حتي فعاالن سیاســي ،مدني
و مســئوالن دولتي نیز در آن با مردم صریح ســخن
بگویند .توجه به این دغدغههاي عمومي ،از مواردي
اســت که اصالحطلبان باید براي آن برنامه داشــته
باشند و نقش پل را میان مردم و مسئوالن ایفا کنند.

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﯿﻤﻨﻰ ،ﻣﻬﺮ

 کاهــش قیمــت ارز روی قیمــت گوشــیهای
موبایل تأثیر گذاشــت و قیمت انواع مدلهای گوشی
 ۱۰۰تــا  ۲۰۰هزار تومــان کاهش یافت .ســیدمهدی
میرمهدیکمیجانــی در گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به
 ۶۰۰هزار گوشی موبایل که بنا بر اعالم وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ترخیص آنها از گمرک آغاز شــده
بود ،گفت :متأســفانه خبری از این گوشــیها نیست
و بازار هیــچ تأثیری از تزریق این گوشــیها نپذیرفته
اســت .او ادامه داد :گفته شده این گوشیها ترخیص
شــده ،اما اگر به بازار بروید ،حتی یکی از این گوشیها
را نمیتوانید پیــدا کنید .رئیس اتحادیه فناوران رایانه
تهران به عــدم قیمتگذاری گوشــیهای موبایل در
بازار اشــاره کرد و گفت :گوشیهای ترخیصشده باید
از سوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات قیمتگــذاری شــوند ،اما هنوز
هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشــده است؛ بنابراین
ترخیص گوشــیها بهتنهایی نمیتواند بر بازار تأثیری
بگــذارد .میرمهــدی کمیجانــی با بیــان اینکه حتی
طریقه فروش این گوشــیها برای کســی مشــخص
نیســت ،اظهار کرد :معلوم نیســت این گوشیها قرار
است چگونه توزیع شــوند؛ آیا در سایت قرار است به
فروش برسند یا از طریق واحدهای صنفی .بههرحال
نمیتوان این گوشیها را در مغازهها و فروشگاهها به
فروش رساند؛ چراکه قرارگرفتن این گوشیها در اختیار
یک یا چند فروشگاه عرضه موبایل ،آنهم بدون اعمال
نظارت میتواند سبب ایجاد رانت شود.
وارداتگوشیمسافری ازشنبهممنوعشد
ســیدمهدی میرمهدیکمیجانــی بــا اشــاره به
ممنوعیت واردات گوشی مسافری از شنبه )هفتم مهر
 (۹۷گفت :درحالحاضر میــزان عرضه ،بههیچوجه
پاسخگوی تقاضا نیست .ماهانه یک میلیون گوشی نیاز
کشور است و با توجه به اینکه در شرایط حاضر گرانی
موبایل سبب شــده مردم کمتر به خرید موبایل روی
آورند ،اگر این  ۶۰۰هزار گوشــی جدید به بازار میآمد،
نیاز یک ماه بــازار موبایل تأمین میشــد و ما اثری از
تزریق این گوشــیها به بازار میدیدیم .متأســفانه تا
دیروز هیچ تغییری در بازار موبایل ایجاد نشده بود.

شرق :بــازار ارز همچنان بدون منطق پیش میرود و هر
روز بــا غافلگیری جدیدی به کار خود ادامه میدهد؛ اما
اینبار بهنفع کاهش قیمت ارز .درحالیکه روزهای قبل
دالر بــه ۱۸هزارتومان هم رســیده بود ،دیــروز با ریزش
قیمت ناگهانی همراه شــد .اگر روزهای قبل در یک روز
نرخ دالر از ۱۶هزار تومان به ۱۸هزار تومان رسید ،دیروز با
ریزش قیمت لحظهای از ۱۷هزارتومان به ۱۵هزارتومان
رســید .در بازار آزاد تــا لحظه نگارش ایــن گزارش ،هر
دالر ۱۱هزار تومان قیمتگذاری شــد .خبرها حاکي از آن
اســت که هنوز مردم به خاطر نگراني از کاهش بیشتر،
تا حوالي ســاعت ۹شــب نیز براي فروش در خیابانها
حضور داشتند .حتي اخبار غیررســمي از سقوط دالر تا
هشتهزارتومان در برخي شــهرها نیز حکایت دارد .به
گفته فعاالن بازار ،روز گذشــته روز سرازیرشدن دالرهای
خانگی به بازار آزاد بود و همین عامل باعث شــد قیمت
دالر سقوط کند و پیشبینی میشــود ریزش دالر ادامه
داشــته باشد .یکی از فعاالن بازار در گفتوگو با »شرق«
دلیل یکبــاره کاهش نــرخ ارز را ســیگنالهای مثبتی
میداند که از چند ناحیه مانند سفر حسن روحانی ،لوایح
مربــوط به الحاق بــه  FATFو اظهارنظر مقامات پولی
مبنی بر مداخله ارزی و کاهش نرخ به بازار مخابره شد.
سرازیرشدن دالرهای خانگي به بازار
به گزارش »شــرق« ،بازار ارز دیروز با روندی ریزشــی
حرکت کرد و معامالت دالر از حدود ۱۷هزار تومان شروع
شد ،اما به مرور به کمتر از این رقم رسید و با ادامه ریزش
تا زمان تنظیم این گزارش به ۱۵هزارتومان رسید .یورو نیز
که در روزهای قبل به ۲۰هزار تومان رسیده بود ،دیروز در
نرخهای کمتر از ۱۹هزار تومان معامله شد.
شــنیدهها از بازار ارز در راســته خیابان فردوســی و
میدان ســبزهمیدان حاکی از آن اســت که فروشــندگان
بهدلیلــی نگرانی از زیان مالــی دالرهایی که در نرخ باال
خریدهانــد ،به بازار آمدهانــد و صرافیها هم البته برای
فروش ارز دستبهعصا حرکت میکنند .برخی از فعاالن
بازار دلیل ریزش را تزریق ارز به بازار میدانند و میگویند
که بههرحال برخی با نگرانــی ریزش دالر ،برای فروش
ارزهای خود به بازار آمدهاند و برخی هم که دالرهای با
نرخ پایین خریده بودند ،حاال به بازار آمدهاند تا دالرهای
خود را به فروش برسانند.
محمد نجفی ،فعال بازار ارز ،در گفتوگو با »شــرق«
دربــاره کاهش یکباره قیمــت دالر توضیح داد :جریان

بازار ارز بار دیگر نشــان داد کــه از منطقی پیروی نکرده
و نمیتوان تغییرات آن را بهدلیل اجرای سیاســتهای
پایهای دانســت؛ چراکه اگر اینطور بود میتوانســت در
هفته پیش کــه هیجان و التهاب بــازار قابل پیشبینی
بــود ،ایــن اقدامات را انجــام داد تا شــاهد دالر ۱۹هزار
تومانی نباشــیم .در واقع جهش هفته قبل هم یکباره
و غیرمعقول بود و عوامل بــازار مانند دالالن بزرگ بازار
جــو کاذبی دادند و قــرار نبود در مجمع ســازمان ملل
اتفاق خاصی بیفتد که بخواهد قیمتهای ارز را جابهجا
کنــد ،اما فضای بازار را به این ســمت هدایت کردند که
تهدیدهای آمریکا بســیار جدی اســت و ایران به سمت
انزوا پیش خواهد رفت؛ درحالیکه ما مشــاهده کردیم
که ســفر رئیسجمهوری و مذاکرات و جلســه سازمان
ملــل به این صورت پیش نرفــت .ضمن اینکه نرخهای
شــبانه و معامالت شــبانه هم در جریان قیمتگذاری
نرخ ارز مؤثر است و مقاومتهای نرخ ارز را میشکنند.
همه این جوهای ایجادشــده باعث میشــود ،تقاضای
کاذبی از ســمت مردم تحریک شــود .عالوه بر اینکه ما
بحث کاهش فــروش نفت را در دوماهه اخیر شــنیده
بودیم و پاالیشــگاههای هندی مثال گفته بودند که خرید
نفت از ایران را کاهش خواهند داد .واقعیت این اســت
که تحریمها از ســوی سازمان ملل نیست و مراودات ما
با کشــورهای چین ،هند و ترکیه و اروپــا تا حدی ادامه
خواهد داشــت و جــو روانی کاذب قیمتهــا را به این

ســمت کشــانده بود .حاال در هفته جاری از چند ناحیه
سیگنالهای مثبتی به بازار فرستاده شد .اتفاقی که افتاد
پیام مثبتی از سوی مجلس بر سر تصویب لوایح مربوط
به الحاق به  FATFبه بازار مخابره شد.
جو کاذب ارزی توانایی تداوم ندارد
این فعال بازار ادامه داد :بانک مرکزی هم اعالم کرد
مجــوز مداخله در بازار آزاد را دریافت کرده اســت .این
درحالی است که بانک مرکزی بعد از بازداشت عراقچی،
معــاون ارزی این نهاد ،ترسخورده شــده بود و عامالن
بانک مرکزی چندان مانند قبل به بازار ورود پیدا نکردند.
هنــوز هم فکر نمیکنم بانک مرکــزی ارزی تزریق کرده
باشــد ،اما همین اعالمها از سوی مقامات رسمی مبنی
بــر کاهش نرخ ارز در بــازار آزاد و مداخله بانک مرکزی
پیام را به بازار فرستاد و به دنبال همین اظهارنظرات بازار
ارز هم به ســمت کاهش نرخ حرکت کــرد .بعد از یک
رشد هیجاني شناسایی ســود خواهید داشت .کسی که
دالر هفت هزار تومانی خریده است ،زمانی که سیگنالی
مبنی بر کاهش نرخ ارز به گوش برســد ،ترجیح میدهد
با قیمت باالی ۱۵هزارتومان دالر خود را بفروشــد و اگر
قیمت به پایینتر از این مبلغ رسید ،زیان نکند.
میثم رادپــور ،یکیدیگر از فعــاالن اقتصادی نیز به
»شــرق« توضیــح داد :به نظر میرســد بانــک مرکزی
ســکوت را شکســته اســت و برخالف گفتههای قبلی،
مداخله را آغاز کرده اســت یا حتی اگر هنوز مداخلهای

نداشــته باشــد ،صحبتهای مبنیبر مداخله و کشیدن
ترمز افزایش نرخ ارز تأثیر خود را در بازار گذاشــته است.
اساســا اگر برای بانک مرکزی تتمه اعتباری باقی مانده
باشد ،حرف این نهاد از ســوی فعاالن بازار جدی گرفته
میشــود .حاال اگر بانک مرکزی در عمل وارد نشــود و
فقط به همین اظهارنظرات محدود بماند ،داستان قبلی
مبنــی بر افزایش غیرمنطقی ادامه پیــدا میکند .اکنون
قیمتهایی برای ارز معامله میشــود که اقتصاد ایران
صرفه ندارد و اقتصاد رکود جدی را تجربه میکند .بانک
مرکزی اگر نتواند به مردم بابت ارزی که در دست دارند،
اطمینان دهد ،بازار نســبت به آن بیاطمینان میشود.
به نظر میرســد هنوز ســطحی از اعتماد بازار به بانک
مرکزی از میان نرفته اســت و اظهارنظر مقامات مسئول
مبنی بر اینکه میخواهند در بازار ارز تا کاهش نرخ دالر
مداخله کنند ،پیام خود را به بازار فرستاده و قیمتها رو
به کاهش است.
او تأکیــد میکند :همهچیز بســتگی به بانک مرکزی
دارد؛ اگــر این نهاد تــالش کند اعتماد ازدســترفته را
بازگرداند و حرکت جدی در بازار داشته باشد بازار ارز آرام
میگیرد و میتوان امیدوار بود که نرخ دالر به قیمتهای
متناسب با اقتصاد ایران برسد.
وحید شقاقیشهری ،کارشناس اقتصادی ،اما تحلیل
دیگری درباره کاهش نــرخ ارز ارائه میدهد؛ او معتقد
اســت بازار برای ازدستنرفتن بیشتر از حد فعلی قدرت
خرید چارهای جز پایینآمدن نرخ ارز ندارد؛ چراکه اقتصاد
ایران نمیتواند دالر بیشتر از هشت هزارتومان را تحمل
کنــد .او دراینباره توضیح داد :مطمئنا اقتصاد ایران دالر
بیش از هشــت هزار تومان را نمیتواند تحمل کند ،زیرا
ایرانیان ســقف قدرت خریدشان دو میلیون تومان است،
بنابرایــن دالر مجبور خواهد شــد با قــدرت خرید مردم
هماهنگ شود و بنابراین چارهای جز پایینآمدن ندارد.
او اضافه کرد :تالش دولت برای اینکه سامانه نیما
را تقویت کند بیشتر شده است ،دولت با خصولتیها
مانند پتروشیمیها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی با
جدیــت برخورد میکند تا دالرهایشــان را وارد بازار
کننــد .تا دو روز پیــش دالر از ســوی صادرکنندگان
غیرنفتی بهصورت کامل عرضه نمیشــد ،اما دیروز
دولت تصویب کــرد خوراک پتروشــیمیها نیمایی
باشد .همه این موارد تأثیر زیادی بر روند کاهش نرخ
دالر داشته است.

واکنش تند اعضاي اتاق بازرگاني به آشفتگيهاي اقتصاد و بيبرنامگي دولت

ﭼﺎي ﺗﻠﺦ ﻧﻮﺑﺨﺖ
شــرق :صبحانه کاري دیــروز اتاق بازرگاني به کام نوبخت تلخ شــد .فعاالن
اقتصادي هرچند در ابتدا از حضور نوبخت استقبال کردند؛ اما شرکتکنندگان
وقتي از زبان نوبخت همان آمارهاي سوخته قبلي را شنیدند ،تصمیم به ترك
جلســه گرفتند .گروهي هم به اظهارات رئیس سازماني که باید براي بودجه
کشــور برنامه داشته باشد ،خرده گرفتند و از نوبخت خواستند به جاي تدوین
برنامه پنجســاله در ســازمان تحت مدیریتش ،براي شــش ماه آینده کشــور
برنامــه بریزد .فعاالن بخش خصوصي توقع داشــتند نوبخت به جاي همان
سخنان کلیشــهاي قبلي درباره دســتاوردهاي دولت ،در زمینه سیاستهاي
ارزي جدید قوه مجریه ســخن بگوید که اینگونه نشد .گالیه فعاالن اقتصادي
از سیاســتهاي دولــت آنقدر بود که ســاعتها از وقت جلســه را به خود
اختصاص دهند .آنها از آمارهاي ظاهري و نادرســت نوبخت گالیه داشــتند.
اصغر جمعهاي ،یکي از فعاالن اقتصادي ،در اعتراض به آمارهایي که نوبخت
درباره اشــتغال اعالم کرد ،گفت :اینجا کالس درس نیست ،تمام کارخانههاي
ما  ۵۰درصد ریزش نیروي انســاني داشته اســت و به دنبال بیان این مطلب
برخي از حضار در تأیید صحبتهاي این فعال اقتصادي کف زدند .رئیس اتاق
بازرگاني ســمنان نیز در جمله کنایهآمیزي خطاب به رئیس ســازمان برنامه
و بودجه گفت :آقاي نوبخت! این چه ســازمان برنامهاي اســت که اینهمه
آشفتگي را براي اقتصاد ایران برنامهریزي کرده است.
همچنین زبردســت یکي دیگــر از اعضاي اتاق بازرگانــي ایران خطاب به
نوبخت در جلســه اظهار کرد :توهین به شــعور فعاالن اقتصادي کردید ،من
شما را نميبخشم .منتسبکردن همه مسائل به دشمن ،جاي تأسف است و
اگر قرار اســت دولت از محل فروش ارز درآمد کسب کند و بدهي زمان دولت
مهرورزي را پرداخت کند که هم او را تطهیر کند و هم فحش براي دولت تدبیر
بخرد ،این کار براي من بسیار جالب است.
او اظهار کرد :دولت ميخواهد ارز بفروشد و درآمد چندین میلیاردي جور
کند و بدهيهاي خود به بانکها و تأمین اجتماعي را پرداخت کند و فشــار به
بخش خصوصي وارد کند و بعد هم شما بگویید اشتغال درست شده است و
این مسائل نشان ميدهد که شما با مسائل کشور بیگانه هستید.
 ۳ماهتالشبرايمتقاعدکردندولت
محمدرضا انصاري ،نایبرئیس اتاق بازرگاني ایران که در نشســت دیروز
پس از سخنان نوبخت سخن گفت ،بر این باور است که باید سامانه نیما جمع
شود .او با تأکید بر اینکه دولت قبل از تصمیمسازيها باید با بخش خصوصي
مشورت کند ،از تالش سهماهه بخش خصوصي براي متقاعدکردن دولت در
زمینه بياثربودن تصمیم قوه مجریه درباره تعیین نرخ چهارهزارو  ۲۰۰توماني
براي دالر خبر داد.
به گفته انصاري دولت با سامانه نیما به دستوپاي صادرکنندگان ميپیچد.
او همچنین از توقف روند پرداخت مشوقهاي صادراتي به صادرکنندگان گله
کــرد و افزود :قرار بود هزارو  ۳۰۰میلیارد تومان به صادرات بهعنوان مشــوق
داده شــود؛ اما این رقم تخصیص داده نشــده است .این رفتار دولت منجر به
ازدســترفتن سرمایههاي اجتماعي شده است؛ زیرا برخي از صادرکنندگان با
این امید به مشتریان خود تخفیف دادند و از بازارهاي جهاني پروژه گرفتند؛ اما
با محققنشدن وعده دولت ،متضرر شدند.
امیديکهناامیدشد
علياصغر جمعهاي ،رئیس اتاق بازرگاني ســمنان ،هم وضعیت اقتصاد
ایران را آشفته و بيبرنامه توصیف کرد و خطاب به نوبخت گفت :در شرایطي
که شــما توان کنترل دولت و بنگاههــاي دولتي را ندارید ،چطور ميتوانید ۸۰
میلیون نفر آدم را کنترل کنید .ما از شــما انتظار برنامه پنجساله نداریم؛ بلکه
براي شــش ماه آینده ما برنامه بدهید .اگر ریلي براي اقتصاد وجود ندارد ،به
صراحت بگوییــد تا ما براي کارگران ،فرزندان و خانــواده خود تدبیر کنیم .ما
انتظار امید و تدبیر داشتیم.

حمیدرضا صالحي ،نماینده فدراســیون انرژي و ســندیکاي بــرق ،نیز از
اعمالنشدن مابهالتفاوت تورم داخلي و خارجي بر ارز گله کرد و افزود :امروز
دولــت آدرس غلط ميدهد .گفتهاید که آمریکا تصمیم گرفته اقتصاد ایران را
زمین بزند؛ اما آیا سیاســت ســرکوب نرخ ارز در پنج سال گذشته که بارها هم
درباره آن تذکر داده شد ،عامل مهمتري نبوده است؟
بــه اعتقاد او دولت با قطعکردن منابــع مالي چند نیروگاه در حال تکمیل
این طرحها را زمینگیر و کشــور را با خاموشي مواجه کرد .این در حالي است
که قرار بود هر سال مابهالتفاوت نرخ تکلیفي و تمامشده در بودجه بیاید؛ اما
امروز  ۳۰هزار میلیارد تومان ناشــي از این زیان را در بودجه در نظر نگرفتهاید.
در قبوض برق مردم رقمي را بابت انرژيهاي نو دریافت کردهاید ،آن رقم را به
این بخش تخصیص نداده و جاي دیگر هزینه کردهاید.
به گفته نماینده فدراســیون انرژي بیش از هزار قرارداد در بخش توزیع و
انتقال صنعت برق متوقف شــده است که ناشــي از جهش دالر بوده و هنوز
هیچ برنامهاي از ســوي سازمان برنامه براي تعیین تکلیف این قراردادها ارائه
نشده است.
نظربخشخصوصياخذشود
محمد الهوتي ،رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ،در نشســت دیروز به
صراحت اعالم کرد که از توضیحات نوبخت خوشــحال نشده است .او درباره
دلیل این ســخن خود گفت» :شما از خودتحریمها صحبت نکردید .در حالي
صحبت استفاده از نظرات بخش خصوصي به میان ميآورید که قبل از صدور
بخشنامه نظر بخش خصوصي را اخذ نميکنید .نباید بخشنامه صادر شود
و بعد اصالحاتي بر آن اعمال کنیم«.
بــه گفته الهوتي فعــاالن اقتصادي بــراي اعالم نظرات خــود به دولت
ســاعتها جلســه برگزار ميکنند؛ اما بخشنامههایي از ســوي دولت ابالغ
ميشــود که بخش خصوصي را با مشــکل مواجه ميکند .بازرگانان به دلیل
آنکــه باید جواب کارگر و تولید خود را بدهند ،در پنج ماه گذشــته بارها براي
مقابله با بخشنامههاي دولت جنگیدهاند.
او همچنین آمارهاي اشــتغال دولت را هم زیر ســؤال برد و افزود :دولت
صحبت از افزایش آمار اشــتغال ميکند ،اما سؤال اینجاست که این افزایش
اشــتغال با کدام تولید صورت گرفته است؟ اگر افزایش اشتغال داریم ،چرا در
شهرکهاي صنعتي شاهد کاهش تولید هستیم؟
به گفته رئیس کنفدراســیون صــادرات ایران ،ممنوعیتهاي یكشــبه و
خرید ماده اولیه با نرخ آزاد ،مشــکالت زیادي براي تولید ایجاد کرده اســت و
دولــت باید این واقعیت را بپذیرد .او درباره نقش بازار آزاد ارز بر فعالیتهاي
اقتصادي گفت :دولتمردان بر این باورند که بازار آزاد ارز با نرخهاي باال نقشي
در اقتصاد ایران ندارد؛ بااینحال دولت حاضر نیست بازار دودرصدي آزاد را به
رســمیت بشناسد ،اما تمام کاالها با همین ارز دودرصدي تأمین ميشود ،پس
نباید واقعیتها را نادیده گرفت.
به اعتقاد او ،دولت با تصمیمــات خود فعاالن اقتصادي را زمینگیر کرده
است .این فعال اقتصادي سخنان خود را اینگونه ادامه داد :دولت دوازدهم
باید روش دولت یازدهم را ادامه دهد .در حالي که ســؤال اینجاســت که چه
تغییري در دولت ایجاد شده است که اینگونه تصمیم ميگیرد؟
الهوتــي گفت :دولــت یا توزیع رانــت ميکند یا امضاي طالیــي را رونق
ميدهد ،یا صادرات را محدود یا تولید را با مشکل مواجه ميکند؛ درحالیکه
باید راه دیگري در پیش گرفته شود.
اخالل در تولید و صادرات با ایجاد رانت ارزي
فرشچیان ،از اتحادیه صادرکنندگان نمونه کشور ،یکي دیگر از سخنراناني
بود که ایجاد رانت ارزي را عاملي براي مختلشــدن تولید و صادرات کشــور
معرفي کرد.
او افزود :اکنون ایجاد رانت ارزي ،توقع باالیی براي واردات مضاعف ایجاد

کرده اســت و  ۲۴میلیارد دالر واردات به بودجه کشور تحمیل شده است .به
گفته فرشچیان ،ضربه به اقتصاد کشور نیازي به ترامپ ندارد .دولت شرایطي
را فراهم کرده که خودتحریمي بیش از تحریم آمریکا ،اقتصاد را دچار مشکل
کرده است.
او تأکیــد کــرد :امروز صادرکننــدگان نميتواننــد ارز خــود را همقیمت
پتروشیميها به سامانه نیما تحویل دهند.
طبیبزاده ،رئیس اتاق بازرگاني کرمان ،نیز در ســخنان خود با اشــاره به
آمارهاي رئیس سازمان برنامهوبودجه از اشتغال ،یادآور شد :بهتر است بگویید
میزان اشــتغال خالص چقدر بوده و از تأمیــن اجتماعي آماري بدهید که چه
تعداد افراد بيکار شدهاند.
علــي دیلمقانیان ،عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگاني ایران ،خطاب به
نوبخت با اشــاره به آمارهاي غلطي که به رئیس سازمان برنامهوبودجه ارائه
ميشــود ،بهعنوان یك تولیدکننده و کسي که هر روز در کف بازار حضور دارد،
بر کاهش میزان اشتغال در کشور تأکید کرد.
 ۲بستهدولتبرايجبرانچالشهايواحدهايتولیدي
محمدباقر نوبخت ،رئیس ســازمان برنامهوبودجه ،نیز در ابتداي جلسه از
تدوین دو بســته از ســوی دولت براي جبران چالشهاي واحدهاي تولیدي و
پیمانکاران خبر داد که از آغاز نیمه دوم امسال کلید خورده است.
او گفت :یکي از این بستهها ،معطوف به مشکالت واحدهاي تولیدي است
تا چالشهاي واحدهاي تولیدي جبران شود .معموال پرداختهاي پیمانکاران
منظم نیســت و عالوه بر این مشــکالت ،آنها با چالــش افزایش هزینه تولید،
مصالح و مواد نیز مواجه شــدهاند .بنابراین یک بسته نیز براي پیمانکاراني در
نظر داریم که دراینباره با ما همکاري ميکنند .به گفته نوبخت ،این دو بســته
پس از مشورت با فعاالن بخش خصوصي ابالغ خواهند شد.
رئیس ســازمان برنامهوبودجه همچنین از تدوین پنج بسته سیاستي براي
حل مشکالت اقتصادي مردم سخن به میان آورد .او ادامه داد :اکنون در حال
واردشــدن به دومین مرحله تحریم آمریکا هستیم که با ترغیب و حتي تهدید
همه کشــورها تالش ميکند با او در این اقدام غیرانساني ،غیرقانوني و خالف
عرف بینالملل ،هماهنگي و همراهي داشته باشند.
نوبخت عنوان کرد :طبیعي است در چنین شرایطي شما فعاالن اقتصادي
از جایگاه مسئولیت اجتماعي براي اینکه مردم کمتر آسیب ببینند ،نظرات خود
را به بخش دولتي منعکس کنید.
به گفته این مقام مســئول ،ایجاد تعادل در بازارها وظیفه دولت است ،اما
در بعضي بازارهاي چهارگانه دچار نبود تعادل هســتیم .بــازار پول ما دچار
عدم تعادل اســت و آثار این نبود تعادل را در بازار ارز مشاهده ميکنیم .بازار
سرمایه نیز با اقبال همراه شده که ميتوان از آن براي حل مشکالت بازار پول
استفاده کرد .بازار کاال به دلیل موضوع نقدینگي و اثرات آن در بازار ارز ،دچار
چالشهایي شده که باید به آن بپردازیم .نوبخت بازار کار را از دیگر بخشهاي
مهم کشــور دانســت و گفت :اگرچه عــدم تعادل در این بــازار چیزي حدود
ســهمیلیونو  ۲۰۰هزار بيکار اســت ،اما جمعیت شاغل در سالهاي گذشته
افزایش درخور توجهي داشته است.
معــاون رئیسجمهوري بیان کرد :جمعیت فعال ما در ســالهاي پیش،
 ۱۵۰تــا  ۲۰۰هــزار نفر بود و حدود  ۸۰تا صد هزار نفر از آنها مشــغول به کار
ميشــدند و همین تعداد به جمعیت بيکار اضافه ميشــد ،اما در پنج سال
گذشته جمعیت جویاي کار افزایش یافته است؛ بهطوري که در هر سال افراد
جدیدي بهعنوان جمعیت فعال به بازار کار مراجعه ميکردند و با تالش زیاد،
بخــش بزرگي را مشــغول به کار ميکردیم .نوبخت گفــت :از  ۷۳۶هزار نفر
جمعیت فعال در سال گذشته ،توانســتیم براي  ۷۱۰هزار نفر فرصت شغلي
ایجــاد کنیم .بااینحال  ۳۰تا  ۴۰هزار به جمعیت بيکار که ســهمیلیونو ۲۰۰
هزار نفر بودند ،اضافه شدند.

 بعدازظهر دیروز با حضور رئیس ســازمان انرژي
اتمي و همچنیــن مدیرعامل شــرکت فرودگاههاي
کشور شش پروژه مهم در مرکز کنترل فضاي کشور به
بهرهبرداري رســید .علياکبر صالحي ،رئیس سازمان
انرژي اتمي ،در این مراســم بــا بیان اینکه جمهوري
اســالمي ایران در نهایت عقالنیت سیاست خارجي
خود را پیش برده اســت ،گفت :ایران تا امروز دست
برتــر در مقابل آمریــکا را در اختیــار دارد .او با بیان
اینکه در چنین شــرایط اقتصــادي پیچیدهاي چنین
پیشرفتهایي شایســته تقدیر است ،ادامه داد :سؤال
است چرا دولت آمریکا چنین رفتاري در پیش گرفته
و آشــفتگي سیاسي در داخل و خارج آمریکا را باعث
شده است؟ یکي از دالیل این است که در آمریکا نحله
فکري متعدد اســت ،یکي از آنها کســینجر است .او
گفته وقت آن است که آمریکا حیاي سیاسي خودش
را کنار بگــذارد و یکجانبه عمل کنــد .معتقدند اگر
آمریکا فشــار بیاورد ،کســي نميتواند مقاومت کند،
حتي اتحادیــه اروپا .صالحي گفت :تکلیف روشــن
است؛ فکر نکنیم که آمریکایيها دوستان ما هستند.
این را در سفر رئیسجمهوري به نیویورک هم شاهد
بودیــم .در این چالشــي که یک طــرف آن غولي به
نــام آمریکا بوده و یک طرف ایــران ،هیچگاه ایران در
مجامــع بینالمللي اینقدر مورد توجه نبود و آمریکا
در این حد منزوي .او تأکید کرد :طرف مقابل همهچیز
را زیرپا ميگذارد ،ازاینرو باید خیلي هوشیار باشیم تا
مکر آنها ضرري به ما نرساند .خوشبختانه جمهوري
اســالمي ایران نشــان داده که در نهایــت عقالنیت
سیاســت خارجي خودش را پیش برده و تا امروز هم
دســت برتر را در اختیار دارد .رئیس ســازمان انرژي
اتمي در ادامه با اشــاره به افتتــاح چندین پروژه در
مرکز کنترل فضاي کشــور گفت :امروز پروژههایي در
حوزه کنترل ترافیــک هوایي و مدیریت ایمني افتتاح
ميشوند .رئیس سازمان انرژي اتمي با تأکید بر اینکه
ایمنــي وجه اشــتراک شــرکت فرودگاهها )صنعت
هوایي( و صنعت هســتهاي اســت ،گفت :در هر دو
سازمان ،ایمني ارتباط جدي با سالمت انسانها دارد.
ما در صنعت هستهاي توجه ویژهاي به ایمني داریم،
بنابراین اســتانداردها را در انــدازه اعالي خود حفظ
ميکنیم .ما امین مردم در این حوزه هستیم و مردم به
اعتبار اعتماد به ما در چنین صنعتي آرامش دارند که
این در صنعت هوایي نیز مصداق دارد.
وارداتهزارمیلیاردتومانتجهیزاتفرودگاهي
مدیرعامل شــرکت فرودگاههــا و ناوبري ایران نیز
در این مراســم با بیــان اینکه پس از برجــام دو هزار
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاري در بخــش واردات
تجهیزات و پروژههاي عمراني شده ،گفت :با راهاندازي
سامانههاي کشور به این نتیجه رسیدهایم که عملیات
پروازي در یکي از فرودگاههاي شرق کشور باید تعلیق
شــود .رحمتاﷲ مهابادي در مراسم افتتاح سامانه
مدیریــت ایمني ،مرکز آموزش کنتــرل ترافیک هوایي
کشور ،شبیهساز تقرب پروازهاي عملیاتي ،مرکز آزمون
کنترل ترافیک هوایي کشــور و بریفینگ مرکزي با بیان
اینکه شاهد تحوالت قابلتوجهی در بحث هوانوردي
و ناوبري کشــور در چند ســال گذشته هستیم ،گفت:
تمام  ۵۴فرودگاه کشــور و  ۱۵۴ایستگاه کمک ناوبري
امــروز به مراکــز ســازندگي تبدیل شــدهاند و کمتر
نقطهاي ميتوان پیدا کرد که عملیات عمراني در آن
انجام نميشود .او با اشاره به موفقیتها در صنعت
هوانوردي و ناوبري هوایي در مدت پســابرجام اظهار
کرد :در مدت پسابرجام توانستیم نسبت به خرید هزار
میلیارد تومان تجهیزات از خارج کشــور اقدام کنیم.
همچنین هــزار میلیارد تومان پــروژه عمراني در این
بخش به اجرا رسید.
افتتاح ترمینال سالم تا پایان آبان
مدیرعامل شرکت شــهر فرودگاهي حضرت امام
)ره( هم با بیان اینکه تپســي و اســنپ پیشنهادات ما
بــراي فعالیت در فــرودگاه امــام را نپذیرفتند ،گفت:
مجبور هستیم اقداماتي براي ممنوعیت ورود اسنپ و
تپسي به محوطه فرودگاه اعمال کنیم .شهرام آدمنژاد
همچنیــن درباره زمــان افتتاح ترمینال ســالم گفت:
تالش ما این اســت که پایان آبانماه ترمینال سالم به
افتتاح برســد .او درباره جانمایي ترمینال ســالم هم
تأکید کرد :معایب و مزایایي در جانمایي ترمینال سالم
وجــود دارد .مهمترین مزیت آن این اســت که هیچ
محدودیتي براي توسعه وجود ندارد ،برخالف ترمینال
یک که امکان توســعه آن نیست .آدمنژاد با اشاره به
هزینه تمامشــده ترمینال سالم گفت :بخشي از پروژه
ترمینال سالم به صورت پیمانکاري و بخشي دیگر هم
به صورت  BLTانجام شده ،درمجموع تاکنون نزدیک
بــه  ۵۰۰میلیارد تومان براي ســاخت ترمینال ســالم
هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاريها ،این پروژهها شامل مرکز
آموزش کنترل ترافیک هوایي ) (ATOشبیهساز با دو
موقعیت کاري در فضایي به مساحت  ۵۰مترمربع و
ظرفیت آموزشــي و آموزش حداقل شش تا هشت
نفــر در هــر دوره آموزشــي همراه بــا بهرهگیري از
فضاي مناسب و امکانات آموزشي نوین و دورههاي
آموزشــي ویــژه در ســطح اســتانداردهاي ملي و
فراملي اســت .همچنین مرکز آزمونهاي تخصصي
کنترل ترافیک هوایي ،افتتاح شبیهســاز تقریب پرواز
عملیاتي ،اســتقرار بریفینگ مرکزي کشــور ،سامانه
مدیریتي ایمني و راه هوایي و راه هوایي  Q16زابل به
زاهدان از جمله این پروژههاست .مسیر سابق زابل-
زاهــدان  ۳۸۰کیلومتر بود که با افتتــاح راه هوایي،
مســیر جدید به  ۲۰۷کیلومتر )حدود  ۱۵دقیقه زمان
پرواز کمتر( کاهش ميیابد.

