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«ایران» در گفتوگو با کارشناسان بررسی کرد

تأثیر ناچیز خروج امریکا از برجام بر اقتصاد ایران

اخبار

هیچ بانک مرکزی در دنیا بیت کوین را تأیید نکرد

نیم نگاه

ëëامیرتـــاش :اما در صورت خروج امریکا از برجام هم برای ما فاجعهای نخواهد بود ،وضعیت از آنچه االن
هست ،بدتر نخواهد شد .کشورهای اروپایی ،روسیه و چین مشتاق هستند که برجام ادامه پیدا کند
ی زائد بیشتر از خروج
ëëقنبری :اوضاع داخلی برای حمایت از تولید چندان مســـاعد نیســـت و بوروکراســـ 
امریکا از برجام برای اقتصاد ایران هزینه دارد
ëëموســـایی :امریکا نفوذ گســـتردهای بر اقتصاد جهان دارد و کشورهای اروپایی بشـــدت تحت تأثیر اقتصاد
امریکا هستند .بنابراین نمیتوانیم تحریمهای امریکا را بیاثر بدانیم

باالســـت و در چنیـــن شـــرایطی ،قیمت
تمام شـــده محصول هم باال مـــیرود و
توان رقابـــت در بازار بینالملل که هیچ،
با کاالهای خارجی در بازار داخلی هم از
بینمیرود.درشرایطیکهتولیدکنندگان
درگیـــر بوروکراســـی و روزمرگیهـــای
بانکهـــا هســـتند ،چطـــور میتواننـــد
خالقیت و ابتکار داشـــته باشـــند و تولید
داخل تقویت شود؟»
ایـ ــن اقتصـ ــاددان معتقـ ــد اسـ ــت کـ ــه
خـ ــروج امریـ ــکا از برجـ ــام در صحنـ ــه
اقتصـ ــاد بینالملل به نفع ایران اسـ ــت و
میگویـ ــد«:در نهایت ،پیشبینی من این
اسـ ــت که ترامپ از توافق بیرون نمیرود،
چرا که بیرون رفتنش برگ برندهای برای
ایران است .در همین جلسه اخیر شورای
امنیـ ــت کامـ ــاً مشـ ــخص بود کـ ــه امریکا
منـ ــزوی اسـ ــت .بـ ــه احتمال زیـ ــاد بیرون
نمیرود ،ولی مسـ ــائل مختلفـ ــی ایجاد و

بهانه تراش ـ ـیهای زیادی می کند .ما هم
آنقـ ــدر از امریکا ضربه خوردهایم که دیگر
پوس ـ ـتمان کلفت شـ ــده اسـ ــت .از اینجا
بـ ــه بعد هم بـ ــه خاطر مانع تراش ـ ـیهای
اقتصـ ــادی امریکا سـ ــختی زیـ ــادی داریم
ولـ ــی تحمل این سـ ــختیها و اتکا به توان
تولید داخل عاقبت دارد ،طبیعی اسـ ــت
که راه رسـ ــیدن به موفقیت از سـ ــنگالخها
یگذرد».
م 
ëëموسایی :فقط امکان تشدید تحریمهای
امریکاوجوددارد
میثم موسایی ،اقتصاددان و عضو هیأت
علمی دانشـ ــگاه تهران اعتقاد دارد که در
صورت خروج امریکا از برجام ،تنها تشدید
تحریمهای خود امریـ ــکا میتواند اثرات
محدودی بر اقتصاد ایران داشـ ــته باشـ ــد.
توگو با «ایـ ــران» چنین توضیح
او در گف 
میدهد«:من فکر میکنـ ــم که برجام به
احتمال زیـ ــاد پایدار میمانـ ــد و ترامپ از

این توافق خارج نمیشـ ــود چرا که هزینه
بینالمللی خروج از برجام ،خیلی بیشتر
از منفعت آن است .در اوضاع اقتصادی
هم مشـ ــکلی ایجاد نمیشـ ــود .چرا که ما
همین االن هم گرفتار تحریمهای امریکا
هستیم ،تنها ممکن اسـ ــت که تحریمها
شدید شود».
موسایی ادامه میدهد«:البته نمیتوان
گفت کـــه کامالً بـــرای ما بیاثر اســـت و
کشـــورهای اروپایی کامالً بـــه ما متمایل
هستند چرا که اقتصاد امریکا ،اقتصادی
بزرگ و حدود یک چهارم از کل اقتصاد
جهان اســـت .امریکا نفوذ گستردهای بر
اقتصاد جهان دارد و کشـــورهای اروپایی
بشـــدت تحـــت تأثیـــر اقتصـــاد امریـــکا
هستند .بنابراین نمیتوانیم تحریمهای
امریکا را بیاثر بدانیـــم و قطعاً تأثیرات
آن بســـتگی به نـــوع و شـــدت تحریمها
خواهد داشت».

سخنگوی دولت خبر داد

فایننشیال تریبون

گـــروه اقتصادی /هر ســـاله در ایـــن روزها
ذخیرهسازی میوه در دستور کار دولتیها
قرارمیگیردتاازافزایشقیمتجلوگیری
شود اما باوجود تمام ذخیرهسازیها بازار
با عکس آنچـــه که انتظار مـــیرود ،رفتار
میکند .لذا جلوگیـــری از گرانیها در ایام
پایانی سال امری محال شده است .البته
طی سه سال اخیر شـــیب نوسان قیمت
کاهـــش یافته اســـت ولی مـــردم باوجود
اینکـــه انبارهای میوه پر اســـت با افزایش
قیمت روبهرو میشـــوند .در پیک خرید
مردم ،میوههـــا درجهبندی میشـــوند و
همواره میوههایی که بـــرای روزهای عید
خریـــداری میشـــود قیمتهـــای چنـــد
برابری دارند.روز گذشـــته نیزمحمدباقر
نوبخـــت ســـخنگوی دولت هـــم وزیران
صنعت و کشاورزی را فصلالخطاب قرار
داد تا برای تنظیم بازار شب عید آستین
باالبزنند.
وی دربـــاره اقدامـــات دولـــت بـــرای
جلوگیـــری از گرانـــی کاالهـــا در ماههـــای
پایانی ســـال گفـــت :با توجه بـــه اهمیت

تنظیـــم بـــازار ،رئیس جمهوری دســـتور
ویـــژهای بـــه وزیران صنعت و کشـــاورزی
دادند تا نسبت به ذخیرهسازی میوه برای
پایان سال و تعطیالت نوروز اقدام کنند.
سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده
است که حمایتهای مالی الزم را انجام
دهد .به هر حال بایـــد قیمت به گونهای
تنظیم شـــود که هم تولیدکننده و کشاورز
و هم مردم راضی باشـــند .این برنامهها
برای تنظیم بـــازار در دولت در حال تهیه
است.
تـــا قبـــل از ادغـــام وزارت صنعـــت،
معدن و تجارت ،وزارت بازرگانی وظیفه
تنظیم بازار را برعهده داشـــت اما پس از
آن موضـــوع تنظیم بـــازار بهجهت چند
تکهشـــدن و ســـپردن بخشـــی از امـــور به
وزارت جهادکشـــاورزی تـــا حدی مغفول
ماند.آنطـــور کـــه از اخبـــار بدنـــه دولـــت
مشخصاست،بنابرتفکیکوزارتخانهها
و بـــاز پسگیری فعالیتهایی اســـت که
بهوزارت جهاد کشـــاورزی ســـپرده شـــده
است .لذا برخی از کارشناسان معتقدند

نیز برنامهریزیهای الزم صورت گرفته که
البته کمی با تأخیر به پایان میرسد.
وی افزود :خریـــد پرتقال برای تأمین
نیاز شـــب عید از استانهای شمالی آغاز
شـــده ،اما با توجه به اینکه برداشـــت این
محصول از استانهای جنوبی در ماههای
پیـــشرو اســـت ،ذخیرهســـازی و خریـــد
پرتقال همچنان ادامه دارد.
برای روزهای پایانی سال تنظیم بازار
برنج ،گوشـــت ،مـــرغ ،تخم مرغ و ســـایر
محصـــوالت پرمصـــرف هم در دســـتور
کار دولـــت قرار گرفته اســـت .بـــرای بازار
برنـــج شـــرکت بازرگانی دولتـــی مکلف
شده است بخشی از ذخایر راهبردی را از
تولید داخلی تأمین کند که بر این اساس
نرخ خرید انواع برنج بر اســـاس هشـــت
درصد شکستگی از قرار هر کیلوگرم برای
برنجهای صدری هاشـــمی  ۹۱۰۰تومان،
برنج شیرودی  ۵۴۵۰تومان ،ارقام برنج
ندا و نعمت  ۴۸۵۰تومان است .این امر
به تولیدکنندگان هـــم کمک میکند تا از
رکـــود پیش آمده در ایـــن حوزه به جهت

افزایش قیمت خارج شوند .بازار گوشت
و مرغ هم قرار اســـت در آن روزها کنترل
شده باشـــد لذا از هماکنون بحث واردات
دنبال شده است.
حســـین نعمتی رئیس هیأت مدیره
اتحادیه مرکزی دامداران در این باره گفته
اســـت :با توجه به قیمت کنونی دام زنده
میتـــوان گفت حداکثـــر قیمت منطقی
برای گوشـــت قرمز گوســـاله کیلویی ۳۵
هزار تومان و برای گوشـــت قرمز گوسفند

نیـــز که عمدتـــاً به صـــورت با اســـتخوان
فروخته میشود در همین حدود و حتی
کمتر از این قیمت اســـت .لـــذا با واردات
میتـــوان قیمتها را در حدود یاد شـــده
حتی در زمـــان اوج مصـــرف کنترل کرد.
در زمینه تخم مـــرغ هم دولت با واردات
قیمتهـــا را کنترل کرده اســـت و آنگونه
که مســـئوالن اتحادیـــه پیشبینی کردند
قیمت تخم مرغ در روزهای پایانی سال
روند کاهشی دارد.

تغییر جهت بودجه  97به نفع دهکهای پایین
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گروه اقتصـ ــادی /اعـ ــداد و ارقام مختلفی
دربـ ــاره تعـ ــداد افـ ــرادی کـ ــه در ایـ ــران
زیرخطفقرزندگیمیکنند،بیانمیشود.
برخـ ــی روایتهـ ــا از وجـ ــود  12میلیـ ــون
نفر زیر خـ ــط فقر مطلق خبـ ــر میدهد و
برخی نیز حاکی از وجـ ــود  20میلیون نفر
حاشیهنشـ ــین است .در شـ ــرایطی دیگر،
اقلیتـ ــی نیـ ــز از ثـ ــروت باالیی برخـ ــوردار
هسـ ــتند .گزارشهـ ــای بانـ ــک مرکـ ــزی از
بررسی بودجه خانوار ،نشان میدهد که در
سـ ــال  ،95متوسط هزینه ناخالص ساالنه
یک خانوار در نخستین دهک جامعه که
فقیرترینها را تشـ ــکیل میدهند ،حدود
 8.6میلیون تومان میشود .اما در سویی
دیگر دهک دهمیها که ثروتمندترینها
را تشکیل میدهند ،سـ ــاالنه  124میلیون
تومان هزینهشـ ــان است .مسـ ــعود نیلی،
دسـ ــتیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری
نیـ ــز گفتـ ــه بود«:صـ ــدک اول جامعـ ــه در
مقایسه با صدک آخر ،درآمدی به نسبت
یک بـ ــه  86دارد که عدد غیرقابل قبول و
ناعادالنهای اسـ ــت .توزیع درآمد در کشور
مـ ــا شـ ــرایط نامسـ ــاعدی دارد ،دهک اول
جامعه که  8میلیون نفر را شامل میشود
در مقایسـ ــه با دهک دوم،سطح درآمدی
بسیار پایینتری دارد و ثروتمندان جامعه
نیز درآمد بسـ ــیار بیشـ ــتری در مقایسه با
دهکهـ ــای پایینتـ ــر از خود دارنـ ــد ».در

چنیـ ــن شـ ــرایطی ،بودجهبنـ ــدی باید بر
اسـ ــاس کاهش اختالفها صورت بگیرد،
با توجه به سـ ــاختار اقتصادی کشور هیچ
راهـ ــی بجز جراحـ ــی اقتصـ ــادی نیز باقی
نمانده است .حسـ ــین سالح ورزی ،نایب
رئیس اتـ ــاق بازرگانی ایران نیـ ــز چند روز
پیش گفته بـ ــود«:از ابتدا هدف حاکمیت
از اجـ ــرای قانون هدفمنـ ــدی یارانهها این
بوده که قیمت سـ ــوخت اصالح شـ ــود اما
در ازای آن از دهکهـ ــای پاییـ ــن جامعه
حمایتهای بیشتر به عمل بیاید ،ازاینرو
معتقـ ــدم اصالح سـ ــاختاری در اقتصاد و
جراحی مـ ــورد نظر روحانی ،یک موضوع
غیرقابلبرگشت است که از اصالح قیمت
حاملهـ ــای انـ ــرژی آغاز میشـ ــود و بهتر
اسـ ــت این کار با رعایت مالحظات کافی
انجام شود».
ëëچـ ــرا باید هدفمنـ ــدی یارانههـ ــا اصالح
شود؟
یارانههـ ــای نقـ ــدی یکـ ــی از بزرگترین
چالشهایی اسـ ــت که دولت در  5سـ ــال
اخیر با آن مواجه بوده اسـ ــت .بررس ـ ـیها
نشـ ــان میدهـ ــد از ابتـ ــدای اجـ ــرای طرح
هدفمندی یارانهها تاکنون هر ماه بهطور
متوسـ ــط بیـ ــش از  3هـ ــزار و  400میلیارد
تومان صرف پرداخت یارانه نقدی شـ ــده
اسـ ــت در حالی که در همیـ ــن دوره زمانی
بودجـ ــه اختصاص یافته بـ ــرای اعتبارات

عمرانی بسـ ــیار کمتـ ــر از این بوده اسـ ــت.
آمارهای رسمی نشان میدهد که دولت
هر سـ ــال  42هزار میلیارد تومان را صرف
پرداخت یارانه میکند .این در حالی است
که براسـ ــاس قانون هدفمنـ ــدی یارانهها،
دولت مجاز اسـ ــت تـ ــا پایان  5سـ ــاله اول
اجرایی شدن این قانون نسبت به اصالح
برخـ ــی از پرداختیهـ ــا اقدام کنـ ــد .اما در
چند سال گذشـ ــته ثبتنام مجدد مردم
بـ ــرای دریافت یارانه و تالشهای محدود
دولت برای اصالح وضعیت هدفمندی
یارانهها بیسـ ــرانجام ماند تا جایی که در
بودجه 97باالخره تصمیمی اساسی برای
اصالح یارانهها گرفته شـ ــد .مسعود نیلی
پیش از این گفته بود«:دولت تصمیم به
تغییر مسیر پرداخت یارانههای نقدی به
نفع خانوارهای نیازمند دارد .در سال 89
که هدفمنـ ــدی یارانهها اجرا شـ ــد ،یارانه
نقـ ــدی باید بیـ ــن  18تا  20هـ ــزار تومان بر
اسـ ــاس درآمد دولت از اجـ ــرای این طرح
بین خانوارها تقسـ ــیم میشـ ــد اما دولت
 45هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کرد
کـ ــه موجب کسـ ــری بودجه دولت شـ ــد».
بر همین اسـ ــاس دولت در بودجه سـ ــال
 97میـ ــزان پرداختی یارانههـ ــای نقدی را
اصـ ــاح و بودجه ایـ ــن پرداختـ ــی را از 42
میلیارد تومان سال  96به  23هزار میلیارد
تومان کاهش داد .این در حالی اسـ ــت که

دریافتـ ــی خانوادههای نیازمنـ ــد افزایش
مییابد .نعمتاهلل ترکی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه استان تهران دهم دی ماه
اعالم کـ ــرد«:در صورت حذف دهکهای
پردرآمد از لیست هدفمندی ،دهکهای
پایین  ٤.٥برابر یارانـ ــه دریافت میکنند،
براین اسـ ــاس هر نفر از خانـ ــوار  ١٩٣هزار
تومـ ــان و خانوارهـ ــای  ٥نفـ ــره بیـ ــش از
 ٧٠٠هـ ــزار تومان یارانـ ــه دریافت خواهند
کرد ».بررسـ ــی دیگر تبصرههـ ــای بودجه
 97نیز جهتگیری سـ ــال آینده را روشـ ــن
میکنـ ــد .به موجـ ــب بنـ ــد (ج) تبصره 16
الیحه بودجه سـ ــال آینـ ــده ،بانک مرکزی
مکلف شده است  2هزار میلیارد تومان از
محل سپردههای قرضالحسنه بانکی با
معرفینهادهایحمایتیبهمددجویانو
کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی
تسهیالتپرداختکند.
اما در بندهایـ ــی دیگر از بودجه دولت
از طریـ ــق اصـ ــاح قیمـ ــت حاملهـ ــای
انـ ــرژی منابعی را بـ ــرای ایجاد اشـ ــتغال
در نظـ ــر گرفته اسـ ــت که حـ ــدود  17هزار
میلیـ ــارد تومـ ــان از محل اصـ ــاح قیمت
حاملهای انـ ــرژی به دسـ ــت میآید .اما
برای انجـ ــام این تغییر نیـ ــز مالحظات و
البته سنگ اندازیهای زیادی وجود دارد.
کمیسـ ــیون تلفیـ ــق رأی به عـ ــدم اصالح
قیمـ ــت حاملهای انرژی داده اسـ ــت و با

رئیس بانک مرکزی گفت :هیچ بانک مرکزی در اروپا و آسیا بیت کوین
را تضمین نکرده اسـ ــت .به گزارش ایسـ ــنا ،ولیاهلل سـ ــیف در حاشیه
جلسـ ــه هیأت دولت در رابطه با اعتبار بیت کویـ ــن اظهار کرد :من به
معاونانم دسـ ــتور داده بودم که مواضع بانکهای مرکزی کشـ ــورهای
اروپایی و مرکزی را در این خصوص بررسـ ــی کنند که طبق بررس ـ ـیها
هیچ بانک مرکزی نتوانسته است بیت کوین را تأیید کند .رئیس بانک
مرکزی افزود :البته در زمینه پولهای دیجیتال دارد کار میشود و برخی
بانکهای مرکزی هـ ــم ذهنیتهایی دارند که ممکن اسـ ــت بعضی
تصمیمات را بگیرند ،ولی سابقهای وجود ندارد که بانکهای مرکزی
بیت کوین را تضمین کرده و نظر مثبتی درباره آن داشته باشند.

شناسایی اموال جدید مؤسسه مالی کاسپین
توسط برخی از سپردهگذاران

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :برخی سپردهگذاران اطالعاتی درباره
اموال کاســـپین ارائه دادهاند که این اطالعات بررســـی شده و در صورت صحت
بسیاری از مشکالت سپردهگذاران رفع میشود.
به گزارش خانه ملت ،مســـعود پزشکیان در تشـــریح نشست صبح چهارشنبه
نمایندگان ســـران قوا بهمنظور بررســـی آخرین وضعیت سپردهگذاران مؤسسه
مالی و اعتباری کاســـپین گفت :مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که موظف شده
بود تا سقف مبلغ  100تا  200میلیون تومان به تمامی سپردهگذاران مؤسسه مالی
و اعتباری کاســـپین پرداخت کند برای اینکه شـــاکله خـــود را حفظ کند ،با وجود
ایجاد خط اعتباری به برخی از ســـپردهگذاران ســـعی میکرد که مبلغ سپردهها
را بهصـــورت کامـــل پرداخت نکند .وی ادامـــه داد :ظرف یکی دو روز گذشـــته با
این مؤسســـه مذاکراتی صورت گرفت کـــه با توجه به اینکه خـــط اعتباری برای
پرداخت سپردهها فراهم شده است باید پرداخت سپردهها را انجام دهد و نباید
مراجعهکنندگانی که در این مؤسسات سپردهگذاری کردهاند مشکلی پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث اصلی سپردهگذاران باالی سقف  100و
 200میلیون تومان هستند ،اضافه کرد :بخشی از مؤسساتی که عالوه بر کاسپین،
وحدت ،بدر طوس و البرز ایرانیان مشکل دارند باید مشکالت آنها توسط بانک
مرکزی پیگیری شـــود و در چارچوب همین تصمیمات براســـاس روالی که طی
شده سپرده افرادی که سپردههای محدود داشتهاند ،را پرداخت کند.

ساماندهی مشاغل و اصناف ابالغ شد

دستور ویژه رئیس جمهوری به وزیران صنعت و کشاورزی برای تنظیم بازار
شاید این جداســـازی کمک کند تا بازار از
رها شدگی خارج شود و ثبات در قیمتها
را شـــاهد باشـــیم .البته هیـــچ تضمینی
وجود ندارد که پس از جداسازی ،کاهش
قیمتها اتفاق بیفتد چرا که مجدداًروند
تولید و توزیع مجزا میشود.
در این میان علیاکبر مهرفرد معاون
وزیر جهاد کشاورزی گفته بود :برای تأمین
نیاز شـــب عید به اندازه ســـال قبل یعنی
بیش از  ۲۳هـــزار تن ســـیب خریداری و
ذخیرهســـازی شـــده اســـت اما پرتقال تا
حـــدود  ۵۰هزار تـــن خریـــداری و ذخیره
میشود .قیمت عرضه پرتقال و سیب در
بازار شـــب عید و جزئیات بیشتر آن قبل
از فرا رســـیدن ســـال نو و حدود یک هفته
پیش از شب عید اعالم خواهد شد.
وی اظهارداشت :از نظر میزان خرید و
ذخیرهسازی سیب و پرتقال هیچ نگرانی
وجـــود ندارد و بموقع قیمـــت و جزئیات
عرضه آن اعـــام میشود.ســـیب تولید
شده در اســـتانهای مختلف خریداری و
ذخیرهســـازی شده اســـت و برای پرتقال

امروز ،انعقاد توافق پنج میلیارد یورویی
ایران و ایتالیا

خبرگزاریرویترزخبرداد،ایرانوایتالیاامروز(پنجشنبه)
چارچوب یک موافقتنامه اعتباری پنج میلیارد یورویی
را امضـــا میکنند که بر اســـاس آن رم به شـــرکتهای
ایتالیایی بـــرای ســـرمایهگذاری در ایران کمک میکند .رویتـــرز به نقل از منابعی
در معاونـــت خزانـــهداری وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا افـــزود :در این تفاهمنامه
پیشبینیشدهتاهلدینگدولتیاینویتالیا()Invitaliaبرایتأمینمالیپروژههای
سرمایهگذاریشرکتهایایتالیاییدوخطاعتباریبرایبانکهایایرانیبگشاید.
امضاکنندگان این تفاهمنامه دو بانک ایرانی «خاورمیانه» و «صنعت و معدن»
و شرکت سرمایهگذاری جهانی اینویتالیا (از شرکتهای تابعه هلدینگ اینویتالیا)
هستند .اینویتالیا خطوط اعتباری را برای این دو بانک گشایش میدهد و ضمانت
تأمینمالیپروژههابرعهدهدولتایرانخواهدبود.

مهر

گروهاقتصادی/ماجراهای ترامپ و برجام
تمامی نـ ــدارد .او مـ ــدام مواض ع مختلف
و متناقضی دربـ ــاره برجام اتخاذ میکند.
حاال نیز قرار است در روز جمعه اعالم کند
که باالخره به برنامه جامع اقدام مشترک
پایبندمیماندیانمیماند.
توگو با
«ایران» به همین بهانـ ــه پای گف 
اقتصاددانها و استادان دانشگاه نشسته
و شـ ــرایط اقتصـ ــادی کشـ ــور را در صورت
محقق شـ ــدن سـ ــناریوی خروج امریکا از
برجام ،بررسی کرده است.
ëëامیرتاش:خـ ــروجاز برجام برایاقتصاد
جهانهزینهدارد
عبدالرضـ ــا امیرتـ ــاش ،اقتصـ ــاددان بـ ــه
«ایـ ــران» دربـ ــاره اقدام احتمالـ ــی امریکا
میگوید«:بعیـ ــد میدانـ ــم کـ ــه امریکا از
برجام خارج شـ ــود .شـ ــاید احتمالش در
حد  20درصد باشـ ــد .در داخل امریکا هم
برجام مدافعان سرسختی دارد و ترامپ
در صورت خروج از برجام ،صدمه بدی به
خود امریکا زده است».
او با تأکید بـ ــر بیتأثیر بودن خروج امریکا
از برجـ ــام بـ ــرای اقتصـ ــاد ایـ ــران ادامـ ــه
میدهد«:اما در صورت خـ ــروج امریکا از
برجـ ــام هم بـ ــرای ما فاجع ـ ـهای نخواهد
بود ،وضعیت از آنچه االن هسـ ــت ،بدتر
نخواهد شـ ــد .کشـ ــورهای اروپایی ،روسیه
و چین مشـ ــتاق هسـ ــتند که برجام ادامه
پیدا کند .بعد از برجام هم اتفاق عجیب
وغریبی در کشـ ــور نیفتاده کـ ــه بگوییم اگر
نباشد ،نابود میشـ ــویم .به فرض هم اگر
ترامپ از برجام خارج میشود ،اثر فوری
و آنی بـ ــرای ما نخواهد داشـ ــت .در مورد
ارتباطـ ــی بـ ــا بانکها هـ ــم اوضـ ــاع از این
نمیتواند بدتر شـ ــود .از طرفی در صورت
خـ ــروج از برجـ ــام ،حتی شـ ــاید راه ارتباط
مثبت شود و اروپاییها سعی کنند که این
خألها را پوشش دهند».
امیرتاشالبتهمالحظاتیدربارهاثرامریکا
بر اقتصاد جهـ ــان دارد و میگوید«:ایران

کشور استراتژیکی است و شرایط االنش با
شرایط پیش از برجام فرق میکند .برجام
برای چین ،روسـ ــیه و اروپا نیز به محملی
برای موضع گیریها و قدرت نماییهای
بینالمللی تبدیل شده است .اینکه ایران
به مفاد برجام پایبند مانده ،دلیل محکم
و مثبتـ ــی اسـ ــت کـ ــه اروپاییهـ ــا از امریکا
پیـ ــروی نکنند.اقتصـ ــاد امریکا هـ ــم باید
بگردد ،درسـ ــت اسـ ــت که امریکا اقتصاد
برتر جهان است اما در مراوده با دنیا باید
بتواند تعامالت بینالمللی داشته باشد
و بـ ــه بدعهدی متهم نشـ ــود .اگـ ــر ترامپ
بخواهـ ــد اعالم کنـ ــد که به برجـ ــام پایبند
نیست ،شرایط مراودات بینالمللی باید
به قبل از برجام برگردد و این مسـ ــألهای
است که برای اقتصاد جهان هزینه خواهد
داشت».
ëëقنبری :بوروکراسـ ــی زائد داخل بیش از
اقداماتامریکامخلرشدهستند
«مسئوالن اعالم کردهاند که در مقابل هر
حرکتی که امریکا انجام دهد ،سناریوهای
مختلفـ ــی دارنـ ــد و همـ ــه تصمیمـ ــات و
ابزارهایشـ ــان روی میـ ــز اسـ ــت .از طرفی
دیگر ،باید ببینیم که امریکا اگر خارج شود،
اروپا چـ ــه کار میکند ،چین و روسـ ــیه چه
وضعیتـ ــی دارند .در شـ ــرایط فعلی چین
سر ناسازگاری گذاشته و مواردی میبینیم
که چین هم روی خوش زیـ ــادی به ایران
نشـ ــان نمیدهـ ــد .مسـ ــیر جاده ابریشـ ــم
را تغییـ ــر داده و در جریـ ــان آتش سـ ــوزی
کشـ ــتی ایرانی مایهای نگذاشته و به جرم
پولشویی هم حساب های برخی ایرانیان
را بسته اسـ ــت ».علی قنبری اقتصاددان
و استاد اقتصاد دانشـ ــگاه تربیت مدرس
چنیـ ــن درباره اقـ ــدام احتمالـ ــی امریکا و
تأثیرات آن برای ایران توضیح میدهد .او
درباره روابط اقتصادی با اروپا و روسیه نیز
میگوید«:در اروپا هم ممکن است حرف
زیادی بزنند ،مـ ــا اروپاییهـ ــا را از نزدیک
خوب میشناسـ ــیم .اروپـ ــا در طول تاریخ

نتوانسـ ــته در مقابل امریکا مقاومت کند،
ولی اخیراًدر دو سه مورد در مقابل ترامپ
اسـ ــتقالل رأی نشـ ــان داده اسـ ــت .امـ ــا به
طور کلی وقتی منافع غرب مطرح شـ ــود،
اروپاییها کـ ــم میآورند .االن مسـ ــئوالن
ما و کارشناسـ ــان وزارت خارجه و صنایع،
باید شـ ــناخت کامـ ــل و کافـ ــی از تک تک
کشورهایاروپاییداشتهباشند.روسیههم
در طول تاریخ نشان داده که دنبال منافع
خودش اسـ ــت .حتـ ــی اگر فـ ــردا امریکا از
برجام خارج شود ولی به جایش به روسیه
امتیاز دهد ،مطمئن باشید که روسیه هم
مراوداتش را با ایران کم میکند».
این استاد دانشگاه معتقد است که اوضاع
داخلـ ــی برای حمایـ ــت از تولیـ ــد چندان
مساعد نیست و بوروکراسی زائد بیشتر از
خروج امریکا از برجام برای اقتصاد ایران
هزینـ ــه دارد .او میگویـ ــد «:ما از هرچیزی
بیشتر باید روی داشتههای خودمان تکیه
کنیـ ــم .اقتصاد مقاومتی مدتی اسـ ــت که
حرفهایـ ــش زده میشـ ــود ،ولـ ــی عمل
نمیشـ ــود .وعدههایـ ــی را دولت میدهد
ولـ ــی در عمل موانع ایجـ ــاد میکند .مثالً
االن وامی را به اسـ ــم وام روستایی مطرح
کردهانـ ــد ،مـ ــن بـ ــا روسـ ــتاییهای زیادی
تماس گرفته ام .روستاییها میگویند به
ما اعالم کردهاند که سند روستایی را قبول
میکنند ولی در عمل بهانه تراش ـ ـیهای
زیادیمیکنند».
قنبری با انتقاد از شـــرایط سخت بانکی
بـــرای تولیدکنندگان ادامـــه میدهد«:از
طرفی تولیدکنندگان باید تقویت شوند.
مگر میشـــود ما چطـــور بـــدون تقویت
تولیدکنندهشعاربینالمللیدهیم؟باید
از درون محکم کاری کنیم .تولیدکنندهای
را میشناســـم که برای وام گرفتن ،بانک
به او اعالم کرده است که باید  30درصد
از مبلغ کل تســـهیالت را خودت بیاوری
تا مطمئن شـــویم که توان بازپرداخت را
داری .از طرف دیگر نرخ ســـود تسهیالت
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این حسـ ــاب دومینوی تغییـ ــرات بودجه
دچار مشکل میشود .این در حالی است
که بـ ــه باور برخـ ــی کارشناسـ ــان ،دولت یا
بایـ ــد راه جراحی اقتصـ ــادی را با جدیت
دنبـ ــال کند و بـ ــا همراهی مجلـ ــس ،پای
تبعات کوتاه مدت آن نیز بایستد یا اینکه
با اقدامات پوپولیسـ ــتی ،تنها سرپوشی بر
مشـ ــکالت اقتصادی قرار خواهد گرفت.
علـ ــی اصغر سـ ــعیدی ،جامعه شـ ــناس
اقتصادی و مدیرگـ ــروه برنامهریزی و رفاه
توگو با هفته نامه صدا
اجتماعـ ــی در گف 
گفته بود«:مسألهای در ایران به نام روحیه
رانتی وجـ ــود دارد .مردم حق خودشـ ــان
میدانند کـ ــه از مواهب درآمدهای دولت
اسـ ــتفاده کننـ ــد.در جامعـ ــه مـ ــا سـ ــاختار
طبقاتی مالیاتی وجود نـ ــدارد که طبقات

مختلف بر اسـ ــاس درآمدهایشـ ــان از راه
اقتصـ ــادی و تولید بدون نفت ،بخشـ ــی از
دسـ ــترنج خودشـ ــان را به طور مالیات به
دولـ ــت بدهند .از آنجایـ ــی که بخشهای
اقتصادی ما ساز و کار صحیحی ندارد و به
خاطر نفتی بودن اقتصاد نتوانسته است
در جای درست بنشیند ،به جای وابستگی
دولت بـ ــه طبقـ ــات اجتماعـ ــی ،طبقات
اجتماعی به دولت وابسته هستند .مردم
هم بهدلیل عدم شـ ــفافیت چه در دولت
و چه در میان سـ ــایر دستگاهها ،به آسانی
کاهش درآمدهـ ــای دولت را نمیپذیرند
و اعتمادشـ ــان را از دسـ ــت میدهند .تنها
راه باقی مانده ،شـ ــفافیت همه چیز برای
مردم است تا از آن طریق بتوان اعتماد را
برای تغییرات ،جلب کرد».

آییننامه ساماندهی مشاغل ،اصناف و فعالیتهای شهری از سوی
معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد .به گزارش ایسنا ،هیأت وزیران
در جلسه ۳۰مهرماه ۹۶به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند ۲۰ماده
 ۵۵اصالحی قانون شهرداری مصوب  ،۱۳۴۵آیین نامه ساماندهی
مشـــاغل و اصناف مزاحم شـــهری را تصویب کرد .در ماده ( )۵این
آییننامه به وظایف و تکالیف دســـتگاهها برای ساماندهی اصناف و
مشاغل اشاره شده ک ه بند (الف) آن مربوط به وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است .طبق این گزارش ،ایجاد
ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنفی
و راه اندازی سامانههای خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله
مهم ترین تکالیف و وظایف هدفگذاری شده در این بند است .الزام
به گذراندن دورههای آموزشـــی ،محیط زیست ،بهداشت و ایمنی از
سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده ( )۱۷قانون
نظام صنفی کشور مصوب  ۱۳۸۲نیز بر عهده وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.

 9ماه مهلت استفاده ازتسهیالت  1.5میلیارد دالری توسعه روستایی

معاون توسعه روسـ ــتایی معاون اول رئیس جمهوری گفت :استانها فقط  9ماه
برای بهرهگیری از منابع یک ونیم میلیارد دالری پیشبینی شده صندوق توسعه
ارزی کشور در قالب طرح توسعه و اشتغالزایی روستایی فرصت دارند.
بـ ــه گزارش ایرنا ،ابوالفضل رضوی افزود :در صورتی که اسـ ــتانی در عملکرد خود
کوتاهی کند 30 ،درصد تسـ ــهیالت پیشبینی شـ ــده به استانی تعلق میگیرد که
عملکرد بهتری داشـ ــته باشـ ــد .وی حداکثر زمان بهرهگیری از ایـ ــن منابع را  9ماه
اعالم کرد و یادآورشـ ــد :شـ ــهریور سـ ــال  ،97تمام استانها و دسـ ــتگاههای متولی
باید گزارش نهایی خود را از اقدامات انجام شـ ــده در این زمینه ارائه کنند .رضوی
حداقل تسهیالت پیشبینی شـ ــده برای پروژههای اشتغالزایی روستایی در قالب
روسـ ــتا تعاون را یک میلیارد ریال و سقف در اختیار اسـ ــتانهای آن را  25میلیارد
ریال اعالم و تأکید کرد :آن نوع تعاونی مورد پذیرش برای پرداخت این تسهیالت
است که اعضای آن را یک خانواده تشکیل ندهند و به حتم باید چندین خانواده
در آن مشارکت داشته باشند .معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهوری
گفت :چهار بانک توسـ ــعه تعاون ،کشـ ــاورزی ،پسـ ــت بانک و صندوق کارآفرینی
امید مسئولیت پرداخت این تسـ ــهیالت را بر عهده دارند و حداکثر زمانی که باید
برای توجیهپذیری طرحهای ارائه شـ ــده روستایی صرف کنند یک ماه پیشبینی
شده است.وی به زمینههای مساعد با نیاز آبی کم برای اشتغالزایی در روستاها را
خیاطی ،تولید لباس ،صنایع دستی و سنگهای زینتی معرفی کرد و از مذاکره با
انجمن قماش داران ایران برای حمایت از طرحها و پروژههای روستایی خبر داد.
رضوی از پیشبینی خدمات مورد نیاز اقتصـ ــادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،درمانی،
آموزشـ ــی و ورزشی برای روستاییان خبر داد و گفت :بناست تمام این خدمات در
قالب مجتمعهای صنعتی ،فرهنگی ،درمانی ،آموزشی و ورزشی برای دهستانها
ارائه شود و تمام روستاییان حاضر در آن دهستان از این خدمات بهرهمند شوند.

ممنوعیت تردد کامیونهای باالی  50سال
از ابتدای سال 97

رئیس ســـازمان راهـــداری و حمـــل و نقل جـــادهای کشـــور گفت :از
ابتـــدای ســـال  97از تردد کامیونهـــای بیش از  50ســـال در راههای
توگو با ایرنا ،افزود:
کشور جلوگیری میشـــود .داود کشاورزیان در گف 
محدودیت تردد کامیونهای فرســـوده با بیش از  50ســـال ســـن در
راههای کشـــور انگیزه نوســـازی ناوگان حمل و نقل جادهای را بیشتر
میکنـــد .معـــاون وزیر راه و شهرســـازی بـــا بیان اینکـــه کاهش تردد
کامیونهای فرســـوده در ســـطح راههای کشـــور ایمنی تـــردد را ارتقا
میدهد ،یادآور شـــد :کاهش مصرف ســـوخت و جلوگیری بیشتر از
آلودگی هوا از مزیتهای نوسازی ناوگان حمل و نقل جادهای است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تصریح کرد :با اعمال
این محدودیت هر چند که نوســـازی ناوگان حمل و نقل جادهای در
کشور سرعت بیشتری میگیرد اما باز هم شرایط مطلوبی در اجرای
طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محقق نمیشود.

