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اعتبارات راهداري جاده ها به مشكل خورد
رييس سازمان راهداري با اشاره به اينكه ۳6 هزار كيلومتر راه هاي شرياني كشور به سيستم مكانيزه ثبت تخلفات عبور و مرور و سرعت مجهز مي شود، گفت: از سال گذشته اعتبارات مربوط به خدمات راهداري با مشكل 
مواجه بوده است. داوود كشاورزيان با اشاره به اهميت هوشمندسازي جاده هاي كشور و وجود 680 دستگاه دوربين نظارت تصويري براي نظارت بر وضعيت جاده ها، بازبيني و كنترل سرعت وسايل نقليه در راه هاي شرياني 
كشور اظهار كرد:  نصب اين دوربين ها نه تنها بر مكانيزه شدن كنترل راه ها منجر شد بلكه بسياري از نهادهاي ذي ربط نيز با اتصال به اين سامانه، امكان دستيابي به اطالعات راه ها را داشته و خدمات خود را انجام مي دهند. 
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داليل افزايش
ن�رخ رش�د اقتص�ادي 
كاه�ش يابد، ن�رخ تورم 
عرض�ه  و  ب�رود  ب�اال 
پ�ول داخل�ي به س�بب 
سياس�ت هاي انبساطي 
افزايش داش�ته باش�د، 
كس�ري بودجه بيش�تر 
مي شود و در آن صورت 
ارزش پول آن كشور در 
مقابل ساير پول ها كاهش 
خواه�د ياف�ت. يكي از 
عواملي كه بين سال هاي 
۱۳۹2 تا ۱۳۹۵ زمينه ساز 
اين كاه�ش برابري ريال 
يا ديگ�ر واحدهاي پولي 
ب�ود، درآمده�اي نفتي 
اس�ت. از س�ال ۱۳۹0 به 
دليل تحريم ها و س�پس 
از س�ال ۱۳۹۳ ب�ه دليل 
كاه�ش جهان�ي قيمت 
طالي سياه، درآمدهاي 
نفتي ايران روندي نزولي 

داشته است.

نوس��ان ها و جهش نرخ ارز 
يكي از مس��ائلي اس��ت كه 
از گذش��ته، به داليل مختل��ف و هر چند 
سال يك بار در اقتصاد ايران اتفاق مي افتد. 
آخري��ن دفع��ه آن مربوط به ماه گذش��ته 
مي ش��ود كه ارزش اس��مي ريال در مقابل 
بس��ياري از ارزه��اي خارج��ي به ش��دت 
ريزش داشت؛ ريزش��ي كه با خود سواالت 
و ابهامات بس��ياري براي سياستگذاران به 
ويژه مجلس ايجاد كرد. بررس��ي ها حاكي 
از آن اس��ت كه زمينه هاي بنيادي افزايش 
نرخ ارز در سال هاي گذش��ته به تدريج به 
وجود آمده و تحوالت بازار ارز با متغيرهاي 
بنيادين بازار ارز در ايران ناس��ازگار نيست. 
با اين وج��ود افزايش جهان��ي ارزش دالر، 
انتخابات امري��كا و افزايش فصلي تقاضاي 
ارز تجاري و مسافرتي عدم عرضه بخشي از 
ارز غيرنفتي در فصل پاييز نمي تواند در اين 
زمينه موثر باشد. همچنين بايد ريشه هاي 
اصلي تح��والت بازار ارز كه هر چند س��ال 
يك بار رخ مي ده��د، دولت و بانك مركزي 
مبن��ي بر لنگر ق��رار دادن نرخ اس��مي ارز 
اس��ت. مهم ترين راهكارهايي كه براي اين 
دو علت ارايه مي شود عبارت است از حفظ 
ثبات نرخ حقيقي ارز، افزايش شفافيت بازار 
ارز و كاهش تقاض��اي ارز كاغذي، از طريق 
آزاد س��ازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي مانند 

بورس ارز و اجراي پيمان هاي پولي. 
پس از س��ال هاي 1390 و 1391 كه بازار 

شاهد يكي از شديد ترين نوسانات خود بود، 
بازار ارز روند نسبتا باثباتي را طي كرد و اين 
ثبات تا پاييز سال جاري ادامه داشت. در اين 
ميان نوسانات مقطعي و گذرايي، مانند آنچه 
در ماه هاي آذر و دي سال گذشته روي داد 
هم به وقوع پيوس��ت اما پس از گذشت آن 
دوران، نرخ ارز دوباره ثابت مي ش��د. حال و 
در شرايطي كه ميان خرداد تا آبان ماه سال 
1395 نرخ ارز ماهيانه پنج درصد افزايش 
مي ياف��ت، در آخرين م��اه پاييز، وضعيت 
ديگري رقم خورد. پرس��ش آن اس��ت كه 
داليل اين نوس��انات چه بود و تبعات آن بر 

اقتصادي ايران چه خواهد بود. 
همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در فصل 
پاييز، انحراف معيار اي��ن نرخ و همچنين 
ضريب تغيي��رات آن نيز افزايش داش��ت، 
به گونه اي ك��ه در در ماه هاي آب��ان، آذر و 
11 روز نخس��ت دي ماه  مي ت��وان بازار را 

ملتهب دانست. 

عوامل افزايش قيمت
به گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس، دو 
عام��ل بنيادين و مقطعي بر ب��ازار اثرگذار 
بودند. در اين گزارش، عوامل بنيادين اين 

افزايش بررسي مي شود. 
گرچه نوس��ان ارزي در يكي دو ماه گذشته 
شدت گرفته اما عواملي كه به اين امر دامن 
زدند، در سال هاي گذش��ته و تدريجي به 
وجود آمدند. بنا بر نظريات اقتصادي، عوامل 
بنيادين روند بلندمدت نرخ هاي برابري پول 
كشورها را تعيين مي كنند و اگر در كشوري 
نرخ رش��د اقتصادي كاهش يابد، نرخ تورم 
باال ب��رود و عرض��ه پول داخلي به س��بب 
سياست هاي انبساطي افزايش داشته باشد، 
كسري بودجه بيشتر مي شود و در آن صورت 
ارزش پول آن كشور در مقابل ساير پول ها 
كاهش خواهد يافت. يكي از عواملي كه بين 
س��ال هاي 1392 تا 1395 زمينه ساز اين 
كاهش برابري ريال يا ديگر واحدهاي پولي 

بود، درآمدهاي نفتي است. از سال 1390 
به دليل تحريم ها و سپس از سال 1393 به 
دليل كاهش جهاني قيمت طالي س��ياه، 
درآمدهاي نفتي ايران روندي نزولي داشته 
اس��ت. از آن جا كه بخش مهم عرضه ارز در 
اقتصاد كشور ناش��ي از صادرات نفت و گاز 
اس��ت، در مجموع اين روند نشانگر كاهش 
عرضه ارز ب��ه اقتصاد و بسترس��ازي براي 
كاهش ارزش پول ملي ش��د. حتي افزايش 
توليد و ف��روش نفت پ��س از برجام هم به 
دليل كاهش چشمگير قيمت آن، نتوانست 
اين مشكل را رفع كند. براساس آمار بانك 
مركزي مجموع كس��ري ت��راز عملياتي و 
سرمايه اي دولت در س��ال 1393 بيش از 
12 هزار و 800 ميليارد تومان بود. اين رقم 
در سال گذشته به 19 هزار و 600 ميليارد 
تومان رس��يد و در هفت ماهه نخست سال 
جاري به بيش از 24 ه��زار و 760 ميليون 
تومان افزايش يافت ك��ه از ميزان مصوب 

در بودجه امس��ال 41 هزار و 600 ميليارد 
تومان بيشتر است. 

از س��وي ديگر در اين بازه زماني، نرخ رشد 
اقتصادي كه پس از سال 1391 منفي شده 
بود، چندان افزايش نيافته اس��ت. اگر نرخ 
رشد اقتصادي در سال 1393 به سه درصد 
رس��يد اما اين نرخ در سال گذشته كاهش 
يافت. هر چند ارقام��ي كه بانك مركزي از 
رشد اقتصاد شش ماهه نخست اعالم كرده، 
بيانگر رش��دي معنادار است ولي جزييات 
آن تاكنون منتشر نشده است. در اين ميان 
س��ال هاي 1392 تا 1394 ميانگين رشد 
0/8درصدي را تجربه كرد و س��طح توليد 
ناخالص داخل��ي كماكان فاصله معناداري 
با س��طح س��ال 1390، يعني دوران پيش 

از تحريم دارد. 
همچنين نرخ تورم هم از سال 1392 رو به 
كاهش داش��ت و در سال جاري تك رقمي 
ه��م ش��د. از اين جه��ت رون��د مثبتي در 
اقتصاد كش��ور رخ داد، البته نقش كاهش 
قيمت ه��اي جهاني كاالها، ثبات نس��بي 
نرخ ارز و همچنين رك��ود تقاضا را نيز بايد 
مدنظر قرار داد. همچنين در كاالهاي غير 
قابل تجارت به دليل عدم امكان واردات آنها 
نرخ تورم هنوز دو رقم��ي و بيش از دوبرابر 
نرخ تورم كاالهاي قابل تجارت اس��ت كه 
مي تواند بيانگر ادامه بيم��اري هلندي در 
اقتصاد ايران هم باشد. با اين همه، نرخ تورم 
ايران حتي پس از تك رقمي ش��دن هنوز 
از متوس��ط ارقام جهاني باالتر است. براي 
مثال ميانگين نرخ تورم در كشورهاي عضو 
س��ازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه 
در س��ال 2015 تنها يك درصد و در سطح 
جهاني 1/5 درصد بوده است. بنابراين نرخ 
تورم در ايران حتي پس از تك رقمي شدن 

فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد. 
عالوه بر اين براساس آمار هفت ماهه بانك 
مرك��زي، تا پايان مهر امس��ال كل واردات 
گمركي حدود 24 ميليارد دالر و صادرات 
گمرك��ي، 18/6 ميليارد دالر بوده اس��ت. 
براين اس��اس تراز بازرگاني ايران كس��ري 
5/4ميلي��ارد دالري دارد ك��ه ب��ا توجه به 
افزايش صادرات نفت در همين مدت قابل 
جبران است. با اين حال به دليل حجم قابل 
توجه قاچاق و ب��ازار غير رس��مي، به نظر 
مي رسد كه بخش مهمي از تقاضاي ارز در 
اين ناحيه بود. به همين دليل كسري تجاري 
برمبناي آمار رس��مي به تنهايي نمي تواند 
توضيح دهنده اثر تجارت خارجي )رسمي 

و غير رسمي( بر بازار ارز باشد. 

گروه اقتصادي

 وزارت نف��ت، هر چند ب��ا تاخير، 
اما با گامي رو به جلو در راس��تاي 
توسعه ميادين مشترك به عقد تفاهمنامه نيمه 
عملياتي با عراق پرداخت. به اين ترتيب پيش بيني 
مي شود با اجرايي شدن اين تفاهمنامه كه محور 
اصلي آن توسعه ميدان نفتي به صورت مشترك 
اس��ت، ميزان توليد نفت اي��ران افزايش يابد. هر 
چند ك��ه زمان زيادي از عق��د چنين تفاهمنامه 
چندجانب��ه اي نمي گذرد، اما ب��ا توجه به حذف 
تسهيالت 4/8 ميليارد دالري مربوط به طرح هاي 
توسعه اي ميادين مشترك نفتي و گازي از محل 
صندوق توس�عه ملي در سال 95 بايد ديد تامين 
مالي اين پروژه چطور انجام مي شود. اميرحسين 
زماني نيا، معاون وزير نف��ت در امور بين الملل با 
بيان اينكه در س��فر به عراق نمايندگان ش��ركت 
ملي نفت ايران، ش��ركت ملي گاز ايران، شركت 
خطوط لوله و مخاب��رات نفت ايران و رييس دفتر 
نمايندگ��ي وزارت نفت حضور داش��تند، درباره 
جزييات اين تفاهمنامه ه��ا مي گويد: تفاهمنامه 

نخس��ت دو كش��ور درباره همكاري در توس��عه 
ميدان هاي مش��ترك پرويز )نفت خانه جنوبي( و 
ديگري  خرمشهر )سندباد يا سيبه( است. اين در 
حالي است كه تفاهمنامه دوم را در بقيه بخش هاي 
صنعت نفت از جمله نفت خام، ساخت تجهيزات، 
صادرات گاز، نوسازي پااليشگاه هاي عراق از سوي 
بخش خصوصي ايران و آموزش عنوان كرد و درباره 
جزييات صادرات گاز به بغداد اعالم كرد كه ايران 
هم اكنون آماده صادرات گاز به بغداد و اين كشور 

نيز آماده دريافت گاز است. 
به گفته اين مقام مسوول، خط لوله صادرات گاز 
ايران به بغداد هم اكنون از گاز پر اس��ت اما اعتبار 
اس��نادي )ال س��ي( اين طرح هنوز باز نشده و به 
محض حل مسائل مالي، گاز ايران به بغداد مي رود. 
الزم به يادآوري است كه اين ال. سي ويژه خط لوله 
صادرات گاز به عراق است. درباره اعتبار اسنادي 
)Letter of Credit( بايد گفت كه اين اس��ناد 
اعتباري تعهدي از سوي بانك است كه به خريدار 
و فروشنده داده و تعهد مي شود كه ميزان پرداختي 
خريدار به فروش��نده به موقع و با مبلغ صحيح به 
دست فروشنده خواهد رسيد. معاون وزير نفت با 

بيان اينكه ال س��ي صادرات گاز ايران به عراق نيز 
به زودي و همزمان با سفر هيات عراقي به تهران و 
در بانك مورد نظر ايران، گشايش مي يابد، افزود: 
يونس صالح، مع��اون وزيرنفت عراق گفت كه در 
دولت اين كش��ور براي پي��ش پرداخت اوليه اين 

طرح مبلغ مورد نظر تخصيص داده شده است. 
او محور ديگ��ر تفاهمنامه دوم با عراق را خط لوله 
نفت خام و ف��رآورده بصره - آبادان - بصره عنوان 
ك��رد. وي همچنين از انتخ��اب نماينده عراق در 
كميته مشترك دو كش��ور خبر داد و گفت: سيد 
محمد موس��وي به عنوان نماينده اي��ران در اين 
كميسيون مش��ترك و جبار قاسم، مدير توسعه 
ميدان ه��ا و مخازن عراق به عن��وان نماينده اين 

كشور تعيين شدند. 
20 دكل براي حفاري

در همين ح��ال محمدرضا تاكاي��دي، قائم مقام 
مديرعامل ش��ركت ملي حفاري ايران در پاس��خ 
به س��وال »اعتماد« مبني بر اينكه براي توس��عه 
اين ميدان مشترك نفتي به حفر چند حلقه چاه 
به وسيله چند دكل حفاري نيازمنديم، مي گويد: 
ارزيابي چنين نيازي بس��تگي به شرايط مخزن 

دارد. با توجه به اينكه چنين تفاهمنامه مشترك 
توسعه اي بين ايران و عراق در مراحل اوليه به سر 
مي ب��رد هنوز اطالعات دقيق��ي در اين زمينه در 
دسترس نيست، البته مسووالن ذي ربط در حال 
بررسي و پيگيري هس��تند كه در صورت ابالغ به 
ش��ركت ملي حفاري مي توانيم عمليات حفاري 

را آغاز كنيم. 
او در همين زمينه توضيح داد: از آنجايي كه ميدان 
نفتي مش��ترك پرويز و خرمش��هر در شرايطي 
مش��ابه به ميادين غرب كارون هستند مي توان 
گفت كه شرايط حفاري مش��ابهي دارند. اين در 
حالي اس��ت كه در حال حاضر 11 دكل حفاري 
به مالكيت شركت ملي حفاري و چند دكل ديگر 
تحت مالكيت شركت مپنا و تدبير و... كه در مجموع 
رقمي معادل 18 تا 20 دكل را به خود اختصاص 
مي ده��د در ميادين غ��رب كارون در حال انجام 
عمليات حفاري هس��تند. با وجود تشابه شرايط 
زمين شناس��ي ارزيابي مي ش��ود كه نياز ميادين 
مشترك پرويز و خرمشهر به دكل حفاري معادل 
ميادين غرب كارون باشد كه البته در حال حاضر 

نمي توان ارزيابي دقيقي در اين زمينه ارايه داد. 

به گفته تاكايدي با وجود حذف تس��هيالت 4/8 
ميليارد دالري توسعه ميادين مشترك از صندوق 
توس��عه ملي، تامين مالي پ��روژه ميادين غرب 
كارون به سرپرستي شركت مهندسي توسعه نفت 
)متن( هيچ مشكلي ندارد و بودجه مورد نياز چنين 
پروژه اي از پيش تعيين و در اختيار پيمانكاران قرار 

گرفته است. 
با توجه به نياز كش��ور عراق ب��ه گاز طبيعي براي 
مصارف نيروگاه��ي، طرح موض��وع و مذاكرات 
قراردادي صادرات گاز ايران به كشور عراق از نيمه 
دوم سال 1389 آغاز و در اين راستا قرارداد فروش 
گاز به بغداد در تيرماه سال 1392 در بغداد امضا 
شد. بر اس��اس توافق هاي انجام شده مقرر است 
گاز طبيع��ي صادراتي از طريق خط لوله شش��م 
سراس��ري گاز و ح��دود 228 كيلومتر خط لوله 
48 اينچ كوهدش��ت – نفت ش��هر به استان هاي 
دياله و بغداد كشور عراق ارسال و از اين طريق گاز 
مصرفي نيروگاه هاي المنصوريه، االقدس و الصدر 
تامين ش��ود. مدت قرارداد صادرات گاز ايران به 
بغداد 6 ساله با حداكثر حجم صادراتي 35 ميليون 

مترمكعب در روز است. 

توسعه ميادين مشترك نفتي در يك قدمي 
صادرات گاز ايران به عراق در انتظار ال. سي است

گاز

عرفانه تاجيكي

صندوق هاي  بازنشستگي
حياط خلوت دولت

س��اختار حاكم بر صندوق ها مش��كل 
ج��دي دارد. در مديريت صندوق ها نه 
تنها نماين��دگان كارگر و كارفرما نقش��ي ندارند بلكه 
اين صندوق ها تبديل به حياط خلوت دولت ش��ده اند. 
در ش��رايطي ك��ه دول��ت نمي تواند منافع خ��ود را به 
خاطر نظارت هاي مس��تمر دنبال كرده و اهداف خود 
را به ثمر بنش��اند به صورت پنهاني از طريق صندوق ها 
دنبال كنن��ده منافع خود اس��ت. ام��روز صندوق هاي 
بازنشستگي به عنوان يك معضل بس��يار بزرگ براي 
دولت هاي آتي در ايران به ميراث گذاش��ته شده است. 
اين معضل اگرچه چندان عيان نيس��ت اما بخش قابل 

توجهي از درآمدهاي كشور را مي بلعد. 
اگرچه دولت ها بار تعهدات پياپي و تكاليف متعدد را بر 
دوش صندوق ها گذاشته اند اما در آخر خود دولت نيز 
ناگزير شده است كه هزينه اين تكاليف را برعهده بگيرد 
و س��االنه بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي 
كشور را صرف پرداخت به آنها كند. در شرايطي تكاليف 
گسترده با بار مالي زياد براي صندوق ها در نظر گرفته 
شده كه هيچ برنامه جبراني براي صندوق ها پيش بيني 
نش��ده اس��ت. از اين رو صندوق ها روز به روز به مرحله 

ورشكستگي نزديك تر شده اند. 
اين صن��دوق بايد طوري فعاليت مي ك��رد كه بدون 
كمك دولت حق��وق، وضعيت درماني، پرداخت هاي 
اصلي و ان��واع فوق العاده ه��ا را به بازنشس��تگان كه 
صاحبان اصلي صندوق هستند، پرداخت مي كرد اما 
اين شركت هاي مربوط به صندوق هاي بازنشستگي 
در كش��ور به حي��اط خلوت دولت ها تبديل ش��دند. 
براس��اس آمار گرفته شده در سال 94 مجموع ارزش 
سرمايه گذاري در اختيار صندوق بازنشستگي كشور 
و كل دارايي آن حدود 25 هزار ميليارد تومان اس��ت. 
با اين مبلغ بايد ساالنه حدود پنج هزار ميليارد تومان 
منابع جدي��د ايجاد مي ش��د كه متاس��فانه تاكنون 
اين امر محقق نش��ده است. در س��ال 94 ماهانه يك 
هزار و 300 ميلي��ارد پرداخت هاي تعهدات صندوق 
بازنشستگي كشور بوده اس��ت. با احتساب 12 ماه و 
يك ماه هم پاداش عيدي كه مي ش��ود 13 ماه مبلغ 
17 هزار ميليارد تومان كل منابعي است كه صندوق 
بازنشستگي از محل سرمايه گذاري اش براي پرداخت 
حقوق كنار گذاش��ته كه به پنج درصد هم نمي رسد 
كه اين فاجعه اس��ت در اقتصاد كشور. متاسفانه اين 
ضعف مديريتي در صندوق هاي بازنشستگي در همه 
دولت ها بوده و در حال حاضر به اوج خودش رس��يده 
است. به نظر من قبل از بررسي فيش هاي حقوقي بايد 
وضعيت مديريتي شركت هاي صندوق بازنشستگي 
كشوري بررسي شود كه جاي تاسف است. از هلدينگ 
پتروشيمي تا ساير مجموعه هاي تحت نظر صندوق 
بازنشس��تگي كش��ور به حياط خلوتي براي مديران 
اقتصادي ناكارآمد تبديل شده است. آقاي وزير رفاه 
بايد اين وضعيت اقتصادي كش��ور را جمع كند و اين 
هم��ه ضعف مديريتي جاي تاس��ف دارد. در دنيا اين 
صندوق ها توسط مالكان خودش��ان اداره مي شود و 
دولت ناظر بر آنهاست. در اينجا برعكس است؛ مالك 
صندوق، مردم و بازنشس��ته ها هستند ولي مديريت 
آن توسط دولت اعمال مي شود كه براي انجامش هم 
كلي تخلفات مالي است. تخلفات صندوق ها در همه 
دولت ها بوده و هر دولتي كه به اتمام كارش مي رسد 
گزارش تحقي��ق و تفحصي كه مي گيرند كلي تخلف 
گزارش مي ش��ود و هزينه اين تخلف��ات، ناكارآمدي 
و عدم اصالح س��اختار مناس��ب را بايد بازنشسته ها 
پرداخت كنن��د. اين گونه مديريت ك��ردن، اقتصاد 
كش��ور را به چالش مي كش��د و آن را متضرر مي كند 
و رش��د اقتصادي كش��ور را پايين مي آورد و اين يك 
موضوع ملي اس��ت. طرحي در سال گذشته با عنوان 
طرح اصالح ساختار نظام مالي ايران نوشته شده است.

جعفر قادري 
استاد  اقتصاد دانشگاه شيراز

نگاه روز 

داوري و مراس��م اختتاميه دومي��ن رويداد هم آفريني 
همراه اول با مش��اركت پژوهش��كده ثامن، بهمن ماه 
در مش��هد مقدس برگزار مي شود. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، كارگاه آموزشي 
دومين روي��داد هم آفرين��ي همراه اول با مش��اركت 
پژوهش��كده ثامن مش��هد مقدس با حضور صاحبان 
ايده شركت كننده در رويداد، جمعي از مديران همراه 
اول، اساتيد و دانش��جويان دانشگاه فردوسي مشهد و 
پژوهشكده ثامن مشهد، در دانشكده مهندسي دانشگاه 
فردوسي مش��هد برگزار شد. صاحبان ايده هايي كه در 
ارزيابي اوليه پذيرفته ش��دند، جهت شركت در مرحله 
نهايي و داوري رويداد اصلي كه در بهمن انجام مي شود، 
در اين كارگاه حضور داشتند تا با موضوعات »بوم مدل 
كسب و كار« و »محصول اوليه« و نيز »نحوه ارايه مقابل 
داوران« و »معيارهاي داوري« بيشتر آشنا شوند. گفتني 
است مرحله نهايي دومين رويداد از مجموعه رويدادهاي 
هم آفرين��ي همراه اول با موض��وع »خدمات مبتني بر 
موبايل در حوزه گردش��گري«، 3 تا 5 بهمن ماه س��ال 
جاري در مش��هد مقدس، برگزار مي شود. رويدادهاي 
كارآفريني همراه اول، با رويكرد رويدادهاي متداول در 
اين حوزه و انتخاب كسب و كارهاي نوپا برگزار مي شود 
ك��ه در اين رويدادها با در نظ��ر گرفتن فضاي حاكم بر 
اكوسيس��تم كارآفريني كش��ور و برطرف كردن نقاط 
ضعف موجود در رويدادهاي مشابه فعلي و نيز نيازهاي 
همراه اول، بومي سازي هاي الزم صورت پذيرفته است. 
اين رويدادها با نگاه حمايت همراه اول از كسب و كارهاي 
نوپا و نوآور و همچنين ايج��اد فضاي كارآفريني به نام 

رويدادهاي »هم آفريني« نامگذاري شده است. 

 فرآيند بانكداري الكترونيك
 رو به رشد است

مديرعام��ل ش��ركت داده ورزي فرادي��س البرز، در 
شش��مين همايش و نمايشگاه بانكداري الكترونيك و 
نظام هاي پرداخت، گفت: امروزه با همت متخصصين  
داخلي و پش��توانه مس��ووالن در صنع��ت بانكداري 
الكتروني��ك رش��د خيلي خوب��ي را ش��اهد بوده ايم. 
ميرمسعود مجيد زنوزي، با اش��اره به اين موضوع كه 
صنعت بانكداري الكترونيك با پشتوانه جوانان كشور 
رو به رش��د اس��ت، اظهار كرد: امروزه بحث استفاده از 
موبايل هاي هوشمند به جاي كارت، رشد چشمگيري 
داش��ته و اين روند در كش��ور ما ب��ا هدايت هاي بانك 
مركزي و با كمك متخصصين  خوش��فكر، پيشرفت 
روزافزوني داشته است. وي با تاكيد بر اين موضوع كه 
امسال توانستيم با انگيزه تحقق سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و نگاه به توليد ملي در اين رويداد ملي حضور 
پيدا كرده و موفق شديم با تكيه بر دانش متخصصين 
خود اولين و كامل ترين VTM را در ايران توليد كنيم. 

متغيرهاي تعيين كننده نرخ ارز در سال هاي اخير
نرخ رشد اقتصادي سال 

)درصد(
نرخ تورم 

)درصد(
نرخ رشد نقدينگي 

گاز )درصد( و  نف�ت  ص�ادرات 
)ميليارد دالر(
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