
دستيابي به امنيت غذايي 
چگونه؟

امنيت غذاي��ي به مفهوم دسترس��ي 
تمام��ي مردم يك جامع��ه در تمامي 
زمان ه��ا و در همه مكان هاي ي��ك جامعه به غذاي 
كافي و سالم است به نحوي كه زندگي شادمانه مردم 
را تضمين كند. در اين تعريف دسترس��ي به مفهوم 
قابليت خريد هم هس��ت يعني مردم جامعه توانايي 
خريد غذاي س��الم و كافي را داش��ته باش��ند. اينكه 
فروش��گاه ها مملو از غذاهاي س��الم باش��د اما مردم 
جامعه توانايي خريد نداش��ته باشند، مغاير با تعريف 

امنيت غذايي است. 
بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس امنيت غذايي 
خود را بر پايه واردات بنا نهاده اند حتي گاهي تا بيش 
از 90 درصد اين امنيت غذايي به واردات وابسته است. 
اما براي كش��وري همانند جمهوري اسالمي ايران با 
موقعيت استراتژيك ويژه در جهان مناسب نيست كه 
امنيت غذايي خود را بر پايه واردات بنا نهد. مقام معظم 
رهبري همواره در سياست هاي كلي ابالغي خود بر 
امنيت غذايي با تكيه بر توليد داخل تاكيد داشته اند. 
همان طور كه در تعريف امنيت غذايي نيز گفته شد، 
ف��ارغ از نياز به توليد غذاي كافي مس��اله مهم ديگر 
سالمت غذاي توليدي است. به طوركلي چهار روش 
توليد غذا داريم: 1- س��نتي، 2- مبتني بر نهاده هاي 
شيميايي، 3- ارگانيك و 4- تراريخته. روش سنتي و 
روش ارگانيك به ازاي زمين و آب مصرفي از عملكرد 
و به��ره وري پاييني برخوردارن��د و كفايت جمعيت 
كنوني را نخواهد داد. از سوي ديگر قيمت تمام شده 
اين روش ها باالست و در نتيجه دسترسي همه اقشار 
جامعه با مشكل مواجه مي ش��ود و امنيت غذايي به 
خطر مي افتد. عالوه براين در پژوهش هاي متعددي 
مش��اهده ش��ده مي��زان آفالتوكس��ين محصوالت 
ارگانيك حتي تا 10 برابر محصوالت معمولي است. 
بنابراين به نظر مي رسد براي شرايط فعلي كشورمان 
استفاده از روش ارگانيك براي تامين امنيت غذايي 
كشور مناسب نباش��د زيرا با اين ش��رايط كم آبي و 
كمبود زمين زراعي مجب��ور خواهيم بود زمين هاي 
غيرزراعي را به زراعي تبديل كرده و از اين طريق و نيز 
كاهش تنوع زيستي به محيط زيست كشورمان ضربه 
بزنيم. اگرچه از جنبه اقتصادي و صادرات محصوالت 
باغي همچون انجي��ر و گردو ارگانيك مي تواند براي 
كش��ور سودآوري داش��ته باش��ند. روش استفاده از 
نهاده ه��اي ش��يميايي نيز كه ب��ا توجه ب��ه اينكه تا 
40درصد محصوالت زراعي در حين كاشت، داشت، 
برداش��ت و پس از برداشت توس��ط موجودات زنده 
همانند آفات، بيماري ها )قارچ و باكتري( و علف هرز 
از بين مي روند، مجبور به استفاده از سموم شيميايي 
خواهيم بود و سموم ش��يميايي نيز خطرات قطعي 
ثابت شده براي س��المتي انسان دارند و همچنين به 

محيط زيست ضربه خواهند زد. 
 روش ديگر اس��تفاده از فناوري مهندسي ژنتيك و 
توليد محصوالت تراريخته اس��ت كه عالوه بر توليد 
محصول با عملكرد باال، در روند توليدشان از سموم 
شيميايي كمتري استفاده مي شود در نتيجه توليد 
غذاي بيشتر و سالم تري را با روش تراريخته خواهيم 
داش��ت. اين روش عالوه بر تامين امني��ت غذايي از 
چند طريق موجبات حفاظت از محيط زيست را نيز 
فراهم مي آورد: يكي كاهش مصرف سموم و ديگري 
با افزايش عملكرد در واحد س��طح نياز به اس��تفاده 
از زمين ه��اي غيرزراع��ي نداري��م و تنوع زيس��تي 
حفظ خواهد ش��د. عالوه براين سالمت و ايمني اين 
محصوالت توس��ط سازمان بهداش��ت جهاني تاييد 
شده و فاكتور سالمت را نيز به همراه دارد. با توجه به 
موارد گفته ش��ده نيل به امنيت غذايي با روش توليد 

محصوالت تراريخته ممكن خواهد بود. 

   خأل قانون در حوزه فاواي كشور. ايسنا 
  اتريش�ي ها به تهران آمدند/ بررس�ي آخرين 

وضعيت تجاري دو كشور. اتاق بازرگاني 
  تاييد مش�ترك براي دريافت پيامك تبليغاتي 

الزامي شد. روابط عمومي 
  تالش براي تبديل شدن به هاب پستي منطقه/ 
دو اپرات�ور خصوص�ي پس�ت روي كار مي آيند. 

روابط عمومي 
  وزي�ر صنع�ت خواس�تار افزاي�ش كيفي�ت 

خودروهاي داخلي شد. وزارت صنعت 
  ادامه افزايش قيمت طال در بازار جهاني. رويترز 
  كشتار 5/5 ميليون قطعه طيور در استان يزد با 

نظارت دامپزشكي
  مدير ارش�د اجرايي ش�ركت امبرائر: برزيل به 
دريافت مجوز از دولت ترامپ براي فروش هواپيما 

به ايران اميدوار است. رويترز 

 وزارت كار مقصر بيمه نبودن كارگران پالسكو است
غالمرضا عباس�ي، رييس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران با اش�اره به اينكه وزارت كار در بحث بيكاري كارگران پالسكو مقصر اس�ت گفت: با توجه به اينكه اكثر كارگران بيكار شده پالسكو بيمه تامين اجتماعي 
نبوده اند، امكان بهره مندي آنها از بيمه بيكاري مهيا نيست. وي افزود: وزارت كار بايد شجاعانه كوتاهي خود را در ماجراي عدم بازرسي هاي دقيق از كارگاه هاي كارگري بپذيرد. با وجود اينكه وزارت كار هيچ الزام و وظيفه 

قانوني براي بازرسي از دفاتر انجمن صنفي ندارد، بعد از انتخابات انجمن صنفي حدود 1000 بازرسي بدون الزام قانوني از اين دفاتر داشته است، چگونه است كه براي فرار از مسووليت خود كمبود بازرس را بهانه مي كنند. 

سايت بين المللي مس��قط در عمان براي سومين سال 
متوالي ميزبان جمعي از تجار و صنعتگران بين المللي 
كشورمان شده است. محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، 
معدن و تجارت، غالمحس��ين ش��افعي، نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران، علي بن س��عود الس��نيدي،  وزير 
صنعت و تجارت عمان، حسين اسفهبدي، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل ش��ركت سهامي 
نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران، سيد 
حسن حسيني شاهرودي، نماينده مردم شاهرود و سيد 
عبدالوهاب سهل آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفهان از مهم ترين مسووالن ايراني 

حاضر در اين رويداد هستند. 
كش��ور عمان، عالوه بر ظرفيت  هاي ب��االي خود براي 
ارتق��اي روابط تج��اري با اي��ران، به س��بب موقعيت 
جغرافيايي و ساير عوامل تاثيرگذار، بهترين مسير براي 
تجارت با شرق آفريقا و يمن اس��ت؛ لذا اين نمايشگاه 
فرصتي مناسب براي معرفي توانمندي  هاي بازرگاناني 
است كه با كشورهاي شرق آفريقا و يمن مراوده تجاري 

دارند. 
در نمايش��گاه ايران برخي گروه هاي كااليي ش��امل 
كاش��ي، س��راميك، چيني بهداش��تي، ش��يرآالت 
بهداش��تي، لوازم آرايش��ي و بهداش��تي و سلولزي، 
پزشكي، دندانپزشكي، دارويي و تجهيزات پزشكي، 
درب و پنجره و شيش��ه، تجهيزات نيروگاه هاي برق، 
س��يم و كابل، روش��نايي، ، موكت و كف پوش، لوازم 
خانگ��ي، منس��وجات، كيف و كف��ش و محصوالت 
چرم��ي، مبلم��ان، فرآورده ه��اي مربوط ب��ه حوزه 
نف��ت و گاز، پتروش��يمي، رن��گ و رزين، چس��ب، 
عايق، لوله و اتصاالت، پوش��ش هاي س��قف و ديوار، 
قطع��ات پيش س��اخته، خدمات فني و مهندس��ي، 
گردشگري، مواد غذايي، تجهيزات و ادوات كشاورزي، 
ماشين آالت و تجهيزات بسته بندي و فرآوري، خودرو 
وقطعات خودرو، الس��تيك و پالستيك، تجهيزات و 

ماشين آالت وابسته به نمايش در آمده است. 

 بر اساس اعالم سازمان مديريت صنعتي ايران، بانك 
ملت عنوان سومين شركت برتر ايران را در رتبه بندي 

سال 9۵ به خود اختصاص داد. 
 در اين رتبه بندي كه بر اس��اس عملكرد س��ال 94 
ش��ركت ها صورت گرفته است، بانك ملت با افزايش 
ميزان فروش خ��ود از 1۸۷ ه��زار و 23۶ ميليارد و 
100 ميليون ريال در س��ال 93 به 241 هزار و 99۵ 
ميليارد و 300 ميليون ريال در سال 94 افزايش داده 
و سكوي سوم را در بين شركت هاي برتر كشور از آن 

خود كرده است. 
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نياز اقتصادي 
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نيل�ي اذع�ان ك�رد: در 
مقط�ع تحريم ه�ا، اي�ن 
رش�د اقتص�ادي حت�ي 
منفي هم ش�د. اما بدون 
اينك�ه س�رمايه گذاري 
قابل توجهي نياز داش�ته 
باشيم، رش�د در سال ۹5 
و حتي ۹۶ حاصل خواهد 
شد، اما از سال ۹۶ به بعد، 
اين مهم ترين سوال پيش 
روي اقتصاد كشور است 
كه كداميك از سناريوها 
در آين�ده اقتص�اد ايران 
تحقق خواهد يافت؛ يك 
س�ناريو اي�ن اس�ت كه 
مسيري را كه در سال هاي 
قبل از ۸۷ داشتيم، ادامه 
داده و رشد متوسط 5/3 
درصد را داشته باشيم. در 
سال 1404 كشور به رشد 
تولي�د ناخال�ص داخلي 
سرانه 11/5 درصدي نياز 
دارد كه در اقتصاد ما بايد 

رخ دهد.

 دي��روز روز پ��ركاري براي 
فع��االن بخش حمل و نقلي 
كش��ور بود. روزي ك��ه دو معاونت حمل و 
نقلي وزارت راه و شهرس��ازي با برگزاري 
دو همايش قابل توجه حمل و نقلي سعي 
داش��تند تا برنامه ها و آينده متصورش��ان 
از بخ��ش متب��وع خ��ود را نش��ان دهند. 
همايش هايي كه در برنامه شان سخنراني 
وزير راه و شهرس��ازي گنجانده شده بود تا 
نشان دهد توجه ش��خص وزير نيز به اين 

بخش ها معطوف است. 
روزي كه موجب ش��د تا عب��اس آخوندي 
ه��م روز پ��ركاري را آغ��از كن��د و ه��م 
درچهاردهمي��ن كنفرانس و نمايش��گاه 
بين المللي حمل ونقل خاورميانه سخنراني 
كند و هم در دومين همايش شهرس��ازي 
ري��ل پاي��ه و البت��ه در جري��ان همايش 
دريايي از نمايشگاه و غرفه هاي حاضر نيز 
بازديد داشته باش��د. اما حضور وي در اين 
برنامه هاي حمل و نقلي موجب نشد تا وي 
كه هميشه منتقد اين پروژه است حرفي از 

مسكن مهر نزند. 
 عباس آخوندي در اي��ن همايش ها البته 
موضوع پالس��كو و دغدغه هميشگي اش 
يعني حقوق ش��هروندي را نيز مورد توجه 
خاص قرار داد و با انتقاد از روند فعلي گفت: 
»مديريت ش��هري تجارت پيشه منجر به 

حوادث تلخ پالسكو مي شود.«
وزير راه و شهرسازي در ابتداي سخنانش 
با اع��الم اينكه بهتري��ن ارتباطات را چه با 
كشورهاي آسياي ميانه و چه با كشورهاي 
جنوب خليج ف��ارس در دوران هاش��مي 

داش��تيم، گفت: »او -هاش��مي- پيشتاز 
گفت وگوهاي صلح در منطقه بود.«

وي با بيان اينكه تمايل داريم با سياس��ت 
برد- برد زمينه توس��عه كش��ور و منطقه 
را فراه��م كن��د، اظهار كرد: »ب��اور داريم 
امني��ت منطقه وقتي تامين مي ش��ود كه 
هم ايران توس��عه پي��دا كند و ه��م تمام 
كش��ورهاي منطقه. به همين خاطر تمام 
مخاطرات مذاك��رات برجام را پذيرفتيم و 
سرافرازيم كه مذاكرات برجام با موفقيت 
به سرانجام رس��يد. از ابتدا در پي تكميل 
شبكه ريلي آس��يا بوديم، اين چشم انداز 
دور از دسترس نيست، فكر مي كنم فاصله 
بندر الذقيه از مرز ما از آذربايجان كمتر از 
۵00 كيلومتر اس��ت و امكان اتصال ريلي 
ما به اي��ن بندر، عراق و از آنجا به اردن كار 
بسيار ساده اي اس��ت. يك ايستگاه ريلي 
در آس��تاراي ايران ايجاد كرده ايم كه طي 
چندماه آينده به بهره برداري مي رس��د و 
همچنين راه آهن قزوين-رشت-آستارا به 
نيمه رسيده است. در حال اتصال ريلي به 
تركيه هستيم و از اينچه برون به سرخس 
متصل شده ايم. همچنين در حال توسعه 
و اتصال شبكه بزرگراهي و آزادراهي ايران 
به شبكه هاي آسيايي هستيم. وقتي درباره 
دريا صحبت مي كنيم، شبكه هاي ريلي و 
جاده اي مي تواند دسترسي به دريا را براي 

كشورهاي آسياي ميانه هموار كند.«
وي با بيان اينكه عالوه بر زيرس��اخت هاي 
حمل و نقل به زيرساخت بانكي، تجار و... 
نياز داريم تا بتوانيم از زيرساخت ها حداكثر 
بهره برداري را داش��ته باشيم، اظهار كرد: 
»س��ه روز پيش نخس��تين محموله هاي 
تجهيز بندر چابهار با ورود جعبه افزارهاي 

بندري به صورت رسمي از آلمان خريداري 
شده، وارد كشور شد. تمام پول اين خريد از 
مبادي قانوني پرداخت شده است، هزينه 
مبادله در كشور كاهش يافته و ديگر نيازي 
به دالالن نداريم و مي توانيم چهره به چهره 
مذاكره كنيم. اين شاه كليد اصلي است كه 

الزم است آن را دوباره بيان كرد.«
وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه شاهد 
ورود مش��تاقانه س��رمايه گذاران در حوزه 
ريلي و دريايي هس��تيم، تصريح كرد: »به 
زودي فاز 3 سرمايه گذاري در بندر شهيد 

رجايي اعالم مي شود.«
هدر رفت ده ها هزار ميليارد تومان به 

اسم مستضعفان 
وزير راه و شهرسازي بعد از جمع دريايي ها 
ب��ه جم��ع ريلي ها رف��ت و گف��ت: »عدم 
به��ره وري يك ميلي��ون و ۶۵0 هزار خانه 
خالي در شهرها حدود 100 ميليارد دالر 
است. در مفهوم از هم گسيختگي اجتماعي 
گسترش فقر، غنا و ناهنجاري هاي مختلف 
قاب��ل مش��اهده اس��ت. از ۵۶ ميليون نفر 
ساكن ش��هرها بيش از يك س��وم معادل 
19ميليون نف��ر در وضعيت بدمس��كني 
مطلق در حاش��يه ها يا بافت ه��اي مياني 

زندگي مي كنند.«
وي با طرح اين پرسش كه آيا كوهپايه البرز 
توانايي تحمل جمعيت 10 ميليون نفري 
را دارد، اف��زود: » آيا صحيح اس��ت كه آب 
رودخانه هاي اطراف را ب��ه تهران بياوريم 
و براي هواي سالم، زندگي شرافتمندانه و 
دسترسي به آب شرب بهداشتي اينچنين 
گرفتار شويم؟ بايد بر ظرفيت زيستگاه ها 
توجه شود و از منابع طبيعي استفاده نكنيم 
چراك��ه نتيجه اين انديش��ه باطل موجب 

تداخل درحركت و س��پس فرونشس��ت 
مي شود، س��ال ۸۵ بالغ بر ۶۵0 هزار خانه 
خالي در شهرها داشتيم، اين در حالي است 
كه بر اساس آمار رسمي مركز آمار ايران در 
س��ال 90 به يك ميليون و ۶30هزار واحد 
رسيده اس��ت. اگر قيمت هر واحد خالي را 
حدود 300 ميليون تومان در نظر بگيريم 
ميزان عدم بهره وري به 100 ميليارد دالر 
مي رس��د، اين توسعه ش��هري بر مبناي 
سوداگري و عدم توجه به حمل و نقل ريل 
پايه و سوءاس��تفاده از بهره وري است كه 

ايران را با بحران مواجه كرده است.«
وزير راه و شهرسازي در ادامه با بيان اينكه 
ده ها هزار ميلي��ارد تومان در كوه و كمر به 
اس��م حمايت از مس��تضعفان هدر رفت، 
گفت: »ش��هر يك موضوع يك بار مصرف 
نيست و حاصل يك س��ازمان اجتماعي و 
انديشه هاي مختلف است و نبايد رويكرد 
كااليي به ش��هر داش��ت. آنهايي كه بيش 
از ده ه��ا ه��زار ميلي��ارد توم��ان در كوه و 
كمر تح��ت عن��وان طرح ه��اي كمك به 
مس��تضعفان ثروت ملي را هدر مي دهند 
در واق��ع كاري براي مردم و كش��ور انجام 
نمي دهند. آيا س��اخت 100 ه��زار واحد 
اضافه و رساندن واحدها به ۶۵0 هزار واحد 
مي تواند بحران شهرهاي غيرقابل زندگي 
را رفع كند؟ انديش��ه بازآفريني ش��هري 
بهس��ازي بافت فرس��وده و نوسازي بافت 
ناكارآمد راه حل هاي رفع بحران شهرهاي 
غيرقابل زندگي اس��ت چون نمي خواهيم 
صورت مس��اله را پاك كنيم ي��ا دور زده و 
پروژه هاي��ي را در بخش هاي ديگر تعريف 
و اج��را كني��م. در حمل و نق��ل يكپارچه 
نمي توان مترو، قطار حومه اي و قطار بين 

شهري را از يكديگر تفكيك كرد بنابراين 
مفهوم يكپارچگي حمل و نقل در قالب بار 
و مسافر در شهرسازي يكپارچه دو موضوع 

بنيادين است.«
امتياز ويژه بندري براي خارجي ها

محمد س��عيدنژاد، معاون وزير راه از ورود 
4 فروند هواپيما تا پايان س��ال به كش��ور 
خب��ر داد و با اش��اره ب��ه امضاي ق��رارداد 
تامين جرثقيل ه��اي كانتينري براي بندر 
ش��هيد رجايي، گفت: »در مناقصه فاز 2 و 
3 بندر ش��هيد رجايي امتياز ويژه اي براي 
خارجي ها در نظر گرفته ايم. برنامه ششم 
توس��عه در مجلس تصويب شده و مراحل 
نهايي را ب��راي ابالغ مي گذران��د، يكي از 
محورهاي مه��م اين برنامه كه مورد توجه 
قرار گرفته، حمل و نقل است. توجه به اين 
مقوله در مقايسه با ساير برنامه ها از اهميت 
و شفافيت بس��ياري برخوردار است. براي 
تامي��ن جرثقيل هاي كانتين��ري در بندر 
ش��هيد رجايي قراردادها امضا شده است، 
خريدهاي ما معادل خريدهاي 30 س��ال 
قبل اس��ت كه اين نشان مي دهد سياست 

كشور توسعه بنادر است.«
وي با اش��اره به اصالح ساختار در توسعه 
حمل ونقل افزود: » اين نگاه با مش��اركت 
بخش خصوصي است البته طي سال هاي 
اخير در حوزه دريا با اين ديد پيش رفته ايم. 
از سوي ديگر مشاركت س��رمايه گذاران 
خارجي نيزدر دس��تور كار ق��رار دارد. در 
مناقصه فاز 2 و 3 بندر ش��هيد رجايي نيز 
براي حضور ش��ركت هاي خارجي امتياز 
ويژه اي قايل ش��ده ايم كه اگر بتوانند اين 
امتياز را داش��ته باش��ند در اولويت قرار 

مي گيرند. 

حذف دالالن خارجي و داخلي از قراردادهاي راهي
اولتيماتوم آخوندي در دو همايش حمل و نقلي

حمل و نقل

مس��ير  ز  ا دنبال��ه روي 
پي��ش از س��ال ۸۷ يك��ي 
از س��ناريوهايي  اس��ت كه ب��راي اقتصاد 
پيش رو است. با اين سياست رشدي ۵/3 
درصدي را تجرب��ه خواهيم كردم. مدتي 
اس��ت روند نزولي اقتصاد معكوس شده و 
بر پايه همين روند مسووالن انتظار دارند 
سال هاي پيش روي اقتصاد ارقام مثبتي 
را ثبت كند. برخي كارشناسان در نقدي 
بدبينانه معتقدند در صورت نداشتن تدبير 
مناس��ب اقتصادي، اين رشدي كه نتيجه 
برجام بود تداوم نيابد اما مقامات اقتصادي 
دولت دستاوردهاي برجام را به سال هاي 
بعد ه��م تعميم مي دهن��د و انتظار دارند 
اين روند ادامه دار ش��ود. مشاور اقتصادي 
رييس جمهور از س��ناريوي ت��داوم روند 
پيش از سال ۸۷ مي گويد كه در صورت در 
پيش گرفتن آن و رشد متوسط ۵/3 درصد 
را خواهيم داشت حال آنكه در سال 1404 
كشور به رشد توليد ناخالص داخلي سرانه 

11/۵ درصدي نياز دارد. 
هماي��ش روز گذش��ته سياس��ت هاي 
پول��ي و چالش ه��اي بانك��داري و توليد 
ميزبان مس��ووالني بود كه بي��ش از ارايه 
سياس��ت هايي ب��راي آينده ب��ه تحليل 
سياست هاي گذشته پرداختند. مسعود 
نيلي، مش��اور اقتصادي رييس جمهور با 
تشريح جزييات س��ه شوك اقتصاد ايران 
طي س��ال هاي گذش��ته در اين جلس��ه 
س��ناريوهاي رش��د اقتصادي سال هاي 
آينده را تشريح كرد. او توضيح داد: توليد 
ناخالص داخلي سرانه كشور به قيمت ثابت 
سال ۸3، نشانگر آن است كه تا سال ۸۶، 
روند نسبتا خوبي را شروع كرده بوديم؛ به 
نحوي كه رش��دهاي اقتصادي مناسبي 

حاكم بود، اما از سال ۸۶ به بعد، اين روند با 
كاهش مواجه شده است. پس از آن اقتصاد 
وارد دوره رشد پايين شد و نقطه شكست 
كاهش نرخ رش��د اقتصادي كشور از سال 
۸۷ شروع شد و در سال 91 به رشد منفي 
رس��يديم. بنابراين اين روند، ادامه يافت. 
در عين حال در فاصله سال هاي ۸۷ تا 90 
نيز، درآمدهاي ارزي كشور ۵3۵ ميليارد 
دالر به قيمت ثابت س��ال 94 بوده است؛ 
بنابراين مش��كل منابع وجود نداشته كه 

منجر به كاهش رشد شود. 
نيلي اذعان كرد: در مقطع تحريم ها، اين 
رش��د اقتصادي حتي منفي هم ش��د. اما 
بدون اينكه س��رمايه گذاري قابل توجهي 
نياز داشته باشيم، رشد در سال 9۵ و حتي 
9۶ حاصل خواهد ش��د، اما از سال 9۶ به 
بعد، اين مهم ترين سوال پيش روي اقتصاد 
كشور اس��ت كه كداميك از سناريوها در 
آينده اقتصاد اي��ران تحقق خواهد يافت؛ 
يك سناريو اين است كه مسيري را كه در 
سال هاي قبل از ۸۷ داشتيم، ادامه داده و 
رشد متوسط ۵/3 درصد را داشته باشيم. 
در س��ال 1404 كش��ور را به رشد توليد 
ناخالص داخلي س��رانه 11/۵ درصدي را 

نياز دارد كه در اقتصاد ما بايد رخ دهد. 
سه شوك بزرگ در اقتصاد

مشاور اقتصادي رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: در پانزده س��ال گذشته كشور با سه 
شوك مواجه بوده اس��ت، به اين معنا كه 
نخستين ش��وك، وفور درآمدهاي نفتي 
اس��ت كه در ده��ه 13۸0 رخ داد و باعث 
ش��د درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
نفتي كش��ور، طي ي��ك ده��ه 4/۷ برابر 
رشد داش��ته است. ش��وك دوم تحريم و 
اثرات به ج��اي مانده از آن اس��ت و البته 
ش��وك اخير قيمت نفت در سال 94 نيز 
كه ۵۷ درصد درآمدهاي نفتي كش��ور در 

اين سال نسبت به سال قبل از آن كاهش 
داد را هم نباي��د فراموش كرد. نيلي ادامه 
داد: سه ش��وك وفور درآمدهاي نفتي در 
نيمه دوم دهه ۵0، در عين حال ش��وك 
سياس��ي انقالب اس��المي و پ��س از آن 
جنگ و در نهايت ش��وك كاهش قيمت 
نفت در فاصله س��ال هاي ۶۵ ت��ا ۶۷ نيز 
مثل همين شوك هاي س��ه گانه مذكور 
اس��ت. البته ش��وك كاهش قيمت نفت 
س��ال 94 هم اكنون در حال جذب شدن 
در اقتصاد اس��ت كه بايد آثار آن و ش��يوه 
چگونگي جذب آن را نيز بررس��ي كرد. او 
اظهار داش��ت: تا قبل از وفور درآمدهاي 
نفتي نيمه دهه ۵0 رش��د ب��دون نفت ما 
10 درصد ب��وده كه وقتي ش��وك نفتي 
اتفاق افتاد، رش��د توليد ناخالص داخلي 
كوتاه م��دت رخ داد و ما را به ش��وك دوم 
هدايت كرد، وقتي از س��ه ش��وك خارج 
شديم، رش��د توليد ناخالص داخلي را به 

3/2 درصد بدون نفت رساند. 
نديدن دستاوردهاي برجام بي انصافي 

است
در اين هماي��ش رييس كل بانك مركزي 
نيز با اشاره به رش��د مثبت اقتصاد و تورم 
تك رقمي، اظهار داش��ت: ن��رخ تورم در 
دي ماه كه امروز )سه شنبه( اعالم خواهد 
ش��د، ۸/۶ درصد تخمين زده شده است. 
ولي اهلل س��يف صبح ديروز در شش��مين 
همايش سياست هاي پولي و چالش هاي 
بانكداري و توليد با اش��اره به رشد مثبت 
اقتصاد و تورم تك رقمي، اظهار داشت: نرخ 
تورم در دي ماه كه امروز )سه شنبه( اعالم 
خواهد شد، ۸/۶ درصد تخمين زده شده 
است. مطمئن هستيم كه تورم تك رقمي 
بعد از 2۵ سال در سال 9۵ محقق خواهد 
شد. سيف با ابراز اميدواري نسبت به حفظ 
جهت گيري كنترل تورم ب��ه عنوان يك 
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دستاورد اقتصادي، تصريح كرد: اگر رشد 
اقتصادي را يكي از دس��تاوردهاي برجام 
ندانيم، نس��بت به تالش هاي انجام شده 
اجح��اف كرده ايم، زيرا كس��ي نمي تواند 
منك��ر دس��تاوردهاي بزرگ برج��ام در 
حجم صادرات، دس��تيابي نظام بانكي به 
سيستم هاي بين المللي شود. رييس كل 
بانك مركزي با بيان اينكه وضع كنوني به 
هيچ وجه قابل مقايسه با دوران تحريم ها 
نيس��ت، گف��ت: بي انصاف��ي اس��ت اگر 

دستاوردهاي برجام را نبينيم. 
نرخ ارز بايد متناسب با تورم افزايش 

يابد
رييس ش��وراي پ��ول و اعتب��ار در مورد 
نوسانات فعلي نرخ ارز گفت: بانك مركزي 
به هيچ عنوان اين ه��دف را ندارد كه نرخ 
ارز در كشور تثبيت شود و بايد با توجه به 

واقعيت هاي اقتصادي كش��ور نوس��انات 
نرخ ارز وجود داش��ته باشد. وي ادامه داد: 
هر س��ال در ابتداي س��ال ميالدي و ايام 
مسافرت هاي پايان س��ال تقاضا براي ارز 
افزايش مي يابد كه بانك مركزي در سال 
جاري برنامه ريزي ه��اي خود را براي اين 
موضوع از مرداد ماه آغاز كرد و توانست تا 
حدودي شرايط را كنترل كند و تغييراتي 
ايجاد ش��ده كه نتايج آن ب��ه مرور نمايان 

خواهد شد. 
سودهاي موهوم رو به تزايد است

ريي��س كل بان��ك مركزي با ط��رح اين 
موضوع كه امروز ش��واهد و قرائن نشان 
مي ده��د، شناس��ايي ان��واع مختلفي از 
س��ودهاي موهوم در نظ��ام بانكي روبه 
تزايد اس��ت، افزود: شناسايي سود روي 
مطالبات مش��كوك الوصول و مساله دار، 
معامالت صوري و س��اختگي دارايي ها و 
نيز عدم ذخيره گيري كافي براي مطالبات 
مش��كوك الوصول ازجمل��ه مهم تري��ن 
پديده هاي روبه تزايدي اس��ت كه ريشه 
در به  كارگيري نادرس��ت روش تعهدي 
شناس��ايي درآمد دارد و اقالم انباش��ته 
مرتب��ط با آنها، امروز نف��س بانك ها را به 
ش��ماره انداخته است. سيف درخصوص 
نق��ش مديري��ت بانك ها ب��راي كنترل 
نرخ هاي س��ود اظهار ك��رد: اگر مديريت 
بانك در اي��ن زمينه درس��ت عمل كند 
مقام ناظر پولي به طور اصولي، عالقه اي 
ب��ه دخالت در نرخ هاي س��ود ندارد. نرخ 
متعارف س��ود يعن��ي نرخي ك��ه بازده 
اكتسابي بانك از عمليات بانكداري بتواند 
آن را پوشش دهد كه البته برآورد اين نرخ 

هم براي بانك ها كار دشواري نيست. 
ناسپاسي سپرده گذاران

با وجود تاكيدات مك��رر در خصوص نرخ 
سود متعارف اما س��ودها همچنان خارج 
از عرف اس��ت ب��ه گونه اي ك��ه قائم مقام 
بانك مركزي از سلطه س��پرده گذاران بر 
بانك ها مي گويد. اكب��ر كميجاني با بيان 
اينكه در سال هاي گذشته به دليل باالتر 
بودن نرخ تورم از س��ود سپرده، همواره از 
ضرورت دفاع از حقوق س��پرده گذار دفاع 
مي كردم، گفت: هم اكنون سپرده گذاران 
ب��ر بانك ها س��لطه پي��دا كرده ان��د ولي 
ناسپاسي مي كنند. او با بيان اينكه رويكرد 
بانك مركزي ثبات بخشي به اقتصاد است، 
اظهارداش��ت: رويكرد كلي بانك مركزي 
ثبات بخشي به اقتصاد با تاكيد بر كنترل و 

مهار نرخ تورم است. 

گروه اقتصادي

اعالم سناريوي دولت براي رشد اقتصاد
سياست هاي پولي و مالي كشور در همايشي از سوي مسووالن بررسي شد

كميجاني: »سپرده گذاران بزرگ« بر بانك ها سلطه پيدا كرده اند

در حاش�يه اي�ن هماي�ش ريي�س كل 
بان�ك مرك�زي از وضعيت رس�يدگي به 
سپرده گذاران كاس�پين گفت. او با بيان 
اينكه طبيعتا حق مردم اس�ت كه درباره 
پول ه�اي خ�ود در موسس�ه كاس�پين 
پيگي�ري كنند، تصريح ك�رد: مردم بايد 
صبور باش�ند و اجازه دهند كه كاس�پين 
تم�ام وجوه را تحويل بگيرد و نس�بت به 
بازپرداخت تعه�دات اقدام كن�د. هنوز 
حس�اب تعاوني هاي�ي ك�ه در موسس�ه 
كاسپين ادغام ش�ده اند به اين موسسه 
منتقل نش�ده است. نخس�تين قدم اين 
اس�ت كه حس�اب هاي اين تعاوني ها به 
موسس�ه كاس�پين منتق�ل ش�ود و بعد 
موسسه بتواند ايفاي تعهد كند، مدلي كه 
بانك مركزي پيشنهاد كرده اين است كه 
تك تك تعاوني هاي ادغامي، دارايي ها و 
بدهي هاي خود را به هيات مديره كاسپين 

اعالم كنند و بعد از آن آغاز ايفاي تعهدات 
در اي�ن موسس�ه آغاز ش�ود. س�يف در 
پاسخ به اين س�وال كه موسسه كاسپين 
هرچند مح�دود بخش هايي از س�پرده  
س�پرده گذاران را به آنها برمي گرداند اما 
در روزهاي اخير اين هم متوقف و س�بب 
نگراني شديد سپرده گذاران شده است، 
گفت: آن وجوه مربوط به يكي از ۸ واحدي 
است كه در موسسه كاسپين ادغام شده 
و حس�اب هايش انتق�ال يافت�ه اس�ت و 
مابقي تعاوني ها بايد حساب هاي خود را 
منتقل كنند. ريي�س كل بانك مركزي با 
بيان اينك�ه طبيعتا حق مردم اس�ت كه 
درباره پول هاي خود در موسسه كاسپين 
پيگي�ري كنند، تصريح ك�رد: مردم بايد 
صبور باش�ند و اجازه دهند كه كاس�پين 
تم�ام وجوه را تحويل بگيرد و نس�بت به 

بازپرداخت تعهدات اقدام كند. 

سپرده گذاران كاسپين صبور باشند

 مجيد موافق قديري
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