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اقتصاد ايران بي تاثير نبوده اس��ت. اين ميان از دولت هم 
توقع مي رفت با هوش��مندي و آينده نگري، تغييرات را 
در ميان كشورهاي گوناگون با جديت دنبال كند و براي 
شرايط سخت، راه حل هايي كارا بيابد. نهاونديان با اشاره 
به وجود آرامش بازار ارز در سال هاي اخير تصريح كرده 
است كه »در دو، سه ماه اخير نوساناتي در بازار به وجود 
آمده است كه بايد عوامل آن شناس��ايي شود كه آيا اين 
نوسانات اقتصادي، غيراقتصادي، رواني يا سياسي است؟ 
نوس��انات اخير داليل غيراقتصادي دارن��د، جنس اين 
موضوع تابع عواملي اس��ت كه تقاضاهاي غيرمبادالتي 

را وارد بازار مي كند.«ش��ايد بتوان تصور كرد معاون اول 
رييس جمهوري، انگش��ت اتهام خود را به سوي رقباي 
دولت نشانه رفته است؛ آنها كه با انتقادهاي خود وضعيت 
را براي دولت س��خت تر كردند و كاري كردند س��رمايه 
اجتماعي روحاني در س��ال اول دولت دوازدهم كاهش 
يابد. طبيعي اس��ت هنگامي كه بازار نس��بت به جايگاه 
دولت در ميان مردم و س��رمايه اجتماع��ي دچار ترديد 
شود، س��رمايه گذار نيز وضعيت را براي سرمايه گذاري 
مناسب نمي داند، توليد در كشور آن گونه كه بايد شكل 
نمي گي��رد و س��ودا گري ب��اب مي ش��ود. فعاليت هاي 

س��وداگرانه نيز نهايتا به نوس��انات غيرمنطقي در بازار 
خواهد انجاميد. نهاونديان با بيان اينكه بايد براي ايجاد 
آرامش در بازار ارز اقدامات هوش��مندانه اي در دس��تور 
كار قرار گيرد، افزوده است كه »تقاضاي سفره بازي بايد 
مديريت شود؛ آنهايي كه براي حفظ قدرت خريد و كسب 
درآمد از مب��ادالت ارزي وارد اين بازار مي ش��وند، بايد با 
گزينه هاي ديگر جذب شوند. در اين زمينه بانك مركزي 
و وزارت نفت در اين روزها، اوراق مش��اركت ارزي خود را 
عرضه خواهند كرد كه بايد از اي��ن فرصت براي تجهيز 
منابع و كارهاي مولد در نظر بگيريم. مس��ائل اقتصادي 

وقتي صورت سياس��ي پيدا مي كند، حل آن مشكل تر 
مي ش��ود. جهت گيري كلي اين اقتصاد بايد درون زايي 
و برون گراي��ي و در جهت رونق صادرات باش��د.«معاون 
اقتصادي رييس جمهوري نهايتا از داليل غيراقتصادي 
كه او عامل بحران ارزي اخير مي داند، پرده برنداش��ت تا 
س��خنان او هم بر ابهامات بيفزايد. مساله اين نيست كه 
مشكالت بيروني و تحميلي به دولت واقعي نيستند؛ قوه 
مجريه در تنگنا قرار دارد ولي اين انتظار زيادي نيس��ت 
كه مهم ترين نهاد اجرايي كشور توانايي و آمادگي كافي 
براي مقابله با نوسانات گاه و بيگاه اقتصادي و تحميلي را 

نايب رييس كميس��يون اقتصادي اظهار داش��ت: فضاي 
كسب وكار كشور و فضاي توليد ما مساعد نيست و چون 
محيط كسب وكار در كشور مناسب سرمايه گذاري نيست 
و تالش نظام مند و بااراده اي هم ب��راي اصالح آن صورت 
نمي گيرد؛ نقدينگي هاي س��رگردان به سمت توليد هم 
هدايت نمي ش��وند و به س��مت خريد ارز و طال حركت 

مي كنند و باعث مي شود تا شاهد وضعيت فعلي باشيم. 
فريد موس��وي، نماينده تهران و نايب رييس كميسيون 
اقتص��ادي در گفت وگ��و ب��ا اعتمادآنالي��ن با اش��اره به 
آشفتگي بازار ارز گفت: اخيرا يك سري اتفاقاتي در فضاي 
اقتصادي مان افتاده و 11 هزار ميليارد دالر از سوي دولت 
و توسط بانك مركزي براي رفع مسائل و مشكالت پولي و 
بانكي تزريق شد، اتفاقا اين مبلغ هم به قشري داده شده كه 
به هرحال اعتماد قبلي را نسبت به شبكه بانكي ما نداشتند. 
وي افزود: در چنين فضايي نقدينگي هم كه در ش��بكه 
بانكي داريم و بيش از 1400 هزار ميليارد است با تالطم 
بازار ارز و كاهش سود بانكي به 15 درصد تحت الشعاع قرار 
مي گيرد و حساس مي شود كه به سمت بازار ارز حركت 

كند. 
اين نماينده مجلس تاكي��د كرد: از س��وي ديگر فضاي 
كسب وكار كشور و فضاي توليد ما مساعد نيست و چون 
محيط كسب وكار در كشور مناسب سرمايه گذاري نيست 
و تالش نظام مند و بااراده اي هم ب��راي اصالح آن صورت 
نمي گيرد؛ نقدينگي هاي س��رگردان به سمت توليد هم 
هدايت نمي ش��وند و به س��مت خريد ارز و طال حركت 
مي كنند و باعث مي شود تا چنين وضعيتي را شاهد باشيم. 
موسوي تصريح كرد: براي برون رفت از وضعيت فعلي كه 
ارز يك بخشي از آن است و بسياري از مسائل و مشكالت 
و پيچيدگي هايي كه اقتصاد ما دارد مانند بحث اشتغال؛ 
هيچ راهي ن��دارد جز اينكه با انگي��زه و اراده قوي و با يك 
هماهنگي ميان مجلس و دس��تگاه هاي مختلف اجرايي 
فضاي كسب وكار را بهبود بدهيم و رتبه 124 در اشتغال 

را ارتقا ببخشيم. 
وي ادامه داد: اگر اين اتفاق بيفتد و اراده اي براي اين اقدام 
به وجود بيايد قطعا فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري 
و توليد شكل مي گيرد و مشكل اشتغال و رشد اقتصادي 
حل مي شود. نايب رييس كميسيون اقتصادي خاطرنشان 
كرد: زماني كه بازار ارز و سكه رشد پيدا مي كند مشكالت 
بس��ياري را در ديگر بخش ه��اي اقتصادي م��ا به وجود 
م��ي آورد. بنابراين ما راه��ي نداري��م غيرازاينكه فضاي 
كسب وكار كش��ور را رونق بدهيم. موس��وي در خصوص 
اينكه آيا دولت نبايد بازار ارز را كنترل كند، اظهارداشت: 
روند طبيعي در بازار ارز بايد وجود داش��ته باشد و دولت 
مديريت خود را دارد ولي يك مقدار بايد مس��ائل ديگري 
را هم مدنظ��ر قرار بدهند ام��ا هر كار ديگ��ري جز رونق 

كسب وكار هم كه انجام دهند مسكن است. 

به گزارش روابط عمومي بانك ملت، س��امانه هاي همراه 
پالس ملت، بانكداري اينترنتي ويژه اش��خاص حقيقي 
صاحب كسب و كار و مديريت صندوق هاي قرض الحسنه 
محلي همچنين ص��راف الكترونيك در اين مراس��م به 
صورت عملياتي از سوي هادي س��پانلو، مدير امور طرح 
و برنامه، معرفي ش��دند. بر اس��اس اين گزارش، سامانه 
همراه پالس ملت، امكان ارايه خدمات بانكي به دارندگان 
كارت هاي بانكي عضو ش��تاب را از طريق نرم افزار همراه 
بانك فراهم مي كند؛ به عبارت ديگر استفاده از اين سامانه، 
تنها منحصر به دارندگان حساب نزد بانك ملت نيست و 
تمامي مشتريان داراي كارت شتابي مي توانند از خدمات 

اين س��امانه بهره مند شوند. اين س��امانه حداكثر تا يك 
هفته آينده به صورت عمومي در اختيار متقاضيان قرار 
خواهد گرفت. در س��امانه بانكداري اينترنتي اش��خاص 
حقيقي صاحب كس��ب و كار هم عالوه بر خدمات قابل 
اس��تفاده از س��وي عموم مش��تريان حقيقي، خدمات 
ويژه اي در دسترس اش��خاص حقيقي صاحبان كسب 
و كار قرار مي گيرد. س��امانه مديريت صندوق هاي قرض 
الحسنه محلي نيز از طريق مكانيزه كردن بخش بزرگ 
فعاليت هايي كه در صندوق هاي قرض الحسنه كوچك 
به صورت دس��تي انجام مي ش��ود، امور مال��ي مرتبط با 

صندوق ها را براي مديران آنها تسهيل مي كند. 

ماجراي افش��اي كارت ه��ا در س��ال 91 اصوال هيچ  
ربطي به USSD نداش��ته است. در ميان همسايگان 
ايران دو كش��ور قطر و امارات به صورت گس��ترده از 
خدمات مالي بر بس��تر USSD اس��تفاده مي كنند. 
در آفريق��ا USSD بزرگ تري��ن فرص��ت بانكداري 
براي كارآفرينان معرفي ش��ده كه منج��ر به انقالبي 
براي بانكداري و تبادل الكترونيك پ��ول در اين قاره 
فراهم آورده است. اين ش��يوه در بسياري كشورهاي 
توس��عه يافته در زمينه فناوري اطالع��ات به صورت 
گسترده مورد استفاده اس��ت روسيه يكي از آنهاست 
همچنين تمام بانك هاي هند بدون استثنا USSD را 
براي ارايه خدمات بانكي و تراكنش مالي به مشتريان 

 USSD خود پيش��نهاد مي دهند. پس اين ادع��ا كه
در جهان منقرض شده اس��ت ادعاي كامال نادرستي 
اس��ت. در يك كالم رقابت تج��اري. در دنياي بدون 
USSD، مردم تنها از طريق بانك ها مي توانند تبادل 
مالي انجام دهند و كل سود تراكنش به بانك ها برسد 
اما USSD باعث شده اپراتورهاي موبايل نيز تبديل 
به بازيگران عرصه تبادل الكترونيك شوند و سيستم 
بانكي ب��ه ازاي هر تراكن��ش بخش��ي از 125 تومان 
سود خود را با اپراتورها سهيم مي شود. وقتي به رواج 
باال و عالقه مردم به اس��تفاده از USSD دقت كنيم 
مي بينيم كه چرا بانك ها از وجود اين شيوه احساس 

زيان مي كنند و براي توقف آن در تالشند. 

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: هدفگذاري 
سايپا براي سال 97، توليد 850 هزار دستگاه خودرو 
اس��ت و فروش اين تع��داد محصول فق��ط از طريق 
شبكه نمايندگي هاي س��ايپا صورت خواهد گرفت. 
به گزارش س��ايپا نيوز، مهندس محس��ن جهرودي 
خاطرنشان كرد: مايه مباهات است كه سايپا از طريق 
شركت هاي سايپاديزل و زامياد در طرح هاي نوسازي 
ناوگان تجاري كشور كه با حضور رييس جمهور كليد 
خورد، مش��اركت ج��دي خواهد داش��ت. وي گفت: 
طرح نوسازي ناوگان تجاري كشور منجر به خدمات 
بسيار زيادي براي كش��ور خواهد شد چون كه بر پايه 

كارشناس��ي هاي الزم ص��ورت گرفته و مبن��اي آن، 
نوسازي ناوگان تجاري كشور است و دولت 50 درصد 
از هزينه هاي اين طرح را تقبل مي كند كه خبر بسيار 
خوشي براي رانندگان و ش��ركت هاي توليدي است. 
مديرعامل س��ايپا تصريح كرد: اولين دستوري كه در 
گروه سايپا صادر كردم، ممنوعيت فروش محصوالت 
سايپا درخارج از شبكه نمايندگي هاست و تا روزي كه 
مديرعامل سايپا باشم بر اين اصل پاي بند خواهم بود. 
وي خاطرنشان كرد: نبود محصولي بعد از پرايد كامال 
احساس مي شود و توسعه و تكميل سبد محصوالت با 

جديت دنبال خواهد شد. 

كاركنان پرتوان و خستگي ناپذير گروه فوالد مباركه 
كه بزرگ ترين دستاورد جمهوري اس��المي ايران و 
مولود انقالب است، طي 10 ماه سال 1396 موف��ق 
ش��دند با توليد 7ميليون و 213هزار ت��ن فوالد خام 
در مجموع ب���ه رش��د 16درصدي نسبت به م�دت 
مش����ابه س����ال قبل )6ميليون و 193ه��زار تن( 

دست يابد. 
مختار بخش��يان، معاون بهره برداري فوالد گفت: در 
بازه زماني مذكور ش��ركت فوالد مباركه موفق ش��د 
با توليد 5ميليون و 427هزار تن فوالد خام نس��بت 
به ميزان توليد مدت مش��ابه س��ال قبل )4ميليون و 

733هزار تن( رشدي 15درصدي را به ثبت برساند. 
وي با تاكيد بر اينكه هدف گذاري فوالد مباركه براي 
س��ال 1396 توليد 6ميليون و 200ه��زار تن فوالد 
خام است، تصريح كرد: به يقين با اين پيشرفت بسيار 
خوب و با تالش همكاران تا پايان سال جاري اهداف 

ترسيم شده محقق خواهد شد. 
بخش��يان در ادام��ه در خصوص عملك��رد مجتمع 
فوالد س��با گفت: طي 10ماه نخس��ت همكاران اين 
مجتمع موفق ش��دند 623هزار تن فوالد خام توليد 
كنند و نسبت به ميزان توليد مدت مشابه سال قبل 

)548هزار تن( به رشد 14درصدي دست يابند. 

سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي اينترنت اشيا 
ايران صبح روز سه ش��نبه 24 بهمن ماه، با حضور وزير 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات افتتاح ش��د. به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، اين 
رويداد با حضور مهندس محمدج��واد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات؛ دكتر صادق عباسي 
ش��اهكوه، مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت؛ 
مهندس نصراهلل جهانگرد، معاون فن��اوري و نوآوري 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات؛ مهندس حسين 
فالح جوش��قاني، معاون وزير و رييس سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي و جمعي از متخصصان اين 
حوزه آغاز به كار كرد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
گفت: توجه ويژه به اين عرصه و تالش براي به كارگيري 
از توان داخلي براي پيش��رفت در اي��ن عرصه اولويتي 
اس��ت كه حاكميت ها بايد به آن توجه كنن��د. وي در 
ادامه گفت: نيروهاي خالق و توانمندي در داخل كشور 
وجود دارند كه نمونه آنها در منطقه و دنيا كم اس��ت و 
اين نيروها توان دارند كه اين فناوري را در داخل كشور 
ايجاد و توسعه دهند و بتوانند بازار داخل و منطقه را با 

اين روند تصاحب كند . 

رييس كميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجلس روز 
گذش��ته با حضور در جمع خودروس��ازان از عدم 
تحقق برنامه ه��اي صادرات در صنع��ت خودروي 
ايران انتقاد ك��رد و گفت: »ما )مجلس��ي ها( براي 
قرارداده��اي خودروي��ي پيش ش��ر ط داري��م و 
مهم ترين نكته آن صادرات قطعي توليدات داخلي 
است، متاس��فانه تاكنون صادرات خودرو تنها روي 
كاغذ انجام ش��ده اس��ت.«  عزيز اكبري��ان كه در 
همايشي خودرويي حضور يافته بود، انتقاداتش را 
تنها به خودروس��ازان معطوف نكرد و با انتقاد تند 
از وزارت صنع��ت و مجموع��ه دول��ت در خصوص 
سكوت ش��ان در مقاب��ل برخ��ي مجوز تاس��يس 
سايت هاي خودرويي گفت: »نماينده هاي مجلس 
در زمان هاي مختلف با فش��ار بر دولت و وزرا مجوز 
تاسيس س��ايت خودرويي مي گيرند تا بتوانند راي 
جمع كنند. چرا باي��د مديران خودروي��ي متاثر از 

فشار اين گروه ها باشند؟«
اين نماينده مجل��س همچنين با انتق��اد از روالي 
ك��ه در خصوصي س��ازي صنع��ت پتروش��يمي 
رفت ب��ا ذكر ن��ام ن��وروز  زاده، معاون س��ابق وزير 
صنع��ت از مديريت ش��ركت پتروش��يمي كه تنها 
به رقاب��ت با پتروش��يمي هاي داخل��ي مي پردازد، 
افزود: »متاس��فانه به ج��اي رقابت ب��ا خارجي ها 
تنها ب��ه فكر رقابت ب��ا داخلي ها هس��تيم. در عين 
حال مجوزهاي��ي كه از س��وي وزارت صنعت براي 
خودروس��ازي ها هم داده ش��د، موفق نبود و تنها 
وارد كننده محصوالت شديم و بعد هم شركت هايي 
كه ق��رار بود توليد كننده ش��وند ج��ز مونتاژكاري 

سودي براي كشور نداشتند.«

و هلل، خصوصي س�ازي به نفع خودروسازي 
است 

انتقادات اكبري��ان اما بي جواب نمان��د و زماني كه 
هاشم يكه زارع، مديرعامل ايران خودرو بعد از وي 
براي س��خنراني پش��ت تريبون قرار گرفت با طرح 
چهار س��وال از حضار گفت: »من پي��ش از هر چيز 
چهار سوال مطرح مي كنم و خواهش مي كنم همه 

نمايندگان و صاحب نظران به آن پاس��خ دهند.« او 
ادامه داد: »آقاي اكبريان در مورد خصوصي سازي 
صنع��ت خ��ودرو صحب��ت مي كنند ك��ه صحبت 
درستي اس��ت و خصوصي س��ازي، صنعت خودرو 
را نجات مي دهد، پ��س مانع ايج��اد نكنيد. به وهلل 
قسم خصوصي س��ازي به نفع صنعت خودرواست،  
سوال نخس��ت اين اس��ت كه چرا خودروسازان را 
تحت فشار مي گذاريد تا در مناطق مختلف سايت 
بزنند؟ س��وال دوم در مورد بحث اس��تانداردهايي 
است كه قرار است پياده سازي ش��ود؛ بنز و هيوندا 
اعالم مي كنند كه اس��تانداردهاي اي��ران را لحاظ 
نمي كنند آيا آنها به عن��وان دو برند برتر خودرويي 
اش��تباه مي كنن��د و م��ا در اي��ران درس��ت فك��ر 
مي كنيم؟ اين نش��ان مي دهد اش��كال از ما است، 
اش��كال ما اين اس��ت كه همه كارها را مي خواهيم 

جهشي انجام دهيم.«
مديرعامل ايران خودرو سوال س��ومش را اينگونه 
مطرح ك��رد: »در هم��ه محافل اي��ن بحث مطرح 
اس��ت كه ما مخالف ايجادقطب س��وم هستيم؛ آيا 
ايران خودرو و س��ايپا با ايجاد قطب س��وم مخالف 
هستند؟ من از طرف خودم و آقاي جهرودي اعالم 
مي كنم كه ما هيچ كدام مخالفت��ي نداريم كه اگر 
بتوانيم كمك مي كنيم. ما دو خودروس��از س��ال ها 
طول كش��يده است كه به امروز رس��يده ايم، ايجاد 
قطب سوم به نفع ما اس��ت ولي يك شبه نمي شود 

قطب سوم ايجاد كرد.«
او در طرح سوال چهارم افزود: »وقتي ظرفيت يك 
ميليون و ٨٠٠هزار خ��ودرو در مونتاژ و رنگ داريم 
در برخي جاها ظرفيت جدي��د ايجاد مي كنيد چرا 

به خودروسازان فشار مي آوريد؟«

هر گونه تخريب در اين ديوار ممكن اس��ت اين نخ 
را پاره كند.چرا دولت يازده��م در ميانه راه جلوي 
واقعي ك��ردن قيم��ت ارز را گرفت و هن��وز هم به 
مقاومت نه چندان منطقي خ��ود در اين بازار ادامه 

مي دهد؟
واقعيت اين اس��ت كه مداخله در بازار ارز، انرژي و 
كاال و خدمات و دور ش��دن از بهبود فضاي كسب و 
كار، فضا را به سمتي برده كه اقتصاد ايران دالريزه 
ش��ده و بيش از گذش��ته اين روزها خود را در دام 

وابستگي به اين ارز خارجي مي داند. 
اگر هش��دار كارشناس��ان جدي گرفته مي ش��د و 
دولت به جاي پمپ��اژ دالر به ب��ازار و مديريت غير 
اقتصادي و مداخل��ه جويانه خود اج��ازه مي داد تا 
قيمت دالر به صورت طبيعي و در بس��تر بازار آزاد 
باال برود، ام��روز به نقطه تعادل خود رس��يده بود و 
بازار دچار نوس��ان هاي روزمره نمي ش��د و ش��اهد 

صف هاي چند متري براي خريد دالر نبوديم. 
ح��ال تص��ور كنيد ب��ه عنوان ي��ك اقتص��اددان، 
اقتص��ادي  محت��رم  مع��اون  ك��ه  مي ش��نويد 
رييس جمه��ور در چنين فضايي به ج��اي تحليل 
وضعيت موجود اقتصاد و بازگش��ت به تئوري هاي 
اصيل عل��م اقتص��اد بگويند كه نوس��ان هاي اخير 
قيمت ارز ريش��ه غيراقتصادي دارد و افكار عمومي 

را به دنبال مقصريابي هدايت كند.
طبيعت��ا در مواجه��ه با چني��ن اظهارات��ي اندك 
اميدي كه به اصالح ساختار اقتصادي كشور داريد 
را از دس��ت خواهيد داد چون متوجه مي ش��ود كه 
سياس��تگذار و تصميم س��از هنوز هي��چ تقصيري 
براي خود قائل نيست و باور نمي كند كه در نتيجه 

سياس��تگذاري هاي او بوده كه بازار دالر به چنين 
س��مت و س��ويي رفته و از مس��اله اي اقتصادي به 

موضوعي سياسي و اجتماعي تبديل شده است. 
دالر به مانند گلول��ه اي مي ماند كه باالي جرثقيلي 
نصب ش��ده و داري انرژي پتانس��يل بااليي است. 
مادامي ك��ه طناب اي��ن جرثقيل ت��اب تحمل اين 
گلوله را داشته باش��د، انرژي پتانسيل در آن براي 
كس��اني كه زير جرثقيل ايس��تاده اند، بدون خطر 
خواهد بود ام��ا اگ��ر روزي اين طناب پاره ش��ود، 
انرژي پتانس��يل به انرژي جنبشي تبديل شده و با 
قدرت تخريب بااليي به س��مت زمين فرود خواهد 

آمد. 
ب��ه نظر مي رس��د طن��اب دالر در ش��رايط كنوني 
اقتصاد ايران در حال باريك ش��دن است و بيم آن 
مي رود كه انرژي پتانس��يل نهفته در آن به انرژي 

جنبشي تبديل شود.
توصيه مي ش��ود تا دولت به ج��اي حرف درماني، 
وعده به تثبيت قيمت ها و مقصرياب��ي و توپ را به 
ميدان ديگران انداختن سعي كند با تجديدنظر در 
سياس��ت هاي اقتصادي خود جلوي پاره شدن اين 

طناب را بگيرد.

گزارش »اعتماد« از تقابل قانونگذاران و خودروسازان

از فشار سياسي تا صادرات روي كاغذ

انرژي جنبشي دالر 

نايب رييس كميسيون اقتصادي: 
راه برون رفت از وضعيت فعلي 
رونق فضاي كسب و كار است

چهار محصول جديد بانك ملت رونمايي شد

آنچه در مورد USSD كه از آنها سخن نمي گويند 

هدفگذاري توليد 850 هزار خودرو در سال 97

رشد ۱۶درصدي توليد در گروه فوالد مباركه

آغاز به كار كنفرانس تخصصي اينترنت اشيا ايران

اميرعباس آذرم وند

نهاونديان: عامل نوسانات نرخ ارز، غيراقتصادي است

چرا دولت به جاي نقد خود در سياستگذاري هاي اقتصادي به دنبال مقصريابي در ايجاد فضاي فعلي در بازار ارز است؟

مقصريابي دالر

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شناسه آگهی : 140359

اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در نظر دارد 10 پروژه ورزشی به شرح جدول ذيل از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای به پيمانکاران 
واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از کليه ش�رکت های دارای گواهی تش�خيص صالحيت مورد نظ�ر دعوت به عمل می آيد که از تاري�خ 96/11/24 لغايت 
96/11/28 جهت دريافت اسناد و مدارک مناقصه به س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت )س�تاد( به آدرس الکترونيکی www.setadiran.ir مراجعه 

نمايند. ضمنًا اسناد تکميل شده می بايست حداکثر تا تاريخ 96/12/08 از طريق سامانه مذکور به اين اداره کل ارسال گردد.

اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

پايه درخواستیمبلغ برآورد)ريال(عنوان پروژهرديف
مبلغ تضمين 

)ريال(
متراژ

محل تأمين 
اعتبار

عمرانی1275 مترمربع5965/000/000آبنيه و 5 تأسيسات19/292/387/332تکميل استخر سرپوشيده رامشير1

عمرانی420 مترمربع5200/000/000آبنيه4/000/000/000احداث سالن تمرينی چوئبده2

عمرانی8500 مترمربع5295/000/000آبنيه5/880/498/044بازسازی استاديوم ورزشی شادگان 3

عمرانی600 مترمربع5497/000/000آبنيه9/930/330/737احداث خوابگاه ورزشی هفتکل 4

عمرانی600 مترمربع5278/000/000آبنيه5/553/324/396احداث خوابگاه ورزشکاران اللی5

عمرانی600 مترمربع5471/000/000آبنيه9/416/298/597احداث خوابگاه ورزشی گتوند6

عمرانی2200 مترمربع51/181/000/000آبنيه و 5 تأسيسات23/608/534/940تکميل استخر سرپوشيده باوی7

8

احداث زمين چمن ورزشی در 
روستاهای نوترکی ها، بردگپی، 

کلدوزخ2، پيان، تاشار، پرچستان ها، 
ناشايل ها، راسفند، سرراه سفيدی و 

ترشک ايذه 

5397/000/000آبنيه7/937/658/572
19899 مترمربع 

عمرانی

9
احداث استخر سر پوشيده 

سوسنگرد
عمرانی2200 مترمربع5929/000/000آبنيه و 5 تأسيسات18/573/041/189

10
تکميل زمين چمن ورزشی 

سيدعباس شوش
عمرانی5068 مترمربع5114/000/000آبنيه2/270/000/000

جمهوري اسالمي ايران
وزارت ورزش و جوانان

اداره كل استان خوزستان

نوبت دوم

آگهی عمومی ارزيابی کیفی مناقصه گران – مناقصه دو مرحله ای شماره 96/332 م م 

MOORE موضوع مناقصه عبارت است از خريد 89 قلم قطعات يدکی و فن کامل

شماره مجوز : 1396/5275

نف��ت و گاز اروندان )خري��دار( در نظ��ر دارد خدمات موضوع ف��وق را به 
صورت مناقصه دو مرحله ای از طريق ش��رکت های تأمين کننده داخلی 
واجد صالحي��ت ،تأمي��ن نمايد. لطفًا جهت کس��ب اطالعات بيش��تر و 
چگونگی حضور در اين مناقصه به وب سايت شرکت نفت و گاز اروندان به 

آدرس AOGC.ir مراجعه فرماييد.
                                                                     روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

شركت ملي نفت ايران
شركت نفت و گاز اروندان

نوبت دوم

مع��اون اقتصادي رييس جمه��وري، روز 
گذش��ته با حضور در جمع فعاالن بخش 
خصوصي، س��خنان خود را به س��مت بازار ارز نش��انه 
گرفت و عوامل غيراقتصادي را باعث ايجاد اين نوسانات 
دانست. محمد نهاونديان در حالي توپ را به زمين ديگر 
بازيگران خارج از بدنه دولت انداخت كه به باور برخي از 
اقتصاددانان و كارشناس��ان اقتصادي، دخالت دولت در 
بازار ارز و مقاومت پنج ساله در برابر واقعي شدن قيمت ها، 
يكي از عوامل اصلي نوس��انات ب��ازار ارز و تبديل آن به 
بازاري كم ريسك، س��ودده و امن بوده است. حال سوال 
اينجاس��ت كه كدام دليل غيراقتصادي مي تواند به بازار 
ارز ايران فش��اري را تحميل كند كه ارزش دالر به شكل 
روزانه ركوردشكني كرده و با وجود اينكه بارها اعالم شده 
در خزانه ارز كافي وجود دارد، دولت امكان كنترل آن را 
نداشته باشد؟البته فشاري كه ناشي از تغيير سياست در 
كاخ سفيد بر برجام وارد شد و ش��رايط حضور ايران در 
بازار جهاني را س��خت تر كرد، قابل كتمان نيست؛ ولي 
نقش دولت در اقتصاد ايران نيز به اندازه اي هست كه اگر 
كنترل كافي اعمال ش��ود، قوه مجريه بتواند تاحدودي 
از پس مش��كالت بر آيد. نهاونديان در نشس��ت هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، گفته است كه »گاهي 
مطرح مي ش��ود كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز است 
كه اين سخن ها بسيار تعجب آور است. با توجه به رابطه 
علي - معلولي نرخ ارز و تورم، براي مقابله با بازار ملتهب 
ارز، كاري ريشه اي تر از هدف قرار دادن نرخ تورم نيست 
و دولت در اين س��ال ها توانسته است با وجود نقدينگي، 
تورم را مهار كند. در شرايطي كه دولت اصلي ترين اقدام 
براي ايجاد آرامش در بازار ارز را در دس��تور كار خود قرار 
داده و نرخ تورم باالي ٤٠ درصد را به كمتر از ١٠ درصد 
كاهش داده است، چطور مي توانيم بگوييم دولت عمدا 
مي خواهد نرخ ارز را ب��اال ببرد؟«همزمان با اينكه معاون 
اقتص��ادي رييس جمه��وري، در ميان فع��االن بخش 
خصوصي، بار افزايش قيمت بي س��ابقه قيمت دالر را از 
دوش دولت بر مي داش��ت، ارزش هر دالر امريكا در بازار 
تهران تا چهار هزار و 950 تومان هم باال رفته بود. اينكه 
دولت خود اقدام ب��ه افزايش قيمت دالر نكرده باش��د، 
مي تواند قابل قبول باشد، به شرط آنكه پاسخ داده شود، 
به چه دليلي دالر به شكل روزمره ركوردشكني مي كند و 
با هر رشد قيمت، بازار طال را نيز با نوسان مواجه مي كند؟ 
دونالد ترامپ بخشي از مشكل است. با روي كار آمدن او به 
جاي باراك اوباما ناگهان سياست هاي كاخ سفيد تغيير 
كرد و تالش براي مقابله با برجام دس��ت باال را در ميان 
هيات حاكمه امريكا پيدا كرد. هرچند تاكنون آنها موفق 
نشدند برجام را از روي ميز بردارند اما توانستند با ايجاد 
جنگ رواني و گرفت��ن مواضع خصمانه عليه جمهوري 
اسالمي، سرمايه گذاران و بانك ها را از ورود به اقتصاد ايران 
دلسرد كنند. اين مس��اله فعاالن اقتصادي ايراني را هم 
به محافظه كاري بيشتر سوق داد و در مشكالت كنوني 

نرگس رسولي

ادامه از صفحه اول

به طور كلي در اقتصاد ايران از ابتداي انقالب تاكنون »تقاضاي ارز« روند پايداري 
داشته است. آنچه باعث نوسانات ارزي مي شود از طرف عرضه ارز نشات مي گيرد 
چراكه اگر درآمدهاي ارزي كاهش يابند يا در معرض كمبود قرار بگيرند ش�اهد 
كاهش در عرضه ارز خواهيم بود. اين درآمدها در ش�رايطي كه قيمت نفت افت 
شديدي داشته باشد، در فرآيند صادرات نفت اختالل به وجود بيايد يا زماني كه 
درآمدهاي حاصل از فروش بين المللي در دسترس نباشند، بازار را متوجه كمبود 
عرضه ارز خواهد كرد. در اين ميان س�فته بازاني كه متوجه اين امر مي ش�وند و 
افرادي كه تقاضاي واقعي دارند ايجاد تقاضاي جديد مي كنند و اين عامل در كنار كمبود منابع ارزي 
كه بانك مركزي با آن مواجه است طبيعتا موجب افزايش در قيمت ارز خواهد شد. در سال هاي 90 و 91 
نيز كه با تحريم هاي بانكي و تحريم هاي نفتي مواجه بوديم به اشتباه شخص رييس كل بانك مركزي 
را عامل نوسانات ارز مي دانستند و گمان بر اين بود كه وظيفه او كنترل بر نرخ ارز است همان طور كه 
در شرايط كنوني انگشت اتهام به سمت آقاي سيف اس�ت. در واقع در شرايط موجود، اقتصاد ايران 
در معرض ريسك كاهش در منابع ارزي قرار دارد كه بيشتر شدن تنش هاي بين المللي، سياست هاي 
امريكا و سياست هاي كش�ورهاي متحد با امريكا، نقش اصلي را در ايجاد اين ريس�ك دارند. در اين 
شرايط كم بودن امكان عرضه ارز، افزايش در تقاضاي آن را در پي دارد و اين دو باهم موجب افزايش در 
نرخ ارز خواهند شد. افزايش ريسك ارزي كشور در اقتصاد از جايي نشات گرفت كه بعضي از فعاالن 
اقتصادي حدس مي زدند تحريم هاي بين المللي جديدي در راه است و در نتيجه در آينده دسترسي ما 
به منابع ارزي و همچنين امكان انتقال اين منابع با مشكل مواجه خواهد شد. به طور مثال، پيش بيني 
اينكه امارات موانعي در اين زمينه ايجاد خواهد كرد و محدوديت هايي در راه است و اينكه كشورهاي 
چين و امارات در انتقال و حواله وجوه ارزي در ارتباط با ايران، با مشكل مواجه خواهند شد كه اخالل 
در انتقال كاال را در پي خواهد داشت و نتيجه آن كاهش در عرضه ارز خواهد بود. در شرايط وجود تنش 
امكان تجديد تحريم ها، آنچه اهميت دارد اين است كه سياست خارجي ما بتواند تقويت شود كه البته 
وزارت امور خارجه ما در اين زمينه كنترلي روي سياست هاي خارجي ندارد و در نهايت اينكه، كشور ما 

به تصميم هايي فراتر ازحيطه دولت در اين زمينه نياز دارد .

عامل ثبات در بازار ارز

داشته باشد و بتواند از اقتصاد كشور در مقابل تكانه هاي 
بين الملل��ي و داخلي محافظ��ت كند. اين مي��ان البته 
برخي اقدامات دولت نيز س��وال برانگيز اس��ت. افزايش 
بي سابقه نقدينگي از سال 1392 تاكنون نشان مي داد 
اقتصاد كش��ور در مقابل لرزه هايي ك��ه بازارهاي مالي 
مي توانند داشته باشند، قابليت دفاعي چندان مناسبي 
ندارد و خطر تورم همواره باالي سر اقتصاد كشور است.  
باال بردن نقدينگي و س��پس كاهش نرخ س��ود بانكي 
بخشي از سپرده ها را از بانك ها خارج كرد و در شرايطي 
كه قيمت دالر رون��د صعودي در پيش گرفت��ه بود، آن 

سپرده ها را به س��مت بازار ارز س��وق داد. اين عامل در 
افزايش قيمت دالر بي اثر نبوده اس��ت. در رابطه با ايجاد 
فضاي بي اعتمادي، يك طرف ماجرا به رقباي دولت تعلق 
دارد؛ عملكرد مسووالن اقتصادي در چند ماهه گذشته 
در بهترين حالت منفعالنه بوده است. موضع گيري همراه 
با تاخير و كليش��ه اي رييس كل بانك مركزي را بايد در 
تصويري بزرگ تر از بي رمقي مديران اقتصادي كش��ور 
ديد. كم تحركي  آنها و صحبت نكردن با رسانه ها و مردم 
سياست اصلي بيشتر مديران و دست اندركاران اقتصادي 
دولت ب��وده و اين مهم در حالي اس��ت كه مش��كالت 
اقتصادي بيش از گذشته ترديد در جامعه را افزايش داده 
است. مردم منتظر سياستگذاراني هستند كه در مورد 
چند و چون ماجرا با آنها صحبت كند اما نه ديگر خبري 
از معاون اول رييس جمهوري است و نه ديگر معاونان و 
وزرا جز جمالتي معمولي حاضر به اظهارنظر هستند. در 
اين شرايط مردم احتماال نس��بت به اوضاع بي اعتمادتر 

خواهند شد. 
فرمان نوبخت به بانك مركزي 

در س��وي ديگر پايتخت، محمد باقر نوبخت، سخنگوي 
دولت با زباني ديگر تالش كرد تا وضعيت را تحت كنترل 
نش��ان دهد. او با بيان اينكه وقتي چيزي گران شود همه 
فكر مي كنند با خريد آن س��ود خواهند كرد و نوسانات 
بازار ارز ب��ه دليل افزايش خري��د ارز ب��وده، اظهار كرده 
اس��ت: »بانك مركزي اگر به خزانه امريكا هم وصل شود 
با اش��تهايي كه براي تبديل ريال به ارز وجود دارد باز هم 
كم مي آورد. ما نمي خواهيم دنبال اين باشيم كه بگوييم 
مش��كالت وجود ندارد ام��ا برنامه دول��ت در اين زمينه 
مشخص است و اجازه كاهش ارزش پول ملي را نخواهد 
داد.«جدا از اينكه اقتصاد ايران از نظر ساختاري و تاريخي 
چه مش��كالتي دارد، دولت بخش مهمي از اين اقتصاد را 
تشكيل مي دهد و در بازار ارز حتي نقش دولت پررنگ تر از 
برخي بازارهاي ديگر هم هست. سياستگذاران اقتصادي 
كشور در شرايطي كه نياز به اشتغال مساله اصلي جامعه 
كشور شده و رفع مشكل بيكاري به ضرورت مبرم دولت 
تبديل شده، حاال با مشكالت ديگري هم مواجه شدند. در 
دوره اول، فضا اميدواركننده تر بود اما در كابينه دوازدهم 
كه قرار بود به اصطالح اقدامات ايجابي بيشتري از سوي 
قوه مجريه در دستور قرار بگيرد، ناگهان كمبود اعتماد به 
نفس به بدنه وزارتخانه ها رسوخ كرد. دولت بايد با مردم 
روراست باشد و با قاطعيت بيش��تري گام بردارد. اكنون 
تنها سه س��ال و نيم تا پايان كار حسن روحاني به عنوان 
رييس جمهوري باقي اس��ت و او مي تواند با بهره گيري از 
چهار سال و نيم گذشته، اقتصاد كشور را دچار تحول كند. 
دو راه در مقابل او قرار دارد، يا ادامه سياست هاي تاكنوني 
يا تغيير مسير؛ در صورت استمرار رويه گذشته دولت ها، 
تغيير و بهبود وضعيت توقعي بيجا است ولي حتي اگر قرار 
باشد تغيير در رويه و سياس��ت هاي دولت به وجود آيد، 
بدون تغيير در مديران و بدنه تصميم گيران ممكن است؛ 
به عبارت ديگر بدون تغيير نگرش به مسائل، تغيير مسير 

چقدر عملي خواهد شد؟ 

شهرام   معيني

نوبخت: قيمت واقعي دالر 
زير 4 چهار هزار تومان است

محمدباق��ر نوبخ��ت، 
در نشس��ت خب��ري 
سخنگوي دولت: مگر 
در عرض��ه و تقاض��اي 
واقعي ارز چ��ه اتفاقي 
افت��اده ك��ه ارز كاالي 
پرسود تلقي ش��ود؛ اين زياني اس��ت كه پول 
ملي مي بيند و دولت با كاهش ارزش پول ملي 
موافق نيست و اميدواريم اقداماتي را كه بانك 
مركزي در نظ��ر دارد در آينده نزديك اجرايي 
ش��ود. ثبات اقتصادي براي كشور الزم است و 
در چنين مواقعي اگر فردي ارزي هم دارد بايد 
ارايه كند تا بازار كنترل شود. معتقدم با توجه 
به محاسبات موجود بايد قيمت ارز زير چهار 
هزار تومان باش��د. مگر از ابتداي سال تاكنون 
چه اتفاقي افتاده كه نرخ ارز به باالي چهار هزار 
تومان رسيده است جز اينكه تقاضاي كاذب اين 
نظام پولي را برهم مي ريزد. فرض كنيم بانك 
مركزي به موضوع ورود نكند؛ ميزان ارز ناشي 
از صادرات نفتي و غيرنفتي مش��خص اس��ت 
بنابراين بانك مركزي باي��د با قوت به موضوع 
ورود كند و بايد بپذيريم هرجا ثبات اقتصادي 
مورد نياز باشد دولت ورود خواهد كرد و اينها 
همه حباب اس��ت كه بايد بتركد. امروز با يك 
تقاضاي غيرموثر و غيرضروري مواجه هستيم؛ 
به صرف اينكه برخي فكر مي كنن��د اين بازار 
نس��بت به س��اير بازارها بازدهي بهتري دارد. 
گاهي در دولت هاي قبل ت��ا 22 ميليارد دالر 
ارز به بازار وارد ش��د ولي بايد حواس مان باشد 
كه نبايد دنبال افرادي همچون بسم اهلل ها هم 
بگرديم بلكه بايد اقدامات ديگري صورت گيرد 

كه بانك مركزي در حال انجام آن است. 

نگاه سياست گذار

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بند مربوط به يارانه ها در بودجه 97 هنوز نهايي 
نشده است. اين بند به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود كه مجددا به صحن برگشته است. 
محمدرضا پورابراهيمي، در گفت وگو با اعتمادآنالين در خصوص سرنوشت يارانه بگيران 
در سال 97، گفت: بند يارانه ها در بودجه 97 هنوز نهايي نشده است. پيشنهادي به مجلس 
آمد كه عدد يارانه همان عدد قبلي باشد كه صحن مخالفت كرد و 3700 ميليارد تومان در 
كميسيون تلفيق به آن اضافه شد و دوباره برگشت. اما هنوز نهايي نشده است و ظاهرا به 

صحن برگشته كه يك اظهارنظر ديگري شود.

 مجلس و سرنوشت يارانه بگيران 

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري


