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ارز تک نرخی
 تدبیرعبور از پیچ تند اقتصادی 

اعالم موضع رسمی و قاطع دولت در اجرای سیاست تک نرخی کردن 
ارز،  تحقق یکی از وعده های انتخاباتی رییس جمهور است که ایام 
تبلیغــات انتخاباتــی آن را به ملت وعــده کرده بود و اکنون با هدف 
تثبیت اوضاع اقتصادی، تقویت پایه های امنیت ملی و کاستن نگرانی 

مردم و فعاالن اقتصادی،  گام های عملیاتی آن را بر داشــته اســت.
این سیاست جزمی دولت در حوزه اقتصادی پس از آن اتخاذ شد که 
بازار آزاد ارز ایران در چند ماه اخیر در پی فعالیت مایشاء سفته بازان 
پولی و مالی و ســوداگران غیرقانونی ارز و نیز برخی دالیل سیاســی 

دچار تالطم شده بود.
گر چه اعالم چنین سیاســت ضروری از ســوی برخی منتقدان حوزه اقتصادی دولت 
کمی دیرهنــگام می نمایــد اما توجه و ورود قاطعانــه دولت برای بازگرداندن آرامش 
بــه بــازار آزاد ارز ایران که در صورت تداوم تســاهل بــا اخاللگران اقتصادی در این 
بــازار کــه در مدت مذکور پیامدهایی را بــرای دیگر حوزه های اقتصادی – اجتماعی 
و به خصوص در زندگی عادی مردم در پی داشــته اســت، می توانســت دردسر آفرین 

و حتی بحران ساز شود.
برآیند نشست فوق العاده ستاد اقتصادی دولت و تعیین نرخ ثابت 4200 تومانی برای 
داد و ستد هر دالر در بازار آزاد ارز و قاچاق بودن خرید و فروش بیش از این قیمت و 
نیز اعالم دیگر سیاست ها و ابزارهای بازدارنده در مسیر مبارزه با اخاللگران اقتصادی 
و قاچاقچیان ارز می تواند هوشــمندانه ضمن عبور از پیچ تند اقتصادی،  منافذ شــکل 
گیــری اقتصــاد ناســالم را به ویژه در حــوزه عملیات ارزی که در نهایت غالبا با پدیده 

پولشــویی همراه خواهد شد،  مسدود کند.
البته پدیده پولشــویی در کشــورهای متعدد با توجه به نوع ظرفیت و زمینه فعالیت 
اخاللگران اقتصادی متفاوت و بســته به چگونگی فعالیت آنان،  مســتعد ظهور و بروز 
اســت و به همین خاطر منشــاء تولید پول های کثیف هر کشوری درعملیات پولشویی 

می تواند متفاوت و بعضا مشــابه باشد.
قاچاق های ارز، مواد مخدر،  کاال،  آثار و اشیاء تاریخی،  دریافت پورسانت از معامالت 
دولتی و رشوه در اقتصاد بیمارگونه که در آن پدیده داللیسم نیز رشد فزاینده ای دارد، 
می تواند منشــاء تولید پول های کثیف باشــد که یکی از نمودهای عینی و آسان تولید 
این نوع پول ها در بازار غیر قانونی،  قاچاق ارز خواهد بود و به همین ســبب ضرورت 
دارد دولت به منظور خشــکاندن ریشــه مفاســد اقتصادی، مبارزه با قاچاق در اشکال 
گوناگون،  خاصه مقابله با قاچاق ارز را به عنوان یک برنامه محوری و با اتخاذ سیاست 

مشــت آهنین و به دور از تســاهل و تســامح در حوزه اقتصادی پیگیری و اجرا کند.
سیاست ابالغی دولت در موضوع تک نرخی کردن ارز به نظر می رسد ناظر بر تامین 
همین هدف باشــد و دولت در جهت تکمیل مبارزه با زنجیره راهزنان و مفســدان 
اقتصادی ناگزیر اســت سیاســت مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی اسکناس خارجی 
و قاچاق ارز که پتانســیل تولید پول های کثیف را داراســت به عنوان حلقه مکمل این 
زنجیره تعقیب کند که مع االســف تا پیش از تصمیم قاطعانه ســتاد اقتصادی دولت،  

این حلقه مفقوده یکی از کاســتی های نظام اقتصادی ایران بود.
از جمله دیگر عوارض داد و ستدهای غیرقانونی و قاچاق ارز در کشور،  فرار مالیاتی 
فعاالن و سفته بازان پولی،  اخالل در روند سرمایه گذاری های سرمایه گذاران داخلی 
و خارجــی،  تضعیــف نهادهــای مالی،  نگرانی مردم و در نهایت کاهش مشــروعیت 
نظام سیاســی و بی ثباتی کشــور بوده که با اتخاذ سیاســت کنترل نرخ ارز در دولت 
دوازدهم پیش بینی می شــود از بروز چنین پیامدهایی در حوزه سیاســی، اجتماعی 
و بویژه اقتصادی پیشــگیری شــود.بنابراین چنین رویکردی اجتناب پذیر در شرایط 
کنونی سیاسی - اقتصادی،  ایجاب کرد تا سیاست مدیریت نرخ ارز و تک نرخی شدن 
آن با هدف تقویت پایه های اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی اتخاذ شــود.به همین 
منظور متولیان اصلی حوزه اقتصادی دولت در اقدامی پیشــگیرانه و تقابلی نســبت به 
شــکل گیری رانت ها و فســادهای اقتصادی،  سیاســت واحد نرخ ارز را در چارچوب 
یک ضرورت ملی تعریف کردند و فرا خوانده شدن تمامی نهادهای سیاسی- امنیتی 
و قوای سه گانه برای تحقق این هدف از عزم جزم دولت دوازدهم درعمل به وعده 

انتخاباتی رییس جمهوری در تک نرخی شــدن ارز حکایت دارد.
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بار مسئولیت فیلرینگ روی شانه کدام ارگان؟
نهادهای تو در تو بزرگترین شــاخصه سیســتم بروکراتیک ما است. از مبارزه 
با مفاسد اقتصادی گرفته تا بحث فضای مجازی چندین ارگان برای تصمیم 
گیری وجود دارد.محمد کاظمی نائب رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی در 
این رابطه به خبرآنالین گفت: بحث فیلترینگ تلگرام از دی و بهمن بود که 
مطرح شد اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است به هرحال منافع ملی 
ممکن است ایجاب کند اقداماتی انجام دهیم اما اینکه بخواهیم فناوری روز را 
محدود کنیم به نظر می رسد راهکار درستی نباشد. باید به جای محدود ساختن 
مردم را توجیه کنیم. من مخالف فیلتر تلگرام هستم.«وقتی اکثر نمایندگان 
با این فیلتر شــدن مخالف هســتند ســوال اینجاست که چقدر شورای عالی 
مجازی قدرت اجرای تصمیم دارد و چقدر مجلس می تواند با آن مقابله کند؟
کاظمی به این سوال اینگونه پاسخ می دهد: ما مقرراتمان در رابطه با فضای 
مجازی کامل نیست و مشخص نیست حدود و اختیارات شورای عالی فضای 
مجازی تا کجا هست؟ چون ما در این زمینه خال قانونی داریم به هر صورت 
باید این تصمیمات بر اساس قوانین مصوب مجلس اتخاذ شود اما هنوز من 

ندیدم تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته شده باشد.
اما پورمختار اعتقاد دیگری دارد او می گوید: به لحاظ حقوقی اختیار این مسئله 
با شــورای عالی فضای مجازی اســت که از هر سه قوه در آنجا حضور دارند. 
طبیعتا وقتی به نتیجه ای برســند آن هم بر اســاس اخبار موثق برای مضر 
بودن این نرم افزار و سواســتفاده از اطالعات مردم در نظر گرفته خواهد شــد 
و الزم االجرا است.رمضانعلی سبحانی فر از اعضای ناظر در کمیته مصادیق 
مجرمانه به خبرآنالین می گوید: دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و کمیته 
مصادیــق مجرمانــه وظیفه تصمیم گیری در مورد فیلتر شــدن تلگرام را بر 
عهده دارد. اما اینکه این تصمیم گرفته شده است یا خیر هنوز بحثی مطرح 
نشــده اســت  و زمانی هم برای این مسئله تعریف نشده است و نمی دانم این 

تا اخر فروردین از کجا آمده است.
او گفت به هر حال درباره فیلتر شدن تلگرام باید شورای عالی فضای مجازی 
نظر دهد که پیش از عید آنها جلســه ای داشــتند و روابط عمومی این شــورا 
چنین مصوبه ای را رد کرد. سبحانی فر همچنین  می گوید: اینکه مجلسی ها 
با فیلترینگ مخالف هستند درست اما چنانچه شورای عالی فضای مجازی 
تصمیم بگیرد تلگرام فیلتر شود مجلس نمی تواند آن را نقض کند شاید بتواند 

یک طرح تکمیلی ارائه کند. 
جایگزین تلگرام و رصد نهادهای نظارتی

صحبت فیلتر تلگرام که به میان می آید همه می پرسند جایگزینش چیست؟ 
مســئله ای که حتی موافقان فیلتر شــدن تلگرام را هم، به فکر وا می دارد. 
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه 
با بیان اینکه بحث فیلترینگ تلگرام در اختیار شــورای عالی فضای مجازی 
اســت که ریاســت آن را رئیس جمهور به عهده دارد به خبرآنالین گفت: من 
اعتقاد دارم اگر یک پیام رســان داخلی قوی داشــته باشــیم حتما اطمینانش 
برای مردم و ماندگاری و سودش برای مردم خواهد بود لذا الزم است حتی 
فراخوانی بدهیم تا بخش خصوصی وارد میدان شــوند تا چنین پیام رســانی 
تهیه شــود تا بتواند جایگزین آن شــود. بنابراین تا روزی که چنین اتفاقی رخ 

ندهد امکانی برای بستن تلگرام وجود ندارد.او درباره اینکه شائبه رصد پیام 
رسان های داخلی توسط وزارت اطالعات و اطالعات سپاه وجود دارد گفت: 
بر فرض اینکه اطالعات یا اطالعات ســپاه این پیام رســان را رصد کند بهتر 
اســت یا موســاد و ســیا و.. . ؟ من نمی گویم این اتفاق درمورد نرم افزار های 
داخلی وجود دارد اما معتقدم این یک فضا ســازی اســت که از ســوی افراد 
مغرض صورت می گیرد. مگر اطالعات و ســپاه دشــمن این کشــور است. 
متاسفانه ویدئوهایی که  در این رابطه تهیه می شود حتی از سوی مسوولین 
رد باال آدرس غلط دادن است. در ایران اگر قرار بادشد رصدی صورت بگیرد 

باید با اجازه قاضی باشد اما در خارج از کشور این محدودیت وجود ندارد.
وی می گویــد: بــه هر صورت معتقدم باید هرچه ســریعتر این پیام رســان 
داخلی طراحی شــود و اعتمادســازی صورت بگیرد. او در پاسخ به این سوال 
که نرم افزارهایی مانند ســروش چقدر می تواند جایگزین شــود گفت:  این 
نرم افزارهایی که طراحی شــده اســت ایراداتی دارد  که ضعیف هستند و من 
خودم نصب کردم و تعداد زیادی پیام هم به دوستان فرستادم اما همه گفتند 
این ضعیف اســت.رمضانعلی ســبحانی فر به هرحال ما باید تالش کنیم از 
اپلیکیشن های داخلی استفاده کنند اما باید این زمینه فراهم شود تا کاربران 
شبکه های داخلی را انتخاب کنند و این مستلزم آن است که بتواند جایگزین 
شــود مضاف بر آنکه باید نفوذ ناپذیر باشــد به گونه ای که اطالعات کاربران 
مورد سواســتفاده قرار نگیرد از ســوی دیگر صاحبان این نرم افزارها باید به 
گونه ای برنامه را طراحی کنند که موجبات بی اعتمادی نشــود برای مثال 
وقتی موقع نصب از افراد عکس و شــماره ملی و.. . خواســته می شود طبیعی 
اســت که مردم اعتماد نمی کنند و از همان اول فرار می کنند لذا باید اعتماد 
سازی بیشتری صورت گیرد.او درباره اینکه آیا این پیام رسان هایی که امروز 
معرفی می شوند چنین ویژگی دارند گفت اگر این ویژگی را داشت که امروز 

به جای تلگرام این نرم افزارها مورد استفاده قرار گرفته بود.
فیلترینگ راه حل خوبی است؟

تا اسم فیلترینگ می آید یک لیست از وی چت تا فیس بوک و توئیتر جلوی 
چشمانمان صف می بندد حاال سوال این است که آیا این فیلترینگ توانست 
راه درمانی باشــد در محدود کردن مردم در اســتفاده از شبکه های اجتماعی. 
پورمختار به این سوال اینگونه پاسخ داد:  به هر حال برخی افراد که برایشان 
مهم اســت از فیلترینگ اســتفاده کنند با فیلترشکن بار دیگر از این نرم افزار 
اســتفاده خواهند کرد اما دیگران که چندان برایشــان فرقی نمی کند طبیعی 
اســت که با اعتمادســازی می تواند موثر باشــد. اما به هر حال معتقدم ما قبل 
از اینکه به فیلتر کنیم باید پیام رسان های داخلی را به درجه ای برسانیم که 
خود مردم به آن ســمت حرکت کنند. اگر فیلترینگ های قبل جواب نداشــت 
به دلیل ضعف های دولت ها بوده اســت چرا که جایگزینی برای آن طراحی 
نکرده بودند.رمضانعلی سبحانی فر هم گفت: فیلتر در مقطعی صورت گرفت 
و مردم با فیلتر شکن به تلگرام دست پیدا می کردند اما این موجب شد تا مردم 
از فیلتر شکن استفاده کنند و استفاده از فیلتر شکن در واقع راهی است برای 
ورود به ســایتها و  برداشــتن همه محدودیت ها؛ لذا به نظرم به جای رفتن به 
 سمت فیلترینگ باید به سمت تقویت نرم افزار ها و اپلیکیشن های داخلی گام 

برداریم.
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پای�صحبت�های�نسل�قدیم�که�بنشینیم�برخی�می�گویند�»کشور�برای�سامان�یافتن�رضاخان�می�خواهد«�اما�این�روزها�فقط�
پیرمردهای�80-�90ســاله�نیســتند�که�چنین�حرفی�را�تکرار�می��کنند؛�برخی�نخبگان�هم�معتقدند�رئیس�جمهور�شــدن�یک�
نظامی�می�تواند�کشــور�را�نجات�دهد��کما�اینکه�محمدعلی�پورمختار�نماینده�مجلس�نیز�بر�این�باور�اســت�که�یک�نظامی�اگر�

رئیس�جمهور�شــود،�می�تواند�کشور�را�نجات�دهد�
البته�شــمار�مخالفان�دیدگاه�یادشــده�کم�نیســت�و�مواضع�خود�را�نیز�خیلی�صریحی�بیان�می�کنند��ناصر�ایمانی�می�گوید:�
درباره�این�حرف�که�مردم�دنبال�یک�رضاخان�می�گردند،�باید�بگویم�خدا�نکند�که�کشــور�و�مردم�به�اینجا�رســیده�باشــند�که�
یک�دیکتاتور�مســئول�اداره�کشــور�شــود��هیچ�وقت�هم�جمهوری�اسالمی�به�چنین�نقطه�ای�نمی�رسد،�چون�اگر�برسد�دیگر�

جمهوری�اسالمی�نیست�
مشــروح�گفت�و�گوی�این�تحلیل�گر�اصولگرا�را�در�ادامه�بخوانید:

ناصر ایمانی طی گفت و گویی تفصیلی مطرح کرد

دیدگاه اداره کشور به سبک 
رضاخان انحرافی است

امید کرمانی ها
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آقای پورمختار پیش از عید گفت »یک نظامی رئیس جمهور شود،   �
کشــور را نجات می دهد«، این صحبت او بازتاب رســانه ای زیادی 
داشــت. برخی در مخالفت با این دیدگاه می گویند »افراد با ســابقه 
نظامی گری شانســی برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری 
ندارند کما اینکه آقایان رضایی و قالیباف به همین سرنوشــت دچار 
شــدند«، در مقابل کسانی هم هســتند که معتقدند »وضعیت کشور 
به جایی رســیده که مردم دنبال یــک رضاخان می گردند«. آیا واقعا 
جامعــه پذیرای یک فردنظامی یا کســی با ادبیات نظامی گری برای 

اداره کشور است؟
آقای پورمختار اظهارنظر شخصی کرد. او نه در مجلس و نه در جریان های 
سیاســی موثر نیست. بنابراین صحبت هایش هیچ پایه و اساسی ندارد و 
خیلی نباید به آن بها داد چون در هیچ یک از محافل موثر کشور چنین 

بحثی اصال مطرح نشــده و نیست.
اما درباره این حرف که مردم دنبال یک رضاخان می گردند، باید بگویم 
خدا نکند که کشور و مردم به اینجا رسیده باشند که یک دیکتاتور مسئول 
اداره کشــور شــود. هیچ وقت هم جمهوری اســالمی به چنین نقطه ای 
نمی رســد، چون اگر برســد دیگر جمهوری اسالمی نیست. ضمن آنکه 
این مسئله اصال با مبانی نظام جمهوری اسالمی نمی خواند و سازگاری 

ندارد چون ولی فقیه در رأس نظام اســت.
صحبــت از اینکــه یک دیکتاتور بیاید بر کشــور حکومت کند به مثابه 
زدن ریشــه های والیت فقیه اســت؛ چون اگر ولی فقیه عدالت را رعایت 
نکند خود به خود معزول اســت و برکنار می شــود. بنابراین این حرف بی 
معنایی اســت و نمی شــود کسی زیر نظر ولی فقیه رئیس جمهور شود و 
دیکتاتوری کند. حاال شاید منظور این باشد که فرد قاطعی به مقام ریاست 
جمهوری برسد تا با نوع مدیریت خود به هم ریختگی و ناهماهنگی بین 
دســتگاه های اجرایی را برطرف و یک دیســیپلین و نظمی را میان آنها 
برقرار کند تا وقتی رئیس دولت فرمانی می دهد این فرمان به ســرعت 
به اجرا درآید. براســاس این تعریف باید گفت که خصلت یادشــده فقط 
در نظامیان وجود ندارد بلکه غیرنظامیانی هم هســتند که چنین ویژگی 
دارنــد. بــه عبارت دیگر ما نیاز به رئیس جمهوری داریم که تصمیم های 
صحیح را قاطعانه و انقالبی اتخاذ و اجرای دســتورات و فرامین خود را 
مصرانه پیگیری کند. رسیدن به چنین وضعیتی نظامی و غیرنظامی ندارد. 

در بیــن افراد غیرنظامی نیز آدم هایی را با چنین خصوصیتی داریم.
گاهی یک کســی اظهارنظر انحرافی می کنــد و برخی محافل با   �

اهداف خاص سیاسی به صحبت او دامن می زنند و این حرف را رشد 
و نمو می دهند. به نظر من این حرف ها مضر به حال کشــور اســت. ما 
امروز دولت و رئیس جمهور مســتقر داریم که تا ســه سال دیگر در 
این جایگاه هســتند. همه باید کمک کنند تا این دولت موفق و نقاط 
ضعفش برطرف شــود.در سال 1400 چه طور؟ آیا در آن سال مردم 

به یک نظامی یا کســی با سابقه نظامی گرایش پیدا می کنند؟
من نگفتم در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 مردم گرایشی به 
یک فرد نظامی خواهند داشــت یا نخواهند داشــت. صحبت من این بود، 

برای اینکه مردم یک دولت مقتدر را باالی سر خود ببینند احتیاج نیست، 
آن نامزدی که رئیس جمهور می شود حتما قبال سابقه نظامی گری داشته 
باشد. از طرفی دیگر اگر سئوال شود آیا مردم به افراد با سابقه نظامی گری 
گرایش دارند؟ باید بگویم این طور نیست که »مردم معتقد باشند قطعا 
نباید یک فرد با ســابقه نظامی گری رئیس جمهور شــود«. چون شــاید 
فضــا در زمان انتخابات ریاســت جمهوری بــه گونه ای رقم بخورد که 

اکثریت جامعه به کســی با سابقه نظامی گری رأی دهند.
آقای ابراهیم فیاض گفته »اوضاع کشــور شبیه به بعد از مشروطه   �

و اواخر قاجار اســت که ایران وضعیت مناسبی در داخل نداشت و در 
سیاســت خارجی نیز فاقد اعتبار بود، به طوریکه خارجی ها کشــور را 
به ســه قسمت تقســیم کردند اما رضاخان آمد هم به اوضاع داخلی 
را منســجم کرد و هم به ایران در عرصه جهانی اعتبار بخشــید«، نظر 

شما چیست؟
آقای فیاض از این مباحث شــاذ زیاد می فرمایند! گرچه ایران آن زمان 
بــه هــم ریخته بود اما مــردم رضاخان را انتخاب نکردند. یعنی این طور 
نبود که مردم در آن مقطع تاریخی به فرهنگی رســیده باشــند که باید 
یک فردی با چنین خصوصیاتی شــاه کشــور شــود و بهترین فرد برای 

قرار گرفتن در چنین جایگاهی رضا میرپنج اســت!
انگلیســی ها رضاخان را براســاس اهداف خودشان در صدر اداره کشور 
گذاشتند، برای اینکه می دیدند ایران دچار از هم گسیختگی درونی است 
و تأمین منافع انگلیس سروســامان یافتن اوضاع داخلی ایران را ایجاب 
می کند؛ بنابراین رضاخان را ســر کار آوردند اما وقتی دیگر منافع شــان 
را تأمین نکرد او را کنار گذاشــتند. حاال با این اوصاف صحبت از اینکه 
االن مردم ایران در همان وضعیت هســتند توهین آمیز اســت. ضمن 
آنکه مردم انتخاب می کنند، نه قدرت های خارجی که بخواهند رضاخان 
را ســرکار بیاورند.در مجموع مردم در فضایی نیســتند که در انتخابات 
ریاســت جمهــوری به یک دیکتاتــور رأی دهند. نظام والیت فقیه هم 
اصال اجازه چنین کاری را نمی دهد. البته اگر منظور آن اســت که مردم 
به روی کارآمدن رئیس جمهوری مقتدر در انتخابات ریاست جمهوری 
1400 گرایش دارند تا امور کشور را به سرعت و با قاطعیت مطلوب کند؛ 
ایــن اتفاق خوبی اســت که نمی تــوان آن را رد کرد. یعنی فردی از یک 
جناح سیاســی یا بدون خط مشــی های مشخص سیاسی روی کار آید و 
آنقدر توانایی اجرایی داشــته باشــد که بتواند کشور را خوب و با قاطعیت 
اداره کند و از هم گســیختگی میان دســتگاه های اجرایی را از بین ببرد.

پس شــما این تحلیل را که حتما باید یک نظامی ســرکار بیاید تا   �
کشور نجات پیدا کند، رد می کنید؟

بله! این حرف توهین به مردم است که فرهنگشان به این سمت رفته که 
دیکتاتور می خواهند؛ در ثانی مبانی این اتفاق با جمهوری اسالمی سازگار 
نیست. اگر منظور این است که مردم به نقطه ای ممکن است برسند که 
رئیس جمهوری مقتدر بخواهند، این حرف خوبی است که اگر تا 1400 
چنین تمایلی داشــته باشــند از میان کاندیداهای آن زمان فرد مقتدری 

را انتخاب می کنند تا بتواند کشــور را به خوبی اداره کند.
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 سیلی دالری نمایندگان مجلس به سیف؛

جنجال ارزی در بهارستان

آرین افخمی 

طی ماه جاری، صحن علنی مجلس شاهد جنجال بر سر دالر و نواسانات 
ارز بــود و نماینــدگان در اعتراض بــه این وضع آن چنان در صحن پیش 
رفتنــد و بــه رئیس کل بانک مرکــزی هجمه کردند که نزدیک بود آش 
شــور شــود؛ اما فضا کنترل شــد و ماجرا فیصله پیدا کرد. برای برخی 
ناظران جلســه علنی آن روز مجلس در فضای مجازی این ســوال پیش 
آمده بود که آیا نمایندگان هم حساب ارزی داشتند که اینچنین به دولت 

معترض شده بودند؟
»ترجیح خود من...  دوســتان ترجیح خود من... « دیگر صدای ســیف 
قطع شــد؛ در حالی که جمعیت زیادی از نمایندگان مقابل تریبون جمع 
شــده بودند، صدای الریجانی از بلندگوهای مجلس به گوش می رســید؛ 
»بفرمایید ســر صندلی هایتان، آقای وقف چی، آقای یوسفیان بفرمایید«، 
»نه!آقای ســیف شــما تشریف داشته باشــید«، »آقایان نظم را رعایت 

کنید« و....
این گوشه ای از حاشیه ای بود که روز سه شنبه 21 فروردین ماه صحن 

علنی بهارســتان را تحت تاثیر قرار داد. ماجرا از اختالفات میان دولت و 
مجلس بر ســر موسســات مالی و اعتباری و بعد از آن نوسانات ارز شروع 
شد. ولی اهلل سیف به درخواست هیات رئیسه مجلس راهی بهارستان شد 
تا گزارشش را درباره حواشی ارز از بلندگوی مجلس به گوش نمایندگان 
ملت برساند. اما همان هایی که چندی پیش در اعتراض به تعویق افتادن 
سوال از رئیس جمهور در سکوی هیات رئیسه بست نشسته بودند؛ این بار 
به ســمت تریبون رفتند تا مانع صحبت های او شــوند. هرچند با وساطت 
هیات رئیســه و تعداد دیگری از نمایندگان آرامش به صحن بازگشــت، 
اما چه شــد که این همه ابراز احساســات از سوی نمایندگان شکل گرفت 
و برخی در فضای مجازی این ســوال را پرســیدند که آیا نوســانات بازار 

نمایندگان را هم متضرر کرده اســت؟
من دالر ندارم!

فقط کافی اســت یک بار فیلم های حواشــی روز سه شنبه مجلس را مرور 
کنیم قطعا در این میان یک نفر بیشــتر از همه جلب توجه می کند؛ یک 
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روحانی  که دســتش را به طرف ســیف گرفته و برای او  خط و نشــان 
می کشــد. چند دقیقه بعد از انتشــار این فیلم بازار شــایعه داغ شد. عکس 
او دســت به دســت می شــد و برخی مدعی بودند که او حساب ارزی دارد 
و حاال نوســان بازار به جای ســود متضررش کرده و همین موضوع باعث 

شــده تا از کوره در برود.
او کــه نامش »احد آزادیخواه« اســت و مــردم مالیر را در مجلس دهم 
نمایندگی می کند، در پاســخ به این ســوال که چرا مقابل تریبون رفتید، 
به خبرآنالین گفت: به محض اینکه ایشــان دعوت شــد تا صحبت کند، 
من و نمایندگانی که مانند بنده اعتراض داشــتند به ســمت تریبون رفتیم 
تــا اجــازه ندهیــم او صحبت کند. چرا که با وجود این مشــکالت، دیگر 
وقت آن اســت که خود رئیس جمهور بیاید و به نمایندگان توضیح دهد 
و یا حداقل معاون اول او توضیح دهد. اگر آقای ســیف توان داشــت که 
وضعیت به اینجا نمی رسید. توضیحات او هم اتفاقا اثبات کننده نظر ما بود.
او به شــایعه ها درباره حســاب ارزی و خرید دالر هم واکنش نشــان داد و 
گفــت: مــن اصــال نه دالر دارم و نه در این مدت دالری خریده ام. به جز 
یک مرتبه که به ســفر حج عمره مشــرف شــدم و از طریق بانک سهمیه 
دالرم را گرفتــم، نــه یــک دالر از جایی گرفته ام و نه یک دالر در جایی 

دارم و نه حســاب ارزی دارم.
تیغ فشار مردم و انتقال اعتراض ها

حســینعلی حاجی دلیگانی از زمره نمایندگانی اســت که در اغلب مباحث 
نظر مخالف دارد و اگر بنا به شــمارش باشــد، تعداد نطق های مخالفش با 
فاصلــه زیادی از تعــداد موافقت هایش قرار خواهد گرفت. او که نماینده 
مردم شــاهین شــهر و میمه اســت، درباره علت اعتراض به سیف گفت: 
نمایندگان نشــان دهنده نبضی هســتند که در جامعه می تپد و از آنجایی 
کــه نبض جامعه از نوســانات بازار تند می زنــد، نمایندگان به دنبال این 
بودند که ســریعتر تصمیمی گرفته شــود. اما اراده ای از دولتی ها دیده 
نشــد و با توجه به پیامک ها و تماس هایی که موکلین مان با ما داشــتند 
و نســبت به عملکردخود آقای ســیف حساسیت داشتند؛ ما نیز نظر مردم 
را منتقل کردیم. چراکه آقای ســیف عملکرد خوبی نداشــتند و مدیریت 

ایشان مدیریت بحران نبود.
وقتی از حاجی دلیگانی پرســیدیم چه چیزی باعث شــد به سمت تریبون 
بروید؟، گفت: آقای ســیف حرف های تکراری می زد و تصمیم نداشــت 
کوتاهی هــا را بپذیــرد و عذرخواهی کند. او گفت: »در بحث موسســات 
مالی واعتباری موجب شــد باالی 10 الی 12 میلیارد به خزانه ضرر وارد 
شود که بخشی را پول چاپ کردند و بخشی را از خزانه برداشت کردند و 
بقیه هم هنوز پرداخت نشــده اســت. او همچنین نزدیک عید معاون خود 
را بازنشست می کند و نزدیک یک میلیارد و دویست میلیون تومان به او 
می دهد و هنوز یک ماه نشده آن را به کار دعوت می کند. کوتاهی دیگر 
او درباره مســئله ارز بود که باعث شــد ما عصبانی شــویم و به او اعتراض 
کنیم؛ البته خود نمایندگان کنترل کردند و مســئله خاصی پیش نیامد.«

وقتی پای ســود و ضرر به میان آمد، او در پاســخ به این ســوال که چقدر 
دالر داریــد؟، گفــت: من نه حســاب ارزی دارم و نــه یک دالر خرید و 

فروش کرده ام.
دالر دارم اما حساب ارزی ندارم!

سیدحســن حسین شــاهرودی از دیگر نمایندگانی است که حضورش در 
زمان شــدت گرفتن جدال میان بهارســتانی ها و سیف به چشم می خورد. 
وقتی از او درباره علت اعتراضش پرســیدیم، تلقی دیگری از حضورش 
در جمع معترضین به سیف عنوان کرد و گفت: درست است که به دولت 
و شــیوه کار رئیس بانک مرکزی انتقاد دارم اما رفتم تا بتوانم به ماجرا 
فیصله بدهم؛ چراکه معتقد بودم باید آقای سیف صحبت هایش را مطرح 

کند و اصال معتقد به آن شــیوه اعتراض نبودم.
او در پاسخ به این سوال که دالر دارد یاد نه؟، گفت دالر دارم، اما حساب 
ارزی نــدارم، چــون اعتمــاد ندارم. دلیل این بی اعتمادی هم آن اســت 
که بانک مرکزی بخشــنامه ای دارد که دالر ســپرده گذاری شــده یا به 
حداقل قیمت تبدیل می شــود و یا اصال دالر را به ســپرده گذار نمی دهند. 
البته دالرهایم آنقدر نیست که نیاز به حساب داشته باشد در حد مصرف 

ســفرهایی که برایمان پیش می آید، است.
محمدجــواد جمالــی نماینده مردم فســا هم درباره چند و چون جدال آن 
روز مجلــس گفت: با اقای پزشــکیان از جلســه هیــات نظارت بر رفتار 
نمایندگان می آمدیم که دیدم  صحن متشــنج اســت؛ ســریعا خودمان 
را بــه تریبون رســاندیم تــا بتوانیم ماجرا را فیصله دهیــم. باید مراقب 
اعتراض هایمان باشــیم تا خدایی نکرده رفتاری اتفاق نیفتد که در شــان 

مجلس و دولت نباشد.
سیف را نزدم!

یکی از نمایندگان بود که بســیار معترض و عصبی مقابل ســیف ایستاده 
بود و صحبت می کرد. از آنجایی که پیش از این ســوال از رئیس جمهور 
را کلید زده بود؛ چهره اش برای خبرنگاران آشــنا بود. به محض اینکه 
درباره چند و چون ماجرای اعتراض از او پرســیدیم گفت من ســیف را 

نزدم و تکذیب می کنم!
علی وقف چی گفت: ما هیچ درگیری با آقای ســیف نداشــتیم و معتقدم 
درگیری فیزیکی در شان نمایندگان نیست. جدا به تکریم متقابل اعتقاد 
دارم، لــذا بــا تمــام انتقاداتی که داریم و ضمن اینکه از مطالباتمان کوتاه 
نمی آییــم، امــا احترام زیادی هم برای دولتمردان قائل هســتیم. لذا از 
همین جا شــایعاتی مبنی بر درگیری فیزیکی میان خود و آقای ســیف را 
تکذیــب می کنــم و هیچ گاه به خودم اجــازه نمی دهم که چنین رفتاری 

داشته باشم.
نماینده زنجان در پاســخ به اینکه چرا به ســمت تریبون رفت، گفت: ما 
حرفمان این بود که آقای سیف به اندازه کافی صحبت کرده و باید اجازه 
بدهند خود رئیس جمهور به عنوان مسئول امور اجرایی کشور بیاید و به 

سواالت ما پاسخ بگوید.
او دربــاره اینکــه خــودش هم دالر دارد یا نه؟، گفت: من خوشــبختانه 
پــول اضافــی نــدارم کــه بخواهــم آن را بــه دالر پس انــداز کنم! 
 خــدا شــاهد اســت کــه حتــی یــک دالر هــم نــه خریــده ام و نه

 فروخته ام.
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اگر نیمی از عزم و همتی که در مســؤوالن برای  
فیلترینــگ شــبکه های اجتماعــی و پیام 
رســان ها وجــود دارد، دربــاره »آب« 
موجــود بود، اینک با مقوله ای به نام 

»بحران آب« مواجه نبودیم.
طبق اطالعات منتشــره، در ســال 
آبــی جاری تنها 3 اســتان ایران، 
شــاهد نزوالت آســمانی باالتر از 
میانگین دراز مدت داشته اند )آذربایجان 
غربی،آذربایجان شــرقی و اردبیل(؛ بقیه استان ها 
درگیــر دامنــه ای از کم آبی و بی آبی هســتند و 
حجم آب برخی ســدها 90 درصد کاهش داشــته 
است.اگر اوضاع آبی کشور به همین شکل کنونی 
ادامــه یابــد، چندین اتفاق زنجیره ای می افتد که 
می تواند وضعیت تاریخی و تمدنی ایران را تحت 

الشعاع قرار دهد:
در مرحله اول، بخش های مرکزی ایران، 
از مــرز کم آبــی عبور می کند و به بی 

آبی می رسد و در فاز بعدی، این بحران به مناطق 
غیرکویری هم تسری می یابد.با کاهش منابع آب، 
تنش های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی تشدید 
می شود. بدین معنا که که دوران کم آبی، درگیری 
بر ســر ســهم آب، اوج می گیرد کما این که از هم 
اکنون طلیعه آن را شاهد هستیم. در چند ماه اخیر، 
شاهد آن بودیم که برخی کشاورزان اصفهانی که 
زمین هایشان دچار کم آبی است، چندین بار خط 
انتقــال آب از اصفهــان به یزد را مورد حمله قرار 
داده و حتــی با نیروهای امنیتی هم درگیر شــده 
اند. از آن ســو، مردمان چهارمحال و بختیاری و 
خوزستان نیز با انتقال آب از استان های خودشان 

به بخش های مرکزی کشــور مخالفت می کنند.
 ایــن وضعیــت، به طور ملموســی، اتحاد ملی را 

الشــعاع قــرار می دهــد و از تحــت 
مردمی کــه در روزهــای 
ســختی مانند دوران 
جنــگ تحمیلی، در 
کنار هم ایســتاده 
بودنــد، جماعتــی 
می ســازد که اینک 
هــم  روی  در  رو 

جلوی فروپاشی را بگیریم
جعفر محمدی
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ایســتاده و آب را از هم دریغ می کنند. این نگران 
کننده ترین نوع رابطه در میان بخش های مختلف 

یک ملت است.
کمبــود آب، فقــط در بخش کشــاورزی متوقف 
نمی شــود و بخش صنعــت را نیز در بر می گیرد. 
بسیاری از صنایع آب بر مانند فوالد که در مناطق 
بحران آبی واقع هســتند، ناگزیر خواهند شــد از 
ظرفیت تولیدشــان بکاهند. بدین ترتیب شــاهد 
افزایــش بیکاری در بخش کشــاورزی و صنعت 
خواهیم شــد.با تشــدید کم آبی، دولت ها ناگزیر 
می شــوند همــه یا بخش اعظــم منابع آبی را به 
آب شــرب شــهری اختصاص دهند ولی افزایش 
جمعیت از یک سو و کاهش منابع آبی، تأمین آب 
آشــامیدنی را نیز با مشکالت و کمبودهای عدیده 
مواجــه می کند.در آینده ای نزدیک، بســیاری از 
شــهرهای ایران، شاهد ایستگاه های فروش آب 
تصفیه شــده چاه ها خواهند بود. احتمااًل اصفهان 
بزرگ ترین شــهری اســت که در ابتدای صف 
این وضعیت قرار دارد؛ پیشــتر در قم نیز شــاهد 
ایســتگاه های فروش آب بودیم ولی نه به خاطر 
کمبود آب که به دلیل طعم شــور آب شــهری.با 
تشــدید بحران و رســیدن از کم آبی به بی آبی، 
درگیری های انتقال آب، ســالبه به انتفاء موضوع 
می شــود و بــزرگ تریــن مهاجرت های درون 

سرزمینی شکل می گیرد.

بدیــن ســان، مناطق مرکزی ایــران رفته رفته 
از جمعیــت خالــی می شــوند و ســاکنان آن به 
حداقل ممکن می رســد؛ در مقابل، مناطقی مانند 
آذربایجان، لرســتان، کردســتان و شمال ایران 
بــا هجــوم جمعیتی مواجه می شــوند. تهران نیز 
بــه لحــاظ پایتخت بودن، یکــی از مقاصد اصلی 
مهاجرت خواهد بود و این در حالی اســت که نه 
تهران و نه سایر مناطق مهاجر پذیر، برای پذیرش 
ایــن حجم انبوه از جمعیت، آمادگی های زیربنایی 
را ندارند و حتی در تأمین آب اهالی فعلی خودشان 
هم دچار مضیقه اند.با افزایش بهمن وار مهاجران 
تشنه و بیکار شده،  »تنش سکونتگاه« و »تشدید 
بحــران بیکاری«، جای خــود را به »درگیری بر 
ســر منابع آبی« می دهد.همزمــان بحران های 
زیســت محیطی تشدید می شــود و ریزگردها و 
توفان های نمک، پهنه وســیع تری از کشــور را 
در می نوردد؛ فرو نشســت زمین به امری فراگیر 
تبدیل می شــود و با از بین رفتن ســطح پوشــش 
گیاهی در بســیاری از مناطق، بارندگی های گاه 
و بیگاه، تبدیل به ســیل می شوند. در همان حال، 
کاهــش تولیدات کشــاورزی، به کمبــود منابع 
تغذیــه ای دام هــا می انجامــد و بحران تغذیه در 
کشــور فراگیر می شــود. در این گیر و دار کسانی 
کــه می تواننــد، از ایران خارج می شــوند و بدین 
ترتیب، جریان خروج سرمایه های مادی و معنوی 

از کشــور تقویت می شود.اتحاد ملی آسیب دیده، 
انبوه جمعیت کشــاورز و کارگری که بیکار شــده 
اند، کمبود ســرزمین های مناسب برای سکونت 
مردمان مناطق بی آب، تقابل های فرهنگی ناشی 
از مهاجرت های سریع و گسترده، کاهش تولیدات 
کشــاورزی و دامی، تشــدید بحران های زیست 
محیطی، ناامیدی عمومی و بدبینی ناشی از بحران 
آب به حکومت و ناآرامی های ناشی از آن، کشور 
را در برابــر خطرات فرامرزی نیز تضعیف می کند 
و این می تواند در نهایت استقالل ملی را نیز تحت 

الشعاع قرار دهد.
بــی تردید مهم ترین، حیاتــی ترین و راهبردی 
ترین مســأله ایران معاصر، »آب« است ولی گویا 
نه مردم آن را جدی گرفته اند و نه مسؤوالن؛ این 
بــی توجهی همگانــی، نگرانی درباره آب و آینده 

ایران را صد چندان می کند.
ایران در حالی با ســرعت دلهره آوری به ســمت 
فروپاشــی ناشــی از بی آبی می رود که راه های 
علمی و تجربه شــده بین المللی برای جلوگیری از 
رســیدن به وضعیت وحشتناک پیش گفته، وجود 
دارد و اگر مردم و مسؤوالن، کمی درایت و میهن 
دوســتی به خرج دهند، می توانند از همین امروز 
روند کندسازی و توقف ماشین فاجعه - که صدای 
بوق آن می آید - را آغاز کنند؛ به سرزمین مادری 

رحــم کنیم و به خودمان و به فرزندان مان.



گزارش » افق تازه« از معضالتی که گریبان اقتصاد را رها نمی کند

صف کشی 
ارزی
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نوســانات و افزایش نرخ ارز یکي از 
معضالتی اســت که از اواســط دهه 
1380 بــه دالیــل گوناگون و هر چند 
سال یکبار، در اقتصاد ایران اتفاق مي 
افتد. طی ســالیان اخیر ارزش دالر و 
دیگر ارز های خارجی در سطح جهانی 
تغییر نکرده  و تناسب قیمتی آنها حفظ 
شده و این در حالی است که ارزش پول 
ملی کاسته شده و این کاهش ارزش در 
قیاس با ارزهای خارجی خود را نشان 

می دهد.
زمینه هــای بروز بحران های ارزی، در 
اواسط ســال 138٩ در اقتصاد ایران 
فراهم شــده بود که با اخالل در صدور 
حواله هــای ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد 
شــروع به افزایش کــرد. به عبارت 
دیگر، آنچه ســبب کاهش عرضه ارز 
یا به بیان صحیح تر بی پاســخ ماندن 
ســمت تقاضای بازار شد، محدودیت 
و وجــود تنگنا در انتقال ارز بود و در آن 
مقطع کشــور در زمینه صادرات نفت، 
گاز و فرآورده هــای نفتی و محصوالت 
پتروشیمی با محدودیت چندانی مواجه 
نبود. اما تبدیل مشکل ترازپرداخت ها 
به بحران با ورود ســفته بازان به بازار 
رقــم می خورد و این اتفاقی بود که در 
اوایل ســال 13٩0 به صورت گسترده 
به وجود آمد. تحول مهم دیگر تصویب 
کاهــش اختیاری خریــد نفت ایران 
توسط کشورهای واردکننده نفت ایران 
از جانب امریکا و پیوستن اتحادیه اروپا 
به جرگــه تحریم کنندگان نفت ایران 
بود. از ایــن زمان به بعد طرف عرضه 
ارز در بــازار تبدیل به طرف کوتاه بازار 
شــد. از سوی دیگر انتشار اخبار مبنی 
بر تحریم های جدید تقریبا سفته بازان 
را به اطمینــان از کاهش ذخایر ارزی 
رســانید که سبب تشدید فعالیت های 

سفته بازی شد.
افزایش مداوم نــرخ ارز در بازار آزاد 
در کنــار چشــم انداز منفــی از آینده 
تحریــم، درآمدهــای ارزی و ذخایر 
ارزی کشــور، گسترش فضای رانت، 
افزایش فشــارهای تورمی و کمرنگ 
اظهارنظرات  تاثیرگــذاری  شــدن 
مقامات مســوول بر انتظارت فعاالن 
بازار و تصویب تحریم جدید اتحادیه 
اروپا در خصــوص تحریم خرید نفت 
از ایــران نیز در این مــورد تاثیرگذار 
بودند. اکنون نیز شرایط موجود بسیار 
متفاوت از دوره های قبل نیست. پایین 
بــودن بازدهی طرح های تولیدی و در 
نتیجــه کاهش ســرمایه گذاری ها به 
علت فضای نامناســب کسب و کار و 
همچنین رکود در بخش ســاختمان و 
کافی نبودن منابع دولت در عرضه ارز، 
آینــده مبهم از وضعیت برجام و اینکه 
کشــورهای اروپایی و طرف امریکایی 
چه سیاســت هایی را پیگیری می کنند 
و انتظارات فعالین اقتصادی از کســب 
سود باال ناشــی از افزایش قیمت ارز 
باعث شــده تا منابع به سمت بازار ارز 
روانه شوند و در نتیجه شاهد افزایش 
قیمت در بازار ارز باشــیم.طی ماه ها 
و بــه خصوص هفته هــای اخیر بازار 
ارز  داغ تریــن روزهای خود را تجربه 
کــرد به طوری کــه نرخ ها به صورت 
لحظه ای تغییر می کرد و مردم پشــت 
در صرافی ها صف می کشیدند.آنچه در 
این خصوص عجیب به نظر می رســید 
ایــن  بود که مقامــات واکنش خاصی 
به این افزایش ها نشــان نمی دادند و 
رییس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد 
این افزایش نرخ ها طبیعی اســت و به 
زودی نرخ ها در بازار کاهشی می شود .
اظهارات بی اســاس مسئولین و عدم 

واکنش مناسب به نوسانات ارز از سوی 
آن هــا این تصــور را در ذهن پرورش 
می دهــد که گویی مقامــات بلندپایه 
کشــور نمی داننــد نــرخ ارز یکی از 
شاخص های اصلی و تاثیرگذار بر بازار 
اقتصاد داخلی کشــور است و می تواند 
کمک شایانی در جهت رشد اقتصادی 
کشور باشد  چرا که تبادالت تجاری را 
رونق می دهد و با ارزآوری در کشــور 
می تواند منجر به سرمایه گذاری های 
بیشتری در کشــور شود . افزایش در 
نرخ های ارزی می تواند باز هم حضور 
سرمایه گذاران را در بازارهای داخلی 

ایران به عقب بازگرداند.
 نوســانات نرخ ارز می تواند تمام بازار 
اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار 
دهد و افزایــش در نرخ های بازار ارز 
می تواند نرخ های باالی تورم در کشور 
را موجب شــود و این در حالی اســت 
کــه دولت یازدهــم  یکی از مهمترین 
دســتاوردهای خود را کاهش و ثبات 
تورم می داند. دولــت کنونی از زمان 
روی کار آمــدن همواره در پی آن بوده 
قیمت هــا را در بازار کاهش دهد و نرخ 
ارز را نیــز در حد ثابتــی نگه دارد. اما 
اکنون  جهش ارزی  در کشــور تکرار 
شــده و اثرات مخرب خود را به دنبال 
خواهد داشت زیرا نرخ ها به هیچ عنوان 
به مقدار اولیه خود بازنخواهند گشت.

به زودی قیمت های داخلی با افزایش 
روبه رو خواهند شــد و مشخص است 
که عواقب آن را مردم به خصوص قشر 
ضعیف جامعه متحمل می شوند. آن چه 
روشن است این واقعیت است که  زیان 
اصلی در ایــن خصوص به مردم وارد 
می شــود. افزایش قیمت ارز می تواند 
منافــع دولت را تامیــن کند  و دولت با 
افزایش نرخ ها می تواند ارز را با قیمت 
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بیشــتری به فروش برساند و به این 
صورت سود بیشتری نصیب خود کند.

درنهایــت و پس از ماه ها نوســانات 
ارزی، از ۲1 فروردین ماه سال جاری، 
بانک مرکزی نرخ ارز را که قیمت آن در 
روزهــای آخر لحظه ای تغییر می کرد و 
به بیش از 6000تومان افزایش یافته 
بــود، تک نرخی و 4۲00تومان اعالم 
کرد که محمد باقر نوبخت ســخنگوی 
دولت درخصــوص روند انتخاب نرخ 
4۲00 تومــان ارز گفت: نکته که وجود 
دارد این اســت که چرا 4۲00 تومان 
برای نرخ دالر انتخاب شــد، در جلسه 
ســتاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی 
ارائه شد و همه افراد مبنای نظری شان 
را گفته اند، عده ای با مفروضات و مبانی 
نظری پیشنهاد می کردند قیمت دالر را 
در حد 3٩00 تا تومان 3٩50 بگذاریم 
کافی است، عده ای مبانی محاسباتی 
شــان این بود که اگــر مثال 4500 یا 
4600 بگذاریــم رقــم مطمئن تری 
اســت و عده ای همین عدد 4۲00 را 

می گفتند.
نوبخــت ادامــه داد: در نهایت همه 
اســتدالل ها و محاسبات مطرح شد و 
آنچه کــه قابل اجرا و مبانی آن همه را 
قانــع کرد، این بود که با 4۲00 تومان 
می توانیم اقدام را انجام دهیم، ضمن 
اینکــه مدت ها بود که می خواســتیم 
سیاست یک ســان سازی نرخ ارز را 
انجام دهیم، در حال حاضر تقریبا این 
کار صورت گرفته اســت همه نیازهای 
واقعی کشور با رقم 4۲00 پاسخ داده 
می شــود. اقتصاددانان معتقدند دولت 
و بانــک مرکزی می بایســت از بروز 
هرگونه نوســان در بازار ارز جلوگیری 
کنند. هرچقدر نوسانات قیمت ارز باالتر 
باشد، در این حالت نااطمینانی افزایش 

یافته و درنتیجه تصمیم گیری با درجه 
ریســک باالتری صورت می گیرد و در 
جایی که هزینه ریسک باال است، فعالیت 
سرمایه گذار به سختی صورت خواهد 
گرفت.  با توجه به آینده نامشــخص 
برجام و همچنین روابط ایران با دیگر 
کشــورهای اروپــا، مدیریت صحیح 
نــرخ ارز ضروری اســت. تا زمانی که 
دولت و بانک مرکزی راه حل درســتی 
برای  بحران های ارزی نداشته باشند 
تورم و افزایش نااطمینانی در ســطح 
اقتصاد همواره وجود خواهد داشــت و 
با یک خبر یا تلنگر بازار آشــفته خواهد 
شد. چه کســی می تواند این واقعیت 
را انکار کند که اقتصاد کشــور در رکود 
عظیمی دســت و پــا می زند و فعاالن 
تولیدی کشور بخش عظیمی از بازار را 
از دســت داده اند، بخشی از مواد اولیه 
مورد نیاز فعــاالن تولیدی از خارج از 
کشــور تامین می شود که با باال رفتن 
نرخ ارز باید انتظار این را داشته باشیم 
کــه توان مالی فعاالن بازار برای ادامه 
فعالیت هــای تولیدی شــان صرفه 
اقتصادی نداشــته باشد. همین باعث 
می شــود رکود در بازار عمیق تر شده 
و از رشــد اقتصادی مورد انتظار دولت 
دورتر شــویم. مسئولین به جای آنکه 
اقدام به کنتــرل نرخ تورم کنند، تنها 
آن را سرکوب می کنند و با این سرکوب 
به رکود در اقتصاد نیز دامن می زنند.در 
این شرایط بنگاه های تولیدی ما امکان 
تولیــد ندارنــد و هزینه های مالی آنها 
بســیار باال رفته است. بنابراین دولت 
به دلیل به کارگیری سیاست نادرست 
ســرکوب قیمت ها به زیاندهی فعاالن 

تولیدی دامن زده است.
به نظر نمی رسد اعالم تک نرخی شدن 
ارز به ســرعت بر کاهش قیمت کاالها 

تاثیــر بگــذارد. در حالی که نرخ دالر 
در روزهای گذشــته بــه باالترین حد 
خود رســیده بود، بازار تحت تاثیر این 
افزایش قرار گرفت؛ به طوریکه برخی 
فروشــگاه های خود را تعطیل کردند و 
برخی هم خرید و فروشــی نداشتند. 
فروشــگاه هایی هم که همچنان اقدام 
به مبادلــه کاال می کردند، مدت زمان 
زیادی از افزایش نرخ دالر نگذشته، با 
این توجیه، قیمت های خود را افزایش 
دادند.اجناســی که با دالر وارد کشــور 
می شــوند، متاثر از افزایش قیمت دالر 
هســتند. اگر قیمت دالر به ثبات برسد، 
بازار معمــوال به حالت عادی برمی گردد 
اما وقتی روند صعودی باشــد، شــاید 
قســمتی از فروشندگان از این که کاالی 
خود را بفروشــند و دیگر نتوانند وارداتی 
به آن تعداد داشــته باشد، نگران  شوند و 
بنابراین از فروش کاال امتناع کنند. همان 
گونه که اشــاره شد نوسان و گرانی ارز 
بخصوص دالر بر روی بسیاری از بازارها 
تأثیر مســتقیم و غیرمستقیم دارد. رشد 
نــرخ ارز عالوه بــر تأثیر بر کاالهایی که 
به صــورت واقعی از ایــن گرانی تأثیر 
می پذیرنــد بهانــه ای نیز برای رشــد 
محصوالتی می شــود که یا هیچ ارتباطی 
با رشــد نرخ ارز ندارند یا تأثیر بســیار 

ناچیزی می پذیرند. 
بــه عنوان مثال طبــق گفته ی رئیس 
شورای تأمین کنندگان دام زنده، خرده 
فروشــان به بهانه نوسان نرخ دالر در 
ســطح عرضه گوشــت گرانی ایجاد 
کردنــد در حالی که هیچ نوع افزایش 
قیمتی در ســطح عمده فروشی وجود 
نداشته اســت.گرانی قیمت گوشت 
ارتباطــی به وضعیت تولید ندارد، چرا 
کــه هم اکنــون در تأمین و توزیع دام 
زنده و الشــه مشکلی نیست.همچنین 
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رئیس فدراسیون واردات معنقد است: 
بر اســاس آمار در روزهای اخیر، نرخ 
ارز با افزایــش روبه رو نبوده و تقریباً 
به ثبات نســبی رســیده است اما اگر 
قیمت هفته های گذشته را مد نظر قرار 
دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شــده 
و ایــن افزایش در بخش ها و مواردی 
واردات را تحــت تأثیر قرار خواهد داد 
که از جمله آنها بخش خودرو اســت.

وی افــزود: واردات خودرو در بخش 
تعرفــه، هزینه هــا و آن مواردی که به 
بخــش دولتی ارتبــاط دارد بر مبنای 
ارز مبادله ای در نظر گرفته می شــود و 
بخش های دیگری مثل خرید بر مبنای 
ارز آزاد محاســبه می شود، طبیعتاً هر 
یــک از بخش ها تأثیر مســتقیمی بر 
افزایش قیمت خودرو خواهد گذاشت 
و افزایش نرخ ارز که در چند وقت اخیر 
اتفــاق افتاده بر باال رفتن قیمت نهایی 
تأثیر خواهد گذاشــت، مسأله ای که 
متأسفانه نمی تواند برای واردکنندگان 
مطلوب باشــد.رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی نیز از افزایش حدود 6 درصدی 
قیمــت لوازم خانگی به دنبال افزایش 
نــرخ دالر در هفته های اخیر خبر داد و 
تصریح کرد کــه این افزایش قیمت، 
رکود در بازار را تشــدید خواهد کرد. 
محمد طحان پور گفت: قیمت کاالهای 
مواد اولیه تولید داخل مثل فوالد، مس و 
محصوالت کارخانه های مادر افزایش 
یافته اســت و تولیدکنندگانی که این 
مواد را خریداری می کنند می گویند به 
دلیل باال رفتن قیمت مواد اولیه مجبور 

هستند که کاالهایشان را گران کنند.
کارشناســان اقتصادی معتقدند اگر 
اقدام دولت و بانک مرکزی برای کنترل 
بازار چند هفته زودتر انجام می شــد، 

بحران ارز طی چند روز حل می شد.

پیش از این نیز در هر یک از دوره های 
روســای جمهور پیشــین این مدل 
بحران هــای ارزی یک یا دو بار تجربه 
شد؛ به گونه ای که در دولت دهم وضع به 
جایی رسید که طی چند هفته قیمت ارز 
به صورت ساعتی افزایش می یافت.در 
روزهای اخیر شــاهد بودیم که دوباره 
بازار ارز با بر هم ریختگی هایی مواجه 
بود که به نظر می رسد اگر بانک مرکزی 
در این مورد فعال تر و ســریع تر عمل 
می کرد، این امکان وجود داشــت که 
بحران بازار ارز طی مدت کوتاهی حل 

شود.
اما نکته قابل تامل که این روزها بسیار 
شــنیده میشود این اســت که دولت 
موافــق افزایش نرخ ارز بوده اســت 
چرا کــه منبعی برای جبران کســری 
بودجه به شمار می رود و واکنش نشان 
ندادن بانک مرکزی به افزایش قیمت 

ارز عمدی بوده است.
شــرایطی که بر بازار ارز کشور حاکم 
بود موجب شد دولت با توجه به کسب 
درآمد بپردازد و بخشــی از کســری   
بودجه  اش را پوشــش دهد. از این رو 
دولت تمایلی به کاهش نرخ ها در بازار 
نداشت. عده ای نیز می گویند اگر دولت 
توانایي کنترل بازار ارز را داشــت چرا 
زودتر از این به یاري این بازار نشتافت 
و اکنون که قیمت ارز را با یک جلســه 
کنترل کرده اســت، چــرا درآمد خود 
که ناشــي از افزایش قیمت ارز است 
را اعالم نمي کند.حســن  روحانی در 
شــرایطی مســئولیت دولت یازدهم 
را پذیرفــت که معتقد بــود افزایش 
ناگهانی نرخ دالر در اواخر دولت دهم 
هیچ گونه توجیهی نداشــته و با تدابیر 
مناســب اجازه نمی دهد اقتصاد کشور 
شــاهد بی ثباتی های نرخ ارز شــود.

افزایــش قیمت دالر اگر برای دیگران 
سودی نداشته باشد برای دولت سود 
دارد چرا که باعث افزایش درآمدهای 
دولت می شود و همگان شاهد بودند که 
قیمت دالر که در بودجه ســال جاری، 
3500 تومــان تعیین شــده در آغاز 
ســال ٩7 قیمت دالر به بیش از6 هزار 
تومان رســید.منتقدان می گویند آنچه 
که اهمیت دارد این است که اگر دولت 
توانایی کنترل بازار ارز را داشــت چرا 
زودتر از این به یاری این بازار نشتافت 
و اکنون که قیمت ارز را با یک جلســه 
کنترل کرده اســت، چرا درآمد خود که 
ناشــی از افزایش قیمت ارز اســت را 
اعالم نمی کند.اگــر دولت عمدی در 
افزایش نرخ ارز نداشته است، درآمد 
ناشــی از باال رفتن ناگهانی قیمت ارز 
را بــه صورت یارانــه در اختیار مردم 
قرار دهد؛ هرچند پیش بینی می شــود 
این درآمد به ســمت درآمدهای جاری 
دولت روانه شــود.به نظر می رســد 
اقتصاد کشور به بیماری مبتال شده که 
گویــی راه  چاره ای ندارد و یا اگر دارد 
مســئولین به فکر درمان آن نیستند.  
بحران در شــرایط اقتصادی کشور به 
امری طبیعی تبدیل شــده که هر چند 
وقت یک بار به نحوی خود را نشــان 
می دهــد و برای مدتی ذهن ها را درگیر 
خــود می کند و در نهایت بدون این که 
درمان شــود آن بحران نادیده گرفته 
شده تا بحران بعدی روی خود را نشان 
دهد. درنهایت کســانی که بیشترین 
آســیب را از بی تدبیری های همیشگی 
مسیولین می بینند مردمی هستند که با 
وجود همه ی این نابســامانی ها انتظار 
 کلیدی را می کشــند که قرار است قفل 

همه ی مشکالت را باز کند.
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�اقتصاد�ایران�در�ســال�های��1390-��1370به�طور�متوســط�در�حدود��3.9درصد�رشــد�داشته�است�که�البته�این�رشد�برای�
کشوری�در�حال�توسعه،�رشدی�اندک�محسوب�می�شود��با�شروع�تحریم�های�مالی�و�اقتصادی�از�ابتدایی�دهه��90شمسی،�
متوســط�رشــد�اقتصادی�در�ســال�های��1395-��1390به�حدود�یک�درصد�کاهش�می�یابد�علت�رشــد�اقتصادی�در�دوره�
طوالنی�مدت�بعد�از�ســال�های�جنگ�و�قبل�از�تحریم�ها�را�باید�در�فقدان�عوامل�نهادی�رشــد�اقتصادی�بلندمدت�و�کاهش�
رشــد�اقتصادی�از�ابتدای�دهه��90را�اضافه�شــدن�تحریم�ها�به�مجموعه�عوامل�موجود�دانست��طبق�یک�رابطه�حسابداری،�

آنچه�در�اقتصاد�تولید�می�شــود،�به�مصرف،�پس�انداز�و�مالیات�پرداختی�به�دولت�اختصاص�می�یابد�

پارامترهایی برای تغییر ریل اقتصاد ایران ؛

مسیر سخت  توسعه

مجید سلیمی بروجنی
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براساس آنچه در ادبیات رشد اقتصادی بیان می شود، ایران کشوری است 
که مصداق نفرین منابع اســت. این به آن معنا اســت که اقتصاد ایران به 
دلیل گرفتار شــدن در آنچه مشــکالت نفرین منابع حساب می شود )که 
یکی از مهم ترین عوارض آن، کاهش ســرمایه گذاری در انواع ســرمایه 
اســت(، در میان اقتصادهای با نرخ رشــد بلندمدت پایین قرار دارد.نکته 
با اهمیت تر آن اســت که این متوســط رشد اقتصادی نسبتا پایین در عین 
حال با نرخ رشد بهره وری بسیار پایین همراه بوده است. از این رو، رشد 
اقتصادی ایران عمدتا متکی به انباشــت منابع و عوامل تولید بوده اســت 
و نه رشــد تکنولوژی و بهره وری.این انباشــت عوامل تولید که مهم ترین 
آن سرمایه فیزیکی است، با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی که کم 
و بیش خود را به نوسانات رشد اقتصادی منتقل کرده و به طور مشخص 
با کاهش درآمدهای نفتی، ســرمایه گذاری و به تبع آن، رشــد اقتصادی 

دچار کاهش شده است.
شتاب رشد بهره وری

سیاســت گذاران در اقتصــاد ایــران به منظور ایجاد اشــتغال برای آحاد 
اقتصادی و افزایش ســطح درآمد و اســتاندارد زندگی، بر ضرورت یافتن 
فرصت های بالقوه رشد در کشور تاکید داشته اند. این مهم تنها در صورتی 
دست یافتنی است که رشد بهره وری در اقتصاد ایران شتاب گیرد، متغیری 

که مقدار آن بســیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته است.
بخش بزرگی از این شــکاف از ســطوح پایین بهره وری کل عوامل تولید 
نشات گرفته است. در مقابل، موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، 
فاصله کمتری با مقادیر استاندار آن در کشورهای توسعه یافته دارد. بخشی 
از شــکاف مذکور به دلیل اصطکاک های موجود در بازارهای محصول، 
ســرمایه و نیروی کار اســت که مانع از رسیدن منابع به بخش های مولد 
می شود.براســاس سند چشــم انداز 1404 در چشم انداز 30 ساله، ایران 
کشــوری است توســعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
ســطح منطقه با هویت اســالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و 
با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. منظور از منطقه در این سند، 
26 کشــور اســت که به طور عمده شامل کشورهای خاورمیانه، ترکیه و 
بعضی کشــورهای آســیای میانه و قفقاز است.مهم ترین شاخص برای 
مقایســه این کشــورها، درآمد سرانه اســت. در میان 26 کشور منطقه، 
ایــران از منظــر درآمد ســرانه در رتبه دهم قــرار دارد. در صورت تداوم 
وضــع موجــود در افق 1404 نه تنهــا بهبودی در رتبه ایران )آن طور که 
هدف سند است( حاصل نمی شود، بلکه احتماال ترکمنستان نیز از ایران 
پیشــی خواهــد گرفت و رتبه ایران بــه یازدهم تتزل می یابد.ایران برای 
رســیدن به ســطح درآمد بعضی کشورها نظیر قطر )رتبه 1(، کویت )رتبه 
2( و ترکیه )رتبه 9( در افق 1404 به ترتیب به رشــد اقتصادی ســاالنه 
حداقل 6 درصد در 8 ســال آینده نیاز دارد. به بیان دیگر، ما عمال امکان 
رســیدن به ســطح درآمد سرانه کشورهایی نظیر عربستان، کویت و قطر 
در منطقه را نداریم و برای رسیدن به سطح درآمد سرانه ترکیه به حدود 
 2 درصد رشــد بیشــتر از میزان مورد انتظار فعلی نیاز داریم که ناممکن

 نیست.

چالش سرمایه گذاری
یکی از اصلی ترین موانع رشد اقتصادی، چالش سرمایه گذاری است. این موضوع 
ابعداد مختلفی دارد. همان طور که گفته شد، از سال 1388 تاکنون سرمایه گذاری 
در کشور روند نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال های 
1388 تا 1395 برابر با منفی 3.2 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین 

رشد تشکیل سرمایه طی 50 سال پیش از آن، برابر با 7.1 درصد بود.
صرف نظر از تحلیل علل رکود ســرمایه گذاری طی یک دهه گذشــته، در این 
یادداشــت بر وضعیت فعلی محیط ســرمایه گذاری و چشم انداز آنی آن تمرکز 
می شود. یکی دیگر از ریشه های شکل گیری چالش سرمایه گذاری، مساله تامین 
مالی و دسترســی به منابع مالی اســت. در این زمینه، مشــکالت نظام بانکی و 
ضعف بازار ســرمایه و عدم تنوع ابزارهای تامین مالی، دسترســی به منابع مالی 
را برای بنگاه ها دشــوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده اســت.
بانک های کشور با مشکالتی مانند سهم باالی مطالبات معوق از افراد و شرکت ها، 
بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، کمبود سرمایه، انواع ریسک های 
عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکالت مربوط به ترکیب 
و کیفیت دارایی ها و نیز سهم باالی مستغالت در ترازنامه بانک ها مواجه هستند 

که منجر به کاهش توان تسهیالت دهی و کارایی بانک ها شده است.
عالوه بر بانک ها، بازار ســرمایه نیز با ضعف های جدی مواجه اســت و بسیاری 
از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه ها به حد کافی فراهم نیست. 
بنابراین مشــکالت نظام بانکی و ضعف بازار ســرمایه منجر به افزایش هزینه 
تجهیز منابع برای ســرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی شــده است و این مساله 

یکی از تنگناهای سرمایه گذاری است.
در مورد مساله سرمایه گذاری، یکی دیگر از تنگناهای اقتصاد ایران، سهم اندک 
سرمایه گذاری خارجی است. با وجود تمایل دولت فعلی به جذب سرمایه گذاری 
خارجــی، بنابــر علل مختلف از جمله موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، 
مشکالت ارتباط بانکی با نظام مالی بین المللی و باال بودن ریسک اعتباری کشور، 
سرمایه گذاری خارجی هنوز هم سهم معناداری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد 
ندارد. این در حالی است که اقتصاد کشور در زمینه های مختلف به ویژه توسعه 
زیرساخت های حمل ونقل و بخش هایی مانند نفت وگاز، معدن، صنایع معدنی و 
انرژی های تجدیدپذیر نیاز مبرم به جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد.همان طور 
که گفته شــد، طی یک دهه گذشــته در اقتصاد ایران سرمایه گذاری الزم برای 
دستیابی به رشد اقتصادی باال شکل نگرفته است و در حال حاضر نیز موانع و 
تنگناهای مختلفی برای تجهیز منابع و سرمایه گذاری جدید وجود دارد. بدون 
افزایش نرخ سرمایه گذاری و استمرار آن، امکان رشد اقتصادی حاصل نخواهد 
شد و بدون رشد اقتصادی نیز منابع الزم برای سرمایه گذاری از محل پس انداز 
ملی و منابع دولتی فراهم نخواهد بود.بررسی های صورت گرفته نشان می دهد 
که تغییر ریل اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی باال نیاز به تصمیم های 
ســخت دارد. سیاســت گذار باید در حوزه های پولی، مالی و ارزی یک قاعده 
مشــخصی و هماهنگ را تعریف کند. اصالح ســاختار بودجه می تواند گام های 
اصالحی در سایر حوزه ها را تسریع کند. همچنین تغییر نگرش در سیاست های 
مالی می تواند بستر مناسب برای حصور رشد اقتصادی باال و پایدار را فراهم کند. 

این اقدامات هزینه باالیی برای سیاست گذار خواهد داشت.
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همزمان با آغاز شمارش معکوس براي تولید تجاري و بهره برداري 
از 7 طرح جدید، صنعت پتروشیمي ایران آماده سبقت از عربستان 

ســعودي در تولید و فروش محصوالت پتروشیمیایي مي شود.
همزمــان با تالش هاي گســترده عربســتان ســعودي براي 
ایجاد اختالل در مســیر توســعه صنایع نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشــیمي ایران، پس از بهره برداري از فازهاي جدید پارس 
جنوبي و برابر شــدن تولید گاز در این میدان مشــترک به نظر 
مي رســد حاال نوبت به عربســتان سعودي اســت که طعم تلخ 
شکســت از ایران در بازار پتروشیمي را تجربه کند.سال گذشته 
با بهره برداري از فاز ســوم توســعه پتروشیمي پردیس ظرفیت 
تولیــد محصوالت پتروشــیمي و پلیمري ایران به 64 میلیون تن 
افزایش یافت و همزمان با این افزایش ظرفیت، تولید محصوالت 
پتروشــیمیایي کشــور هم با ثبت یک رکورد جدید در تاریخ 50 
ســاله صنعت پتروشیمي ایران با افزایشي حدود سه میلیون تني 
نسبت به سال ٩5 از مرز 53 میلیون تن عبور کرد.بر این اساس 
براي ســال ٩7 شرکت ملي صنایع پتروشــیمي از برنامه ریزي 

براي تولید حدود 63 میلیون تن محصول پتروشــیمي و پلیمري 
بــه عنوان خوراک بین مجتمعي و قابــل عرضه به بازار داخلي و 
خارجي خبر داده که در صورت تحقق این وعده عمال با ثبت یک 
رکورد جدید، تولید پتروشیمي ایران امسال حدود 10 میلیون تن 
افزایش مي یابد.از سوي دیگر هم اکنون ظرفیت تولید محصوالت 
پتروشیمي عربســتان سعودي حدود 75 میلیون تن برآورد شده 
که پیش بیني مي شــود امســال دست کم با بهره برداري از پنج 
طرح عظیم و دو طرح توسعه داخلي درون مجتمعي ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمي ایران با عبور از مرز 75 میلیون تن عمال از 

عربستان در بازار پتروشیمي منطقه سبقت بگیرد.
جزئیات راه اندازي 5 طرح جدید پتروشیمي اعالم شد

در شرایط فعلي آخرین مراحل ساخت و راه اندازي پنج طرح عظیم 
پتروشیمي شــامل متانول کاوه به عنــوان بزرگترین طرح تولید 
متانول جهان، فاز اول پتروشیمي بوشــهر، پتروشــیمي مرجان، 
پتروشــیمي لردگان، فاز دوم توســعه پتروشــیمي ایالم، طرح 

شــیرین سازي نفتا در پتروشیمي بوعلي سینا و طرح جداسازي
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برش سبک پتروشیمي نوري در حال انجام است.با توجه به پیشرفت 
ســاخت و راه اندازي این پنج طرح پتروشیمي پیش بیني مي شود 
امســال دست کم ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمي ایران بالغ 
بر 10 میلیون و 700 هزار تن افزایش یابد که با احتساب ظرفیت 
موجود در مجموع ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمیایي ایران 
از مرز 75 میلیون تن عبور کند.در شــرایط فعلي راه اندازي طرح 
پتروشیمي کاوه به عنوان بزرگترین طرح تولید متانول جهان آغاز 
شده به طوري که تاکنون عملیات ساختمان و نصب در این طرح به 
پایان رسیده و تولید آزمایشي در متانول کاوه با ظرفیت تولید ساالنه 
حدود دو میلیون و 310 هزار تن محصول کلید خورده است.از بین 
طرح هاي پتروشیمي آماده راه اندازي هم طرح پتروشیمي مرجان 
با حدود ٩٩ درصد پیشــرفت و ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و 
650 هزار تن متانول و فاز اول طرح پتروشیمي بوشهر با ٩7 درصد 
پیشرفت و ظرفیت تولید ساالنه چهار میلیون و 111 هزار تن انواع 
خوراک شــامل اتان، متان، پروپان، بوتان، پنتان و متانول از دیگر 
طرح هاي با باالترین پیشــرفت ساخت در صنعت پتروشیمي بوده 
که پیش بیني مي شــود تولید آزمایشــي و سپس تجاري از این دو 
طرح در سه ماهه نخست امسال فراهم شود.طرح توسعه فاز دوم 
پتروشــیمي ایالم هم با ظرفیت تولید ساالنه بالغ بر 8۲۲ هزار تن 
اتیلــن، پروپیلن، بنزین پیرولیــز، برش هاي چهار کربنه و...  هم 
از پیشــرفت ٩۲ درصــدي برخوردار بوده که بــا بهره برداري از 
این طرح تا اواســط تابستان امســال ظرفیت تولید اتیلن کشور 

هم افزایش مي یابد.از دیگر طرح هاي در دســت اجرا مي توان به 
پروژه ســاخت پتروشیمي اوره و آمونیاک لردگان با ظرفیت تولید 
ســاالنه یک میلیون و 755 محصول اشــاره کرد ضمن آنکه طرح 
شــیرین سازي نفتا در پتروشــیمي بوعلي سینا و طرح جداسازي 
برش سبک پتروشیمي نوري از دیگر طرح هایي بوده که امسال در 

مدار بهره برداري قرار مي گیرند.
ظرفیت تولید اوره ۲.5 برابر مي شود

در شــرایط فعلي ظرفیت تولید اوره در صنعت پتروشیمي ایران با 
احتساب فاز سوم توسعه پتروشیمي پردیس به بیش از 6 میلیون و 
600 هزار تن رسیده است. بر این اساس در قالب برنامه پنجم توسعه 
با بهره برداري از طرح هاي جدیدي همچون پتروشــیمي پردیس، 
مرودشــت شیراز و کرمانشاه، ایران از یک کشور واردکننده اوره 
به صادرکننده این محصول پتروشیمیایي تبدیل شده است.پیش 
بیني مي شود در صورت بهره برداري از دست کم هشت طرح جدید 
ظرفیت تولید اوره در صنایع پتروشیمي کشــور با افزایشي حدود 
۲.5 برابري به مرز 15 میلیون تن برسد و عمال ایران به بزرگترین 
تولیدکننده اوره در صنایع پتروشــیمي جهان تبدیل شود.در حال 
حاضر ســه طرح جدید اوره در صنعت پتروشــیمي ایران شامل 
پتروشــیمي لردگان با 85 درصد، پتروشیمي هنگام با 50 درصد و 
پتروشیمي مسجدســلیمان با حدود 70 درصد پیشرفت مهمترین 
طرح هاي تولید اوره کشــور با باالترین پیشرفت اجرایي به شمار 
مي روند و امسال تولید از پتروشیمي لردگان با ظرفیت تولید ساالنه 
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یــک میلیون و 75 هزار تن اوره آغاز خواهد شــد.عالوه بر این 
پنج طرح دیگر شــامل پتروشــیمي فاز دوم توسعه کرمانشاه، 
گلســتان، زنجان، شیمیایي الوان و مکران از دیگر برنامه هاي 
افزایــش ظرفیــت تولید اوره در صنایع پتروشیمي کشــور به 
شــمار مي روند که به اســتثناي پتروشیمي کرمانشاه با حدود 
 30 درصد پیشــرفت ســاخت بقیه در مرحله تامین منابع مالي 

قرار دارند.
ایران بزرگترین متانول ساز جهان شد

همزمان با مرور تحوالت ساخت طرح هاي جدید تولید اوره 
در صنایع پتروشــیمي، موسســه گلوبال دیتا انرژي اخیرا با 
انتشــار گزارش کوتاهي، اعالم کرده است: ایران با سبقت 
گرفتن از کشــورهایي همچون آمریکا و چین به بزرگترین 
متانول ساز صنایع پتروشــیمي جهان تبدیل شده است. بر 
این اساس ایران در سال هاي آتي باالترین افزایش ظرفیت 
تولید متانول جهان را به خود اختصاص خواهد داد و در طول 
سال هاي ۲018 تا ۲0۲۲ میالدي در مجموع 30 میلیون تن 
در سال ظرفیت متانول خود را افزایش خواهد داد.کشورهاي 
آمریــکا و چیــن با افزایش 1۲ و 10 میلیون تن در رتبه دوم 
و ســوم جاي خواهند داشــت. در حال حاضر پیش بیني ها 
نشــان مي دهد که ایران تا سال ۲0۲۲ میالدي 54 درصد از 
کل افزایش ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص 
خواهــد داد. ایــران احداث 1۲ مجتمــع تولید متانول را در 
دســتور کار خود دارد. در میان این طرح ها، پتروشیمي کاوه 
باالترین ظرفیت تولید متانول جهان را با تولید ســاالنه ۲.3 
میلیــون تن محصول در اختیار دارد.عالوه بر این تا ســال 
۲0۲۲ میالدي آمریکا ۲۲ درصد از رشد ظرفیت تولید متانول 

جهان را به خود اختصاص خواهد داد. این کشور قرار است 
تــا آن زمان 6 مجتمع متانول جدیــد احداث کند. همچنین 
انتظار مي رود ســال ۲0۲۲ میالدي چین حدود 18 درصد از 
رشــد ظرفیت تولید متانول جهان را به خود اختصاص دهد.

این کشــور 10 مجتمع تولید متانول جدید را احداث خواهد 
کرد. در شــرایط فعلي ساخت همزمان 1۲ طرح جدید تولید 
متانول در صنعت پتروشیمي ایران در مجموع با ظرفیت تولید 
ساالنه 1٩ میلیون و 160 هزار تن محصول آغاز شده است. 
هم اکنون ســه طرح متانول کاوه بــا ۲.3 میلیون تن، طرح 
متانول پتروشیمي بوشــهر با یک میلیون و 650 هزار تن و 
پتروشــیمي مرجان با یک میلیون و 650 هزار تن ظرفیت به 
ترتیب داراي پیشرفت اجرایي 100 درصد، ٩5 و ٩8 درصد 
هستند.بر اساس برنامه زمان بندي پیش بیني مي شود این 
ســه طرح تا اواسط ســال 13٩7 راه اندازي و تولید از این 
واحدها آغاز شــود. عالوه بر این پتروشیمي ســبالن با 70 
درصد پیشــرفت، کیمیاي پــارس خاورمیانه با 60 درصد، 
متانــول دنا با 55 درصد، متانول ســیراف با 36 درصد، دي 
پلیمر آریا با ۲7 درصد همگي از ظرفیت تولید ســاالنه یک 
میلیــون و 650 هزار تن متانول برخوردار هســتند.در کنار 
این طرح ها، ســاخت پتروشیمي صنعت الوان با ۲6 درصد و 
ارگ شیمي پارســا با 1۲ درصد و هر یک میلیون تن ظرفیت 
تولید ســاالنه متانول از دیگر طرح هاي در دســت اجرا بوده 

که خوراک این دو واحد براي تولید متانول آمونیاک اســت.
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پیش بینی فعاالن اقتصادی از سرنوشت ارز تک نرخی؛

نرخی که ماندگار نخواهد بود
فعاالن بخش خصوصی، درباره قیمت گذاری دالر 4200 تومانی توسط 

دولــت اعالم کردند که این نرخ ماندگار نخواهد ماند.
در نظرخواهــی کــه از هفــت فعال بخش تجارت و صنعت انجام شــده 

آمده است:
فریال مستوفی؛ رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران: نرخ 4200 
تومــان بــرای دالر ماندگار نخواهد ماند،؛ برای اینکه ارزش دالر واقعی 
باالتر از نرخ اعالم شــده اســت. اصل موضوع این اســت که همیشــه 
عرضه و تقاضا باید نرخ ارز را مشــخص کند. ما اگر عرضه داشــته باشیم 
می توانیــم نــرخ ارز را بــه هر قیمتی که بخواهیــم ثابت نگه داریم ولی 
االن عرضه پایین تر از تقاضا است. اگر می توانستیم ارز را 4200 تومان 
قیمت گذاری کنیم و اگر عرضه وجود داشــت چرا اجازه تالطم در بازار 
داده شد؟ طوری که اجازه دادند فرار سرمایه داشته باشیم. فرار سرمایه 

فقط به معنی خروج ارز از کشــور نیســت، بلکه ارزی که از چرخه اقتصاد 
به صندوق خانه ها منتقل می شــود هم فرار ســرمایه است. آیا دولت ارز 
داشــت و بــه بازار عرضه نمی کرد؟ برای همیــن من فکر نمی کنم این 
تاکتیک اعالم شــده ماندگاری داشــته باشد. ما دالر 170 تومانی، 100 
و 800 تومانــی، 3200 تومانــی و االن 4200 تومانــی داریم. پیش نیاز 
اجرایی شــدن این تصمیم عرضه به قدر نیاز اســت و این تنها پیش نیاز 
ثبات بازار با عرضه و تقاضای مناسب است. وقتی بسترهای الزم وجود 

نداشــته باشد، سخن گفتن از ثبات معنادار نیست.
نرخ گذاری ها و تالطم بازار ارز بر بازار ســرمایه گذاری تأثیر دارد. حتمًا 
تک نرخی شــدن ارز، اثر مثبتی بر ســرمایه گذاری خواهد داشت. اینکه 
ســرمایه گذار بداند با چه نرخی پول خود را می آورد و با چه نرخی آن را 
می برد، برای او حائز اهمیت است. ولی اطمینان از آینده این تصمیم شاید 
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برای سرمایه گذار دشوار باشد. همیشه نرخ های دستوری بی ثبات بوده 
است. ما باید از دولت بپرسیم چگونه می خواهد این نرخ را ثابت نگه دارد؟
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیســیون صنایع اتاق ایران: اگر 
دولــت قــدرت کنتــرل دارد باید زودتر از این کنتــرل را انجام می داد. 
البته درکل سیاســت کنترل ارز توسط دستگاه های نظارتی کار درستی 
نیســت و بعید می دانم دالر روی این رقم تثبیت شــود، مگر اینکه ارز 
زیاد عرضه کنند. دولت می تواند از طریق بانک مرکزی ارز با نرخ ثابت 
عرضه کند، اما اینکه این سیاســت اســتمرار داشته باشد بعید می دانم. 
یکی از اصالحات اقتصادی در کشــور می تواند همین تک نرخی شــدن 

نرخ ارز باشد.
اگر نوســانات نرخ ارز همچنان وجود داشــته باشد آینده مبهمی به وجود 
می آید، امروزه تولیدکنندگان مواد اولیه خود را به یک نرخ تهیه می کنند 
روز دیگری باید با نرخ متفاوتی بفروشــند. در حال حاضر بســیاری از 
تولیدکننده هــا کار را تعطیــل کرده اند تا وضعیت ارزی کشــور به ثبات 
برســد. ما می خواهیم فضای آرامش بر فضای کســب و کار کشور وجود 
داشــته باشــد، اگر نرخ ارز به هر قیمتی تثبیت شــود و بدانیم تغییرات 
آن کــم خواهــد بود، تولیدکننده با اطمینــان مواد اولیه می خرد و کاال 

تولید می کند.
کیوان کاشــفی، رئیس اتاق کرمانشــاه و عضو هیات رئیسه اتاق ایران: 
ما دو مشــکل اساســی در حوزه ارز داریم و هیچ کدام از دولت های ما 
آن آینده نگری الزم را در این حوزه نداشــته و ندارند. باوجوداینکه چند 
قانون باالدستی در حوزه ارز داریم ولی هرگز رعایت نشده است. گفته 
می شــود 1500 هــزار میلیارد تومــان نقدینگی در جامعه وجود دارد؛ تا 
زمانــی کــه این حجم از نقدینگی در کشــور وجــود دارد، ما حتمًا خطر 
افزایش نرخ ارز را در کشــور خواهیم داشــت. اینکه این مسئله می تواند 
باعث عدم ثبات شــود، قابل درک اســت. خیلی ها به دنبال ســوداگری 
نیســتند، بلکه به دنبال حفظ ارزش پول خود هســتند. وقتی سود کافی 
وجــود ندارد، مردم می خواهنــد پول خود را درجایی بگذارند که ارزش 

آن را حفظ کنند.
 جزر نرخ ارز همیشه در کشور وجود دارد و تعیین نرخ 4200 تومانی یک 
سیاست طوالنی مدت نیست. البته بین دولت و جامعه هم این اعتماد و 
ادبیات مشــترک وجود ندارد و من معتقدم این قیمت اعالم شــده قیمت 
واقعی دالر نیســت. قیمت واقعی دالر از این هم گران تر اســت. اما ما 
هیچ وقت بر اساس برنامه ریزی مشخص به قیمت اصلی نرسیده ایم. ما 
همیشه اجازه داده ایم بحران به ما غلبه کند و بعد به راهکار اندیشیده ایم.

ســه ضلع یک مثلث باید تعیین کننده نرخ ارز باشــد و اگر به هرکدام 
توجه نشود نتیجه شکست است. باید از تولید داخلی حمایت کنیم؛ باید 
هرسال مابه تفاوت مازاد تورم داخلی و خارجی را به قیمت ارز استفاده 
کنیــم. ضلــع دوم مدیریت ذخایر ارزی اســت. در زمان تنگنای ذخیره 
ارزی باید کاالی وارداتی مصرفی مدیریت شــود. ضلع ســوم معیشت 
مردم است و قیمت دالر در سطوح متعدد خود را می نشاند و بر زندگی 
مردم تأثیرگذار است. نباید به مسئله تعیین نرخ ارز تک بعدی نگاه کرد 

وگرنه این سیاســت به شکست منجر می شود.
 از نــگاه فعــال اقتصادی ثبــات در قیمت نرخ ارز مهم تر از پایین یا باال 
بودن نرخ ارز اســت. در صورت ثبات نرخ ارز ما می توانیم برنامه ریزی 
منسجمی داشــته باشــیم، وگرنه در بازار متالطم تولیدکننده، واردات و 
صادرات باهم دیگر متضرر خواهد بود. باید تالطم ها به ثبات برســد و 
بر اســاس واقعیت های جامعه هرســاله بر اساس تورم داخلی و خارجی 
نرخ ارز تغییر کند. امیدواریم دولت به برنامه اعالم شده خود ثبات بخشد 

و بتوانــد آن را اجرایی کند.
ســید رضی حاجی آقا میری، عضو کمیســیون ســرمایه گذاری اتاق 
ایــران: ماندگاری نرخ اعالم شــده برای دالر به چند فاکتور بســتگی 
دارد. همان طــور که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ارائه 
نرخ ارز به قیودی وابســته کردند. این گونه نیســت که هرکسی بخواهد 
درخواســت ارز کند و بدون ضوابط به آن دسترســی داشته باشد. در این 
شــرایط بازهم ارز دونرخی اســت. اگرچه در شــرایط فعلی ارز سه نرخ 
مبادله ای، دولتی و بازار آزاد به دو نرخ بازار آزاد و دولتی تبدیل خواهد شد.

امــا دولــت نمی تواند تمام نیاز بازار را پاســخ دهد و این مســئله باعث 
مشــکالت دیگری خواهد شــد. زمانی این نرخ می تواند کارایی داشته 
باشد که به اجبار و زور در آن تکیه نشود و البته تاریخ اقتصاد نشان داده 
که این سیاســت نتیجه خوبی نداشــته است. اگر قرار است کسی نیاز به 
ارز داشته باشد هیچ کس نمی تواند جلوی او را بگیرد و حتمًا تهیه خواهد 
کرد. دورنمای این تصمیم چنین اســت اگر دولت بتواند روی تصمیم 
خود پایداری داشته باشد و تا آخر دولت دوره خود این سیاست را پایدار 
نگه دارد بازهم دالر چند نرخی عرضه خواهد شد. قبل از هر مسئله ای 
دولــت باید درباره دالیل اصلــی این بحران به صراحت بگوید. در بازار 
افرادی باقدرت تقاضای خیلی باالیی هستند دارد که می توانند دالر 4 
هزار دالری را در فاصله کوتاه مدت به 6 هزار تومان برسانند. آیا دولت 
این مشکل را برطرف کرده است؟ باید دید این موضوع به کجا رسیده 
اســت. آیا این افراد دیگر نمی خواهد ارز تهیه کند؟ در صورت نیاز این 

افراد به ارز بازهم نرخ تعیین شــده دوام نخواهد داشت.
پیش نیاز اجرایی شدن این تاکتیک این است که گفتند 90 میلیارد دالر 
صادرات و 5 میلیارد دالر واردات داریم و تراز ما مثبت است درحالی که 
االن تراز در واقعیت منفی است. نقطه مغفول این است که تقاضای خرید 
دالر در کشور چقدر است؟ آیا این درخواست به واردات مربوط می شود 
یا رقم دیگر غیرشــفاف هم به دالر نیاز دارد. ما بر اســاس اطالعاتی 
کــه در دســت نداریم نمی توانیــم گمانه زنی و پیش بینی کنیم. اگر رقم 
اعالم شــده درست باشــد باید سالی 40 میلیارد دالر در صندوق ذخیره 

ارزی پس انداز شــود اما این گونه نیست.
 باید این نرخ اعالم شــده نرخ پایه ای باشــد و سال به سال بر اساس نرخ 
تورم این مســئله تغییر کند. در حوزه صادرات قانون کلی این اســت که 
نرخ ارز باید حتمًا شــناور باشــد و بر اساس مابه تفاوت نرخ تورم داخلی 
و خارجی نرخ ارز مشــخص شــود. این مســئله در برنامه چهارم و پنجم 
توسعه آمده بود و اخیراً در قانون دائمی به آن تأکید شده است. اما باید از 
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دولت پرسید که آیا می خواهد بازهم اشتباه گذشته خود را تکرار کند؟ اگر 
دولت به ثبات این نرخ ارز در طول سال ها تأکید کند اشتباه های گذشته 
را تکرار خواهد کرد. بعدازاین اگر نرخ 4200 تومانی ثابت شد باید اجازه 

داد شــرایط نرخ ارز را تعیین کند نه قیمت های دســتوری و پول نفت.
ســیدمحمد جعفری، رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران: روش کنترل 
دولتی ارز را نامناســب می دانم. این اقدام دولت مانند مســکن  عمل 
می کنــد و دولت هــا در زمان های خاصــی آن را انجام می دهند که اثر 
آن نیز موقتی اســت. باید دنبال راهکاری بود که ارزش پول خود را به 

صــورت واقعی در جایگاه خود تثبیت کنیم.
نــرخ 4200 تومــان باید باثبات  باشــد و زمانی ماندگار می شــود که از 
روش های علمی و مختص اقتصاد بهره گیریم، نه روش های سیاســی. 
بــا نگاه هــای حاکمیتی نمی تــوان اقتصاد را کنترل کرد و این عرضه و 

تقاضاســت که بازار را به ثبات می رساند.
با این سیاســت دولت به عنوان گام اول موافق هســتم، اما باید با رویه 
درست و علمی زیرساخت های تثبیت ارز فراهم شود. باید در تمام حوزه ها 
از جمله ارز رویه تخصصی در پیش بگیریم و در پروسه معین با روش های 
از قبل آزمایش شــده کارها را پیش ببریم. باید توجه داشــت که تمام 
مشــکالت موجود ریشــه اقتصادی ندارد و مباحث سیاسی و بین المللی 
باعث می شــود دولتمردان نتوانند در حوزه اقتصاد کارآمد باشــد.البته 
برای فعاالن در حوزه واردات قطعا نرخ 4200تومان دالر بهتر از شش 
هزار تومان اســت.محمد الهوتی، عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 
ایران: دولت نرخ میانی اعالم کرده که بتواند از ســوی دیگر افزایش 

نرخ ارز و تاثیر در تورم را لحاظ کند. تک نرخی شدن نرخ ارز جدای از 
موضوع نرخ، فواید مختلفی دارد از جمله اینکه رانت های ایجادشده 
برای واردات و تفاوت قیمت که برای واردات رسمی و واردات با 

ارز مبادلــه ای اتفــاق می افتاد فعال از بین رفت.  لذا این اقدام 
قابل تقدیر است.

شاید بهتر بود دولت نرخ 
ارز را روی 4500 اعــالم 
می کــرد. در هر صورت 
ورود دولــت بــه ایــن 
دیرهنگام  حتی  موضوع 
بــود و بهتر بود زودتر این 
سیاســت را اجرا می کرد، 
چــرا کــه چــون ادامه 
گذشــته  روزهای  روند 
مشــکالت جدی برای 
اقتصــاد و فعالیت های 
به  اقتصــادی کشــور 
وجود می آورد. شخصا با 
ایــن اقدام دولت موافق 

هستم.

تک نرخــی شــدن ارز فقط بــه عقیده من تنها یک الــزام دارد، اینکه 
دولت بتواند پاســخگوی تقاضاهای واردات، مســافرت های پزشکی، 
دانشــجویان خارج از کشــور و...  باشــد.  باتوجه به اینکه دولت از یک 
ســو فروش نفت داشــته و از ســوی دیگر صادرات غیرنفتی دارد که 
مجمــوع آن بالــغ بــر کمتر از 100 میلیــارد دالر و واردات آن کمتر از 
70 میلیارد دالر اســت، دلیلی ندارد دولت نتواند این شــرایط را مدیریت 
کند. شــرایط ســخت تر از این را نیز زمان تحریم ها تجربه کرده ایم؛ 
همچنیــن علیرغم تهدیــدات رئیس جمهور جدید آمریکا اتفاق خاصی 
تاکنون نیفتاده اســت که چنین تغییر و تحولی در نرخ ارز به وجود آید. 
تنها اتفاقی که به افزایش ها نرخ دالر دامن زده جو روانی و عدم اعتماد 
مردم به حفظ پول ملی بوده که اگر این اطمینان به بازار برگردد قطعا 

شــرایط بهبود می یابد.نوسانات نرخ ارز 
تاثیر خود را در قیمت تمام شده کاالهای 
صادراتی خواهد گذاشت، چه کاالهایی 

که تولید آن ها به واردات وابســته است و 
چه کاالهایی که تولید آن ها مســتقال در 

داخل انجام می شود.

اگر دولت در این تصمیم مهم و شــجاعانه 
قادر به کنترل بازار و تنظیم با همین نرخ شد، 

باید در نظر داشته باشد که نتایج سرکوب نرخ ارز 
همین اتفاقات ســه ماه گذشــته است. لذا از امروز که 

را تعیین می کند باید اجازه دهد نرخ نرخ ارز 
ارز روند افزایشی مستمر متناسب 

با تورم داشــته باشد که هم قیمت  
ریال و ارز تعدیل شــود و هم هیجانات 

به بازار تزریق نشود.
منوچهر توســطی، رئیس اتــاق اراک: هیچ گاه با نرخ 

تکلیفــی و اجباری دولتی نتوانســته ایم قیمت ها را حفظ کنیم. 
هر کاالیی بر اســاس عرضه و تقاضا قیمتی دارد و بازار باید نرخ آن را 
تعیین کند. اینکه دولت بعد از نا به ســامانی های اخیر بازار قصد تعیین 

نرخ ارز دارد قابل قبول نیست.
دولــت در اوایــل کار خود وعده دارد قیمت ارز باال نمی رود، درحالی که 
شــاهد روند صعودی آن در روزهای اخیر بودیم. اگر این بار نیز دولت 



25 نخستین ماهنامه اقتصادی- اجتماعی دوزبانه/ فروردین ماه 1397 / شماره 27

اقتصادی
Bilingual Economic Monthly  

نتواند به وعده دالر 4200 تومانی عمل کند مردم نســبت به قول های 
این نهاد بدبین خواهند شــد. راهکار دولت برای تحقق این وعده وارد 
کردن ارز کافی به بازار اســت تا قیمت آن تثبیت شــود که البته بعید 
می دانم دولت این میزان ارز برای پاسخگویی به نیاز بازار داشته باشد.

بخشــی از افزایش قیمت ارز اثرات روانی بازار اســت و دولت در گام 
اول باید امنیت فکری ایجاد کند. ســپس باید کار کارشناســی صورت 
گیرد تا نرخ واقعی ارز در شــرایط موجود تعیین شــود. وقتی دولت ارز 
را تک نرخــی کنــد اما نتواند قیمت واقعی ارز را به صورت کارشناســی 
تعییــن نماینــد، مجددا ارز تغییراتی خواهد داشــت تا نرخ واقعی خود را 
پیدا کند. این تصمیم دولت ممکن است به صورت 
کوتاه مدت برای آرام کردن بازار اثرگذار باشد، اما 
در مباحث اقتصادی سیاست های پایه دار نسبت 

به سیاســت های مقطعی بیشتر مقبول است.
محمدصــادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران: نرخ اعالم شده ثبات نخواهد داشت؛ 

ما  اینکه  بــرای 

یک بیماری 80 ســاله در اقتصاد ایران داریم که از این بیماری هرروز 
عالیمی دردناک ظاهر می شود. ما به برنامه ریزی و سیاست گذاری توجه 
نداریــم. تــا موقعی که پارادایم ذهنی سیاســت گذاران حمایت از تولید 
نباشد پول ملی فاقد انگیزه کافی برای حمایت از تولید خواهد بود و در 
این شــرایط حتمًا نرخ ارز متعدد خواهد بود. نرخ ارز اعالم شــده سیاست 
نیست، بلکه تاکتیک است. اما ثبات این تاکتیک تدوین برنامه ب اساس 
واقعیت جامعه و اقتصاد ایران اســت. دولت ها دســت از خرید محبوبیت 
بردارند. به جای طرح کوتاه مدت باید به فکر اســتراتژی درازمدت بود. 
تعییــن قیمت 4200 تومانی برای دالر تاکتیک کوتاه مدتی اســت که 
درنهایــت در ایــن شــرایط ملتهب دولت چاره ای جز اســتفاده از این 
مسکن ندارد. دولت راه دیگری در پیش ندارد و باید همین کار را انجام 
می داد ولی این نســخه کوتاه مدت، واقعًا در درازمدت پاســخگوی نیاز 

 باید بــه فکر راهکاریتولید، واردات و صادرات نخواهد بود، 
 نو بود.
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 از مدرســه فراری اند؛ دانش آموزانی که منتظر هر تعطیلی اند تا قبل و بعد از آن را هم تعطیل کنند و به مدرســه نروند. اوج آن هم در 
تعطیالت نوروزی اســت که میانگین، یک هفته قبل و بعد از تعطیالت را بی خیال مدرســه می شــوند و اغلب معلم ها و خانواده ها هم با 
بی خیالی شان همراه می شوند. آموزش و پرورش اما دائم اعالم می کند که مدارس تا فالن روز و از فالن روز دایر است اما نشستن پای 
حرف دانش آموزان و معلم ها نشــان می دهد که این خبرها هم نیســت. نظارتی که انگار از ســوی آموزش و پرورش وجود ندارد و از سوی 

دانش آموزان هم تمایلی برای حضور در مدارس نیســت.
مســئله ای که ریشــه آن را می توان در موارد متفاوتی مانند کتاب های درســی، محیط مدرسه، فضای آموزش و. . بررسی کرد.

با این حال تصور عمده ای که در مورد بین التعطیلی ها و به قولی »پیچاندن« مدرســه وجود دارد به دانش آموز برمی گردد، در صورتی که 
طرف دیگر این ماجرا معلم و کادر مدرســه اســت که در بســیاری از موارد بدون نظارت و پافشــاری بر این موضوع، به این تعطیلی ها و 

نیامدن دانش آموزان جهت می دهند.
در واقع شــاید بتوان گفت اگر نظارت جدی تری از ســوی آموزش وپرورش و کادر مدارس وجود داشــت، شــاهد تعطیلی های بی مورد 
نبودیم. حتی می توان این موضوع را یک آسیب در آموزش وپرورش به حساب آورد که باید با ریشه یابی و آسیب شناسی برطرف شود.

لزوم بازبینی در سیستم آموزشی کشور به دلیل بی میلی دانش آموزان به تحصیل؛

فراری از مدرسه!

فاطیما فردوس
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معلم می گفت من می آم ولی شماها نیاین!
مادر یک دانش آموز مقطع ابتدایی مدرســه غیرانتفاعی درباره تعطیلی های قبل و 
بعد از عید به »خبرآنالین« می گوید: »یک هفته قبل از عید به پســرم گفته بودند 
دیگر به مدرسه نیایید و طبق دستور آموزش و پرورش هم پیک نوروزی ندادند؛ اما 
در طــول عیــد در کانال تلگرامی هر روز تکلیف می دادند. بعد از تعطیالت عید هم 
که معلمشان نیامد و گفتند از شنبه شروع می شود.«مادر یکی دیگر از دانش آموزان 
ابتدایی که فرزندش در مدرسه دولتی درس می خواند، می گوید: »4،5 روز قبل از 
عید که مدیر مدرسه اعالم کرده بود بچه ها تعطیل اند و دیگر نیایند ولی بعد از عید 
معلم ها بودند اما هیچ دانش آموزی سر کالس نرفته بود. من پسرم را فرستادم ولی 
یک ســاعت بعد برگشــت. از معلمش هم که پرســیدم گفت اشکالی ندارد و وقتی 

دانش آموزی نیامده نمی توانیم درس بدهیم.«
»معلم ما گفت من میام ولی شماها نیاید؛ چون اگه من نیام جریمه می شم. بقیه کادر 
مدرسه هم همینو می گفتن؛ یجوری غیرمستقیم می گفتن نیاین ولی حرف دلشون 
این بود نیاین که ما هم زود بریم.« دانش آموز مقطع دبیرستان مدرسه غیرانتفاعی 
اســت و می گوید: »ما به هر بهونه ای دنبال تعطیلی ایم و مدرســه هم باهامون راه 
میاد؛ ولی ازونور برامون کالس فوق العاده می ذارن و مجبوریم بیایم. خب به جای 

اینکارا نذارن الکی تعطیل شه که بعد مجبور نشیم کالس جبرانی بیایم.«
دانش آموز نیاید، معلم هم نمی آید

مهدی بهلولی، معلم ریاضی دبیرستان درباره این موضوع به »خبرآنالین« می گوید: 
»ایــن موضوع قائده مشــخصی ندارد. اگــر بخواهم تجربه خودم را بگویم، ما روز 
یک شــنبه قبل از عید من به عنوان معلم به مدرســه رفتم و از مدرســه ای که 500 
دانش آموز دارد، فقط 20 نفر آمده بودند. خانواده ها می خواهند بروند مســافرت و 
روزهــای قبــل عید را هم جزو تعطیالت حســاب می کنند. با 20 دانش آموز که از 
مقطع های مختلف هم هســتند نمی شــود کالسی برگزار کرد و درس داد. عالوه 
بر این این تعداد کم دانش آموز هم تمایلی به نشســتن ســر کالس درس ندارند. 
بنابراین این موضوع با فرهنگ ما گره خورده و نمی شود فقط یک گروه را مقصر 
جلوه داد. طبیعتا بســیاری از معلم ها هم نمی خواهند روزهای آخر ســال را بیایند و 
شــاید می خواهند به ســفر بروند. در واقع من منکر این نیســتم که برخی معلم ها 
هم به نیامدن دانش آموزان و تعطیلی ها جهت می دهند. روز دوشــنبه هم من به 
شــخصه نرفتم چون می دانســتم که حتی یک دانش آموز هم دیگر نمی آید.«او در 
ادامه درباره روند نظارت ها می گوید: »آموزش و پرورش با دانش آموزان سر و کار 
دارد و دانش آموزان هم درگیر خانواده ها هستند و نمی توان گفت همه چیز دست 
معلم هاســت. من 14 ام رفتم مدرســه و فقط یک معلم نیامده بود ولی هر کالس 
من فقط نصف بچه ها آمده بودند. نه می شود درس جدید داد نه می شود کل تایم 
کالس را بیهــوده گذرانــد. بنابراین کالس فرم اصلی را ندارد و همه چیز فرمالیته  
است. اینها دست من معلم نیست و خانواده ها هم باید احساس مسئولیت بیشتری 
کنند. در آموزش و پرورش هم نظارت هســت؛ برای مثال دو روز قبل از نوروز، به 
ما گفتند که باید بیاید چون بازرس می آید. البته بازرس نیامد ولی ما تا ساعت 11 
مدرسه بودیم. بازرس ها هم موظف اند که از مدارس بازدید کنند ولی به دلیل تعداد 

زیاد مدارس، یک سری از مدارس را می روند.«
بازرس می آید؛ معلم نباشد غیبت می خورد!

بهلولی با اشاره به اینکه اگر معلم هم نباشد، بازرس فقط غیبت رد می کند، درباره 

بازدارندگی این نظارت ها می گوید: »مشــکل ما در این موارد تحت تاثیر عوامل 
مختلفی مانند فرهنگ و جامعه و. . اســت و آموزش و پرورش ابزار زور ندارد و تنها 
بــرای معلــم غیبت رد می کنــد و نمی تواند دانش آموز را مواخذه کند. وقتی هم که 

دانش آموز نباشد، نمی تواند کارش را پیش برد.«
او در پاســخ به این ســوال که اگر کادر مدرســه و آموزش و پرورش سر این موضوع 
پافشاری کنند، وضعیت چگونه خواهد بود هم گفت: »قطعا اگر سخت گیری ها بیشتر 
شود تعدادی از دانش آموزان که مدرسه را جدی نمی گیرند، به مدرسه می آیند ولی 
با این رویکرد موافق نیستم که بچه ها را با تهدید سر کالس بیاوریم. عالوه بر این 
آموزش و پرورش ما کیفی نیست که دانش آموز با نیامدن چند روز به مدرسه آسیب 
ببیند. در واقع تنها مدرسه نمی تواند این وضعیت را کنترل کند و دلیل آن هم این 

است که سیاست های آموزشی ما اعتبار و اثرگذاری خود را از دست داده اند.«
بهلولی معتقد است این موضوعات حاشیه ای است و ریشه در سیاست های کالن 
آموزشی و بی اعتبارشدن آموزش دارد. »مدرسه اهمیت خود را از دست داده  است و 
جایگاه پیشین را ندارد. سیاست های کلی هم در بی اثرکردن آموزش نقش پررنگی 
دارد؛ در واقع ما اصل مطلب را رها کرده ایم و به فرع چسبیده ایم. ما ساالنه هزاران 
تحصیل کرده بیکار داریم که وقتی یک دانش آموز از این آمارها اطالع پیدا کند به 
خود می گوید چه فایده ای دارد درس بخوانم و در نهایت هم بیکار باشم؟ در واقع این 
مسئله ریشه های عمیق تری دارد که به عواملی چون کتاب های نامناسب درسی، 
فضای مدارس، سیاست های آموزشی و. . برمی گردد که مجموع این عوامل باعث 
می شود که مدرسه برای دانش آموزان جذابیت چندانی نداشته باشد و دائم در حال 

فرارکردن از آن باشند.«
نظارت هایی که بازدارنده نیستند!

نحوه نظارت بر این موضوع هم در آیین نامه اجرایی مدارس در قالب غیبت هاست 
و به صورت مستقیم اشاره ای به این موضوع نشده است. عالوه بر این تنبیه هایی 
که لحاظ شــده نه تنها دانش آموز را به رفتن به مدرســه ترغیب نمی کند که بیشتر 
هم زده می شود. در ماده 69 این آیین نامه آمده است: »مدیر مدرسه موظف است 
در مواردی که دانش آموز تاخیر ورود مکرر یا غیبت غیرموجه داشته باشد، مراتب را 

به اطالع ولی او برساند تا با همکاری ولی چاره جویی الزم معمول شود.«
در ماده 70 هم آمده است: »غیبت غیرموجه و تاخیر ورود دانش آموز در دفتر انضباطی 
ثبت و موجب کســر نمره انضباط می شــود و در صورت تاخیر ورود مکرر یا غیبت 
بیش از حد، مدیر مدرســه موظف اســت با نظر شورای مدرسه، تصمیم مقتضی را 
برابر مفاد ماده 76 اتخاذ کند و مراتب را کتبا به ولی دانش آموز ابالغ کند.« در ماده 
76 هم که در مورد تنبیه هاســت، آمده: »دانش آموزان متخلفی که راهنمایی ها و 
چاره جویی های تربیتی، در آنها مفید و موثر نمی افتد، با رعایت تناســب به یکی از 

روش های زیر مورد تنبیه قرار می گیرند:
1. تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی

2. تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کالس مربوط
3. تغییــر کالس، در صــورت وجود کالس های متعــدد در یک پایه بااطالع ولی 

دانش آموز
4. اخطار کتبی و اطالع به ولی دانش آموز

5. اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی ولی دانش آموز، حداکثر برای سه روز
6. انتقال به مدرسه دیگر
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شــهرداری تهران به طور حتم یکی از مهمترین و وســیع ترین نهادهای حکومتی اســت که نبود یک مدیریت واحد در آن هزینه های هنگفتی را به بار 
می آورد.شهرداری تهران حساس ترین و سنگین ترین وظایف دستگاه های اجرایی را برعهده دارد و اداره شهر تهران با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون 

نفر)حدود 8 میلیون جمعیت ثابت( به مدیریت مسنجم، علمی و حرفه ای و جهادی نیاز دارد.
در این میان باید گفت توجه و تمرکز مدیران شهرداری نه تنها روزانه بلکه هر ساعت و دقیقه باید بر روی تحوالت شهری و نیازهای آن متمرکز باشد.

شهر تهران با توجه به گستردگی خود در رده یکی از مهمترین اَبَر شهرهای منطقه و جهان است که تحوالت آشکار و نهان آن لحظه به لحظه بر روند و 
سبک زندگی شهروندان تاثیر گذار است و به طور حتم هستند کسانی که به منظور سودجویی تمایل زیادی به قانون شکنی و رفتارهای هنجار شکنانه 
دارند.وجود همین عوامل و خالء های قانونی می تواند تهران را به بهشت قانون شکنانی تبدیل کند که می خواهند با سوءاستفاده از سهل انگاری و نبود 

مدیریت موثر در عرصه های مختلف شهری به سودهای کالنی برسند.
شاید از همین منظر است که باید گفت تهران مانند کودکی بازیگوش نیاز به مراقبت و نظارت دایمی و لحظه به لحظه دارد. در این شرایط اگر به هر 
دلیلی ابزار نظارتی در این زمینه کارآمد نباشــد در واقع عرصه برای قانون شــکنی و ســودجویی های بیشمار برخی عوامل قانون گریز فراهم می شود.

چندی است که مدیریت شهر تهران در سطح کالن دچار نقصان و هاله شده است. این بالتکلیفی نه تنها همه ارکان مدیریت شهری را دچار رکود و 
سکون می کند، بلکه ضرر و زیان ناشی از نبود این نظارت قانونی به مراتب بیشتر از مدیریت ناکارآمد در این زمینه است.

خالء های قانونی  که پایتخت را  به بهشت قانون شکنان تبدیل می کند

شهر بی شهردار به چه ماند؟

عاطفه عبدی اینانلو
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در واپسین روزهای سال 96 محمدعلی نجفی شهردار تهران استعفای خود را اعالم 
و شورای شهر تهران بررسی به این موضوع را به اولین جلسه بعد از نوروز 97 موکول 
کرد. در اولین جلســه علنی شــورای شــهر تهران موضوع استعفای شهردار مطرح و 
بررسی شد و پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان  استعفای شهردار با 16 رای مخالف 
و 4 رای موافق و یک رای ســفید پذیرفته نشــد.نجفی برای بار دوم اســتعفای خود را 
اعالم کرد و این بار استعفای او با 15 رای موافق و 5 رای مخالف پذیرفته شد و سمیع 
اهلل حســینی مکارم به عنوان سرپرســت شهرداری برای مدت زمان گذار تا انتخاب 

شهردار جدید انتخاب شد.
این استعفاهای پی در پی که علت آن بیماری نجفی اعالم شد سبب بالتکلیفی و از بین 
رفتن امنیت شغلی مدیران شهرداری شد. این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که بسیاری از 
مدیران شهرداری از اجرای برنامه های زیر بنایی در عرصه شهری خودداری می کردند 
و تا مشخص شدن وضعیت نهایی بسیاری از امور شهرداری و شهرسازی را به حالت 
تعطیل درآورده بودند.در این زمان افراد در رده های میانی سازمان ها و زیر مجموعه 
مختلف شهرداری تنها به رتق و فتق امور سطحی و روزمره پرداخته و به طور آشکاری 
روند خدمت رسانی به شهروندان تهران دچار نقصان شده بود.در بسیاری از مناطق ابر 
شهر تهران هستند کسانی که با استفاده از فرصت بوجود آمده شروع به قانون شکنی 
با فروش اراضی ملی و یا ساخت و ساز بدون مجوز و تراکم کنند که این عامل نه تنها 
به تاراج منابع ملی و عمومی ختم می شــود، بلکه ســاز ناهمگونی را کوک می کند که 

صدای آن سال های سال گوش ساکنان تهران را کر می کند.
این موضوع که سرپرست شهرداری نیز قدرت اجرایی الزم برای اقدامات و تحوالت 
اساسی را ندارد بر کسی پوشیده نیست و نبود اراده و توان تصمیم گیری دراز مدت در 
حوزه شهری می تواند بر وخامت اوضاع بیافزاید.استعفای پی در پی  بعضی از معاونان 
نجفی نیز تائیدی بر صحت این گفتار است که نه محمدعلی نجفی که توان ادامه کار 
را نداشت و نه سرپرست جدید این حوزه توان تصمیم گیری های اساسی و زیر بنایی 
برای اداره ابر شــهر تهران را نداشــته و ندارند و همین امر لزوم تصمیم گیری عاجل 
برای انتخاب قطعی شهردار تهران را صد چندان  می کند.الزامی که پیش از پایان دوره 
قانونی سرپرستی باید برای اداره شهر تهران به صورت قطعی و اصولی فکری کرد 
و با جلوگیری از بالتکلیفی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی جلوی بسیاری 
از انحرافات و ســوء اســتفاده را گرفت.روند نامیمونی که در سایه بالتکلیفی مدیریت 
شهرداری تهران آغاز شده نه تنها قابل جبران نیست، بلکه برای جبران آن باید سال ها 
با تحمیل هزینه های گزاف به بیت المال و مالیات های مردمی تاوان اشتباهات و تعلل 
امروز مدیران شهرداری را داد.این موضوع کامال طبیعی و قابل درک است که مدیرانی 
که به فردای خود امیدی ندارند و روزهای متمادی را در بالتکلیفی به ســر می برند 
جرأت و جسارت برنامه ریزی کالن و بلند مدت را نداشته و به روزمرگی می افتند و 
از این  بدتر اینکه در این آشــفته بازار دلســوزانه کار کردن به مضحکه ای تلخ تبدیل 
می شود که کمتر کسی تن به آن می دهدامروز پس از استعفای نجفی ضروری ترین 
نیاز شهرداری تهران تعیین تکلیف فوری و بدون قید و شرط مدیریت این مجموعه 
اســت. مدیریتی که بتواند با برنامه ریزی دقیق و بلند مدت نه تنها در مقابل قانون 
گریزان و قانون شــکنان بایســتند، بلکه پاسخگوی نیاز شهر تهران باشد. نیازی که 
هنوز به آن لبیک گفته نشده و همچنان در چم و خم بازی های سیاسی گرفتار است.

محمدحسین نژادفالح هاشمی شهردار سابق منطقه 12 و کارشناس مسائل شهری 
در خصوص اهمیت و ضروریت انتخاب ســریع یک شــهردار برای شــهر تهران 

می گوید: اگر مدیریت شــهری به فوریت انتخاب نشــود با چالش ها و غفلت های 
متعددی روبرو می شویم.کارشناس مسائل شهری هزینه های اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی را نتیجه تاخیر در انتخاب شهردار با صالحیت دانست و گفت: شاهد 
بالتکلیفی در شهر تهران هستیم.نژادفالح با تاکید بر اینکه در مدت بالتکلیفی، 
شهر باری به هر جهت اداره می شود، گفت: در صورت وقوع بحران در شرایطی 
که تکلیف مدیریت شهر مشخص نباشد، هیچکس پاسخگو نخواهد بود.کارشناس 
مسائل شهری با اشاره به اینکه یکی از ویژگی هایی که باید شهردار منتخب داشته 
باشــد سابقه مدیریت شهری اســت، گفت: انتخاب جناحی شهردار به نفع مردم 
نیست.میرصادقی  مدیرعامل سازمان نوسازی بافت فرسوده شهر تهران که بعد 
از استعفای نجفی، استعفای خود را نوشته است و از ریاست سازمان نوسازی بافت 
فرسوده شهر تهران کناره گیری کرده است نیز در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری 
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه در این مدت گذار تا انتخاب 
شهردار بعدی زمینه برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم می شود، گفت: در واقع 
سرپرست  شهرداری، هم اجازه امضا دارد و هم ندارد، این عامل باعث می شود اگر 
برای شــهر مشــکلی پیش آید و در بحرانی قرار گیریم هیچکس پاسخگو نباشد، 
دلیل اصلی استعفایم آن بود که از این بَل بَشو خارج شوم.وی با بیان اینکه در این 
مدت شهر به صورت دیمی اداره می شود، گفت: من به خاطر تجربه ام در این زمینه 

استعفا داده ام، چراکه نمی خواستم انگشت اتهامی سمت من قرار گیرد.
میرصادقــی تأکیــد کــرد: در زمــان نبــود مدیریــت واحد شــهری زمینه برای 
فســاد فراهم می شــود.مدیرعامل ســازمان نوسازی بافت فرســوده شهر تهران 
خاطــر نشــان کــرد: همانگونه کــه انتخــاب شــهردار فوریــت دارد؛ انتخاب 
 عجوالنــه او می توانــد هزینه هــای گزافی را بر شــهر متحمل شــود و یا شــهر را
 ویران کند.با تمام این تفاسیر تکلیف مدیریت شهری باید به سرعت مشخص شود، 
چرا که تهران شــهری اســت که می شود آن را با مدیریت صحیح و علمی به شهری 
نمونه تبدیل کرد و این شهر در نبود یک مدیرت علمی و جهادی ظرفیت تبدیل به یکی 
از بی سامان ترین و در حاشیه ترین شهرهای جهان را دارد، لذا برای داشتن شهری 
قابل سکونت و امن، مدیریت با ثبات و علمی یکی از ضروری ترین نیازها است.آنچه 
در نهایت قابل ذکر و تامل اســت توجه ویژه همه ارکان تصمیم گیری به زیان های 
ناشی از نبود مدیریت کالن در حوزه تصمیم گیری شهری است.حوزه ای که به طور 
مستقیم با زندگی میلون ها نفر ارتباط دارد و هر گونه  اخالل و نقصان در ارائه دقیق 
و هدفمند خدمات شــهری می تواند موجب ضرر و زیان به شــهروندان و منافع ملی 
شود.اینکه امروز بسیاری از افراد سود جو با استفاده از خالء موجود در حوزه  تصمیم 
گیری شهری با زد و بند و استفاده از انواع رانت ها می توانند تحرکات غیر قانونی خود 
را افزایش دهند خود معضل و زنگ خطری است که الزام و ضرورت تصمیم گیری 
قطعی و انتخاب سریع شهردار تهران را نمایان  می کند. همچنین اَبَر شهر تهران با 
میلیون ها نفر جمعیت نه ظرفیت الزم برای جبران تصمیم گیری های خلق الساعه 
و غیر اصولی را دارد و نه می توان چنین پهنه گسترده شهری را با تصمیمات موقتی 
و باری به هر جهت اداره کرد.شهر تهران به عنوان پایتخت ایران اسالمی و ویترین 
زیبای کشــور نیازمند مدیرانی قاطع، قطعی، دلســوز، متخصص و پاسخگو است که 
بتوانند با اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی ضمن استفاده بهینه از منابع مالی انسانی 
و ظرفیت های این سازمان گسترده بتوانند ضمن اعتالی شهر تهران از بروز هر گونه 

تخلف و اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند.
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The «EOR Solutions for Iranian Fields» panel was pre-
sided over by Mohammad Ali Emadi, advisor to Deputy 
CEO of National Iranian Oil Company for Development 
and Engineering Affairs Gholam-Reza Manouchehri.
 Co-panelists included Mehran Sohrabi, professor at 
Heriot-Watt University, Reza Falahat, advisor to Nargan 
Amitis, Shahab Germai, head of the Research Institute 
of Enhanced Oil Recovery, Ali-Reza Bahmani-Nia, CEO 
of Kish Petroleum Engineering Company, Mohammad 
Baqer Ghanizadeh, CEO of Tehran Energy Consultants, 
and Javad Rostami, head of Research and Development 
at Iranian Offshore Oil Company.
The topics under discussion included finding solutions 
in order to enhance recovery from Iranian oil and gas 
fields, the necessity of administration in enhanced recov-
ery, application of cutting edge technologies, and adapt-
ing improved recovery and enhanced recovery methods 
with Iran›s petroleum industry needs.
Emadi highlighted the various aspects of enhanced oil 
recovery (EOR) and improved oil recovery (IOR), say-
ing: «Various methods of EOR should be adapted with 
the needs of Iran›s petroleum industry; otherwise, ap-
plication of such methods will be of no use for this in-
dustry.»
He said a significant challenge to decision-making for 
EOR was uncertainty of methods, adding: «We have to 
make efforts to reduce uncertainty in the EOR methods 
of fields.»
For his part, Falahat underscored the necessity for the 

NIOC to define EOR strategies.
«A committee comprising 18 companies has been estab-
lished and has so far held two meetings to examine EOR 
challenges and needs and help the NIOC determine per-
spectives for EOR,» he said.
Germani said EOR was not an independent issue, add-
ing that it must be incorporated into the development of 
fields.
«In light of complaints about the high cost of EOR, these 
costs may be reduced by drawing up an appropriate 
roadmap,» he said.
Germani said a major challenge in Iran›s petroleum in-
dustry was neglecting the principle of combining theo-
retical and practical research.
Rostami said: «The rate of oil recovery in Iran is low 
when compared with the volume of the country›s depos-
its. If this rate is increased we may see production from 
these fields increase significantly.»
The panel also highlighted absence of feeling of necessi-
ty and high costs as reasons why EOR and IOR methods 
have not become common in Iran.
Experts maintain that as long as oil production is low-
cost in Iran, companies are not willing to take steps to-
wards production by applying costly EOR methods.
The panel mainly focused on the point that maximum ef-
ficient recovery must be always taken into consideration.
As new wells are becoming operational at much high-
er costs, applying EOR and IOR methods has become 
a must.

EOR/IOR 
in Iran
Oil Industry
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Started in the garage of co-founder Steve Jobs in 1976, 
the iPhone maker’s annual revenue has ballooned to 
$229 billion, greater than the gross domestic product of 
countries including Portugal and New Zealand, accord-
ing to Reuters.
Apple’s market capitalization on Thursday topped a 
record $934 billion, following its unveiling last week 
of a $100 billion buyback budget and news that Warren 
Buffett’s Berkshire Hathaway dramatically increased its 
stake in the company.
Thanks to a 12 percent rally since its quarterly report 
last Tuesday, the Cupertino, California company is just 
8 percent short of hitting the $1 trillion valuation mark.
Pointing to Apple’s recent 31 percent jump in service 
revenue, including music streaming and online storage, 
CFRA analyst Angelo Zino on Wednesday upped 
his target price for the stock from $195 to 
$210, which would put Apple’s market 
capitalization at $1.03 trillion. 
Zino joins at least 12 other ana-
lysts with price targets putting 
Apple’s stock market value at 
13 digits.
But Apple is in danger of being 
beaten to the $1 trillion mark - or 
passed soon after - by Amazon.
com, the second largest listed U.S. 
company by market value, at $780 
billion.
Saudi Arabian authorities, meanwhile, have said they 
expect a planned international initial public offering of 
Saudi Aramco that would value the national oil produc-
er at about $2 trillion.
While $148 billion smaller than Apple on Friday, Am-
azon of late has expanded its stock price, and its sales, 
much more quickly than Apple. Amazon’s stock is red 
hot, trading recently at over 100 times expected earn-
ings, compared to more-profitable - but slower growing 
- Apple’s valuation of 15 times earnings.
 Apple’s stock has risen 24 percent over the past year, 
fueled by optimism about the iPhone X, the company’s 
latest smartphone. But demand for the $1,000 device 
has underwhelmed investors, and bulls are now focused 

on Apple’s plan to return more cash to shareholders.
By comparison, Amazon’s stock has surged 70 percent 
over the past 12 months, bolstered by 31 percent reve-
nue growth as more shopping moves online and busi-
nesses shift their IT departments to the cloud, where 
Amazon Web Services leads the market.
Amazon is also competing more with Apple and Goog-
le owner Alphabet as it sells music and video content, 
its Fire TV device and its Alexa smart home gadget.
At $765 billion, Alphabet has the third largest market 
capitalization on Wall Street, with Microsoft close 
behind at $749 billion. Amazon breezed past both them 
both in February.
Including Facebook, the five largest listed U.S. compa-
nies now account for 15 percent of the S&P 500’s $24 
trillion market capitalization.
 To be sure, past stock gains are not a reliable predictor 
of future performance, and the surge in Apple’s and 

Amazon’s shares in recent years has been exceptional 
by most standards.

But if Apple’s stock 
were to keep growing 
at the pace seen over 

the past year, the com-
pany’s market capitalization would hit $1 

trillion in September. Amazon would reach $1 trillion 
around October if its stock price continued to rise at 
the same rate as the past year, and overtake Apple soon 
after.
Extending forward their own one-year performances, 
Microsoft would not reach $1 trillion until early 2019, 
and Alphabet would take until 2020.
Most Wall Street analysts are less optimistic. The mean 
analyst price target puts Apple’s stock 6 percent above 
current levels at $200 within the next 12 months, which 
would elevate its market capitalization to $983 billion, 
according to Thomson Reuters data.
The mean price target of analysts covering Amazon is 
$1,850, a 15 percent premium over its current price, 
which would give it a market value of $898 billion. An-
alysts target Microsoft to rise 12 percent to reach $845 
billion, and for Alphabet’s market value to increase 16 
percent to $884 billion.

Apple is almost a $1 
trillion company, but 
watch out for Amazon
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As usual, just a few days back, US President Donald 
Trump (or as quoted by my good friend and skilled 
and talented author,Fereydoun Majlesi , US Managing 
Director!) by saying the bizarre as well as impolite 
words made himself again an interesting sarcastic theme 
for global political circles and mass media. Given his 
background, over the past year, such words were not 
unexpected. This, however, made the US and its people 
more and more disgraceful in the world. Particularly 
those American who have voted for him must be not 
only shameful but regretful for so doing.
First, his demeaning comments on African nations (of 
course definitely included African Americans) were 
not only an insulting to black continent nations (which 
can be expected only from a minor merchant! such as 
Trump) but indicated his racism tendencies. Certain-
ly, the global public opinion takes this not merely of 
Trump›s but also those of American people. By this, 
there is no surprise that hatred toward American increas-
es in all over the world.It is pretty regrettable that United 
States administration is quite dependent on Israel deci-
sions and policies. This author, a few years ago bluntly 
indicated that:»…. The letters are drafted in Tel Aviv 
but signed in Washington ….»Certainly I think I was 
quite right. Now it is the American people have to pay 
for the consequences of those ill policies and decisions. 
Since ever Donald Trump has assumed office, there are 
murmurs around that US economy has taken an upturn! 
Nobody can say it for sure; because if economy recovery 
indexes are indicated only by increase of arms 
sales, which brings about nothing but 
wars and terrorism, undoubtedly it is 
ridicules that the promotion of death 
trade be seen as economic growth.
Reportedly, Donald Trump has 
called off his trip to UK (his closest 
ally). It has been announced that 
he was unhappy opening 
US$1.2 billion newly built 
US embassy in London 
because he thinks it has 
been too costly. That 
cannot actually be the 
only pretext for calling 

off this trip. Because reportedly the Queen of England 
would not receive him. Moreover the Mayor of London ( 
a Muslim) had already said that the president would not 
be welcomed by the Londoners. Finally Prince Harry, 
the grandson of Queen Elizabeth, had said that Donald 
Trump would not be among the guests in his wedding. 
Does not all this further humiliate US and American 
people?Second, as for JCPAO, even the closest US allies 
have believed that Trump›s standing on this accord 
is quite meaningless and absurd originating from an 
unbalanced and instable approach of thinking so they 
do not take his position serious, (interestingly in his first 
annual medical checkups in Walter Reed Medical center 
in Florida, it has been reported that Trump is mentally 
and physically fit!!!!).The whole world is now unan-
imous that this accord will serve international peace. 
United Nations, IAEA, EU and nearly all countries 
are reaffirming the need and beneficial of the accord. 
But only Washington (and merely Washington) and its 
partners, Tel Aviv and Riyadh, albeit under the pressure 
of a few Zionists controlling the affairs in US opposing 
the accords with ridicules arguments and call it the worst 
instrument in US history!! And immaturely argued that 
Iran has violated the spirit of the accord!! It is now quite 
obvious that all these allegations are baseless and void 
of any fact. Another meaningless Trump›s threat is that 
he would only accept only four months of extension 
of lifting sanctions on Iran and it will be the last one. 
We have not to lose sight of the fact any words he says, 

being right or not, should not be uprightly 
accepted, because he is quite unpre-

dictable and any word or action 
made by Trump does not need 
to be a surprise. Nevertheless, 

all of us dealing with him should 
be alert and prepared to face a new 

unpredictable situation any moment. 
Lastly nowadays the diplomacy in Trump 

administration, if any, can be summarized 
in three words: Sanctions, intimidations and 

restrictions. Then the name of US 
Department of State would rather 

change to Department of Sanc-
tion and Intimidation!!!!

Donald Trump, A Satiri-
cal Motto for Global Circles 

and mass media






