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قيم��ت دالر روز گذش��ته به م��رز 5 هزار 
تومان نزديك ش��د و با ثبت 4 هزار و 880 

تومان به ازاي هر دالر، ركورد جديدي به نام خود زد. 
صف هاي طوالني براي خريد ارز در روز ش��نبه گذشته 
عالمتي بود كه نش��ان مي داد بازار دالر در هفته جاري با 

نوسان هاي قيمتي شديدي همراه خواهد بود. 
در اين ميان فعاالن بازار ارز روز گذشته نيز روز شلوغي را 
پشت سر گذاش��تند تا پول داغي كه اين روزها در دست 
مردم قرار گرفته را به سمت خود جذب كنند و دالر را در 

اختيار آنان قرار دهند. 
در ادبيات اقتصادي پول داغ به پس اندازي گفته مي شود 
كه آنقدر سوزان اس��ت كه نمي تواند در دست افراد قرار 

گيرد و بهتر است در بازاري آرام گيرد. 
پ��ول داغ اين روزه��اي مردم به بازار ارز س��رازير ش��ده 
تا با جا خ��وش كردن در اي��ن بازار و تبدي��ل آن به دالر، 
س��رمايه گذاري مطمئني براي دارندگان اسكناس دالر 
شكل بگيرد. ش��ايد به همين خاطر است كه رييس كل 
بانك مركزي در اقدامي براي مديريت بازار روز گذش��ته 
به رييس س��ازمان امور مالياتي نامه نوش��ت و اس��امي 
خري��داران ارز را به او اعالم كرد و خواس��تار آن ش��د تا 
از همه اين اف��راد به اندازه مي��زان ارزي ك��ه خريداري 
كرده اند، ماليات بگيرد. حال سوال اينجاست كه تبعات 
اين افزايش چه خواهد بود؟ آيا همانند بعضي از كشورها 
با بحران ارزي مواجه خواهيم شد يا خير؟ اين افزايش ها 
صرفا نوساناتي ناش��ي از هيجانات بوده و در روزهاي آتي 
متوقف خواهد ش��د؟ پس از دولت دوازده��م و از ميانه 
شهريور ماه تاكنون قيمت ارز با افزايش قابل توجهي رو به 
رو شده كه به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اقتضاي 
وضعيت بازار آن را رقم زده و برخي ديگر از كارشناس��ان 
چنين وضعيتي را نش��انه بحران در اقتصاد دانسته و به 
دولت توصيه مي كنند كه با توجه به اينكه هدايت بخش 
عمده بازار ارز با دولت اس��ت، براي جلوگيري از افزايش 
آن اقدام��ات الزم را انجام دهد. نوس��انات اخي��ر نرخ ارز 
داليل متعددي داش��ته كه از مهم ترين داليل مي توان 
به كاهش نرخ س��ود بانكي توس��ط بانكي مركزي اشاره 
كرد. كاهش عايدي سپرده هاي بانك، افزايش قيمت ها 
در بازار ارز را براي مردم جذاب تر كرده اس��ت. همچنين 
براساس آخرين آمار منتشر ش��ده حساب جاري كشور 
با كس��ري مواجه ب��وده و اين بدان معناس��ت كه ميزان 
صادرات غير نفتي كمتر از ميزان واردات بوده كه عرضه 
ارز در بازار را با كاهش مواج��ه كرده و به عاملي در جهت 
افزايش قيمت ارز تبديل شده است. در اين ميان تقاضاي 
سوداگرانه قيمت ارز نيز بسيار موثر بوده و انگيزه كسب 
سود از اين نوس��انات مردم را به ورود به اين بازار تشويق 
كرده و با افزايش تقاضا ب��راي ارز اين نرخ همچنان روند 
صعودي خود را حفظ كرده است. از طرفي چون اقتصاد 
ايران وابس��تگي بااليي به نفت دارد لذا ورود ارز ناشي از 
صادرات آن، نق��ش بااليي در تعيين قيم��ت ارز در بازار 
داخلي دارد و دولت مي تواند با كاهش و افزايش عرضه ارز 
خود بر قيمت ها اثر بگذارد. بنابراين انگيزه هاي سياسي و 
سياستگذاري هاي دولت و مقامات پولي نيز از مهم ترين 

داليل افزايش قيمت ارز در ماه هاي گذشته بوده است. 

تبعات افزايش قيمت ارز
به عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي افزايش نرخ ارز 
از طريق افزايش صادرات باعث رون��ق گرفتن توليدات 
داخل مي شود. با اين افزايش، صادركننده بابت صادراتش 
ريال بيشتري دريافت مي كند و در نتيجه انگيزه خواهد 
داش��ت تا با توليد باالتر سود بيشتري به دس��ت آورد. از 
طرفي اين افزايش هزينه قاچاق كاال را براي قاچاقچيان 
افزايش مي دهد زي��را در اين حالت بايد ريال بيش��تري 

بابت وارد كردن ه��ر دالر كاال پرداخت كنند و درنتيجه 
براي كش��وري همانند ايران كه بالغ بر 12 ميليارد دالر 
ارزش كاالهاي قاچاق شده آن است، امري مثبت قلمداد 
مي ش��ود. البته بعضي كارشناس��ان اين ادعا را رد كرده 
و معتقدند كه براي كاهش مي��زان كاالي قاچاق راه هاي 
بهتري پي��ش روي دولت ب��وده و نرخ ارز اص��ال راه حل 
بهينه اي نيست زيرا در اين حالت احتمال افزايش قاچاق 

كاال هاي صادراتي نيز بيشتر مي شود. 
در مقابل برخي اقتصاددانان بي��ان مي كنندكه افزايش 
صادرات نيازمند افزاي��ش كيفيت كاالها و رقابت پذيري 
بين بنگاه ها است نه افزايش نرخ ارز و چون توليد كنندگان 
ما اين ويژگي ه��ا را ندارند لذا نبايد انتظ��ار بااليي براي 
افزايش صادرات داشته باشيم. همان گونه كه نبايد انتظار 
كاهش واردات را به علت افزايش نرخ ارز داش��ته باشيم 
زيرا بخش اعظم��ي از واردات ما كاالهاي واس��طه اي و 

سرمايه اي است. 
از طرفي توليدات داخل نس��بت به اين كاالها از كشش 
قيمتي پاييني برخوردار هس��تند يعني اينكه با افزايش 
قيمت ميزان تقاض��ا براي اين دس��ت كااله��ا افزايش 
نمي يابد در نتيجه ب��ا افزايش ن��رخ ارز قيمت توليدات 
داخلي افزايش يافت��ه و لذا نتيجه اي ج��ز افزايش تورم 

داخلي را به همراه نخواهد داشت. 
افزايش تورم باعث افزايش ناطميناني در اقتصاد ش��ده 
و خود تبعات بدت��ري را نيز به دنبال دارد. اما به راس��تي 
افزايش نرخ ارز و به دنبال آن افزايش تقاضاي سفته بازي 
در اين بازار صرفا در تبعات گفته شده باال خالصه مي شود 

يا اينكه آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت؟

تجربه تايلند
در س��ال 1997 اقتصاد تايلن��د اقتص��ادي حبابي بود، 
اقتصادي كه از پول داغ تامين مي شد. پول داغ بدين معنا 
كه وجوه سرمايه گذاري در جهت كسب سود كوتاه مدت 
تحت تاثير نوس��انات نرخ بهره و ارز قرار گرفته و با انتقال 
وجوه بين بازارها، به ايجاد نوسانات و بي ثباتي در بازارها 
دام مي زد. در آن سال بازار ارز تايلند به علت مجموعه از 
عوامل دچار بحران شديد ش��د به طوري كه ارزش پول 
تايلند به ش��دت كاهش يافت. اين قضي��ه باعث كاهش 
ارزش پولي ساير كشورهاي منطقه شد و طي اين فرآيند 
روپيه اندونزي 75 درصد، رينگيت مالزي و پزو فيليپين 
40 درصد و وون كره نيز افت ارزش داش��تند. بعد از اين 
اتفاقات بود كه ب��ا كمك هاي مال��ي و وام هاي پرداخت 
شده از سوي صندوق بين المللي پول اين كشور مجبور 
به برخي اصالحات و پيگيري سياست هايي پيشنهادي 
از سوي اين نهاد بين المللي شد. در قالب اين پيشنهادها 
دولت تايلند بايد ميزان مخارج دولت را كاهش و نرخ هاي 
بهره كوتاه مدت را افزايش مي داد. از طرفي دولت تايلند 
بايد سياس��ت تعديل نرخ ارز در طول زمان را به اجرا در 
مي آورد. يعني اينكه در هرسال نرخ ارز تعيين شده براي 
اين كشور بر حسب شرايط اقتصادي تعديل مي شد. در 
واقع نظام نرخ ارز ثابت ميخكوب شده به نظام نرخ ارزي 
شناور مديريت شده تبديل ش��د كه از دوم جوالي سال 
1997 اجرا شد. بحران ارزي تايلند مي تواند داللت هاي 

مهمي براي سياس��تمداران و سياس��تگذاران ارزي در 
داخل كشور داشته باش��د. اولين نكته مهم اين است كه 
بحران ارزي س��ال 1997 ممكن است بار ديگر رخ دهد. 
به همين دليل دولت ها و بانك هاي مركزي بايد مراقب 
روندهايي كه ممكن اس��ت زمينه را براي تكرار اين نوع 
بحران ها فراهم كنند، باشند. دومين نكته اينكه افزايش 
نوسانات در بازار ها به ويژه بازار ارز و بهره بانكي مي تواند 
در كوتاه مدت اقتصاد را به ورطه ورشكستكي بكشاند. زيرا 
اين نوسانات و افزايش هاي يك باره هزينه هاي سنگيني 
را بر اقتصاد تحميل مي كند. بنابراين بهترين روش براي 
مقابله با اين نوس��انات تغيير و تعدي��ل تدريجي نرخ ارز 
همراه با تغيير شرايط اقتصادي اس��ت. زيرا هر نرخ ارزي 
براي يك ش��رايط خاص اقتصادي بهينه است در نتيجه 
نرخ ارز امس��ال لزوما نرخ ارز بهينه س��ال ديگر نيست و 
همواره بايد متناسب با وضعيت اقتصاد كشور تعديل شود. 
اين مطالب براي نرخ بهره بانكي نيز صادق است. در واقع 
نرخ بهره تعادلي از ميزان عرضه و تقاضاي وجوه به دست 
مي آيد. لذا نرخ بهينه نرخي است كه حاصل از تعادل بازار 
باشد نه نرخي كه توسط دولت تعيين شود. چون نرخ بهره 
تعادلي چيزي نيست كه از اتاق هيات دولت خارج شود. 
بلكه نرخي است كه ناش��ي از انگيزه پس اندازكنندگان 
و س��رمايه گذاران اس��ت. بنابراين دول��ت نمي تواند در 
بلندمدت متغيرهاي اصلي كالن را از حالت تعادل خود 
دور نگه دارد زيرا در اين حالت منابع به صورت غير بهينه 
تخصيص داده مي ش��وند وگرنه با تغيير نرخ بهره بانكي 
توسط دولت، منابع به سمت ديگر بازارها ازجمله ارز كه 
تقاضاي س��فته بازي نيز در آن باال است، روانه مي شود و 
اين يعني تخصيص غيربهينه منابع. در صورتي كه اين 
منابع مي توانست با تخصيص بهينه تر به توليد كمك كند. 
نوسانات اخير بازار ارز نش��ان داد كه حتي كوچك ترين 
تفاوت در بازدهي دارايي ها، منابع را به س��مت باالترين 
بازدهي سوق مي دهد و درنتيجه داشتن برنامه و راهكار 
مناس��ب براي جذب س��پرده ها درجهت افزايش توان 
توليدي مي تواند، نيروي محركه رش��د اقتصادي كشور 

باشد. 

جذب سپرده هاي خرد
براي ج��ذب منابع خ��رد و منابع افرادي ك��ه اطالعات 
كاف��ي از ب��ازار نداش��ته و نمي دانن��د كه ن��رخ بازدهي 
س��رمايه گذاري هاي مختلف چگونه اس��ت در بيش��تر 
كش��ورها، يكي از ابزارهايي كه اين فرص��ت را دراختيار 
س��رمايه گذاران قرار مي دهد، صندوق س��رمايه گذاري 
است. صندوق سرمايه گذاري يكي از فرصت هاي مطلوب 
س��رمايه گذاري در گزينه هاي مختلف س��رمايه گذاري 
مثل بازار سرمايه اس��ت، خصوصا براي افرادي كه قصد 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس را دارند و خودشان 
س��رمايه، وقت يا اطالعات كافي را براي انج��ام اين كار 
ندارند. با اين كار فرد س��رمايه گذار امكان دس��تيابي به 
بازدهي هايي باالتر از سود بانكي را به دست خواهد آورد. 
به طور خالصه يك صندوق سرمايه گذاري مجموعه اي 
از سهام، اوراق مش��اركت و س��اير اوراق بهادار است. در 
واقع مي توان آن را به صورت ش��ركتي در نظر گرفت كه 
در آن افراد مختلف پول هاي خود را روي هم مي گذارند 
و در سبدي از اوراق بهادار س��رمايه گذاري مي كنند. در 
حال حاضرتعداد صندوق هاي س��رمايه گذاري در ايران 
به بيش از 180صندوق س��رمايه گذاري رسيده است. از 
مهم ترين مزيت هاي اين صن��دوق مي توان به مديريت 
حرفه اي دارايي ها، كاهش ريسك سرمايه گذاري، نظارت 
و ش��فافيت اطالعات، نقد ش��وندگي باال و صرفه جويي 
نسبت به مقياس نام برد. صندوق سرمايه گذاري ابزاري 
براي سرمايه گذاران خرد اس��ت تا بتوانند از توانايي ها و 
مهارت هاي افراد حرفه اي براي سرمايه گذاري و نظارت 
بر دارايي هاي شان استفاده كنند. چرا كه اين صندوق ها 

گروه اقتصادي|فريدون تفضلي، اس��تاد و معلم 
قديمي اقتصاد روز گذش��ته در كانادا در گذش��ت. 
نويس��نده كتاب تاريخ عقايد اقتص��ادي در حالي 
كه مدتي به كماي بدون بازگش��ت رفت��ه بود، روز 

گذشته  دار فاني را وداع گفت. 
اس��تاد اقتصاد كالن دانش��گاه ش��هيد بهش��تي، 
دانش آموخت��ه اقتص��اد از دانش��گاه كاليفرني��اي 
جنوبي بود و از س��ال 1349 نيز ب��ه عنوان مدرس 
در دانش��گاه ملي ايران )ش��هيد بهش��تي كنوني( 
به تدريس اقتص��اد پرداخت و در رابط��ه با اقتصاد 
كالن كتاب هاي مرجع گوناگوني را به رشته تحرير 

درآورد. او استاد اقتصادداناني چون داوود سوري و 
احمدي توكلي بوده است.

بانك مركزي دستور به حذف تراكنش هاي مالي از 
طريق كد  USSD )كدهاي داراي مربع و س��تاره( 
به علت ناامن بودن داده اس��ت. اما بررسي ها نشان 
مي دهد كه تاكنون هيچ گزارش��ي از طريق پليس 
فتا و م��ردم براي ناام��ن بودن اين كده��ا گزارش 
نش��ده اس��ت. امروزه تلفن همراه يك��ي از اجزاي 
جدايي ناپذي��ر زندگي همه ما ش��ده اس��ت. يكي 
از امكاناتي ك��ه از طريق بانك��داري الكترونيك در 
اختيار ما ق��رار گرفته اس��ت اس��تفاده از كدهاي 
USSD روي تلفن همراه اس��ت كه از طريق آن و 
بدون نصب هيچ گونه نرم افزاري روي گوشي تلفن 
هم��راه و تنها با گرفت��ن چند ع��دد و #... * قابل 

استفاده است. 
در طول چن��د ماه اخير بحث هاي��ي مبني بر نا امن 

بودن اي��ن پديده و قط��ع كردن دسترس��ي مردم 
به USSD در كش��ور داغ اس��ت در اي��ن گزارش 
مي خواهي��م ب��ه فراز و فروزه��اي اي��ن تكنولوژي 
و موض��وع نا ام��ن ب��ودن اي��ن كده��ا در اي��ران 
بپردازيم. ب��ا توجه به اينك��ه اس��تفاده از كدهاي 
USSD در كش��ور بسيار گسترده اس��ت بنابراين 
ح��ذف ك��ردن اي��ن كده��ا مي تواند مش��تركين 
اپراتوره��اي تلف��ن هم��راه را ب��ا مش��كل بزرگي 
روبه رو كند ب��ه همين دليل پيش��نهاد مي ش��ود 
با كار كارشناس��ي بيش��تري به اين امر توجه شود 
و با نشس��ت هاي كارشناس��ي در پي ح��ل كردن 
مشكالت بانك مركزي با ش��ركت هاي ارايه دهنده 
 اي��ن س��رويس ها، مش��كالت ب��ه وج��ود آم��ده

 را حل كنند. 

اگر س��يم كارت خود را تراب��رد كرده ايد و با ش��ما 
تماس گرفتند كه برنده سيم كارت دايمي ايرانسل 
ش��ديد و براي درياف��ت هديه تان باي��د كدي كه 
ارس��ال ش��ده را بخوانيد، حواس تان جمع باش��د؛ 
 اين كد به منزله بازگش��ت ترابرد ش��ما ب��ه اپراتور 

مبدا است.
 به گزارش ايسنا، ممكن است با شما تماس بگيرند 
و خبر خوب برنده ش��دن در قرعه كش��ي را به شما 
بدهند و در ادامه از شما شماره كارت بانكي، آدرس 
منزل، اطالعات شخصي و برخي ديگر از اطالعات 
را درخواس��ت كنند؛ ام��ا درنهايت ممكن اس��ت 
زماني متوجه س��اختگي بودن تماس و قرعه كشي 
و جوايز ش��ويد كه متضرر شده باش��يد؛ از حساب 

 ش��ما برداش��ت ي��ا از اطالعات تان سوءاس��تفاده 
شده باشد.

 به نظر مي رس��د اين ب��ار نوب��ت روش جديدي در 
كالهبرداري ش��ده اس��ت؛ در حالي كه سيم كارت 
اعتباري ايرانس��ل را داري��د، در تماس هاي تلفني 
ب��ه ش��ما مي گوين��د برن��ده س��يم كارت دايمي 
ايرانس��ل ش��ده ايد؛ آدرس منزل ت��ان را مي دهند 
كه اطمين��ان حاصل كنيد تم��اس از طرف اپراتور 
صورت گرفته و براي ارس��ال س��يم كارت به منزل 
از ش��ما مي خواهند كدي كه به ش��ماره تان ارسال 
ش��ده را بخوانيد. غاف��ل از اينكه اين ك��د، درواقع 
 درخواس��ت ترابرد ش��ما يا بازگش��ت ب��ه اپراتور 

مبداتان است. 

نرگس رس�ولي |تنها 36 روز تا پايان سال 1396 
باقي مانده اس��ت و فعاالن ب��ازار خودرو ك��ه تقريبا 
دو سوم س��ال را در ركود بازار پش��ت سر گذاشته اند 
چشم اميدش��ان به ماه هاي پاياني سال بود كه طبق 
روال هرساله بازار خودرو گرم شده و روزهاي خوشي 
را براي فعاالن آن رقم مي زند. ام��ا گويا ضرب المثل 
»سالي كه نكوست از بهارش پيداست« براي فعاالن 
اين صنعت معناي واقعي به خ��ود گرفته، بازاري كه 
در بهار با توقف ثبت س��فارش خودرو وارد ركود شد 
همچنان با همان ركود سال را به پايان خواهد برد. هر 
چند كه طي ماه گذشته ثبت سفارش خودرو باالخره 
بعد از 7 ماه باز ش��د و نويد داد كه بازار خودرو در ماه 
پاياني سال حداقل ركود تابس��تان و پاييز را نخواهد 
داش��ت اما اعالم تعرفه ه��اي جديد از س��وي معاون 
اول رييس جمهور همزمان با بازگش��ايي سايت ثبت 
سفارش موجب شد تا بازار وارداتي ها وارد فاز جديدي 
از ركود شود. خودروهايي كه طي 7 ماه افزايش 50 تا 
60 ميليوني را تجربه ك��رده بودند با وضع تعرفه هاي 
جديد وارد كماي جديدي ش��دند و ب��ه جاي تعادل 
قيمتي براي جذب مشتري با افزايشي مواجه شدند 
كه متقاضيان را با دي��وار بلندي براي نخريدن مواجه 
كرد.  البته اين روال كه ثمري جز ادامه ركود سنگين 
بازار خ��ودروي وارداتي ها نداش��ت، كمك��ي هم به 
داخلي سازها نكرد و با وجود افزايش آمارهاي توليد 
برندهاي برتر داخلي اما ف��روش جاده مخصوصي ها 
هم آنقدر دندان گير نبود كه دولت را مجاب به مثمر 
ثمر بودن نتيجه تصميمش براي افزايش تعرفه كند. 
البته در همين ش��رايط بود كه ركود بازار باعث شد تا 
بازيگران بازار خ��ودرو كه حاال هر روز بر تعدادش��ان 
افزوده مي ش��ود وارد ش��ده و احكام جديدي را اعالم 
كنند؛ امري كه با تداوم گران��ي خودروهاي وارداتي 
و داخلي ه��ا موجب ش��د هم ش��وراي رقاب��ت و هم 
نمايندگان مجلس لب به اعت��راض به تصميم دولت 
بگش��ايند و از غيرمنطقي بودن تصميم جديد دولت 
بگويند. بعد از ش��وراي رقاب��ت و نمايندگان مجلس 
نوبت به ديوان عدالت اداري ش��د ك��ه به عنوان يكي 
از بازوهاي قوه قضاييه وارد اين بازار ش��ده و به دنبال 
اعتراض چند وارد كننده حكم به ابطال ابالغيه جديد 
دولت براي تعرفه ها بدهد و اع��الم كند كه خودروها 
بايد با تعرفه هاي قبلي قيمت گذاري شوند. اين خبر 
ش��ايد تنها خبري بود كه بازار خودرو را كمي ش��اد 
كرد و احتمال برداشته ش��دن ركود از بازار را قوي تر 
مي كرد و به پشتوانه آن مي ش��د اميد داشت كه بازار 
خودرو كمي داغ ش��ود. البته كارشناسان خودرويي 
همچون ميرخاني رش��تي دبير انجمن خودروسازان 
پيش بيني مي كرد بازار ش��ب عيد براي خودروهاي 
زير 50 ميلي��ون تومان حداق��ل داغ خواهدش��د و 
تعرفه ها تنها بر خودروهاي باالي 50 ميليون تومان 
كه وارداتي هس��تند تاثير دارد و بايد اميدوار به گرم 
شدن بازار حداقل در ماه پاياني سال باشيم. بااين حال 
با تداوم شرايط حاضر هنوز اين سوال مطرح است كه 

بازار خودرو در پايان س��ال چه سمت و سويي خواهد 
گرفت و قيمت ها به بهار سال 96 باز مي گردد ؟ سوالي 
كه كارشناس��ان و فعاالن بازار نااميدانه به آن پاس��خ 
مي دهند و معتقدند كه حت��ي اگر احكام جديد براي 
بازار خودرو اجرايي شود و تعرفه ها به بهار 96 بازگردد 
اما به دليل گراني ن��رخ ارز و افزايش هزينه اس��قاط 
خودرو بازار خودرو نمي تواند به روزهاي پيش از مرداد 
ماه سال جاري بازگردد و همچنان شاهد ثبات قيمت 
در اين بازار خواهيم بود. پاسخي كه به روشني دليل 
تداوم نوسان هاي قيمتي در بازار خودروهاي داخلي 
و وارداتي را پاس��خ مي دهد. طبق گفت��ه فعاالن بازار 
خودرو، در طي 8 ماه گذشته قيمت دالر بيش از هزار 
تومان افزايش يافته است و اين امر بازار خودرو را كه 
هنوز هم وابس��ته به خريدهاي خارجي و تامين مواد 
اوليه اي اس��ت و با ارز، نيازمندي ه��اي آن خريداري 
مي ش��ود را بر روال گراني نگه مي دارد. با اين حال اما 
نمي ت��وان از كنار حكم دي��وان عدال��ت اداري براي 
كاه��ش تعرفه ها هم گذش��ت. هر چن��د كه محمد 
شريعتمداري وزير صنعت معدن و تجارت تير آخر را 
به عنوان تصميم گير نحوه محاسبه قيمت خودروها، 
از تركش خارج ك��رده و تكليف وارداتي ها و داخلي ها 
را با اع��الم اينكه »مالك تعيي��ن قيمت ابالغيه هاي 
هيات وزيران اس��ت« روش��ن ك��رده اس��ت. به اين 
ترتيب تا زماني كه وزارت صنعت رسما ابالغيه ديوان 
عدالت اداري را قبول و اجرايي نكن��د بازار وارداتي ها 
همچنان در ركود ناش��ي از گراني به سر مي برد و به 
نظر مي رس��دتا آن زمان بنا به توصيه كارشناس��ان 
خودروي��ي بهتري��ن كار دس��ت نگه داش��تن براي 
خريد است تا ش��ايد با اجماع بين قوا براي تعرفه ها و 
تصميم گيري در اين بازار مش��تريان ب��دون زيان و 
سرگرداني محاسبه قيمتي خريد كنند. هرچند كه 
در همين ميان نمايندگان مجلس ب��ا ارايه اليحه دو 
فوريتي وارد اين ماجرا ش��ده اند. به اين ترتيب رسما 
هر سه قوه درگير موضوع خودرو شده اند. طبق گفته 
بهرام پارس��ايي، رييس كميته اقتصادي كميسيون 
اص��ل 90 مجل��س، در واردات خ��ودرو و همچنين 

توليد خودروهاي داخلي انحصار به وجود آمده است، 
در حال حاضر ت��اوان اين انحصار را م��ردم پرداخت 
مي كنند، يعني فضاي رقابتي به بهانه حمايت از توليد 
داخل يا ساير بهانه ها گرفته ش��ده است. قرار نيست 
مردم تا مادام ت��اوان حمايت از تولي��د داخل را پس 
دهند كه هيچ تغييري و تحولي نمي خواهد در آن به 
وجود  آيد و نمي خواهد مطابق با صنعت مشابه خود 

در دنيا حركت كند. 
او ب��ا بيان اينك��ه بر اس��اس تهيه ط��رح دو فوريتي 
پيشنهاد شده كه تكليف وضعيت صنعت خودرو در 
كشور مشخص ش��ود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه 
واردات خودرو را بين 15 تا 61 درص��د افزايش داده 
و هيچ دليل منطقي پش��ت اين افزايش تعرفه وجود 
نداش��ت كه در نهايت قرار اس��ت م��ردم هزينه آن 
را پرداخت كنند؛ لذا بر اس��اس اي��ن افزايش تعرفه و 
پرونده اي كه در كميس��يون اصل 90 وج��ود دارد به 
اين نتيجه رس��يديم كه طرحي ارايه شود تا قانون در 
اين باره وضع شود. پارسايي در تشريح مفاد اين طرح 
دو فوريتي ادامه داد: يكي از مفاد اين طرح اين اس��ت 
كه سقف تعرفه خودروهاي وارداتي 55 درصد باشد و 
بسته به قيمت و حجم موتور و مابقي مولفه هايي كه 
بايد در نظر گرفته ش��ود حداكثر 55 درصد باشد اما 
هم اكنون دولت 75 درصد را پيش��نهاد داده است. او 
با اشاره به يكي از مواد ديگر اين طرح افزود: پيشنهاد 
شده است كه ساالنه 5 تا 10 درصد از عوارض وارداتي 
خودرو كاهش يابد كه تا پايان س��ند چشم انداز اين 
تعرفه به 20 درصد كاهش يابد كه البته باز اين تعرفه 
20 درصدي از تمامي كشورها بيش��تر است، اما اين 
كاهش تعرفه سبب مي شود كه خودروسازان داخلي 
به خودشان بيايند و اگر احساس فضاي رقابتي كنند، 
كيفيت افزايش، قيمت كاهش يا اينكه خدمات بيشتر 

مي شود. 

»اعتماد« از سرگرداني بازار خودرو بين سه قوا گزارش مي دهد  

يك صنعت و چند تصميم گير
فريدون تفضلي در كانادا در گذشت

 USSD پشت پرده حذف دستورهاي 
از تراكنش هاي مالي 

ترابرد  اجباري با قرعه كشي غير واقعي

داراي تحليلگران و مديران س��رمايه گذاري هستند كه 
پيوس��ته تالش مي كنند تا با يافتن گزينه هاي مناسب 
و خريد و فروش ب��ه موقع آنها، عملك��رد ممتازي براي 
س��رمايه گذاران خود فراهم كنند. از طرفي بخش��ي از 
اين دارايي ها ش��امل دارايي هاي با درآمد ثابت همچون 
س��پرده هاي بانكي و اوراق مشاركت مي شود كه ريسك 
سرمايه گذاري را به شكل قابل توجهي كاهش مي دهد. 
همچنين سرمايه گذاري در صندوق اين امكان را به فرد 

مي دهد كه خيلي زود پول خود را نقد كند. 
به طوري كه فرد براي فروش واحدهاي س��رمايه گذاري 
خود با هيچ مش��كلي مواجه نمي ش��ود. اين كار توسط 
ضامن نقد ش��وندگي صندوق انجام مي ش��ود و فرد هر 
زمان كه تصميم به نقد كردن دارايي خود بگيرد ضامن 
نقد ش��وندگي صندوق اين وظيفه را به عهده مي گيرد. 
از طرفي با توجه به اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري از 
گردآوري س��رمايه هاي خرد تشكيل مي شوند، بنابراين 
امكان اس��تفاده از مزاياي يك مجموعه سرمايه گذاري 

بزرگ براي دارندگان آن فراهم مي شود. 
 در اين ميان يك فرد شايد با يك ميليون تومان توانايي 
سرمايه گذاري در گزينه هاي متنوعي را نداشته باشد. اما 
با توجه به حجم باالي سرمايه در صندوق سرمايه گذاري، 

اين امكان براي او فراهم مي شود. 
ضمنا به دليل حجم باالي سرمايه صندوق ها هزينه هايي 
از قبيل تحليل، بررسي، ارزش��گذاري، خريد و فروش و 
ساير هزينه ها در بين سرمايه گذاران سرشكن مي شود و 

براي سرمايه گذار صرفه جويي زيادي خواهد داشت. 

فرزان خدادادي

ستاره كاظمي  / اعتماد

فاز اول طرح جامع آبرساني به شهرستان انديمشك افتتاح شد 
با حضور معاون عمراني استاندار خوزستان 
فاز اول طرح جامع آبرس�اني به شهرستان 

انديمشك به بهره برداري رسيد. 
با حضور فرامند هاش�مي زاده، فاز اول طرح 
جامع آبرس�اني به شهرس�تان انديمشك 

افتتاح شد. 
صابر عليدادي، معاون آبرس�اني س�ازمان 
آب و ب�رق خوزس�تان در خص�وص اجراي 
اين طرح اظه�ار كرد: طرح جامع آبرس�اني 
به شهرس�تان انديمش�ك با ه�دف تامين 
آب شرب س�الم و بهداش�تي مردم شريف 
ش�هرهاي انديمشك، حس�ينيه، بيدروبه، 
آزادي و چم گلك و تعداد 200 روستاي تابعه 
شهرس�تان از طريق تلفيق آب زيرزميني و 
آب سطحي رودخانه دز توسط سازمان آب و 
برق خوزستان براي افق سال 1425 طراحي 

و در حال اجرا است. 
وي افزود: جمعيت تحت پوش�ش اين طرح 
250هزار نف�ر و نياز آب�ي آن 39/9 ميليون 
مترمكعب در سال اس�ت. همچنين اعتبار 
مورد ني�از جهت اج�را و تكمي�ل اين طرح 

بزرگ ملي 293 ميليارد تومان است. 
معاون آبرساني سازمان آب و برق خوزستان 
با بي�ان اينك�ه ط�رح جام�ع آبرس�اني به 
شهرستان انديمشك در 2 فاز در حال انجام 
اس�ت، تصريح كرد: در فاز اول كه براي افق 
سال 1400 و جمعيت 175هزار نفر انجام شده 
و به بهره برداري رس�يده است، مجموعا 38 

ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است. 
عليدادي عنوان كرد: در ف�از اول عملياتي 
از جمله احداث 64 ه�زار متر مكعب مخزن 
ذخي�ره آب ش�رب ش�امل 2 واح�د مخزن 
20هزار مترمكعبي و 4 واح�د مخزن 6هزار 
بهره ب�رداري،  س�اختمان  مترمكعب�ي، 
آزمايش�گاه و انب�ار، حف�اري و تجهي�ز 12 
حلقه چ�اه ب�ا مجم�وع ظرفي�ت 760 ليتر 
بر ثاني�ه مع�ادل 65 ه�زار مترمكع�ب در 

ش�بانه روز، اجراي سيس�تم لوله كشي بين 
مخازن و تلمبه خانه تاسيس�ات آبرساني به 
انديمشك، اجراي 25 كيلومتر خط لوله در 
GRP اقط�ار 500 تا 1200 ميليمتر ف�والدي و
و حف�اري و تجهيز ي�ك حلقه چ�اه تامين 
آب شرب ش�هرهاي حس�ينيه و بيدروبه و 

روستاهاي مسير انجام شده است. 
همچني�ن كام�ران زندوكيلي، مدي�ر دفتر 
طرح هاي آبرساني شمال ش�رق در سازمان 
آب و برق خوزستان در خصوص فاز دوم اين 
طرح گفت: فاز دوم طرح جامع آبرس�اني به 
شهرستان انديمشك از دي ماه سال 1396 
ش�روع و براي اف�ق س�ال 1425 و جمعيت 
250 هزار نفر مطالعه و طراحي ش�ده است. 
دوره اجراي طرح 5 س�اله و اعتبار مورد نياز 
براي تكميل و بهره برداري كامل از طرح 250 

ميليارد تومان است
وي با اش�اره به پروژه هاي اجراي�ي فاز دوم، 
گف�ت: اح�داث آبگي�ر و تصفيه خانه طرح 
جامع آبرس�اني به شهرس�تان انديمشك 

در س�احل راس�ت رودخان�ه دز مح�دوده 
روس�تاي قلعه مختار به ظرفيت 1266 ليتر 
بر ثانيه معادل 109ه�زار و400متر مكعب در 
ش�بانه روز، تهيه لوله هاي فوالدي و اجراي 
خط انتق�ال از آبگي�ر ت�ا تصفيه خانه طرح 
جامع به قطر 1200 ميليمتر، حفاري و تجهيز 
3 حلقه چاه بهره برداري در منطقه چم گلك 
انديمشك، احداث ساختمان ها و نيز تهيه 
و نصب تجهيزات مكانيك�ي، برقي، كنترل 
و اب�زار دقي�ق تلمبه خانه، كلرزن�ي، ديزل 
ژنراتور و س�اير تاسيس�ات ط�رح از جمله 

پروژه هاي اجرا شده در فاز دوم است. 
زندوكيل�ي اظهار كرد: خريد لول�ه و اجراي 
خط انتق�ال 500 ميليمتري ف�والدي تامين 
آب منطق�ه قلعه لور ب�ه طول 5ه�زار و 200 
متر، آبرساني به شهرهاي جديد شهرستان 
انديمش�ك ش�امل ش�هرهاي حس�ينيه، 
بيد روبه، آزادي و چم گل�ك و خريد انرژي 
و نص�ب في�در اختصاص�ي ط�رح از ديگر 

پروژه هاي اجرايي در فاز دوم است. 

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 اول

به خاطر همين هيچ باش��گاهي هنوز وارد بورس نشده. 
روحاني ق��ول داده بود ك��ه قانون جدي��د ورزش را طي 
اليحه اي تقديم به مجلس مي كند اما هنوز اين ماجرا رخ 
نداده و اين نشان مي دهد كه ورزش اولويتي براي دولت 
ندارد. به خاطر همين هم هست كه بخش خصوصي به 
ورزش روي خوشي نشان نمي دهد. وقتي ورزش اولويتي 
براي دولت ن��دارد و قانون ورزش هم به روز نمي ش��ود 
نباي��د انتظار داش��ت بخ��ش خصوصي در اي��ن حوزه 
سرمايه گذاري كند.  اين عدم اولويت ورزش براي دولت 
در حالي اس��ت كه ما در المپيك اخير، رتبه شانزدهم را 
به دس��ت آورديم. يعني در بين همه كش��ورهاي دنيا 

شانزدهم شديم. ما در هيچ بخش و حوزه ديگري چنين 
جايگاهي در س��طح جهان نداريم. ن��ه در اقتصاد، نه در 
سياس��ت، نه در فرهنگ. ورزش تنها حوزه اي است كه 
اهداف برنامه 1404 را تحقق بخشيده. ما االن در منطقه 
در ورزش ح��رف اول را مي زني��م. در كش��ورهاي غرب 
آسيا درمجموع بهترين هستيم. در بسياري از رشته ها 
پديده هاي جهاني هستيم. اما آيا رسيدگي و پشتياني از 
ورزش به اندازه كافي هست؟ آيا حمايت قانوني مي شود؟ 
سرانه بودجه مناسب است؟ ورزش در ته جدول اين گونه 
حمايت ها قرار دارد. آيا اين انصاف است؟ متاسفانه نگاه به 

ورزش در حد ورزش نيست.

نگاه غير ورزشي به ورزش

 دالر روز گذشته با قيمت 4 هزار 880 تومان
ركورد جديدي در بازار ارز به نام خود ثبت كرد

در اقتصادي س�الم، سقف 
تعيي�ن  ب�راي  مج�ازي 
قيم�ت ارز وج�ود ن�دارد 
چرا ك�ه قيمت ه�ا حاصل 
تعام�الت مي�ان بازيگران 
اقتصادي است. اما امروزه 
در اقتص�اد ايران قيمت ها 
با دخالت هاي دولت تعيين شده و لذا از ميزان 
تعادلي خود فاصله دارند. قيم�ت ارز نيز از اين 
قاعده مستثني نيس�ت و در ايران طي ساليان 
گذش�ته همواره از ميزان واقعي خود دور بوده 
اس�ت. در اينكه قيمت دالر باي�د افزايش پيدا 
كند شكي نيست و طبق تئوري هاي اقتصادي 
موجود قيمت ارز هنوز پتانسيل افزايش قيمت 
را دارد. البت�ه افزايش�ي كه ناش�ي از تعامالت 
بخش حقيقي اقتصاد مانند افزايش صادرات، 
افزايش توليد و تقاضاي كاالي سرمايه اي باشد 
نه به علت تقاضاهاي سوداگرانه و سودجويانه. 
ولي افزايش قيمت ارزي كه اكنون اقتصاد ايران 
شاهد آن است ناش�ي از تقاضاهاي سوداگرانه 
و هيجان�ات موج�ود در بازار اس�ت و به همين 
دليل نهادهاي سياس�تگذار پولي بايد هرچه 
زودتر با ورود به ب�ازار از افزاي�ش بي رويه اين 
نرخ جلوگيري كنند. زي�را افزايش بيش ازحد 
آن، همراه با ش�وك هايي براي اقتصاد خواهد 
بود. زيرا بسياري از صنايع و بنگاه هاي توليدي 
داخل به ن�رخ ارز وابس�ته هس�تند. خيلي از 
بنگاه ها نه�اده و مواد واس�طه اي توليد خود را 
از خارج وارد مي كنن�د و اين افزايش قيمت ارز 
افزايش هزينه را براي اين بنگاه ها در پي خواهد 
داش�ت كه اين خود افزايش سطح قيمت ها را 
به دنب�ال دارد. از طرفي براس�اس تئوري هاي 
اقتصادي اين افزايش قيمت ارز خود مي تواند 

انتظ�ارات تورم�ي را افزاي�ش داده و در آينده 
شرايط تورمي را به دنبال داشته باشد. به علت 
اينكه اين افزايش قيمت ارز از منطق اقتصادي 
خاصي پيروي نمي كند و بيش�تر جنبه رواني 
و س�وداگرانه دارد ل�ذا نمي توان آين�ده آن را 
پيش بيني كرد زيرا براس�اس الگ�وي خاصي 

پيش نمي رود. 
اگر براس�اس افزايش تقاضاي ناش�ي از بخش 
توليد بود كه بان�ك مركزي ب�ا افزايش عرضه 
خود مي توانس�ت آن را حمايت كن�د. در حال 
حاضر به عل�ت اينكه تقاضا در جهت كس�ب 
س�ود باالتر از تغيي�رات نرخ اس�ت، هرچقدر 
هم كه بانك مركزي ورود كن�د و عرضه خود را 
به بازار بيش�تر كند بازهم تقاضاي سوداگري 
وجود خواه�د داش�ت و به افزاي�ش قيمت ها 
دامن مي زند. در همين راستا بهترين سياست 
ممكن افزايش نرخ س�ود بانكي اس�ت تا بلكه 
اين افزايش، سپرده گذاري در بانك را جذاب تر 
ك�رده و اين نقدينگي س�رگردان ب�ه بانك ها 
منتقل ش�ود تا تالطم ها و هيجانات از بازار ارز 
خارج شود. البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد 
به علت ورشكستگي بعضي موسسات بانكي، 
عدم اعتمادي بي�ن مردم و نهاد بانكي ش�كل 
گرفته اس�ت كه بانك مركزي به عن�وان نهاد 
مس�وول و تاثيرگذار بر ب�ازار، بايد زمينه هاي 
الزم براي جلب اعتماد سپرده گذاران را فراهم 
كند. همچنين با به كارگيري ابزارهاي مناسب 
بر انتظارات بازيگران بازار ارز، شرايط هيجاني 

حاكم بر اين بازار را كنترل كند. 
در اين ميان شايد اقدام اخير بانك مركزي نيز 
يعني معرفي خريداران عمده ارز به س�ازمان 
امورمالياتي براي اخذ ماليات از آنان، مي تواند 

در همين راستا باشد. 

نوسان خطرناك

سميه مردانه 

سيف: اسامي خريداران ارز 
را به سازمان مالياتي داديم

 رييس كل بانك مركزي 
در نامه اي به رييس كل 
س��ازمان ام��ور مالياتي 
كش��ور ضم��ن معرفي 
خريداران عم��ده ارز به 
همراه ميزان دالر خريداري شده از ابتداي سال 
جاري ت��ا 17 دي ماه، خواس��تار رس��يدگي به 
مبادالت اين اش��خاص و اقدام الزم در خصوص 
وصول ماليات هاي متعلقه شد. ولي اهلل سيف در 
اين نامه نوشته اس��ت: با عنايت به لزوم استقرار 
ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفي خريداران 
موصوف در راستاي اجراي سياست هاي كنترل 
ب��ازار ارز و ب��ا ه��دف جلوگي��ري از اقدام��ات 
س��وداگرانه و فعاليت هاي داللي ك��ه منجر به 
كتمان درآم��د واقعي و فرار مالياتي مي ش��ود، 
بانك مركزي به منظور ارتقاي س��طح تعامالت 
خود با آن سازمان تا سر حد امكان و شناسايي و 
وصول دقيق درآمده��اي مالياتي دولت، ضمن 
ردياب��ي و تش��خيص دالالن ارزي، اق��دام ب��ه 
اس��تخراج و ارايه اطالعات اين اش��خاص كرده 
است. س��يف ادامه داده است: بر همين اساس و 
بنا بر نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته 
در ارتباط با مبادالت ارزي در دوره زماني مربوط 
به ابتداي س��ال جاري لغاي��ت 17  /10  /1396، 
حجم بس��يار زي��ادي از مب��ادالت دالر به نام 
اش��خاص معدودي ثبت ش��ده كه به پيوست 
مش��خصات هويتي ب��ه هم��راه مي��زان دالر 
خريداري شده توسط ايش��ان ارسال مي شود.  
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده اس��ت: لذا 
خواهش��مند اس��ت دس��تور فرماين��د پس از 
رسيدگي به مبادالت اشخاص مذكور، اقدامات 
الزم در خص��وص وص��ول ماليات هاي متعلقه 

صورت پذيرد.

خبر
گروه اقتصادي| چند روز پيش بود كه علي شمخاني، 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي و نماين��ده مقام معظم 
رهبري در جمع مديران س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( 
از پايان رقابت بين بخش دولت��ي و خصوصي صحبت 
كرد و اعالم كرده بود كه بنگاه هاي دولتي بايد به جاي 
رقيب بخش خصوصي ب��ه عنوان همراه ب��ا اين بخش 
شناخته شوند. موضوعي كه دستورهاي قبلي از سوي 
مقام معظم رهبري و رييس جمهور به س��پاه و ارتش و 
وزير كار را به ذهن متبادر كرد و نشان داد كه دولت عزم 
خود را جزم كرده كه به جاي رقيب بخش خصوصي با 
اين بخش همراه شده و به بهتر شدن توسعه اقتصادي 
كمك كند. پي��ش از آن نيز رهبري معظ��م انقالب به 
س��پاه و ارتش و روحاني به وزير كار دس��تور دادند كه 
بنگاه هاي اقتصادي خود را ب��ه بخش خصوصي واگذار 
كنند. امري كه ظاهرا طبق گفته امير حاتمي، وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح طبق توصيه حسن روحاني 
مبني بر واگذاري بنگاه هاي اقتصاي نيروهاي مسلح تا 
پايان س��ال جاري فرصت دارند تا اين دستور را اجرايي 
كنند و حاال حدود 36 روز تا پايان سال باقي مانده است؛ 
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( بدون اينكه به نام 
شمخاني، دبير ش��وراي عالي امنيت ملي اشاره كند به 
برخي از صحبت ها مبني بر اينكه نهادهاي وابس��ته به 
حاكميت در اقتصاد رقيب بخش خصوصي هس��تند، 
اشاره كرده و گفته اس��ت: »س��تاد اجرايي فرمان امام 
هيچگاه در پروژه هايي كه باعث ايجاد رقابت بين دولت 
و بخش خصوصي مي ش��ود، حضور نداش��ته و نخواهد 
داشت. اگر هم بخش خصوصي براي ورود به پروژه هاي 

متعلق به بنياد تمايلي داشته باش��د به نفع آن شركت 
از آن فعاليت و پروژه خارج مي ش��ويم.«محمد مخبر با 
اشاره به ش��روط فعاليت هاي اقتصادي س��تاد اجرايي 
فرمان امام به ايلنا گفته است: »ستاد اجرايي فرمان امام 
در پروژه ها و فعاليت هاي اقتصادي حضور دارد اما تمام 
اين فعاليت ها در مناطق محروم است. فعاليت هاي ستاد 
اجرايي فرمان امام براي شناساندن و معرفي مزيت هاي 
مناطق كم برخوردار و محروم اس��ت و ه��دف اصلي از 
اج��راي فعاليت هاي اقتص��ادي در اي��ن مناطق ايجاد 
فرصت هاي شغلي و اشتغالزايي براي بومي هاي منطقه 
است.«او با بيان اينكه به محض اينكه بتوان پروژه آغاز 
ش��ده را به مردم واگذار ك��رد، از آن فعاليت اقتصادي و 
پروژه خارج مي شويم، ادامه داده است: »ظرف 1/5 سال 
گذشته بيش از 35 شركت از س��تاد فرمان اجرايي امام 
و بيش از 30 شركت از بنياد بركت به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده اس��ت. در عين ح��ال در س��تاد اجرايي 
فرمان امام هيچ فعاليتي معاف از ماليات نيست و مانند 
س��اير ش��ركت هاي متعلق به بخش خصوصي ماليات 

مي پردازيم.«
مخبر تاكيد ك��رده اس��ت: »هيچ بودج��ه اي از دولت 
دريافت نمي كنيم، نه تنها از دول��ت بودجه اي نداريم 
بلكه در اج��راي پروژه ه��اي عمراني ب��ه دولت كمك 
هم ك��رده و خواهيم كرد. پروژه هاي��ي از قبيل احداث 
مدارس، ش��بكه راهي، بيمارس��تان كه توس��ط ستاد 
ساخته شده اند يا ساخته مي شوند از تعهدات دولت ها 
بوده و ساخت آنها از جمله وظايف دولت بوده است و ما 

فقط براي كمك به دولت اقدام مي كنيم.«

 نتايج مطالعات علمي در كشورهاي همسايه را تا حدودي 
به جامعه زنان داخل تسري داد. در اين رابطه بيان پاره اي 
از يافته ه��اي علمي موجود ك��ه تع��دادي از آن در داخل 
انجام پذيرفته اس��ت، در پيش��برد بحث خال��ي از فايده 
نخواهد بود. ب��ه طور مثال نتاي��ج پژوهش هاي اجتماعي 
نشان مي دهد كه زنان ذيل علل كالني همچون پايبندي 
ديني، الزامات اخالقي- خانوادگ��ي و همچنين تعهدات 
شغلي، عملكرد سالم تري نسبت به مردان در حيطه هاي 
شغلي مفسده انگيز دارند. به اين معنا كه اثرگذاري مذهب، 
اخالقيات اجتماعي و تعهدات كاري ب��ر رفتار مديريتي و 
اقتصادي زنان، بسيار بيشتر از همتايان مرد ايشان در ساير 
مشاغل مشابه در س��طح كالن مشاهده مي ش��ود. حال، 
پاسخ به اين سوال كه چرا متغيرهاي س��ه گانه مذكور به 
اين ميزان قدرت تغيير رفتاري در زن��ان را دارند، نيازمند 
مطالعات دقيق تري است كه در اينجا قصد پرداخت بيشتر 
به آن را نداريم. اما موضوع مهم در اين خصوص به اين مساله 
مربوط مي شود كه آيا مي توان طبق يك دستورالعمل كلي، 
راهكار اصلي مبارزه با فساد اقتصادي در سطوح مديريتي 
كالن را در انتص��اب افزون ت��ر بانوان در مش��اغل مربوطه 
مدنظر قرار داد؟ پاس��خگويي به اين س��وال ابتدا نيازمند 
توضيح علمي اين موضوع اس��ت كه زنان اساسا چرا رفتار 
س��الم تري در مواجهه با موقعيت هاي ش��غلي فسادزا در 
مشاغل ممكن الفساد را دارند؟ در اين خصوص نتايج يكي 
از تحقيقات مستقل اخير نشان مي دهد كه باتوجه به درصد 
احتمال پايين انتصاب زنان در مش��اغل مذكور در كشور، 
زنان، نگراني و بالطبع حساسيت بيشتري در ايفاي هرچه 
بهتر و سالم تر مسووليت هاي شغلي خويش- به ويژه آنجا 
كه امكان بيشتري براي انجام فس��اد وجود دارد- را از خود 
به نمايش مي گذارند. اين مساله به صورت عكس در مورد 
مردان قابل مش��اهده اس��ت كه برخالف زنان، مرداني كه 
تمايل به انجام فس��اد مالي در حيطه كاري خويش دارند، 
استرس كمتري را در خصوص احتمال عدم تصدي مشاغل 
كالن ديگر در آينده را تجربه مي كنند! از سويي ديگر، نتايج 
برخي از پژوهش هاي علمي ثاب��ت مي كند كه غالب زنان 
به جهت ترس از تبعات احتمالي حاصل از فس��اد مالي كه 
ممكن اس��ت تاثيرات منفي بخصوصي در بقاي خانواده، 
روابط زناش��ويي و ارتباطات اجتماعي ايش��ان در محيط 
دوس��تان، اقوام درجه يك و ديگر روابط اجتماعي برجاي 
گذارد، از انجام رفتار اقتصادي غيرقانوني يا همان فساد در 
بستر شغلي خويش صرف نظر مي كنند ! در ادامه، برخي 
ديگر از نتايج پژوهش��ي بر نقش مهم باورهاي موثر ديني 
در نحوه عملكرد اقتصادي زنان در بسترهاي مفسده انگيز 
مالي تاكيد دارند. البت��ه به زعم برخي جامعه شناس��ان، 
حتي امروز نيز ب��ا وجود بس��ياري از دگرگوني هاي ديني 
و ايدئولوژيك در جامعه ايراني، اما همچنان مساله مذهب 
در جامعه ايراني، نقش اثرگذار تري نسبت به ديگر عوامل 
در كاهش نرخ فس��اد اقتصادي دارد. از سويي ديگر، نتايج 
تعداد متنوعي از تحقيقات اجتماعي ديگ��ر در اين رابطه 
بر صحت نظريه فس��اد س��اختاري و يادگيري اجتماعي 

فس��اد تاكيد دارد. بر طبق نظريات مذك��ور توضيح داده 
مي ش��ود كه وجود بس��ترهاي س��اختاري وقوع فساد و 
يادگيري هاي غيرمس��تقيم ضد فرهنگي در محيط هاي 
فسادزا، زنان و مردان را بصورت يكس��ان در معرض انجام 
فس��اد اقتصادي قرار مي ده��د ! در كنار اين اما هس��تند 
تحقيقاتي كه خروجي آنها ثابت مي كند كه اساسا زنان به 
دليل برخي خصوصيت هاي فرهنگي و اجتماعي نسبت 
به مردان در مواجهه با فرصت و امكان ارتكاب جرايم مالي 
از خويشتنداري بيشتري برخوردارند. همه آنچه بيان شد، 
صرفا اشاره به تعدادي از پژوهش هاي علمي معتبري بود 
كه در اين مقوله انجام پذيرفته اس��ت. اما  بي گمان پاره اي 
از موارد ديگر نيز احتماال وجود دارد كه بر عملكرد و رفتار 
زنان در مواجهه با امكان فساد مالي تاثيرگذار هستند. در 
خصوص راهكار اما پژوهش��گران معتقدند كه مي توان با 
افزايش سهم مشاركت زنان متعهد و متخصص در مشاغل 
مربوطه، امكان وقوع فساد را تا حدود بسياري كاهش داد. 
اگرچه نمي توان پايين بودن نرخ فساد مالي زنان را به عنوان 
يك نظريه قطعي و مس��تدل مطرح كرد، ام��ا اين امكان 
وجود خواهد داشت كه با انجام پاره اي تحقيقات مستقل 
و معتبر علمي، عوامل بازدارنده از وقوع فس��اد را شناسايي 
كرده و آنها را به طور متناسب با شرايط و وضعيت اجتماعي، 
اقتصادي و روانشناختي زنان و مردان در محيط كار تطبيق 
داده و تقوي��ت كرد. تجربه بين الملل��ي در اين خصوص از 
ضرورت انجام برخي پروژه هاي مرتبط با فرهنگ س��ازي، 
س��رمايه گذاري، آموزش و مس��ووليت پذيري اجتماعي 
در اين عرصه س��خن مي گويد. در اين زمين��ه، اقدامات و 
برنامه هايي كه افزايش ميزان تعهدات اجتماعي و شغلي و 
همچنين پايبندي هاي دروني مذهبي و اخالقي در جهت 
مقابله با فساد را مورد تمركز خود قرار مي دهد، مي تواند در 
دستور كار سياس��تگذاران شغلي در دستگاه هاي مسوول 
قرار گيرد. آنچه گفته شد، در س��طح فردي مي تواند موثر 
افتد اما در سطح اجتماعي و اداري بايد ساختار هاي كالن 
مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد. برخي پژوهشگران مستقل 
بر اين باورند كه اكنون س��اختارهاي فسادزايي وجود دارد 
كه باتوجه ب��ه خصوصيات و موقعيت هاي فراجنس��يتي 
خود، تاثير يكس��اني بر عملكرد مجرمانه مردان و زنان در 
محيط هاي فساد زا وارد مي كنند. هرچند سخن در اين باب 
بسيار است اما در پايان ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد 
بود كه اگر تجربه برخي كشورهاي در حال توسعه در زمينه 
مبارزه با فساد موفق بوده است، قبل از هر چيز نشان دهنده 
نوع مواجهه علمي سياستگذاران مربوطه در اين مقوله بوده 
است. بسياري از انديشمندان اجتماعي در سطح بين المللي 
نيز همچنان اولين مرحله در اثربخشي برنامه هاي آموزشي 
و اجتماعي مقابله با فساد را در برخورد علمي و پژوهشي با 
موضوع بسان يك پديده نابهنجار فرهنگي و اجتماعي در 
نظر مي گيرند. موضوعي كه اخيرا در كشور ما نيز با استقبال 
علمي و پژوهشي برخي دستگاه هاي پيش��گام در زمينه 
مبارزه با فساد قرار گرفته كه اميدواريم در ديگر حوزه ها و 

دستگاه هاي كشور نيز آن را شاهد باشيم. 

دو تقاضا براي ارز در كشور وجود دارد، يكي تقاضاي واقعي 
است و ديگر سوداگرانه. تقاضاي واقعي به اندازه اي است 
كه قيمت دالر مانع واردات نش��ود زيرا اگ��ر دالر خيلي 
گران ش��ود ديگر واردات كاال توجيه نخواهد داش��ت. در 
مقابل تقاضاي س��وداگرانه تنها خواهان افزايش قيمت 
اس��ت و اكنون اين تقاضا بر بازار فش��ار مي آورد. در حال 
حاضر كنترل سوداگري مهم ترين كاري است كه دولت 
مي تواند انجام دهد. بايد توجه داشت كاهش ارزش پول 

ملي به معناي بي ثباتي و تضعيف يك اقتصاد اس��ت و به 
س��رمايه گذار اين پيام را مي دهد كه اقتصاد فوق در حال 
حاضر شرايط س��رمايه گذاري را ندارد و بهتر است مكان 
ديگري براي س��رمايه گذاري آماده ش��ود. از سوي ديگر 
تضعيف ريال موجب افزايش نرخ تورم هم خواهد ش��د و 
با توجه به اينكه تك  رقمي شدن نرخ تورم يكي از مهم ترين 
دستاوردهاي دولت يازدهم بوده، بهتر است كه مانعي در 

مقابل اين روند به وجود بيايد. 

اميدواريم دست اندركاران برنامه عظيم و ارزشمند و 
ماندگار ملي بازآفريني شهري با دقت الزم و با آرامش 
و مطالعات كامل و اس��تفاده از طرح سراسري احياي 
محالت2 و اجراي آن در بلوك هاي حدود دو هكتاري 
با رعايت تمامي سرانه هاي شهري به عنوان سلول هاي 
آغازين، به ش��كلي كه معماري ايراني- اسالمي را در 
تمامي زواي��اي كار خود با آميختگ��ي فرهنگ هاي 
مختلف نش��ان دهند، از ايران، كش��وري جلوه گر و 

جذاب بيافرينند. 
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