شماره4405

پنجشنبه 29مرداد1394

اقتصادی

economy.aftab@gmail.com

12

نگاه اقتصاددان

نگاه کارشناس

سیستم بانکی کشور باید هرچه سریعتر متحول شود

اقتصاددانها نظریات اقتصادی را از رفتار مردم میگیرند

یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه باید به زودی شاهد تحول
در سیستم بانکی کشور باشیم ،تاکید کرد که باید در سیستم مالیاتی ،نظام
اداری ،اطالع رسانی و دیگر بازارها تحول ایجاد کنیم تا انضباط اقتصادی در
کشور حاکم شود.بهنام ملکی در گفت و گو با ایرنا ،افزود :در صورت ایجاد
تحول در نظ��ام بانکی ،بانکها دیگر اقدامات پنهانی و غیرقانونی نخواهند
داش��ت و توان خود را برای خدمت به تولید خصوصا در فعالیتهاي مدرن
و پیش��تاز به کار خواهند گرفت.وی تصریح کرد :در ش��رایطی که اقتصاد و
بهره وری ،رشد منفی داشته ،مشاهده میشود که بانکها شعبات جدید تاسیس کرده و قارچگونه در
گرانترین مناطق شهری شعبه میزنند و با وجود مشکالت اقتصادی به راحتی میتوانند به فعالیت
خود ادامه دهند که این امر اصالح و بازنگری در شبکه بانکی را ضروری میسازد.این تحلیلگر اقتصادی
ادامه داد :وقتی درباره فرار مالیاتی صحبت میشود با اینکه مقررات نیم بندی برای وصل شدن نظام
بانکی به سیستم اطالعاتی کشور وجود دارد ،اما گفته میشود که سیستم بانکی حاضر نیست اطالعات
درخواستی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.وی افزود :در فضایی که کشور باید با درآمدهای
غیرتورمی و هزینههاي غیرتورمی که همان مالیات است ،اداره شود ،وقتی سیستم مالیاتی به نظام پولی
وصل نیست ،دولت اعالم میکند که برای قطع یارانه ثروتمندان اطالعات نداریم در حالیکه این افراد
عالوه بر اینکه نباید یارانه دریافت کنند ،باید مالیات نیز بپردازند .این کارشناس اقتصادی با اشاره به آنکه
سیستم بانکی ما عمدتا به سراغ فعالیتهاي داللی و مبادله رفته است ،افزود :برخی از بانکها برای آنکه
تسهیالت را با سود باالتر ارایه دهند ،با مشتریان خود قرارهای غیررسمی میگذارند و این در حالی
است که تنها افرادی قادر به پرداخت سودهای باال هستند که فعالیتهاي غیرقانونی انجام میدهند.
این اقتصاددان ،حجم قاچاق کاال در کشور را بیش از  20میلیارد دالر ذکر کرد و افزود :به نظر میرسد
که بسیاری از منابع این فعالیت غیرقانونی از طریق سیستم بانکی تامین میشود.وی افزود :اما آنچه
مورد وفاق کارشناسان اقتصادی و بانکی است این است که طرح تحول نظام بانکی باید زودتر اجرا شود،
هرچند تصمیمات مربوط به این بخش نباید شتابزده و غیرعلمی باشد.

جمشید پژویان اقتصاددان در پاسخ به این سوال که تحریمها و فشارهای
خارج��ی در صورت لغو میتواند چه اثراتی بر کل اقتصاد ایران داش��ته
باش��د گفت :اگر ما وادار به اصالحات اقتصادی و بهرهوری باال ش��ویم و
خودمان هم تا حدودی به جای ورود تکنولوژی ،تولیدکننده آن باشیم،
قطعاً لغو تحریمها به نفعم��ان خواهد بود .به گزارش تراز ،وی ادامه داد:
جوانان و متخصصین ما میتوانند موشکهای قارهپیما بسازند و ماهواره
به آسمان بفرستند ،همچنین در بخش نظامی میتوانند تا حد بسیاری
موفق باشند .پس چرا نتوانیم در صنایع و بخشهای دیگر این موفقیت را داشته باشیم؟ چون با
واردات همه چیز را حل میکردیم ،کس��ی به فکر حل این مش��کل نبوده است.وی با بیان اینکه
متاس��فانه کش��ور هم اکنون و در گذشته به ش��دت واردات محور بوده و همه مشکالت را با ورود
کاالهای خارجی حل میکردند افزود :این یک فرهنگ اشتباه بوده و همچنان ادامه دارد.وی توضیح
داد :شاهد بودیم وقتی صحبت تحریمها شد ،آن انتظار در بازار دالر به وجود نیامد .در بازار سرمایه
که مردم تجربه چندانی نداش��تند ،انتظار داشتند که روندی در بخش تولید و ارزش سهام ایجاد
شود .پس به آنجا هجوم بردند و بعد متوقف شد و کمی هم پایین آمد .بعد از مدتی فهمیدند لغو
تحریمها به این معنا نیست که یکمرتبه رشد  ۷-۶درصدی پیدا شود .هنوز عده بسیاری کام ً
ال
به رفع تحریمها دل بستهاند و انتظار دارند که یک جهش عمده در شرایط اقتصادی مملکت رخ
دهد .همانطورکه عرض کردم ،چنین انتظاری بیمورد است.وی در پاسخ به این سوال که توصیه
شما به دولت و مردم بعد از لغو تحریمها چیست؟ گفت :توصیه من به تمام دولتها این است که از
اقتصاددانهای مستقل که اقتصاد ایران را میشناسند ،استفاده کنند افرادی که بدون اینکه پست
و وامی بگیرند ،سیاس��تهای ساختاری ایجاد کنند که بتواند ساختار را متحول کند .وی با بیان
اینکه البته به مردم نمیتوان توصیه اقتصادی کرد که این را بخورید یا نخورید ،سرمایهگذاری کنید
یا نکنید؛ گفت :چون در واقع ما اقتصاددانها نظریات اقتصادی را از رفتار مردم میگیریم و مردم
با توجه به شرایط و اطالعاتشان همیشه بهترین تصمیمها را میگیرند.

میز خبر

مسکن مهر پول میخواهد
رئیس سابق کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران میگوید
من به عنوان کارشناس مسکن با افزایش وام مسکن مهر از
 25به  30میلیون تومان موافقم اما درخصوص نحوه تامین
مالی آن نظری ندارم.س��یامک جوالیی در گفتوگو با ایسنا
اظهار کرد :قطعا تکمیل س��اختمانهای نیمه کاره مسکن
مهر نیازمند پول اس��ت .حال این مساله میخواهد از طریق
چاپ اس��کناس بی پشتوانه انجام شود یا هر طریق دیگری
به خود مسئوالن مربوط است.وی افزود :درخصوص مسکن
مهر که از یک سو پای سرمایه دولت و از سوی دیگر سرمایه
و منافع اقشار ضعیف درمیان است باید اقدام مقتضی صورت
گیرد لذا قطعا باید وامها افزایش پیدا کنند تا مردم اس��کان
یابند این کارش��ناس مسکن با بیان اینکه غالب متقاضیان
مسکن مهر از تمکن مالی چندانی برخوردار نیستند ،گفت:
این افراد کس��انی هستند که به دنبال سرپناه میگردند لذا
دولت باید از هر طریقی ش��ده به آنها برای خانهدار ش��دن
کمک کند.
سهم تسهیالت تولید کامل پرداخت شود
وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت :سهم تسهیالت تولید باید
کامل پرداخت ش��ود و در چهار ماهه س��ال جاری ،نزدیک
30درصد به بخش تولید اختصاص داده شد.به گزارش شاتا
نعمت زاده گفت :باید سهم تولید در تسهیالت بانکی بیشتر
شود تا واحدهای صنعتی بتوانند از رکود خارج و با ظرفیت
باال کار کنند .وی همچنین افزود :پیشنهادی ارائه دادیم که
جهت حمایت از صادرات غیر نفتی ،سود تسهیالت صادرات
کمتر ش��ود.وزیر صنعت،معدن وتج��ارت گفت :معتقدم که
50درصد از عددی که درباره نقدینگی گفته میش��ود قفل
است و در این راستا تحلیلی به شورای پول و اعتبار درخصوص
وضعیت نقدینگ��ی ارائه کردم.مهندس نعمتزاده همچنین
گفت :برای حل برخی از مش��کالت صنعت باید اصالحات
قانونی صورت بگیرد خصوصا در زمینه واگذاریها باید تامل
بیشتری صورت گیرد چراکه برخی از مشکالت امروز صنعت
ناش��ی از واگذاریهای اشتباه گذش��ته است .وزیر صنعت،
مع��دن وتجارت در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گفت:
مش��کل کمآبی در کش��ور بسیار زیاد اس��ت و همه باید در
این زمینه کمک کنیم ولی س��هم صنعت از کل مصرف آب
2درصد است لذا برای حل مشکل باید در بخش کشاورزی
اقدام شود.
پیشنیاز راهاندازی بورس ارز چیست؟
یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت :تک نرخی ش��دن ارز
پیش نیاز راه اندازی بورس ارز در کش��ور است.محمدحسن
حمیدی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به این که تکنرخی
ش��دن ارز پیش نیاز راه اندازی بورس ارز در کش��ور اس��ت
گفت :در حال حاضر شرایط برای تک نرخی شدن ارز بیش
از پی��ش آماده اس��ت چرا که نرخ ارز بی��ن بانکی با نرخ ارز
آزاد فاصله کمی پیدا کرده است.این کارشناس بازار سرمایه
افزود :البته تک نرخی شدن ارز خود نیاز به پیشنیازهایی از
جمله ثبات اقتصادی ،کنترل تورم ،ثبات فضای کس��بوکار
و بهبود روابط تجاری و سیاس��ت خارج��ی دارد.وی با بیان
این که ارز چند نرخی به بروز فساد و تبانی در اقتصاد دامن
میزند اذعان داش��ت :با تک نرخی ش��دن ارز زمینه فساد
در اقتصاد از بین میرود و از س��وی دیگر ش��اهد تس��هیل
در تصمیمگی��ری صاحبان س��رمایه و بنگاهه��ای تولیدی
خواهیم بود .این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اهداف
راه اندازی بورس ارز نیز گفت :ش��فاف س��ازی و جلوگیری
از ایج��اد رانت در بازار اقتصادی از جمله مواردی اس��ت که
از س��الها پیش مورد توجه مس��ئوالن بوده که با راه اندازی
بورس ارز زمینه از بین رفتن این آسیبهاي اقتصادی فراهم
خواهد ش��د.وی با تاکید بر این که راه اندازی بورس ارز در
کش��ور نیاز به پژوهش ،درنظر گرفتن همه جوانب و بررسی
کارشناس��ی زیاد است افزود :در ش��رایط کنونی راه اندازی
بورس ارز تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد و بهدلیل
عدم تناس��ب عرضه و تقاضا ،انجام ای��ن کار میتواند ثبات
نسبی در بازار ارز را با مشکل روبه رو کند.

جدول قيمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم
نيم سكه
ربع سكه
يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار
نوع ارز
دالر آمريكا
يورو

چهارشنبه -قيمت (تومان)
897500
896500
473000
264000
170000
91800
3355
3740

اقتصاد خارجی

فروش ذخایر طالی ونزوئال

بر اس��اس گزارش شرکت خدمات مالی و بانکی سیتی گروپ ،کشورهایی
مانند ونزوئال که با کمبود نقدینگی مواجه هس��تند ،ممکن است درصدد
فروش بخش��ی از ذخایر طالیش��ان برآیند.به گزارش ایس��نا ،تحلیلگران
سیتیگروپ در گزارشی نوشتند این کشور آمریکای جنوبی کشوری است
که به دلیل کاهش قیمت نفت ممکن اس��ت در معرض فروش بخشی از
ذخایر طالیش باشد.با این همه مقامات بانک مرکزی و وزارت دارایی ونزوئال
در تماسهای بلومبرگ ،درباره این گزارش حاضر به اظهارنظر نشدند.طال
در ژوییه تحت تاثیر دورنمای افزایش نرخهای بهره در آمریکا که صعود ارزش دالر را در پی داشت به
کمترین قیمت در پنج سال گذشته سقوط کرد .فروش طال از سوی دولتها حتی اگر بانکهای مرکزی
دیگر شامل چین به افزایش ذخایرشان بپردازند ،ممکن است قیمت این فلز زرد را تحت فشار بیشتری
قرار دهد.به گفته تحلیلگران سیتی گروپ ،اگر ونزوئال بخشی از ذخایر طالی خود را به فروش رساند،
قیمت طال در سطح پایین تثبیت خواهد شد.
وزیر نفت ونزوئال بازهم عوض شد
رئیس شرکت نفت دولتی ونزوئال به عنوان وزیر نفت این کشور عضو اوپک منصوب شد.به گزارش
رویترز ،الوجیو دلپینو با حفظ سمت به عنوان رئیس شرکت نفت ونزوئال مسئولیت تصدی وزارت
نفت این کشور را از آستروبال چاوز تحویل خواهد گرفت تا چاوز بتواند در انتخابات کلیدی پارلمانی
در ماه دسامبر شرکت کند.وزیر نفت سابق ونزوئال که برادرزاده هوگو چاوز رئیس جمهور متوفی این
کشور است ،در بخش نفت وزنه سنگینی به حساب نمیآید و عموما بیشتر با نقشهای سیاسی خود
شناخته میشود .این در حالی است که دلپینو یک تکنوکرات است که تالش دارد صنعت نفت به
دردسر افتاده این کشور سوسیالیستی را متحول کند.نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در جریان
یک سخنرانی تلویزیونی چند ساعته گفت :من تصمیم گرفتم دلپینو دوست قدیمیام را به عنوان وزیر
نفت جدید و در عین حال رئیس شرکت نفت ونزوئال منصوب کنم تا بتوانیم با قاطعیت و شفافیتی که
وی همیشه داشته به راه خود ادامه دهیم.

آفتاب يزد گزارش میدهد

فشار مافیای میوه بر دولت

آفتاب يزد -علي اكبر سميعي :بركسي پوشيده نيست
كه واردات ميوه س��ود سرشاري را نصيب واردكنندگان آن
میكند و دقيقا به همين علت است كه تصميم دولت و وزارت
جهادكشاورزي براي ممنوعيت واردات ميوه كه از سال گذشته
اعمال شده خش��م اين واردكنندگان مافيايي را برانگيخته
اس��ت و آنها به هر طريق ممكن ب��ه دنبال لغو ممنوعيت
واردات ميوه هستند .در حال حاضر فقط واردات ميوههاي
گرمس��يري نظير موز ،نارگيل ،انبه و آناناس آزاد است اما
وارد كنندگان كه فقط و فقط به س��ود خود میانديشند و
نه به فكر س�لامت مردم هس��تند و نه معيشت كشاورزان
زحمتك��ش ايران��ي ،خواهان لغو ممنوعي��ت واردات ميوه
هستند و براي اين منظور ،فش��ارهاي زيادي هم به دولت
وارد كرده اند اما خوش��بختانه دول��ت قاطعانه در برابر اين
فش��ارها ايس��تاده اس��ت.در همین حال ،مدیر کل دفتر
میوههاي گرمس��یری و نیم��ه گرمس��یری وزارت جهاد
کش��اورزی گفت :از مهرماه س��ال قبل فش��ارهای زیادی
به وزارت جهادکش��اورزی وارد شد تا این وزارتخانه مجوز
واردات مرکبات را صادر کند.حسن پور ادامه داد :در همین
راس��تا ،فردی نامهای برای بنده آورده بود و اجازه واردات
 ۲۰۰هزار تن پرتقال ( ۲۰۰میلیون کیلوگرم) به کشور را
درخواست میکرد.وی تصریح کرد :اگر این میزان پرتقال
سال گذشته وارد کشور میشد ،باغداران به شدت آسیب
میدیدند و افراد زیادی ش��غل خود را از دس��ت میدادند
در حالی که عده خاصی چند میلیارد تومان درآمد کسب
میکردن��د و تولیدکنندگان زیادی هم بیکار میش��دند.
حسن پور با تاکید بر اینکه افراد مایل به واردات میوه صرفا
منافع خود را مدنظر قرار داده اند ،گفت :ما امکان نظارت
ب��ر تک تک میوههاي وارداتی را نداریم و در یک محموله
نمیتوانیم همه میوهها را مورد بررسی قرار دهیم به همین
دلیل احتمال ورود آفات از این طریق به کشور وجود دارد
ک��ه این موضوع کش��اورزان را بیچ��اره میکند.این مقام
مس��ئول در وزارت جهاد کش��اورزی ،واردات پرتقالهای
آلوده به مگس میوه در س��ال  ۸۷را مورد اشاره قرار داد و
تصریح کرد :آف��ت مگس میوه که در پرتقالهای وارداتی
از کش��ورهای مدیترانه وجود دارد ،توانای��ی آلوده کردن
۷۴میوه از جمل��ه نارنگی ،پرتقال ،انجی��ر ،خرما ،زردآلو،
شلیل و هلو را دارد ،ضمن اینکه واردات پرتقالهای آلوده
از مصر در س��ال  ۸۷باعث شیوع این آفت در باغات انجیر
استهبان شد و در سال  ۲۰ ،۹۲هزار تن انجیر این باغات
را از بین برد .انجیر اس��تهبان ارزش بس��یار زیادی دارد و
قیمت هر کیلوگرم از آن  ۵۰هزار تومان اس��ت.مدیر کل
دفتر میوههاي گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد
کشاورزی همچنین با بیان اینکه این وزارتخانه با صادرات
کیوی به صورت نوبرانه در خارج از فصل این میوه مخالف
اس��ت ،گفت :ما با گمرک و س��ایر بستههاي مربوطه وارد
مذاکره شده ایم تا اجازه صادرات زودهنگام این محصوالت
را ندهند.حس��ن پور با بیان اینک��ه صادرات کیوی قبل از
اواخر مهرماه آس��یب زیادی به بازارهای صادراتی کش��ور

مدی�ر کل دفت�ر میوهه�اي گرمس�یری و
نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی:
از مهرم�اه س�ال قبل فش�ارهای زی�ادی به
وزارت جهادکش�اورزی وارد ش�د ت�ا ای�ن
وزارتخانه مج�وز واردات مرکبات را صادر
کن�د .در همی�ن راس�تا ،فردی نام�های برای
بنده آورده ب�ود و اجازه واردات  ۲۰۰هزار
تن پرتقال ( ۲۰۰میلیون کیلوگرم) به کشور
را درخواست میکرد
عض�و كميس�يون كش�اورزي در گفتگ�و
با آفتاب يزد:
ما هر گونه اعمال فش�ار به دولت براي لغو
واردات مي�وه را محك�وم میكني�م .دولت و
وزي�ر جه�اد كش�اورزي باي�د در مقابل اين
فشارها محكم بايستند
وارد میکند ،اظهار داش��ت :در اواخر مهر و اوایل آبان ماه
میوه کیوی رس��یده تر ،باکیفیت ت��ر و دارای قند باالتری
اس��ت اما میوه نارس طعم خوبی ن��دارد و زمانی که وارد
بازارهای جهانی میش��ود چهره محصول ایرانی را تخریب
میکند.وی اضافه ک��رد :در این صورت وقتی که میوه در
فصل برداشت به بازار میآید ،خریداری ندارد و قیمت آن
به ش��دت افت میکند .در آن زم��ان صادرکنندگان دیگر
کشورها این محصول را از تولیدکنندگان ایرانی خریداری
و به نام کشور خود صادر میکنند.

فشار به دولت را محکوم میکنیم
از س��وی دیگ��ر محمد اس��ماعيل نيا عضو كميس��يون
كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با آفتاب يزد
و در واكنش به اظهارات اين مقام وزارت جهاد كشاورزي
تصري��ح كرد :ما هر گونه اعمال فش��ار به دولت براي لغو
واردات مي��وه را محكوم میكنيم هر كس��ي كه بخواهد
از رانت براي واردات اس��تفاده كن��د بايد معرفي و با آن
برخورد ش��ود .ما با كس��ي تعارف نداريم .هيچكس حق
اس��تفاده از رانت را ندارد .دولت و وزير جهاد كشاورزي
باي��د در مقابل اين فش��ارها محكم بايس��تند .وي افزود:
اش��خاص و گروه هايي كه اصرار ب��ه واردات ميوه دارند
به كش��ور خيانت میكنند و فقط به فكر جيب خودشان
هس��تند .بايد اين افراد شناس��ايي و به آنه��ا تذكر داده
ش��ود .نظام اقتصادي م��ا نبايد دالل پرور باش��د .نبايد
داللها رش��د كنند چرا كه رش��د داللها نشان دهنده
وجود آفت در اقتصاد كش��ور اس��ت .دولت بايد با اصالح
فرآيندها و تعيين استراتژيهاي الزم با اين افراد برخورد
كند .حتي ممكن است كه اين داللها حاشيه امن داشته
باش��ند كه بايد با اين موضوع مقابله ش��ود .اين نماينده
مجلس گف��ت :با توجه به اختي��ارات زيادي كه مجلس
به وزارت جهادكشاورزي در س��امان دادن به بازار داده،
انتظ��ار داريم كه اين موضوع س��رعت بيش��تري به خود
بگي��رد .ما نبايد ببينيم كه ميوه قاچاق میش��ود چراكه
اي��ن موضوع با س�لامت مردم س��رو كار دارد و میتواند
ام��راض و بيماريهايي هم ايجاد كن��د .ما نمیتوانيم در
مقابل قاچاق ميوه بي تفاوت باش��يم .وي افزود :مجلس
ه��م در اين خص��وص آمادگي دارد ت��ا هرگونه حمايت
قانون��ي كه الزم اس��ت را از دولت ب��راي انجام وظايفش
انجام دهد.

تجارت

حریری:

واردات از چین ارزانتر شد

کاهش ارزش یوان چین در برابر دالر اگر در بلندمدت ادامه داشته باشد به نفع ایران خواهد بود
نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت :با توجه به
اینکه تراز تجاری ایران و چین با احتساب صادرات نفت،
همیش��ه به نفع ایران مثبت بوده است اگر این اتفاق در
بلندم��دت ادامه پیدا کند به نفع ایران خواهد بود چراکه
کاه��ش ارزش یوان در براب��ر دالر ،کااله��ای وارداتی را
برای چینیها گرانتر کرده اس��ت.محمدرضا حریری در
گفتوگو با ص��دای اقتصاد ،افزود :اتفاق��ی که به تازگی
در مورد کاه��ش ارزش یوان چین نس��بت به دالر روی
داد ،در س��طح اقتصاد و تجارت خارجی چین که حدود
چهار ه��زار و  500میلیارد دالر ص��ادرات و واردات دارد
تاثیر قوی میگذارد.وی تصریح کرد :این مس��اله واردات
دیگر کش��ورها از چین را ارزانتر میکند و باعث توسعه
صادرات چین خواهد ش��د.وی با اشاره به اینکه صادرات
ایران به چین بیش از واردات از این کش��ور اس��ت ،ادامه
داد :قاعدتا باید در ارتباط دو جانبه ،این اتفاق مثبت تلقی
شود چراکه ما گرانتر میفروشیم و ارزانتر وارد میکنیم
اما در شرایطی که هشت روز از این اتفاق میگذرد هنوز
اثر واقعی این اتفاق را در مورد کاالهای صادراتی به چین
متوجه نش��دهایم.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین،
در پاسخ به چرایی این مس��ئله ،گفت :چون معامالت از
قبل در جریان بوده و حتی در معامالت آتی نیز چینیها
فع�لا افزایش قیمت را متوقف کردهاند و اجازه نمیدهند

افزای��ش قیمتی انجام ش��ود .گویا بازار چی��ن روی این
موض��وع مقاومت میکند .حریری خاطرنش��ان کرد :این
فرآیند برای چین ،سیاس��ت بلند مدت نیست و حداکثر
میتواند تا پایان س��ال  2015ادامه داش��ته باشد .قطعا
چینیها این سیاس��ت را تغییر میدهند و دوباره هر یک
دالر را به  6/02یوان نزدیک میکنند.وی اظهار کرد :حاال
6/04یوان معادل یک دالر محسوب میشود و تاثیرپذیری
این رقم جزئی ،در کل مبادالت ما که  40میلیارد دالر در
س��ال جاری پیشبینی میشود ناچیز است و رقم بزرگی
نیست .از دیگر سو به نظر این سیاست کوتاه مدت است
و چین نمیتوان��د آن را ادامه بدهد؛ پس موضوع چندان
قابل توجهی نیس��ت.وی درمورد دلیل اقدام دولت چین
در کاهش ارزش یوان در برابر چین گفت :پیشبینیهای
صادراتی چین در سال  2015محقق نشده است بنابراین
این سیاست کوتاه مدتی را اتخاذ کردهاند تا پیشبینیها
و نرخ رشد اقتصادی خود را تا حدودی محقق کنند.نایب
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ،افزود :البته این تغییرات
در بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود اما در شرایط فعلی،
کاهش ارزش یوان در برابر دالر اتفاق زیاد بزرگی نیست
و بیشتر در اخبار دنیا و خود کشور چین بزرگنمایی شده
اس��ت.حریری ادامه داد :ما عادت داریم که همه ارزهای
دنی��ا با هم تغییر برابری بدهند اما چون در مورد یوان به

دالر این عادت را نداشتهایم و در سه سال گذشته نسبت
یوان به دالر ،توسط دولت چین کنترل میشده و تقریبا
ثابت بوده اس��ت ،اتفاق اخیر یک خرق عادت محس��وب
میش��ود و به همین دلیل ،بازار کمی نگران شده وگرنه
در م��ورد همه ارزها ،تغییر براب��ری در حد  0/02درصد
عادی اس��ت و اغلب شاهد آن هستند.وی اظهار کرد :اگر
توجه کنید در طول یک س��ال و نیم گذش��ته ،یک یورو
معادل  1/37دالر بوده است و این نسبت اکنون به 1/11
رس��یده و تغیییرات آن نس��بت به تغییر برابری یوان به
دالر بس��یار محسوستر اس��ت اما چون پول چین ثابت
بوده است با تغییر برابری مقابل دالر ،برخی نگرانیها در
اقتصاد جهانی ایجاد ش��ده اس��ت .حریری این نگرانی را
بیشتر برای آن دسته از شرکای تجاری چین مهم دانست
که مانند اتحادیه اروپا ساالنه  400تا  500میلیارد دالر از
چین واردات داشته باشند و گفت :این مساله برای ایران
که کل وارداتمان از چین زیر  18میلیارد دالر است نباید
نگران کننده باش��د چون صادرات بیشتری داریم و ادامه
این وضعیت به نفع صادرات است.
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 -0835ب��راي دريافت آدرس��ي در ته��ران بيش از
10ش��ماره از  118گرفتم .اكثر ادارات تلفن اتوماتيك
دارند كه يا مش��غول اس��ت يا پاس��خگوي مراجعين
نيس��ت .باالخره پس از يك س��اعت نتوانستم آدرس
را پيدا كنم مجبور ش��دم در ترافيك سنگين به اداره
مربوطه بروم و حضورا سوال نمايم)5/24( .
 -1103دبير محترم ش��وراي نگهبان گفتهاند عدهاي
ميخواهن��د به خب��رگان بروند تا براي نظام مش��كل
ايجاد كنند .چه طور وقتي كس��اني ك��ه در خبرگان
ثبتنام ميكنند بايد درجات علمي با ال داشته باشند
و مورد اعتماد و امين مردم هستند مگر ميشود عليه
نظام توطئه كنند .ش��ما كه تجرب��ه بااليي داريد مگر
ميشود كس��ي را تائيد صالحيت كنيد بعد او توطئه
كند؟ ()5/24
 -1121س��فر كردن با مترو از اين طرف ش��هر به آن
طرف ش��هر امري عذاب آور ش��ده است .شلوغي يك
طرف ،دستفروشهاي مترو يك طرف ،در مترو خيلي
سر و صدا و همهمه وجود دارد)5/24(.
 -1205آيا درس��ت اس��ت باب��ك زنجاني ك��ه زمان
بازداش��ت وي هم خيل��ي طول كش��يده طبق گفته
مسئوالن به كسي جواب پس نميدهد سوال برانگيز
نيست؟ از اين سوال برانگيزتر كه نمايندگان به خدمت
كسي كه رانتخواري كرده ،برسند؟ ()5/24
 -1217آن مردي كه رفته گفته ملت آفريقا گرس��نه
اس��ت جلو چشم آنان معدنهايش��ان غارت مي شود
حتم��ا اين را هم ميداند جلو چش��م ايش��ان گردنه
حيران را غارت كردند)5/24( .
 -1218ع��رض كرده ب��ودم  7درص��د آب در بخش
صنع��ت و خانگي مصرف ميش��ود ك��ه  3درصد آن
مربوط به خانگي است اگر اين  3درصد هم صفر شود
 97درصد بخش كشاورزي تمام منابع آب را ميبلعد
كه بايد براي آن فكري كرد)5/24( .
 -1224وقت��ي به دهه  30و  40و دوره نوجواني خود
برميگردم و دوره دانش��جويي خود را به ياد ميآورم
س��خنوراني داشتيم بس��يار فرهيخته كه حتي وقتي
ميخواس��تند عليه كس��ي هم صحبت كنند با زبان
فرهيختگ��ي و زيب��ا س��خن ميگفتند كه به كس��ي
برنميخورد .ح��ا ال برخيها حرفهاي��ي ميزنند كه
ش��عور مردم را ناديده مي گيرند .چ��را فكر ميكنند
م��ردم نميفهمند؟ بايد از پش��ت تريبونه��ا با زبان
فرهيختگي صحبت كنند)5/24( .
 -1226بازنشسته  80ساله هستم .ماهي  750تومان
حق��وق دارم .از آقاي روحاني متش��كرم اضافه حقوق
امس��ال ما را ندادند .لطفا حقوق معوق ما را پرداخت
نمايند)5/24( .
 -1457درود بر آفتاب .درود بر رفس��نجاني .ديشب
صحبتهاي س��ردار س��ازندگي را از س��يماي كرمان
ميديدم به خدا نيم س��اعت به عش��ق آقاي هاشمي
گريه كرديم .آقاي هاش��مي! ش��ما س��ردار سازندگي
هستيد دوستت داريم .سالمت باشيد)5/24( .
 -1644از آنجا كه اين روزها حرف از زمينخواري هست
من از بزرگان و مسئوالن خواهش ميكنم سري به سادات
محله رامس��ر بزنند از آنجا كه ما هميش��ه ميدانستيم
كوهها و درياها منابع ملي هستند بروند ببينند نوك قلهها
و كوهها ،هتلها و برجهايي كه ساختند .لطفا يك بررسي
هم در رامسر بفرمايند)5/24( .
 -1 -1602مب��ارزه با فس��اد و مفس��د در هر مقام و
جايگاهي كه باش��ند مورد رضايت خدا و مردم است.
 -2به مجازات رس��اندن عاملين فس��اد موجب شادي
و دلگرمي مردم مي شود -3 .اعالم نتايج دادگاه هاي
مفس��دين اعتماد عمومي را ارتقا ميدهد -4 .مبارزه
شفاف و بدون اغماض با مفسدين از ورود افراد مستعد
فس��اد ب��ه مراكز ق��درت و تصميمگي��ري جلوگيري
ميكند)5/24( .
 -1421جناب روحاني لطفا پاس��خ دهيد .آيا ش��كم
بازنشس��تگان س��الهاي مختلف با هم فرق ميكند
كه برخي ها  2برابر ديگري با ش��رايط كاري مساوي
دريافتي دارند؟ اين چه عدالتي است كه يكي دو برابر
ديگري دريافت كند؟ ()5/25
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