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گام تازه همکاری بازار سرمایه ایران و چین

همکاری رسمی بازار سرمایه ایران و چین در سفر رئیس جمهور به
پکن وارد فاز تازه تری شــد .به گزارش ایبِنا ،در جریان سفر رییس
جمهور به چین و با هدف توسعه بیش از پیش مناسبات دو جانبه،
تفاهم نامه فیمابین سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون
قانونگذاری اوراق بهادار چین برای همکاری متقابل و کمک فنی امضا
شد.شاپورمحمدی،رئیسسازمانبورسواوراقبهادارگفت:اینسند
همکاری پس از انجام مذاکرات و دریافت تفاهم نامه همکاری متقابل
از همتای چینی یعنی «کمیســیون قانونگذاری اوراق بهادار چین

()The China Securities Regulatory Commission

مورد تایید طرفیــن قرار گرفت .محمدی با اشــاره
به جزئیات این ســند همکاری عنوان کــرد :در این
تفاهــمنامه به حوزههای مختلفــی از جمله اتصال
مرکــز «پژوهــش ،توســعه و مطالعات اســامی»
ســازمان بورس به مرکــز پژوهش نهاد ناظر بازار ســرمایه چین
( ،)China Institute of Finance and Capital Marketsتوسعه
ابزارهای مالی اسالمی و انتقال تجربه و دانش ایران به چین ،انجام

آفتاب اقتصــادی -الهام عالئی :این روزها کم
نیستند افرادی که منتقد وضعیت اقتصادی حاکم
بر جامعه هستند و این شرایط نامناسب اقتصادی،
برای آنها مشکالت عدیدهای از زندگی روزمره تا
کسب و کارشان ایجاد کرده است.
این مشکالت درست پس از پایان یافتن تعطیالت
نــوروز  97با افزایش قیمت عجیب و کم ســابقه
دالر آغاز شــد ،به صعود ناگهانی قیمت مســکن
منجر شــد و نهایتا بازار طال و ســکه را با رشــد
چشــمگیر و غیرقابل باور قیمتهــا مواجه کرد.
اخیرا نیز تکانههای این وضعیت نامطلوب به بازار
خودرو رسیده و سیل ســرمایههای سرگردان با
سرازیرشــدن به این بازار ،موجب افزایش قیمت
روزافزون خودرو گردیده است.
در این آشفته بازار ،طبیعی است که افراد جامعه
در پی حفظ سرمایههای خود باشند و با پیگیری
اخبار و اطالعات اقتصادی درصدد تبدیل پول نقد
به کاالیی باشــند که با گذشت زمان (بلکه حتی
یک بــازه زمانی کوتاه!) ارزش خود را از دســت
ندهد.
چرا که متاســفانه تجربه ثابت کــرده ،مردم در
صورت عملکردی به غیر از این ،متحمل ضررهای
مالی قابل توجهی شــدهاند که جبران آن هرگز
برای آنها مقدور نشده است.
رفتار و گفتار غیرقابل هضم برخی مدیران

در ایــن میان آنچه که بیــش از هر چیز عجیب
و غیرقابل هضم به نظر میرســد ،عملکرد برخی
مسئوالن و نحوه رفتار و گفتار آنهاست.
در اینکــه تیم اقتصادی دولــت دوازدهم ضعیف
عمل کرده است ،شــکی وجود ندارد .این ضعف
عملکــرد حتی بــا در نظر گرفتــن چالشها و
مشکالت موجود در اقتصاد کشور نیز صحت دارد
و قابل اغماض نیست.
دیدگاه موافق تغییر اعضای اقتصادی کابینه

دامنه انتقــادات به تیم اقتصادی دولت حســن
روحانی تا به آنجا گســترده شده که بسیاری از
فعاالن اقتصــادی معتقدند ،ریاســت جمهوری
ضرورتا و هر چه ســریعتر باید تغییراتی در این
مجموعه ایجاد کند؛ چرا که مردم اعتماد خود را
به آنها از دســت دادهاند و «حنایشان دیگر رنگی
ندارد!».
حتی به بــاور برخی از تحلیلگــران ،تعدادی از
اعضای گروه اقتصادی دولــت دوازدهم عالوه بر
عملکــرد ضعیف ،تحصیــات مربوطه ،تخصص
کافی و پتانسیلهای الزم حرفه حال حاضر خود
را ندارند و ادامه فعالیت آنها در دولت اجحاف در
حق مردم ایران است.
به گمان این عده ،حسن روحانی با اقدامی نظیر
تغییــر یک یا دو عضو اقتصــادی از کابینه خود
میتواند دســت کم جرقه امیــد را در دل مردم
زنده کند.

دیدگاه مخالف تغییر اعضای اقتصادی کابینه

«این گرانیها فقط نتیجه جو روانی است و مردم
نباید به این جــو دامن بزنند!» یا «مردم از خرید
سکه ،طال ،مسکن ،دالر ،خودرو و  ...با قیمتهای
فعلی اجتناب کنند؛ چرا کــه قیمتها به زودی
کاهش خواهد یافت!»
بر کســی پوشــیده نیســت که در کمال تاسف،
هیچیک از این اظهارات مکرر ،صحت نداشــته و
به مرور زمان ،اندک تاثیر خود را نیز از دست داده
است.
سیف :مشکلی در بازار سکه نداریم!

در کمال ناباوری ،در یکی از آخرین اظهارات این
واکنش های دیرهنگام و نامناسب مسئوالن
چنینی ،رئیس کل بانک مرکزی پس از ســکوت
نسبت به بروز مشکالت
سه روزه در پی افزایش شگفت آور قیمت سکه در
یک نشست گفت« :بابت تعادل عرضه و تقاضای
اما اگر بخواهیــم نگاه موشــکافانهتری به رفتار
بازار سکه مشکلی نداریم.
مسئوالن اقتصادی کشور
داشــته باشــیم ،به نکته واکنشها و اظهارات روســای طراز واقعیت این اســت که در
ظریفی میرسیم که شاید اول اقتصادی کشــور ،نه تنها موجب پیش فروش ســکه هفت
میلیون ســکه به فروش
در شرایط کنونی شاه کلید
حل موقت نابسامانیهای بازگشت آرامش به بازار و راحتشدن رفت که این ســکه های
اخیر در بازارهای مختلف خیال مردم نشده ،بلکه به دلیل تکرار پیش فــروش شــده به
مالی باشد .آنچه که ما از کلمات کلیشهای مانند «وجود حباب» سرعت به بازار می آید».
وی بــا بیــان اینکه هیچ
آن به ادبیــات گفتاری و و «جو روانی» ،اعتمادها به شدت از این
کمبودی در عرضه سکه
لحن کالم تعبیر میکنیم،
یقینا در مورد مســئوالن مجموعه سلب شده است
نداریم ،گفــت« :به نظر
می رسد اتفاقات به وجود
و مشــخصا تیم اقتصادی
آمده بیشتر عامل روانی دارد که به تدریج می تواند
کابینه دوازدهم دارای مشکالت اساسی است.
برطرف شــود .شرایط بین المللی ،مسائل روانی و
بر کســی پوشیده نیست که طی ماه های اخیر و
بزرگ نمایی برخی مسائل که ریشه واقعی ندارد
پس از بروز رویدادهای عجیب و غریب در اقتصاد
توانســته چنین اثری در بازار ایجاد کند که البته
ایران ،واکنش مسئوالن مربوطه ،گذشته از اینکه
محــدود به طال هم نیســت .در برخی کاالها هم
همواره با تاخیر بســیار همراه بوده ،به هیچ وجه
چنین وضعی به وجود آمده که بیشتر جنبه روانی
خوشایند مردم نبوده است .واکنشها و اظهارات
دارد».
روسای طراز اول اقتصادی کشور ،نه تنها موجب
بازگشت آرامش به بازار و راحتشدن خیال مردم
شکاف عمیق میان برخی مسئوالن و مردم!
نشده ،بلکه به دلیل تکرار کلمات کلیشهای مانند
شــاید آنچه که با شــنیدن این سخنان به ذهن
«وجود حباب» و «جو روانی» ،اعتمادها به شدت
متبادر میشود ،به ســخره گرفتن مردم و سطح
از این مجموعه سلب شده است .این سلب اعتماد
دانش اقتصــادی و آگاهی آنها از حوادث پیرامون
از مسئوالن ،به باور بسیاری از تحلیلگران یکی از
خود است .در چنین وضعیتی این گونه استنباط
بزرگترین آفات جامعه اســت که میتواند منجر
میشــود که شکاف میان برخی مسئوالن و مردم
به بروز غیرقابل باورترین بحرانها در یک کشــور
آنقدر عمیق شده که قادر به پذیرش درک عمیق
گردد.
اقشــار مختلف جامعه از شرایط اقتصادی موجود
از عنصر «تکرار» بپرهیزید؛
نیســتند! طبیعی اســت که این گونــه اظهارات
مردم
درک
لزوم احترام به میزان
مســئوالن در قامــوس مردمی که هــر لحظه با
حســی توأم از اضطراب و بیاعتمــادی درحال
«تکرار» عنصری است که شاید در اشعار و متون
پیگیری تک تــک رویدادهای اقتصادی کشــور
ادبی ،بسیار وزین و تاثیرگذار باشد اما اگر از سوی
هســتند ،نمیگنجد .هر چند قاطبه مردم پشت
یــک مقام مســئول ،آن نیز بابــت گفتن خالف
به نظام نیســتند اما این رویکردها که اشاره شد
حقیقت صورت بگیرد ،قطعا نه تنها موثر نخواهد
آسیبزاست.
بود ،بلکه نتیجه عکس داده و اعتبار ســخنان وی
به هر حــال ،یکی از نخســتین فاکتورهایی که
را از میان میبرد.
مســئوالن در اظهارات خود باید در نظر بگیرند،
بارهــا و بارها از زبــان بســیاری از اعضای تیم
پرهیز از تکرار مکررات باطل و بیهودهای است که
اقتصادی دولت شــنیدهایم که «قیمتها حباب
صرفا منجر به بدتر شدن وضعیت موجود میشود.
دارد و این حباب به زودی از بین خواهد رفت!» یا

بازیگری مخرب دالر در اقتصاد ایران

تــاش بــرای حــذف دالر از طریــق امضای
پیمانهای پولی و تغییر ارز گزارشگری به یورو
در اقتصــاد ایران آغاز شــده و انتظار میرود در
صــورت اجرای کامل این برنامهها ،نقش دالر به
عنوان ارز اول و کلیدی از بین برود.
یکی از آسیبهای خارجی وارده به اقتصاد ایران،
تاثیرگذاری از ناحیه ارز دالر و ایجاد نوســان از
ســوی این ارز است به نحوی که دالر تاکنون به
دفعات اقتصاد ایــران را با چالش مواجه کرده و
اقتصاد از این بخش متحمل هزینه شده است.
کارشناســان اقتصادی میگویند برای مقابله با
فشارهای دالر بر پیکره اقتصاد ایران راهکارهایی
وجود دارد که یکی از این موارد تغییر سبد ارزی
کشور و کمرنگ شــدن نقش دالر در مبادالت
اقتصادی و یافتــن ارزهای جایگزین مانند یورو
است.
اینکــه دالر در دهههای اخیــر ،ارز اول خارجی
مورد اســتفاده در اقتصاد ایران بوده یک مسئله
است و فشارهای سیاسی و تحریمهای ظالمانه
از سوی آمریکا و تحت فشــار قرار دادن بخش
تجارت ایران با دالر نیز مســئله دیگری اســت.
تالش برای ایجاد محدودیت دسترســی به ارز
دالر ،حمایــت از انجام برخــی اقدامات پنهانی
برای خروج عمده ارز از ایران ،تحریک بازار برای
انتقــال ارز از بازار به منازل و  ...طی ســالهای
گذشته نمود داشته است.
هرچند نمی توان اشکاالت بروز کرده در اقتصاد
ایران از طریق ارز دالر را تنها وارد کردن فشارهای
سیاســی و تحریمهای خارجی دانست ،اما این
موضوع نیز به بازیگــری دالر در اقتصاد ایران و

مطالعات تطبیقی و برگزاری دورههای آموزشی در هر
دو کشور با تشکیل یک کارگروه مشترک ،تبادل نظر
و تجربه بورس کاال و انرژی ایران با چهار بورس کاالی
چین با هدف واردات و صادرات کاالهای دو کشــور،
انتشار اوراق بین المللی ایران در چین با هدف جذب
سرمایه گذاران خارجی و قرار گرفتن نهادهای مالی ایران از جمله
بورسها ،شرکت سپرده گذاری مرکزی و همچنین مرکز مالی ایران
در کارگروههای مرتبط با طرح جاده ابریشم اشاره شده است.

بروز آشفتگیهای مقطعی کمک کرده است .اما
عامــل مهم تر تاثیرپذیری باالی اقتصاد ایران از
دالر ،غفلت سیاست گذاران و نادیدهگرفتن خطر
نقش اول دالر در اقتصاد کشــور طی دهههای
گذشته بوده است.
به بیان دیگر ،هر چند مبادالت اقتصادی از طریق
ارزهای دیگر نیز صــورت گرفته و میگیرد ،اما
اشتیاق اســتفاده از دالر به دلیل ثبات این ارز و
پشتوانه قوی آن؛ همچنین خریدار داشتن آن در
آن سوی مرزها باعث شد تا ارزهای دیگر مانند
یورو ،یوآن ،روبل ،درهم ،پوند و  ...به میزان دالر
از مبادالت اقتصادی بخش تجاری ایران ســهم
نداشته باشند.
این شــرایط باعث شد تا اندک نوسانی از ناحیه
دالر ،منجر به هجوم بخش داللی و سوداگری به
بازار شده و به یکباره بازار ارز کشور با محدودیت
دالر مواجه شود تا جایی که اخیرا قیمت هر دالر
آمریکا به حدود هفت هزار تومان نیز رسیده بود.
حال چند وقتی اســت که مقامات بانک مرکزی
میگویند در پی مقابله بــا تاثیرگذاری دالر در
اقتصاد ایــران و جلوگیری از آثار مخرب این ارز
بوده و در تدارک برنامه ای هستند که به عنوان
یک گام موثر ،ارز گزارشــگری کشور از دالر به
یورو تغییر یابد.
در واقع برنامه ریزی این است که با تحریم دالر،
رفته رفته از میــزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از
ارز دالر کاســته و پولهــای دیگر جایگزین آن
شــوند .اقدام دیگری که در این زمینه مطرح و
دنبال میشود ،اســتفاده از پیمانهای پولی دو
و چندجانبه اســت که در یکی دو سال اخیر در

همسان سازی حقوق سال  ۹۷بازنشستگان کشوری و لشگری
جداول همسان سازی حقوق سال ۹۷بازنشستگان موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی
کشور و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح جهت اجرا ابالغ شد .به گزارش ایبِنا ،ابالغیه
همسان سازی حقوق سال ۹۷بازنشستگان موظفان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشور
و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح با امضای دو رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و
سازمان اداری و استخدامی کشور خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزیر دفاع است.

حبـاببـازی!

گزارش تحلیلی آفتاب اقتصادی
از رویکرد و عملکرد مسئوالن اقتصادی دولت

بــا این حال ،کم نیســتند آنهایی کــه معتقدند
راهکار حل مشکالت اقتصادی کنونی ،تغییر تیم
اقتصادی دولت نیست و کشور ما دچار معضالت
ساختاری است که جابهجایی افراد کمکی به رفع
آنها نمیکنــد .برعکس ،راهحــل درمان بیماری
اقتصــاد ایران ،اصــاح سیســتم و از بین بردن
ویروسها و عوامل تشدیدکننده این بیماری است.
به گمان این افراد ،چنیــن اقدامی به مثابه پاک
کردن صورت مسئله است و کمکی به حل اساس
مسئله نخواهد کرد.
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قالب مذاکرات اقتصادی و بانکی ایران با ســایر
کشورها ،مطرح و پیگیری میشود.
در واقع امکانپذیر شدن انجام مبادالت تجاری با
ارزی غیــر از دالر ،میتواند نقش دالر در اقتصاد
ایران را کمرنگ تر کند .از ســویی نیز مسائل و
مشکالت اســتفاده از دالر ،تحریمها ،مشکالت
مربــوط به انتقال دالر به داخل کشــور و  ...نیز
از بین برود.
در روزهای اخیر نیز دو کشــور روســیه و چین
توافقاتــی را در زمینه اســتفاده از روبل و یوآن
داشــته و تاکید بر این بوده کــه نقش دالر در
مبادالت اقتصادی بین دو کشــور کاهش یابد.
در بیانیــه مشــترکی که به امضــای والدیمیر
پوتین؛ رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ؛
رئیس جمهور چین رســید ،دو طرف بر تقویت
همکاری خود در بخــش مالی به ویژه از طریق
افزایش سهم استفاده از ارزهای ملی دو کشور در
مبادالت تجاری و سرمایه گذاریهای مشترک
خود تایید کردند .دو طرف همچنین اعالم کردند
سیستمهای پرداخت و بیمهای جدیدی را ایجاد
خواهند کرد.
به گزارش ایبِنا ،در عین حال ،مسعود کرباسیان؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز اعالم
کرد :در حاشــیه ســفر رئیس جمهور به چین
چهار تفاهم نامه مشــترک به امضا رسید .یکی
از این تفاهم نامهها بین وزارت اقتصاد و سازمان
توسعه زیرساخت چین در زمینه استفاده از منابع
مالی دو کشور برای ســرمایه گذاری و استفاده
از ارزهای ملی هر دو کشور در مبادالت تجاری
است.

چرا نگاه از باال؟!

از این گذشته ،گویی مسئوالن کشورمان غافل از
مسائل روان شناختی و جامعه شناختی صرفا در
پی اثبات صحت سخنان خود هستند .به سادگی
میتوان تحکم و دســتور را هم در لحن و هم در
کلمات جاری شــده بر زبان آنها مشــاهده کرد.
این نوع نگاه از بــاال و از موضع قدرت ،آن هم در
شرایطی که مشــکالت عدیده اقتصادی معیشت
مردم را دشوار کرده ،مطلقا نه پسندیده است و نه
به آن توصیه میشود!
گویی که ریســمان ارتباط میان مردم و مقامات
مســئول دیرگاهی اســت که از هم گسســته و
دردناکتر اینکــه هیچ کس عزمی برای گره زدن
دوباره آن ندارد! شــاید بایــد در کنار این جمله
معروف که «اقتصاد دســتور نمیپذیرد» عبارت
«مردم دســتور نمیپذیرند» را قــرار داد تا بلکه
دولتمردان ما به خود آیند و به آنهایی که موجب
رسیدنشان به جایگاه کنونی هستند با زبان دستور
سخن نگویند.
جای خالی صداقت در گفتار برخی مسئوالن

به عالوه ،شاید یکی از راهکارهای دیگر در راستای
رفع چالشهای متعدد کنونی ،سخن گفتن با مردم
در عین صداقت و سادگی باشد .باید پذیرفت که
زبان انکار هیچگاه نخواهد توانســت راهی به دل
افراد باز کند و تاثیری در تصمیمات آتی آنها داشته
باشد.
شاید اگر صادقانه مشکالت موجود با مردم مطرح
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و در این راستا از آنها دعوت به همکاری و استمداد
میشد ،به این نقطه نمیرســیدیم .اما در کمال
تاســف همچنان رئیس کل بانک مرکزی معتقد
است که شــرایط عادی است .پس از شنیدن این
اظهارات ولیاهلل ســیف ،بالفاصله این پرسش به
ذهن متبادر میشــود که «اگرهمه چیز مطلوب
است ،چرا در چنین شرایطی قرار داریم؟!»
درســت در این نقطه اســت که عالوه بر ســلب
اعتماد ،افراد جامعه خــود را در جایگاه «قربانی»
احســاس میکنند .اینکه شرایط اقتصادی کشور
مطلوب باشــد و شرایط اقتصادی مردم نامطلوب،
صرفا حس قربانی بودن و اضمحالل را به تک تک
افراد القا میکند .در نتیجه باید گفت که مسئوالن
اگر نمیتوانند مرهم باشند ،دست کم از زخم زدن
بپرهیزند.
چرا انتقادات مطبوعات نادیده گرفته می شود؟

در پایان باید به نکته حائز اهمیتی اشاره شود که در
کشورهای توسعه یافته جهان ،همواره از انتقادات
رســانهها و مطبوعات نســبت به مسائل مختلف
در راســتای نیل به موفقیت استفاده میگردد اما
متاسفانه ظاهرا قرار نیست ما در کشورمان شاهد
چنین رویدادی باشیم؛ چرا که این روزها اصحاب
رسانه مشمول کمترین توجه از دولت و مسئوالن
هستند و انتقادات آنها به طور کلی نادیده گرفته
میشــود .باشــد که با الگو قرار دادن اقتصادهای
پیشــرفته جهان و پذیرش راهکارهای ســازنده،
مسئوالنه به مسئولیت خود بپردازیم.

خبر

رایزنی ایران با هند برای تامین
خط اعتباری راهآهن

معاون وزیر راه و شهرسازی از رایزنی با هندیها
برای تامین یک خط اعتباری بزرگ جهت اجرای
راهآهن چابهار-زاهدان خبر داد و گفت :حدود
 ۱۵روز پیش قــرارداد تجاری راهآهن گرگان-
بجنورد -مشهد با یک شرکت چینی و جوینت
آستان قدس رضوی امضا و ابالغ شد .به گزارش
تسنیم ،خیراهلل خادمی در نشست خبری درباره
راهآهن قزوین -رشت ،اظهار کرد :زیرسازی این
خط آهن بهعالوه پل بزرگ  55حدود دو هفته
قبل به پایان رسید و بستر پروژه تا ایستگاه رشت
آماده شده و ریلگذاری  3.5کیلومتر باقی مانده
است .وی با بیان اینکه سایر کارهای تکمیلی
از جمله جوشــکاری ریل و تنظیم خط برای
بهرهبرداری از این پروژه باید انجام شود افزود :به
تازگی برای سرعت در ساخت پروژه دو دستگاه
زیرکوب تنظیمکننده ریل وارد کشور شده که
در حال مونتاژ آنها هستیم .خادمی با بیان اینکه
تاکنون  50کیلومتر جوشکاری این پروژه انجام
شده از احتمال بهرهبرداری آن تا آخر تابستان
سال جاری خبر داد و گفت :یکی از مسائل این
پروژه تغییر دستگاه اجرایی است که پیمانکاران
را در بالتکلیفی گذاشته است.

پرداخت خسارت آتشسوزی
پارس جنوبی توسط بیمه ایران

خســارت  54میلیارد تومانی آتش سوزی در
فازهای  20و  21پارس جنوبی توســط بیمه
ایران جبران شد .در پی وقوع آتش سوزی در
فازهای  20و  21پــارس جنوبی واعالم آن از
سوی بیمه گذار ،بیمه ایران در راستای حمایت
از مجموعههای صنعتی و تولیدی به ســرعت
کارشناسان خود را به محل وقوع حادثه اعزام
کرد تا از نزدیک ابعاد حادثه را بررسی کنند .بر
اساس این گزارش ،پس از بررسی کارشناسان
و تکمیل مــدارک مورد نیاز بــرای پرداخت
خسارت ،چک خســارت این آتش سوزی به
مبلغ  535میلیارد و  550میلیون ریال آماده و
به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به
عنوان پیمانکار طرح بخش خشکی فازهای 20
و  21پارس جنوبی تقدیم شد .

