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گزارش مجلس از عدم تسویه بدهي ناجا از فروش محموله نفتي در دولت احمدينژاد قرائت شد

ﮔﺰارش

قیمت طال ،دالر ،سکه و ارز

احمديمقدم در مظان اتهام

آب خزانهگیري برنج تأمین نشد

اعمال مزد جدید در ماه جاري
 بخشنامه دســتمزد  ۹۷دیروز بــا امضای وزیر
کار ابالغ شــد و همــه کارفرمایان ملــزم به اعمال
مصوبــه جدید شــورای عالی کار در مــزد فروردین
کارگران هســتند .به گزارش مهر ،روز چهارشــنبه با
پایان مذاکرات تعیین دســتمزد  ۹۷در شورای عالی
کار و امضــای اعضای کارگــری ،کارفرمایی و دولت
در این شــورا پرونده دستمزد  ۹۷بســته شد .علی
ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بخشنامه
دســتمزد  ۹۷را روز گذشــته برای اجــرا ابالغ کرد.
تمامــی کارفرمایان موظفاند دســتمزد فروردین را
به استناد مصوبه جدید شــورای عالی کار محاسبه
و پرداخت کنند.

براساس اطالعات دریافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا ،دو شرکت زیرمجموعه ناجا ،نیروي انتظامي را هم دور زدند
شــرق :دعوایي حقوقي که هنوز نتیجه نــداده ،یکي از
موضوعات اصلي گزارش کمیســیون برنامــه و بودجه
درخصــوص تخلفات نفتي در دولــت دوم احمدينژاد
)ســال  ۹۱و در زمان اوج تحریمها( بود .به زبان سادهتر،
بیشــتر گزارش به موضوع تخلفات بنیــاد تعاون ناجا در
دولتهاي نهم و دهم بازميگردد؛ یعني به عبارت دیگر
گزارش عدم تسویه بدهي بنیاد تعاون ناجا به وزارت نفت
و واردات بنزیــن بیش از مجوز در دو دولت احمدينژاد.
در بخشــي از گزارش به این نکته اشــاره شده که رستم
قاسمي ،وزیر نفت وقت ،احمد قلعهباني ،مدیرعامل وقت
شرکت ملي نفت ایران و اسماعیل احمديمقدم ،فرمانده
وقت نیروي انتظامي براي بررسي پرونده بنیاد تعاون ناجا
و تخلفات آن بهعنوان خوانده راهي دادسرا شدهاند .این
گزارش ادامه داده که با ارائه دفاعیات از سوي دو خوانده
اول ،یعنــي قاســمي و قلعهباني آنها تبرئه شــدند و به
دلیل عدم ارائه دفاعیات از ســوي احمديمقدم ،براي او
دادخواست صادر شده بود .این گزارش در ادامه به حکم
محکومیت احمديمقدم اشاره ميکند .براساس گزارش
عملکــرد اجزاي  ۱و  ۲بنــد »ز« تبصره یک قانون بودجه
ســال  ۹۶کل کشور در دســتور کار صحن علني مجلس
که دیروز در صحن علني مجلس قرائت شــد ،مقرر بود
بدهي نیروي انتظامي به شرکت ملي نفت ایران به مبلغ
شــشهزارو  ۳۳۶میلیارد ریال تســویه شود .با این حال،
براساس گزارش دیوان محاســبات که تقدیم کمیسیون
انرژي مجلس شــده ،هنوز این مبلغ تسویه نشده است.
از آنجــا که هنــوز هم این پرونده باز اســت ،درخصوص
نتیجه قضائي بررســي این پرونده آمده است» :بر اساس
اطالعات دریافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا،
به دلیل عدم تسویهحســاب شرکت پتروتیما و عدم ارائه
اطالعات شفاف از سوي مدیران وقت این شرکت و بنیاد
تعــاون ،موضوع در ســازمان قضائي نیروهاي مســلح،
مطرح و پرونده قضائي علیه مدیران وقت تشــکیل شده
اســت و با توجه به پیگیريهاي قاضــي پرونده ،در حال
حاضر مدیران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با
موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده ،تحقیقات

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮ

 قیمت طالی ۱۸عیار در بازار آزاد دیروز ۱۶۶هزار
و  ۱۷۰تومــان و قیمــت ســکه تمامبهــار آزادی
یکمیلیــونو  ۷۸۰هزار تومان بوده اســت ،ضمن
آنکــه قیمت دالر بــا نرخ چهارهــزارو  ۲۰۰تومان
تکنرخی شد .به گزارش تسنیم ،دیروز در بازار آزاد
سکه تمامبهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت
یکمیلیــون و  ۷۸۰هزار تومان و ســکه تمامبهار
آزادی طــرح قدیم یکمیلیــون و ۷۳۶هزارتومان
معاملــه میشــد .نیمبهــار آزادی امروز شــاهد
افزایــش قیمت بود؛ بهنحوی کــه در بازار آزاد هر
قطعه نیمســکه ربعبهــار آزادی ۸۷۳هزارتومان،
ربعســکه ۵۴۶هزارتومان و هر قطعه سکه گرمی
۳۵۱هزارتومــان فروخته میشــد .هــر گرم طالی
۱۸عیار نیز دیروز ۱۶۶هزارو۱۷۰تومان ارزشگذاری
شــده بود ،ضمن آنکه هر اونــس طال در بازارهای
جهانی بــا قیمت  ۱۳۴۵٫۴دالر معامله میشــود.
نرخ فــروش ارز بهصورت عمده از ســوی صرافی
ملی بــه صرافیها در روز جــاری چهارهزارو۲۰۰
تومــان اعالم شــده اســت .در صرافیهای مجاز
هر یورو پنجهــزار و  ۱۶۵تومان و هر پوند با ارزش
هفتهزار و  ۸۰۰تومان و درهم امارات ،هزارو ۴۹۰
تومان دادوستد میشد.
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همچنان ادامه دارد و رأي قطعي صادر نشــده اســت«.
عجیب آنکه در همین گزارش دریافتشده از سوي ناجا
به این نکته اشــاره شده است که حتي براساس توافقاتي
کــه در آن زمان براي فروش نفت ایــران در زمان تحریم
صورت گرفته بود ،توافقاتي صوري شــکل گرفت که بنا
بود به مرحله عمل هم برسد ،اما غافل از آنکه» :شرکت
پتروتیمــا هیچ وابســتگي به بنیاد تعاون نداشــته و یک
شــرکت کامال خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت
به بنیاد تعاون ،صرفا بر اســاس یک بــرگ توافقي بوده
اســت که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و
بر این اســاس مقرر بوده است تا  ۵۰درصد سهام شرکت
پتروتیمــا به بنیاد تعــاون واگذار شــود و این مهم هرگز
عملیاتي نشــده و حتي یک سهم از سهام شرکت مذکور
به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمي نیافته است«.
واکنش نمایندگان به گزارش
ایــن گزارش باعث شــد برخي نماینــدگان در قالب
تذکر از آن انتقاد کننــد» .نادر قاضيپور« نماینده ارومیه
از نامنبــردن از احمدينژاد ،رئیس دولــت وقت در این
گزارش انتقاد کــرد» :این گزارش کمیســیون یکبعدي

نوشــته اســت .چرا اســمي از آقاي احمدينژاد نیامده
اســت .همه این اقدامات توسط شــخص احمدينژاد
و بابک زنجاني انجام شــده اســت .مقدمه این تخلفات
از زماني شــروع شــد که احمدينژاد نفت کشــور را به
اشــخاصي مثل بابک زنجاني داد .خواهشــمند اســت
گزارش بفرمایید تکلیف این افراد را نیز مشخص کنند« .او
ادامه داد» :کل تخلفات موارد بسیاري است ،اما فقط به
تخلف یک نهاد انقالبي اشاره شده است .اسامي کساني
که با هاله نور بودند ،در این پرونده نیامده است .گزارشات
تخلفات رئیسجمهور وقت هم به صحن بیاید و در این
مجلس به آن رسیدگي شود« .علیرضا سلیمي نماینده
محالت هم در تذکري گفت» :در بخش الف این گزارش،
دوونیم میلیارد دالر تخلف شــده است .نتیجه رسیدگي
این بوده که ما به دادســراي دیوان فرســتادیم و افرادي
محکوم شــدند .ســؤال این اســت که با محکومان چه
کردید .این مبلغ چگونه باید بازگردانده شــود .ميگوییم
از حساب شــرکت ملي نفت جبران شود .پس متخلف
چه کرده اســت .یــک نفر تخلف کرده امــا ميگوییم از
حساب شرکت ملي پرداخت شــود .در بخش دیگر نیز

شاهد تخلف هنگفتي هســتیم و این در حالي است که
این تخلف مربوط به ســال  ۸۹اســت اما هنوز در حال
رسیدگي اســت« .او در ادامه خطاب به الریجاني گفت:
»تخلفــات چند ده میلیارد دالري متعددي انجام شــده
است .بنابراین خواهش ميکنم دستور اکید بفرمایید که
متخلف محکوم شود« .علیرضا رحیمي ،نماینده تهران
هم دیگر نمایندهاي بود که نسبت به این گزارش واکنش
نشــان داد؛ او هم در تذکري گفت» :سؤالم این است که
با وجود اینکه ســتاد تدابیر ویژه دولت ســاختار قانوني
دارد ،چرا اقدامات این دولت فراقانوني بوده اســت و در
بودجهاي که در آن ســالها به تصویب مجلس رسید،
دخل و تصــرف کردند؟!« .رئیس مجلس در پاســخ به
تذکر گفت» :این مشــکل وجود دارد؛ ولي در بودجه ۹۷
تصویب کردیم که تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید
به تأیید شــورايعالي امنیت ملي و مقام معظم رهبري
برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست«.
ماجرا از چه قرار بود؟
بــه موجب بنــد »ز« تبصره یک قانون بودجه ســال
 ۹۶کل کشــور ،مقرر بود نســبت به تسویه برداشتهاي
بیــش از مجوزهاي قانوني دولت طي ســالهاي  ۸۷تا
 ۹۱از محــل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت
گاز جمعا تا مبلغ  ۲۲۹میلیــارد و  ۸۱۷هزار ریال )بابت
واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹هزارو  ۹۲۴میلیارد ریال،
۴۶هــزار و  ۱۰میلیارد ریال۴۴ ،هــزارو  ۱۹۵میلیارد ریال
براي ســالهاي  ۸۷تا  ۸۹و براي تهاتر بنزین ،نفت و گاز
از محل میعانــات گازي در ســالهاي  ۹۰و  ۹۱به مبلغ
۱۰۹هزارو  ۶۸۸میلیارد ریــال( و همچنین مابهالتفاوت
فروش داخلــي فرآوردههاي نفتي بــا قیمتهاي فوب
خلیجفارس طي ســالهاي  ۸۶تا  ۸۸تا مبلغ ۳۲هزارو
 ۳۸میلیــارد ریــال در رابطــه مالي فيمابیــن دولت و
شــرکت ملي نفت ایران با خزانهداري کل کشــور اقدام
شــود .جزء  ۲بند مذکور نیز مقرر کرده بود بدهي نیروي
انتظامي به شرکت ملي نفت ایران به مبلغ ششهزار و
۳۳۶میلیاردریال تسویه شود.
ادامه در صفحه ۵

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

ﺟﻠﺴﻪ اﺿﻄﺮاري ﺻﺮاﻓﺎن ﺑﺮاي ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارزي

حمله محدود آمریکا به سوریه
در مقابــل ،با وجود آنکه آمریــکا از هواپیماهای
 B1و انگلیــس و فرانســه نیــز بهطور محــدود از
هواپیمــا در این حمالت اســتفاده کردنــد و منطقه
عملیات در کنترل نیروی هوایی روسیه است ،ظاهرا
هماهنگیهای عملیاتی پیشــینی بین دو طرف ،این
امــکان را فراهم کــرد که برخوردی بیــن آنها روی
ندهد.
البته روشــن نیســت چرا روسهــا اقدامی برای
زدن شماری از موشــکهای مهاجم که میتوانست
بیخطر باشــد ،نکردهانــد .همچنیــن آمریکا توجه
داشــت که امکانات ایــران و نیروهایی کــه ایران از
آنهــا حمایت میکند نیز در ایــن عملیات هدف قرار
نگیرد .به نظر میرســد آمریکا مایل نیســت با توجه
به درپیشبودن تصمیم درباره برجام ،موضوع رابطه
با ایران را بیشازپیــش پیچیده کند .بهعالوه ،آمریکا
در عراق و ســوریه بین شش تا هفتهزار سرباز دارد
و مقامات نظامــی آمریکایی نگران هدف قرارگرفتن
این نیروها در خاورمیانه هستند .با توجه به تجاوزات
مکرر اســرائیل به قلمرو ســوریه در سالهای اخیر،
محتمل اســت که تلآویو در این حوزه همچنان تنها
کاندیدا باشــد .مداخلهنکردن روسیه و ایران در این
حمالت کامال منطقی اســت .نیروهای موردحمایت
آنها در سوریه بر مخالفان مسلح و تروریستها غلبه
یافتهاند و دلیلی ندارد دســت بــه اقدامی بزنند که
ترامپ را که بیشتر راغب به ترک سوریه است ،تشویق
به ماندن و درگیرشــدن گســتردهتر کنند .بااینحال،
مهم اســت توجه داشــته باشــیم که منافع روسیه،
جهانی و بســیار بزرگتر از ســوریه است و اقدامات
روسها در ســوریه با تبعیت از اولویتهایشــان در
دیگر مناطق جهان شکل میگیرد.
جنــگ تبلیغاتی بعد از این عملیــات نظامی نیز
حائز اهمیت اســت .آمریکا از این پس تالش خواهد
کرد حمله شــیمیایی را مستند کند و روسیه و سوریه
بهعکس در اثبات ساختگیبودن آن خواهند کوشید.
در این حوزه نیز ماتیس تنها کسی بود که دولت را به
احتیاط فرا خواند؛ هرچند عصر جمعه یعنی ساعاتی
قبل از حمله ،حمالت شیمیایی در دوما را به دولت
سوریه نسبت داد .اطالعیه سازمان بهداشت جهانی
مبنی بر اســتفاده از سالح شیمیایی در دوما و کشته
و زخمیشــدن شــماری غیرنظامی بــه این علت و
ادعای رئیسجمهور فرانسه مبنی بر اینکه »ما دلیل
داریم« ،دست آمریکا را اندکی قویتر کرد ،اما حضور
بازرسان بینالمللی در سوریه و تحقیقات آنها در این
حوزه ،میتواند تعیینکننده باشد.
در مجموع ،با وجود لفاظیهای ترامپ ،آمریکا در
ایــن واقعه محتاطانه عمل کرد؛ تا آنجا که برخی در
کنگره مانند سناتور لیندزی گراهام به احتیاط ترامپ
انتقاد کردند و از لزوم حمله به اهداف مهمتر دولت
سوریه ســخن گفتند .نقش تعدیلکننده ماتیس در
این قضیه هم از نظر اصل اتهام ،هم تعیین اهداف و
هم محدود نگهداشــتن دامنه حمالت برجسته بوده
اســت .این امر مؤید این اســت که ماتیس تنها »آدم
بالغ« باقیمانده در تیم امنیتی ترامپ اســت .او اگر
ماندگار شود ،ممکن است همچنان بتواند در مقاطع
حساس بعدی ازجمله درباره برجام اثربخش باشد.

شــرق :صرافیها روز گذشته در جلســهای که از ســوی کانون صرافان
ایرانیان تشــکیل شــد ،دور هم جمع شــدند تا بخشنامههای ارزی اخیر
بانــک مرکزی را موشــکافی کنند .آنطور که یکی از مســئوالن این کانون
به خبرنگار »شــرق« گفته اســت ،این جلســه فقط یک هماندیشــی بین
صرافیها بود .ضمن اینکه در این جلسه ،همه بخشنامههای ارزی بانک
مرکزی شفافسازی شــد .او این توضیح را هم داد که این جلسه صرفا با
این هدف برگزار شــد تا صرافیها دورهم جمع شــوند و موارد مندرج در
بخشنامههای ارزی بانک مرکزی را بیشــتر بررســی کنند .او با بیان اینکه
همه صرافیها موظفاند دســتور بانک مرکزی را اجــرا کنند ،تأکید کرد:
همه موظفاند طبق دستور بانک مرکزی عمل کنند و هیچکس نمیتواند
از این بخشنامه تخطی کند .این مسئول همچنین در پاسخ به این پرسش
که توقف ارز و ممنوعیت صدور حواله و اســکناس ارز از سوی صرافیها
تا چه زمانی ادامه دارد ،فقط این توضیح را داد که بازگشــت صرافیها به
روال عادی گذشته ،بر اساس دستور بانک مرکزی خواهد بود .مدیر یکی از
صرافیهای عامل بانکی که تنها دعوتنامه این نشست به دستش رسیده
بود ،از محورهای بحثشــده در این جلسه اظهار بیاطالعی کرد و درباره
سیاســت ارزی اخیر بانک مرکزی این توضیح را داد که قیمت ارز مثل هر
کاالی دیگری باید در فرایند عرضه و تقاضا تعیین شود .او این را هم اضافه
کرد که راهکار حفظ ارزش پول ،تثبیت نرخ ارز نیست.
نوسانات ارزی نتیجه سیاستهای اشتباه بانک مرکزی
مصطفی خانزاده ،کارشــناس بازار ارز ،با بیان اینکه ما چنین روزی را
پیشبینی میکردیم ،به »شرق« میگوید :حتی اعالم کرده بودیم وقتی به
صرافیها گفته میشــود سرمایهتان را چهار میلیارد تومان افزایش دهید،
قدرت خرید یــک میلیون دالر وجود دارد .در این صــورت ،تبدیل ریال به
دالر از ســوی هر صرافی ،نوسانات ارزی را تشــدید میکند؛ وضعیتی که
هماکنون در بازار ارز مشاهده میشود .ضمن اینکه طبیعی است در چنین
شــرایطی ،تقاضا افزایــش و عرضه کاهش مییابد و در نتیجه ،ســونامی

نوســانات نرخ بــه وجود میآیــد .او درباره بخشنامههــای جدید بانک
مرکزی مبنی بر توقف تزریق ارز به صرافیها و ممنوعیت اســکناس ارز و
انجام حواله از سوی صرافیها نیز توضیح میدهد :بهتر بود برای عرضه
دالر سقفی گذاشته میشــد تا به نیاز روزانه متقاضیان پاسخ داده میشد
و توریستها در خیابان فردوسی سرگردان نشوند .هرچند گفته شده است
همه باید ارز خود را به بانکها بفروشند ،اما توریستها نیز متوجه اختالف
قیمتها میشوند .با این وجود ،باید دید در روزهای آینده بازار چه پاسخی
بــه بخشنامههای ارزی بانک مرکــزی میدهد .خانزاده بــا بیان اینکه
چشــمانداز این وضعیت مناسب نیســت ،درباره ممنوعیت خریدوفروش
اســکناس ارز از ســوی صرافیها میگوید :به نظر میرســد این سیاست
درست باشد؛ چراکه اسکناس به درد کسی نمیخورد .ضمن اینکه گردش
اسکناس در این میزان ،آنهم در دست مردم ،باید سیاستگذاری میشد.
عالوه بر این ،هیچ کشــوری پول ملی را نمیفروشــد که ارز خریداری کند.
در چنین شــرایطی ،نوسانات ارزی طبیعی است .کدام دولت میتواند این
میزان ارز را تأمین کند .این کارشــناس ارز با بیــان اینکه دنیا ،دنیای منافع
اســت و مردم دنبال منافع خود هســتند ،تأکید میکند :بههرحال خرید و
فروش اسکناس در این حد اشتباه بود و باید جلوی چنین وضعیتی گرفته
میشد؛ هرچند مشخص نیست این سیاست چقدر میتواند موفق باشد .او
با اشاره به اینکه مردم باید از دنیای ارز و دالر بیرون بیایند ،اضافه میکند:
کســی نباید ســرمایهاش را تبدیل به ارز کرده و در خانه نگهداری کند .با
اینکه دنیای ما دنیای مادی اســت ،باید فرهنگســازی شود که سرمایهها
به ســمت تولید هدایت شود .خانزاده همچنین با بیان اینکه صرافیها از
شــرایط موجود متضرر نمیشوند و تنها سودشان از بین میرود ،میگوید:
بهتریــن راهکار این اســت که صرافیهــا و مردم ارز خــود را در بانکها
ســپردهگذاری و پسانداز کنند یا دالر را تبدیل به تومان و در جای دیگری
سرمایهگذاری کنند .او این را نیز اضافه کرد که اگرچه صرافیها میتوانند
با بخشنامههای جدید بانک مرکزی اقدام به انجام حواله با نرخ مصوب

کنند ،اما بههرحال رکودی در این صنف ایجاد میشود.
ابهام در بخشنامههای بانک مرکزی
رضا عدالتیصداقت ،مدیر صرافی گردشگری ،نیز که دعوتنامه جلسه
به دســتش رسیده ،به »شــرق« میگوید :در این جلسه ،وضعیت بازار ارز و
تغییراتی که بانک مرکزی در بخش ارز صورت داده اســت ،بحث و بررسی
شــد .او همچنین درباره تصمیمات ارزی بانک مرکزی توضیح داد :تغییرات
فعلی در بازار ارز ابهاماتی را به وجود آورده است؛ اول اینکه در ابالغیههای
جدید بانک مرکزی ،مشخص نشده است نیازهای نقدی و حواله که تا پیش
از این در صرافیها پاســخ داده میشد ،چگونه قرار است پاسخ داده شود.
عالوه بر این ،در  ۱۱اطالعیه بانک مرکزی مشخص نشده است تولیدکنندهای
کــه پیش از این مواد اولیهای را که خارج از روال ثبت ســفارش و خارج از
ارزی که از سوی بانک مرکزی تخصیص داده میشد خریداری میکرد ،چه
میشــود .از طرفی بانک مرکزی صرافیها را مجاب و الزام کرده اســت که
فقط نرخ چهارهزارو  ۲۰۰تومان را به رسمیت میشناسد و ما نیز با این نرخ
باید خریدهایمان را انجام دهیم .ضمن اینکه موظف هســتیم همه خریدها
را در ســامانه »ســنا« ثبت کنیم تا بانک مرکزی آن را مانیتور کند .او اضافه
میکند :آخرین نرخ ارزی که قبل از تاریخ  ۲۱فروردین از ســوی بانک مرکزی
تخصیص داده میشــد ،چهارهزارو  ۹۶۹تومان بود و آنها که ارز را با قیمت
پنج هزار تومــان خریداری کردهاند ،قطعا از عرضه ارز خودداری میکردند.
حتی پتروشــیمیها نیز در این شرایط ارزی توزیع نمیکنند .بنابراین باید دید
بانک مرکزی چه تدبیری دراینباره خواهد اندیشید .صداقت همچنین درباره
سیاست تثبیت نرخ ارز توضیح داد :سازوکار تثبیت نرخ ارز  ۲۰سال در دوران
قبل از انقالب در نرخ هفت تومان ثابت بود ،اما پاسخگو نبود .بعد از انقالب
نیــز در برهههــای مختلف نرخ ارز به صورت بخشنامه تعیین میشــد تا
از تورم عقب بیفتد .بنابراین به نظر میرســد برای حل مشــکل تورم ،نباید
متوسل به کنترل نرخ ارز شد .قیمت ارز مثل هر کاالي دیگری ،باید در فرایند
عرضه و تقاضا تعیین شود .البته بانک مرکزی باید بر آن نظارت داشته باشد.

آمارهای اقتصادی جدید بانک مرکزی اعالم شد
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شرق :شاخصهای عمده اقتصادی منتشرشده ازسوی
بانک مرکزی از عملکرد اقتصادی ســه ماهه سوم سال
 ۹۶نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی نسبتبه
نیمه اول ســال  ۹۶کاهش یافته اســت .طبق آمارهای
اعالمی بانک مرکزی ،رشد تولید ناخالص داخلی ایران
با احتســاب نفت یــک درصد و بدون احتســاب نفت
 ۳٫۶درصد بوده اســت .درحالیکه در ابتدای سال ۹۶
پیشبینی میشــد رشــد اقتصادی کشــور در سال ۹۶
فراتــر از پنجدرصد برود ،اما در عمل و بدون احتســاب
عملکرد ســهماهه آخر ســال  ،۹۶کمی بیشتر از چهار
درصد بوده اســت .طبق آمارهای اعالمی بانک مرکزی
رشــد اقتصادی کشور در بهار ســال گذشته  ۴٫۱درصد،
در تابســتان  ۴٫۵درصد و در پاییــز  ۳٫۶درصد بوده که
جزئیات آن نیز حکایت از تغییراتی در رشــد اقتصادی
بخشهــای مختلف اقتصــاد دارد .طبق ایــن آمارها
ارزش افــزوده در بخش نفت در پاییز  -۷٫۳ ،۹۶درصد
بوده که بدترین عملکرد بخش نفت از ســال  ۹۲است.
ارزش افزوده در بخش کشــاورزی نیز  ۴٫۱درصد بوده
که نشاندهنده ثبات رشد این بخش از اقتصاد ایران در
سالهای اخیر اســت .همچنین به نظر میرسد پس از
تجربه رشد منفی در بخش صنعت در سالهای پس از
تحریم که تا ســال  ۹۴ادامه یافت ،پس از رونق در سال

 ۹۵شاهد رسیدن به ثباتی نسبی رشد بخش صنعت در
ســال  ۹۶بودهایم .در بخش ساختمان به نظر میرسد
پس از تجربه رشــد منفی پیاپی تا بهار سال  ۹۶باالخره
در تابستان شاهد خروج از دوران رکود هستیم و اگرچه
این رشــد اقتصادی در پاییز  ۹۶نسبت به تابستان کمتر
شده ،اما دیگر وضعیت نابســامان پیش از تابستان ۹۶
را تجربه نکرده اســت .عملکرد بخش خدمات نیز در
سه ماهه سوم ســال  ۹۶مانند نیمهاول سال  ۹۶است
و افزایش  ۳٫۱درصــدی ارزش افزوده در این بخش را
نشان میدهد .بهطورکلی به نظر میرسد کاهش رشد
اقتصــادی در پاییز  ۹۶تحتتأثیر کاهش شــدید ارزش
افزوده در بخش نفت باشد.
رشــد اقتصادی فعلی حاصل عملکرد بخشهای
غیرنفتی اقتصاد است
هادی حقشــناس ،اقتصاددان ،دربــاره آمارهای
جدیــد بانک مرکــزی به »شــرق« میگویــد :اعداد
و ارقامی کــه تاکنون درباره رشــد اقتصادی کشــور
منتشرشده نشان میدهد که در سال  ۹۶بخش عمده
بار رشــد اقتصادی کشــور بر دوش بخــش غیرنفتی
بــوده اســت .این نکتــه از آن جهت مهم اســت که
به یــاد بیاوریم نفــت مهمترین عامل مؤثر در رشــد
اقتصادی سالهای گذشــته بوده است .نفت عاملی

بود که باعث شد در سال  ۹۵رشد اقتصادی دورقمی
را تجربه کنیم و در ســال  ۹۴هم بخش عمده رشــد
اقتصادی ما حاصل از افزایش صادرات نفت بود .این
افزایــش ناگهانی پس از آن رخ داد که پس از ســال
 ۹۱با تحریمهای گســترده روبهرو شــدیم و صادرات
نفتمان به کمتر از یکمیلیون بشــکه رســید .پس از
توافق برجام و بازگشت صادرات نفتی به ۲٫۵میلیون
بشکه شــاهد جهشی در نرخ رشــد اقتصادی بودیم
اما هماکنون به نظر میرســد این ظرفیت دیگر وجود
ندارد و بههمیندلیل رشــد اقتصادی غیرنفتی بیشتر
از رشــد اقتصادی نفتی شــده و به نظر میرســد این
رشد اقتصادی حاصل رشــد در بخشهای خدمات،
کشاورزی و ســاختمان است .حقشــناس همچنین
دربــاره پیشبینیهــای چهرههای اقتصــادی دولت
دربارهرســیدن به رشد بیش از پنج درصد در سال ۹۶
و علت عدم تحقق آن میگوید :پیشبینیهای پیش
از این حکایت از انتظار رشــد پنج درصدی برای سال
 ۹۶داشت ،اما با توجه به آمارهایی که تاکنون منتشر
شــده و مربوط بــه فروردین تا آذر  ۹۶اســت ،به نظر
میرسد در ســال  ۹۶محقق نشده است ،اگرچه برای
اطمینان دراینباره باید منتظر انتشار جزئیات عملکرد
اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم  ۹۶نیز باشیم .اما

درباره امیدواری به رشد پنج درصدی در سال  ۹۶باید
گفت این امید حاصل برآوردهایی درباره رونق بخش
ســاختمان بود اما عالئم این رشــد کمی دیر و صرفا
در نیمهدوم ســال ظاهر شد که نتوانست تأثیر الزم را
بر نرخ رشــد اقتصادی کشــور بگذارد .همچنین نباید
فرامــوش کنیم که در همین مدت بخشــی از بودجه
عمرانی کشــور محقق نشــد که خودبهخود بر رونق
بخش ساختمان تأثیرگذار اســت .صادرات غیرنفتی
کشور نیز به رشد مورد انتظار نرسید و اگرچه آمارهای
گمرک در اسفند نشانگر بهبود عملکرد در این بخش
بودند ،اما این رشــد تحتتأثیر جهش قیمت ارز قرار
داشــت .حقشــناس همچنین دربــاره ظرفیتهای
اقتصادی کشــور گفــت :میدانیم که اقتصــاد ایران
ظرفیت رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد و رشد
اقتصادی فعلی اگرچه درمقایسهبا دولت قبل بهبود
زیادی یافته اما هنوز با تواناییهای اقتصاد ما فاصله
دارد .شــاید اگر حرکتی که در نیمهاول سال  ۹۶انجام
گرفت و پیشبینی میشد در نیمه دوم سال  ۹۶ادامه
داشــته باشــد با همان شــرایط دنبال میشد امکان
تحقق رشــد پنج درصدی فراهم میشــد ،اما عوامل
بیرونی مانند قیمت نفت و نوســانات ارز این فرصت
را از کشور گرفت.

 شرق :امســال دریچههــاي سد ســفیدرود براي
تأمین آب خزانههاي برنج باز نشــده است .متولیان
وزارت جهاد کشاورزي ميگویند به کشاورزان اطالع
دادهاند که باید با اســتفاده از منابع آب ســطحي و
پمپاژ آب رودخانهها ،آب شــخم اول شــالیزارهاي
خــود را تأمین کنند .البته بدون وجــود آب ،کاري از
دست کشاورزان برنميآید.
کمبــود آب بــه ایســتگاه یکــي از پربارشترین
استانهاي کشــور یعني گیالن هم رسیده است .سد
ســفیدرود به اندازه حجم سال گذشــته آب ندارد و
خزانهگیري برنج در شــرایطي آغاز شده که آب سد
سفیدرود به روي افراد زیر شبکه گشوده نشده است.
ســیروس نوروزی ،برنجکار اهل روســتاي صوفیانده
از توابع صومعهســرا ،در گفتوگو با »شــرق« تأیید
ميکند آبي بــراي خزانهگیري در اختیار کشــاورزان
قرار نگرفته است.
او ميگوید :وزارت جهاد کشــاورزي به ما اطالع
داده است که آب سد از  ۱۲یا  ۱۵اردیبهشت رهاسازي
ميشــود و مطالبــي را هم به ما آمــوزش دادهاند.
مصطفي شــبانزاده ،دهیار دریاســر از توابع لنگرود
هــم در گفتوگو با »شــرق« عنوان ميکنــد :ما در
جریان بودیم که آب به خزانهگیري تعلق نميگیرد.
او به این پرســش کــه چگونه کشــاورزان خود را با
شــرایط کمبود آب ســازگار کردهاند ،اینگونه پاسخ
ميدهد :ما مسئول و متولي تأمین آب بودیم .سعي
کردیم آب را ذخیره کنیــم و با نصب الکتروموتورها
آب را به سمت مزارع برنج هدایت کنیم.
گویا برخي کشــاورزان در جریــان عدمتخصیص
آب براي خزانهگیري نبودهاند ،اما دهیار دریاســر در
این رابطه ميگوید :کشــاورزان چه در جریان باشند
یا نباشــند ،بههرحال منتظرند از یك طریقي به آنها
آب برســد تا زراعــت خود را انجام دهنــد .با توجه
به شــرایط کشــت برنج و نیاز مبرم این گیاه به آب،
کشاورزان بدون آب نميتوانند کاري از پیش ببرند.
به اعتقــاد او زمــان در نظــر گرفتهشــده براي
رهاسازي آب ســد که نیمه اردیبهشت از طریق آب
منطقهاي تعیین شــده ،براي کشــت برنج دیر است،
زیرا کشــاورز اگر کشــت خود را به تعویــق بیندازد
در انتهــاي فصل برداشــت ،بهدلیل بــروز بارندگي
و ایجاد شــرایط غرقابــي در زمین ،بــا افت کیفیت
محصول مواجه ميشود .اگر آب بهموقع رها نشود،
خزانهگیري بينتیجه باقي ميماند ،بههمیندلیل ما
خودمان این مقوله را مدیریت ميکنیم و هیچ امیدي
به سازمانهاي آبرسان نداریم.
او ادامــه ميدهــد :پیشبینيها نشــان داده که
امســال آب کم اســت و نميتوانند زودتر آب را رها
کنند .براي خزانهگیري آب تأمین نکردند .خزانهگیري
با آب رودخانه یا کانالها و بندهاي ساختهشــده در
روستا تأمین شده است.
تأمیننشــدن آب خزانه قطعا بــر تولید محصول
برنج در ســال جاري اثر خواهد گذاشــت ،اما جمیل
علیزادهشــایق ،دبیــر انجمن برنــج ،در گفتوگو با
»شــرق« بیان ميکند :خوشــبختانه بعد از عید چند
بارش خوب داشــتیم که مقدار زیــادي نقیصه عدم
تأمیــن آب براي خزانه را جبران کــرد .جاي نگراني
نیســت ،زیرا کشــاورزان مازندران خود را با شــرایط
تطبیق ميدهند .کشاورزان گیالن هم باید کمي خود
را با ســازمان آب تطبیق دهند تا این مشــکالت رفع
شــود .به اعتقاد او شاید بعضي کشــاورزان ندانند
که آب براي خزانه تأمین نميشــود ،اما بیشــتر آنها
ميدانند سازمان آب در یك وقت مشخص رهاسازي
آب سد سفیدرود را انجام ميدهد.
دبیر انجمــن ،عادت کشــاورزان مازندراني براي
جلوانداختن کشــت برنج و دو بار برداشت محصول
از زمین را عادت نادرســتي ميداند کــه مورد تأیید
مؤسســه تحقیقات برنج و انجمن برنج نیست ،زیرا
در شــرایطي که وضعیت آب مناســب نیســت ،این
یك ریسك اســت و با دو بار کشت برنج ،به استقبال
ریسك رفتهایم.
احمد زارع ،مدیر آب و خاك اســتان گیالن نیز در
گفتوگو با »شرق« درباره وضعیت منابع آبي پشت
ســد ســفیدرود میگوید :کمبود آب در استان گیالن
هم مثل ســایر استانهاي کشور محرز شده است .در
ســالهاي گذشته از  ۲۷اســفند تا پنج فروردین آب
سد رهاسازي ميشــد ،اما امسال تصمیم گرفته شد
 ۱۰روز دیرتر این آب رهاســازي شود تا آب پشت سد
براي ماههایي که کشــاورزان نیاز مبرم به آب دارند،
باقي بماند .او تأکید ميکند :به کشــاورزان از اسفند
اطالعرســاني شــده است که حداکثر اســتفاده را از
آبهاي ســطحي بکنند .براي برونرفت از شــرایط
امســال ،کشــاورزان باید از تأسیســات آبي که داریم
مثل ایستگاه پمپاژ ،آببندانها و چاههاي کشاورزي
حفرشده ،حداکثر استفاده را بکنند.
زارع ادامــه ميدهد :آب منطقهاي همواره براي
دشــت شهرستان رشــت ،پنج تا شــش مترمکعب
آب بهعنوان ســهم محیط زیســت روزانه رهاسازي
ميکند .کشاورزان ميتوانند از این آب استفاده کرده
و شخم اول را مدیریت کنند .این آب پشت سد سنگر
ذخیره ميشــود و آب منطقهاي با هماهنگي جهاد
کشــاورزي ،این کار را با استفاده از ایستگاههاي پمپاژ
انجام ميدهد .باید از آب رودخانهها اســتفاده کنیم
که به دریا نرود.
او ميگوید ۸۰ :درصد کشــاورزان در استان گیالن
شخم زمســتانه زدهاند و کساني که کارمند هستند و
در زمینهاي خود حضور نداشــتهاند و فرصتهاي
قبلي را از دســت دادهاند ،ميتوانند از ایستگاههاي
پمپاژ یا آبهاي سطحي و آببندانها استفاده کنند.

