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تجارت ترجیحی، تقویت 
اشتغال کشورهای همسایه 

در حال��ی در محاف��ل مختل��ف اقتصادی 
صحبت از تجارت ترجیحی می شود که موافقان 
و مخالفان زی��ادی درباره آن جبهه گرفته اند. به 
تازگی ریی��س اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و 
ترکیه تایید کرده اس��ت که تعرفه های ترجیحی 
به نفع ایران اس��ت، اما با این وجود سیل عظیمی 
از منتقدان و مخالف��ان از جمله معاون صادرات 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت این تعرفه ها را 

مورد انتقاد قرار داده اند.
در ش��رایطی این روزها صحبت از تجارت 
تدریجی دوب��اره به میان آمد که چیزی حدود 3 
سال پیش تجارت تدریجی، تدریجا سند نابودی 
صنعت نساجی ایران را امضا کرد و بازار پوشاک 
ایران را دو دستی تقدیم به همسایه ترک نمود که 
اکنون دوباره با مصوبه جدیدی قصد تکرار شدن 
ای��ن تراژدی تلخ در بازار لوازم خانگی و صنایع 
دیگر در حال رقم خوردن اس��ت. این روزها که 
تولید کننده ایرانی با وجود رکودهای اقتصادی و 
فراز ونش��یب های موجود در مسیر تولید دیگر 
رمق��ی برای ادامه کار ندارد و بیش��تر واحدهای 
تولی��دی و کارخانجات قدیم��ی تعطیل و یا در 
شرف تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند، به جای 
بکارگیری سیاس��ت های نو در جهت حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی، امکان فعالیت را سخت تر 

از گذشته نموده اند.
بر اساس آمار در قرارداد تجارت تدریجی 
اخی��ر، میزان تعرفه ای 23 قلم کاالی وارداتی از 
ترکیه از 20 درصد ب��ه 30 درصد افزایش یافته 
است وهم اکنون در حال اجراست. تعرفه واردات 
کاالهایی همچون یخچال، ماش��ین لباسش��ویی، 
مبلمان و ماش��ین ظرفش��ویی و ... نی��ز از ترکیه 
کاهش می یابد. درروزهایی که شعار از حمایت 
از تولی��د داخل س��رداده می ش��ود، اتخاذ چنین 
تصمیمات ضد تولید و اجرای آن ها ضربه های 
کاری را به تولید کنندگان داخلی وارد می نماید.

لزوم واردات با تعرفه پایین کاالهای مذکور 
در حالی صورت می پذی��رد که امروزه این قبیل 
 کااله��ا  با بکارگی��ری آخرین تکنول��وژی های 
روز در در ح��ال تولی��د م��ی باش��ند. اعت��راض 
کارشناس��ان این حوزه با مقایسه لیست کاالهای 
ایرانی و ترک باال گرفته اس��ت. اقالمی که شامل 
تعرفه ه��ای ترجیح��ی واردات از ترکیه به ایران 
م��ی ش��ود، عمدتا صنعت��ی و مصرفی ب��وده، اما 
اقالم ایرانی عمدتا کش��اورزی و مواد اولیه است. 
 اقالم موجود در لیس��ت تجارت تدریجی ترک ها

 کمترین انطباقی با واحدهای صنعتی و تولید ملی 
ندارند. چرا که در لیست کاالهایی با ارزش افزوده 
باال همچون پوش��اک، مبلمان، لب��اس های آماده 
 از الیاف مصنوع��ی و در مقابل کاالهای اولیه ای 
همچون س��بزیجات، کاه��و، آب پنیر و اقالمی از 
این دس��ت که از نظر اقتص��ادی و ارزش افزوده، 
 بی ارزش هس��تند به چش��م می خورد. واردات 
بی رویه، قوانین عجیب و غریب در کسب و کار در 
روزگار رکود اقتصادی که بسیاری از تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان صنعت نساجی تنها با 30 درصد 

ظرفیت خود فعالیت می کنند...
ادامه در صفحه4

 گسل مدیریت بحران 
تنور شایعات را داغ می کند 

رواج ش��ایعات در فض��ای جری��ان آزاد 
اطالعات، گریز ناپذیر اس��ت اما مدیریت افکار 
عموم��ی با هدف مه��ار اثر روانی ش��ایعات در 
شرایط بحران به ویژه با فراگیر شدن شبکه های 

اجتماعی نقشی مهم تر از همیشه یافته است.
الگوی این ش��ایعات اگر در گذش��ته انتقال 
»س��ینه به س��ینه« بود اکنون و در فضای رواج و 
عمومیت شبکه های اجتماعی اگر چه مجازی تر 
اما گسترده تر از پیش است.نقش انتقال اطالعات 
صحیح ی��ا ناصحیح را اکنون میلیون ها گوش��ی 
هوشمند همراه بر عهده دارد که در کسری از ثانیه 
می تواند حجم عظیمی از اطالعات را در فضاهای 
 مج��ازی تعامل��ی )مانند گروه های دوس��تانه در

  شبکه های اجتماعی( یا غیر تعاملی )کانال های 
ی��ک طرفه ای ک��ه ام��کان اعمال نظر مس��تقیم 
اعض��ا را نمی دهد و تنه��ا راه ارتباطی آن آدرس 
الکترونیکی مدیر کانال است( جابجا کند.در چنین 
 فضایی، بروز بحران، نیروی محرک گمانه زنی ها، 
فرضی��ه ها و طرح ش��ایعات در اف��کار عمومی 
میلیون ها عضو جامعه می ش��ود که هر کدامشان 
هر کجا که باش��ند یک گوشی هوشمند در جیب 
دارند. تجربه س��وانح و حوادث اخیر کشور نشان 
می دهد که شایعات مبتنی بر نظریه توطئه صرف 
نظر از منشاء طبیعی یا انسانی حوادث در شرایط 

بحران به شدت گسترش می یابد. 
گزاره های ش��ایع ش��ده زیر تقریبا ب��رای همه 
کسانی که اخبار س��وانح جنجالی چند ماه اخیر 
را در ش��بکه ه��ای اجتماعی رص��د می کردند، 

آشناست:
»تخریب پالسکو کار خودشان و حاصل انفجار 
ب��ود...« »زلزله کرمانش��اه و چند زلزله دیگر در 
محدوده جغرافیای سیاس��ی ایران رخ داد، نتیجه 
دس��تکاری های زیس��ت محیطی مث��ل 'هارپ' 
است...« »کشتی سانچی عازم کره شمالی بود و 
هدف موشک قرار گرفت...« »سقوط هواپیمای 
تهران-یاس��وج ب��ا توج��ه ب��ه حض��ور برخی 
 فعاالن محیط زیس��ت در آن، مرتبط با مس��ائل 

زیست محیطی اخیر کشور بوده است و...« 
نقش تشکیالت مدیریت بحران های کشور 

در تقویت یا مهار شایعات چیست؟
م��ی ت��وان به ج��رات گفت تناق��ض های 
اعالمی مسئوالن در جریان بحران یکی از عوامل 

موثر بر تقویت شایعات است.
**همه سخنگوی مدیریت بحران می شوند 

واقعیت این اس��ت ک��ه در همه بحران های 
کش��ور هم��ه ارگان ها و نهادهای��ی که به نوعی 
با بحران در ارتباطند س��خنگوی کمیته یا س��تاد 
 مدیری��ت بح��ران می ش��وند. یکی م��ی گوید: 
تیم ه��ای اعزامی به محل س��قوط هواپیما همه 
مناطق را گش��ته اند و چی��زی نیافتند. همزمان؛ 
 دیگ��ری م��ی گوی��د: عملی��ات جس��تجو تنها

 70 درصد پیشرفت داشته است و سومی خبر از 
دیده شدن الشه هواپیما می دهد، نفر بعد تکذیب 
می کند و ...متاس��فانه این ش��یوه اطالع رسانی 
ارگان ه��ا و نهادهای درگی��ر بحران، دیگر برای 

بسیاری از مردم عادی شده است... 
ادامه در صفحه4
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رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهم ترین عاملی که منجر 
ب��ه آرامش در قیمت ارز ش��ده جلوگیری از عملیات خالف 
قانون در معامالت اس��ت.به گزارش تفاهم، ولی ا... سیف در 
حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: بانک مرکزی س��ال گذشته دستورالعمل هایی در همین 

رابطه ابالغ کرد، اما متاسفانه توجهی به آن نشد.
 ام��ا اکن��ون ب��ا اقدامات نی��روی انتظام��ی از فعالیت 
صرافی ه��ای غیرمجاز و معامله گران��ی که در فضای خاص 
عملی��ات خرید و ف��روش ارز انجام داده و ب��ا لفظ قیمت ها 
را جابجا می کردند، انجام ش��د.وی افزود: وقتی فعالیت این 
عده متوقف ش��د، آرامش به قیمت ارز بازگشت.س��یف در 
پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما از قیمت ارز چیست، 
خاطرنشان کرد: در سه چهار روز گذشته شاهد کاهش قیمت 
ارز بوده ایم و این نشان دهنده آن است که هیجاناتی که در 
قیم��ت ارز ایجاد ش��ده بود، در حال تخلیه اس��ت. من راجع 
به قیمت چیزی نمی گویم زیرا نرخ ارز در هر زمان نش��ات 
گرفته از متغیرهای اصلی اقتصاد اس��ت که بانک مرکزی از 
آن نرخ مراقبت می کند. مهم این است که نرخ ارز در تعادل 

با سایر متغیرهای اصلی اقتصاد باشد.

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد هشت درصدی 
 تسهیالت پرداختی 

به بخش های اقتصادی
بان��ک مرکزی اع��الم کرد ک��ه در 10 ماه 
نخست امس��ال چهار هزار و 623 میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های اقتصادی پرداخت شده 
که نسبت به مدت مش��ابه پارسال هشت درصد 
)مع��ادل 344 هزار و 100 میلیون ریال( رش��د 
داش��ته اس��ت. به گزارش تفاهم به نقل از بانک 
مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه 
در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی 10 
ماه س��ال جاری مبلغ 2 ه��زار و 873 میلیارد و 
500 میلی��ون ری��ال )مع��ادل 62.2 درصد کل 
تس��هیالت پرداختی( است که در مقایسه با دوره 
مشابه س��ال قبل مبلغ 148 هزار و 700 میلیون 
ریال معادل 5.5 درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
سهم تس��هیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در 
گ��ردش بخش صنعت و معدن در 10 ماه س��ال 
جاری معادل یک ه��زار و 135 میلیارد و 100 
میلیون ریال بوده اس��ت ک��ه حاکی از تخصیص 
39.5 درصد از منابع تخصیص یافته به س��رمایه 
در گردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ 2 هزار 

و 873 میلیارد و 500 میلیون ریال( است.
ادامه در صفحه2

 آغــاز 
خواب زمستانی اقتصاد ایران

اگرچه اجرای بس��ته سیاستی دولت التهابات بازار را کم کرد، اما 
کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره، اقتصاد را با یک مسکن 
مقطع��ی، دوباره به خواب عمیق فرو می برد و رکود را بیش��تر می کند. 
همای��ون دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به اجرای بس��ته 
سیاستی بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی 
گفت: واقعیت این است که این یک تصمیمی نبود که باید از سوی بانک 
مرکزی برای مدیریت فضای متالطم ارزی، اتخاذ می شد. اگر نگاهی به 
دفعات افزایش نرخ ارز، صورت گیرد متوجه می شویم که چند عامل 
تاثیرگذار بر روی باال رفتن نرخ ارز موثر بوده است؛ به این معنا که در 
4 سال گذشته، اجازه اصالح نرخ ارز متناسب با تورم داده نشده بود؛ 
در حالیکه این اتفاق در دهه 80 هم رخ داده بود و در آن دهه، نرخ ارز 

ثابت ماند و در نهایت، جهش ارزی در دهه 80 رخ داد.
کارش��ناس ارش��د مس��ائل اقتصادی اف��زود: طی چهار س��ال 
 گذشته، کش��ور همواره با تورم مواجه بوده؛ ولی به هرحال، علیرغم 
سیاس��ت هایی که دولت در اجرای برنامه کاهش تورمی داشت، طی 
یک هفته اخیر، اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و عرضه ارز در بازار را 
نیز باال برد، در حالیکه در 3 سال اخیر، شاهد ثبات نسبی در اقتصاد 
ایران بودیم، اگرچه هزینه تولید تولیدکننده ایرانی باال رفته و به س��ه 
برابر رسیده بود؛ ضمن اینکه 530 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز، به 
یک هزار و 445 هزار میلیارد تومان بالغ شد.وی تصریح کرد: جنس 
افزایش قیمت دالر در مقطع کنونی، یک جنس متناسب با تورم چند 
س��ال گذشته بوده اس��ت؛ ضمن اینکه در بحران ارز، به خصوص در 
مجاری ارز کش��ور، شاهد بروز مشکالتی هستیم که این محدودیت 
اتفاقات ویژه ای را رقم زد، به این معنا که چینی ها قوانین ویژه ای بر 

روی حساب های ایرانی ها وضع کرده و امارات نیز، ارزش افزوده بر 
معام��الت ارز اعمال نمود؛ ضمن اینکه در ترکیه نیز هالک بانک، به 
دلیل مشکالت با آمریکا بر سر پرونده ضراب، برای ایران محدودیت 
اعمال کرد؛  به همین خاطر، مجاری ارزی کش��ور تحت فش��ار قرار 
گرفت و شاید به نوعی بتوان گفت که نقدینگی حاصل از فروش ارز، 

تا حدودی در خارج باقی ماند.
دارابی افزود: در کنار این باید توجه داش��ت که تراز تجاری ایران 
هم از ابتدای س��ال جاری منفی بوده اس��ت و ما شاهد هستیم که میزان 
واردات، از صادرات بیشتر شده و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شده 
است؛ ولی در اتفاقی که رخ داد، شاهد بودیم که وقتی نرخ بهره کاهش 
یابد، هدف این بود که رکود کم شود و پول از نظام بانکی خارج شده و 
چرخه تولید را به حرکت آورد؛ این در حالی است که نرخ اسناد خزانه 
22 درص��د در ابت��دای دولت دوم روحانی ب��ه 15 درصد کاهش یافته 
اس��ت؛ با نرخ باالی سود در اوراق ریالی بسته سیاستی بانک مرکزی، 
امروز دوباره شاهد این هستیم که نرخ اوراق خزانه باز هم به باالی 22 
درصد رسیده و افزایش یافته است.وی تصریح کرد: قیمت برخی اوراق 
در بازار سهام، کاهش یافته و مجدد به نظر می رسد که چرخه رکودزایی 
که در اقتصاد ناش��ی از افزایش نرخ بهره داریم، استارت خورده است و 
نمی توان انتظار داشت که ریسک سرمایه گذاری پایین آید. ضمن اینکه 
با کاهش نرخ س��ود، ش��اهد حرکت در بازار امالک و ساخت و ساز و 
افزایش میزان صادرات بودیم و رکود تا حدودی برطرف شده بود، ولی 
بسته کنونی، تزریق مجدد یک آرام بخش و خواباندن مجدد اقتصاد است 
و وقتی که نرخ بهره را غیرمتناسب با شرایط واقعی اقتصاد تعیین کنیم، 

باید منتظر چنین رخدادی هم باشیم.
دارابی خاطرنش��ان کرد: اکن��ون در فعالیت های اقتصادی، نرخ 
20 درصد در بس��یاری از ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی حاصل 
نمی ش��ود و آنها مجدد مجبور هستند تا تسهیالت را با نرخ باالتری 
بگیرند. به خصوص اینکه وقتی بانک س��پرده 20 درصدی می گیرد، 

مجبور است که 25 درصد برای نرخ وام از مردم دریافت کند؛ پس به 
یک اقتصاد با نرخ بهره غیرواقعی خواهیم رسید که تزریق یک بسته با 
نرخ سود باال، اقتصاد را دچار خواب و رکود می کند و این رکود ما را 
به بیماری هلندی مبتال می کند.این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی 
 گف��ت: واقعیت این اس��ت که هن��وز آمارهای بانکی، نش��ان دهنده 
خروج س��پرده مردم از بانک ها نبوده و آنچه که رخ داده، سیاس��ت 
اش��تباهی بود که تزریق ارز در کف بازار مشهور است و عده ای ارز 
را از بانک مرکزی می گیرند و با نرخ پایین تر از بازار، در صرافی ها 
و کف پاساژ افشار و سبزه میدان عرضه می کنند؛ پس این امر باعث 

می شود که مردم برای خرید این ارز ارزان هجوم بیاورند.
وی اظهار داشت: از روز اول در بازار سکه و ارز، حرف اساسی 
این بوده که بانک مرکزی بپذیرد که سکه و ارز در بورس معامله شود 
تا قیمت واقعی کش��ف گردد؛ به هرح��ال وقتی که مردم در برخی از 
شهرها، ش��غل ندارند؛ از شهرستان به تهران می آیند و ارز را با سود 
700 ه��زار تومانی معامله می کنن��د و حداقل هزینه یک ماه خود را 
دریافت می نمایند؛ این رقم قابل مالحظه ای برای برخی از این موارد 
اس��ت؛ ضمن اینکه سیاست اشتباه تزریق ارز در کف بازار به کسانی 
که نیاز خاصی به ارز نداش��تند، نباید دیگر تکرار شود.دارابی گفت: 
بان��ک مرکزی باید بورس مدون ارز را راه اندازی کند تا بتواند ثبت 
س��فارش کرده و ارز را با رقابت و نرخ واقعی به فروش برساند؛ اما 
اینکه بانک مرکزی وارد بازار شده و ارز را با قیمت پایین تر از بازار 
عرضه کند، باعث رانت می شود و هر دفعه تعداد افراد بیشتری برای 
گرفت��ن ارز به ب��ازار مراجعه می کنند. این در حالی اس��ت که با این 
سیاس��ت تزریق ارز، روزانه تا یک میلیون نفر در خیابان فرودس��ی 
صف می ایستادند تا ارز دولتی بگیرند و آن را در چند قدم پایین تر 
به فروش برسانند؛ پس مشکل از نوع سیاست هایی است که در بازار 
ارز رواج یافته و موجی از بی نظمی را شکل داده است؛ این سیاست 

ارزی است که مردم را به خیابان فردوسی کشاند.


