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 110هزار میلیارد ریال هزینه درمان
بیمه شدگان بیمه سالمت شد
معـاون توسـعه مدیریـت و منابع
انسـانی سـازمان بیمـه سلامت
ایـران گفت :دولـت دوازدهم 220
هـزار میلیارد ریال در بودجه سـال
جـاری بـرای هزینـه درمـان بیمه
شـدگان ایـن سـازمان اختصاص
داد کـه تاکنـون  50درصـد معادل
 110هـزار میلیـارد ریـال جذب و
در این راسـتا هزینه شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا ،شـاهرخ رامـزی روز پنجشـنبه در جمـع خبرنگاران
در یاسـوج اظهـار داشـت :امسـال همچنیـن مجلـس حـدود  45هزار
میلیـارد ریـال در قالـب اسـناد خزانـه و از طریق بنـد «ه» تبصـره پنج
قانـون بودجـه سـاالنه کل کشـور را بـرای پرداخـت بخشـی از بدهی
مطالبـات سـازمان هـا و موسسـات طـرف قـرارداد بـه ایـن نهـاد
تخصیـص داد.
وی تصریـح کرد :میـزان مطالبات موسسـات طرف قرارداد با سـازمان
بیمه سلامت در سـال گذشـته افزون بـر  75هـزار میلیارد ریـال بوده
کـه بـا تخصیـص اسـناد خزانه از سـوی دولـت ایـن میـزان بدهی به
کمتـر از  35هـزار میلیارد ریال رسـیده اسـت.
رامـزی یـادآور شـد :تا قبـل از دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم میزان
بدهـی سـازمان ها و موسسـات طـرف قـرارداد بیمه سلامت به بیش
از یـک سـال تـا  14ماه مـی رسـید که هـم اینـک میانگیـن مطالبات
آنهـا بـه حدود سـه تـا چهارمـاه کاهش یافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از اولویـت هـای اساسـی سـازمان بیمـه
سلامت ایـران حـذف دفترچـه در سـطح بیمارسـتان ها و موسسـات
طـرف قـرارداد اسـت ،تاکید کـرد :تاکنون ایـن مهم در بیـش از 600
بیمارسـتان اجرایـی و عملیاتـی شـده اسـت.
رامـزی بـا تاکید براینکـه افزایـش قیمـت ارز کمترین مشـکل و تاثیر
منفـی را در حـوزه تامیـن داروهـای بیماران خـاص در کشـور به وجود
نیاورده اسـت ،گفـت :همراهی و اهتمـام جدی دولت و سـازمان برنامه
و بودجـه در ایـن راسـتا قبال تقدیر اسـت.
وی عنـوان کرد:بیـش از  63هـزار بیمـار خـاص در سـطح کشـور
زیرپوشـش 100درصـدی سـازمان بیمـه سلامت ایـران قراردارنـد.
رامـزی بیـان کـرد :تعداد بیمه شـدگان بیمه سلامت در کشـور افزون
بـر  42میلیـون نفـر اسـت کـه حـدود  22میلیـون نفـر از آنـان بیمـه
شـدگان روسـتایی هستند.

واردات کاال بدون انتقال ارز آزاد شد
هیـات وزیـران به پیشـنهاد گمرک ایـران واردات کاال بـدون انتقال ارز
را بـرای کاالهـای موجـود در انبارها بالمانـع اعالم کرد.
بـه گـزارش ایرنا به نقـل از روابط عمومـی گمرک ،بر اسـاس تصویب
نامـه هیـات وزیـران ،ثبـت سـفارش با اعتبـار حداکثـر یک مـاه برای
ترخیـص جهـت واردات کاال بـه اسـتثنای خودرو کـه تا قبـل از تاریخ
تصویـب ایـن تصویـب نامـه دارای قبض انبـار اماکن گمرکـی ،مناطق
آزاد تجـاری _ صنعتـی و ویـژه اقتصادی باشـند ،بدون انتقـال ارز و با
ارز متقاضـی از سـوی هیـات وزیران بالمانع اعالم شـده اسـت.
همچنیـن ترخیـص کاالهایی کـه تاریخ صـدور ثبت سـفارش آنها اول
مـرداد مـاه سـال جـاری اسـت ،بـدون رعایت سـقف ارزشـی واردات
موضـوع تبصـره  3اصالحـی بند  2مـاده  10آئیـن نامه اجرایـی قانون
مقـررات واردات و صـادرات بالمانع اسـت.
گمـرک ایـران گر چه صرفـا مجری سیاسـت هـا و دسـتورالعمل های
تجـارت خارجی اسـت و در حوزه مقـررات و قوانیـن ورود و خروج کاال
تصمیـم گیرنـده نیسـت امـا در هفته هـای اخیر بـه دسـتور رئیس کل
گمـرک از تمامـی ظرفیت های قانونی اسـتفاده شـده تـا واردکنندگان
و صادرکننـدگان در شـرایط ویـژه اقتصـادی بـا کمتریـن مشـکالت
مواجه شـوند کـه ارائه اینگونـه راهکارهـا از جمله این اقدامات اسـت.

واردات کاال بدون انتقال
ارز آزاد شد
هیـات وزیـران به پیشـنهاد گمرک ایـران واردات
کاال بـدون انتقـال ارز را برای کاالهـای موجود در
انبارهـا بالمانع اعلام کرد.

بـه گـزارش ایرنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی
گمـرک ،بر اسـاس تصویـب نامه هیـات وزیران،
ثبـت سـفارش بـا اعتبـار حداکثـر یـک مـاه
بـرای ترخیـص جهـت واردات کاال بـه اسـتثنای
خـودرو کـه تـا قبـل از تاریـخ تصویـب ایـن
تصویـب نامـه دارای قبض انبـار اماکـن گمرکی،
مناطـق آزاد تجـاری _ صنعتـی و ویـژه اقتصادی
باشـند ،بـدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سـوی
هیـات وزیـران بالمانع اعالم شـده اسـت.
همچنیـن ترخیـص کاالهایـی کـه تاریـخ صـدور
ثبـت سـفارش آنهـا اول مـرداد مـاه سـال جاری
اسـت ،بـدون رعایـت سـقف ارزشـی واردات
موضـوع تبصـره  3اصالحـی بنـد  2مـاده 10
آئیـن نامـه اجرایـی قانـون مقـررات واردات و
صـادرات بالمانـع اسـت.
گمـرک ایـران گر چـه صرفـا مجری سیاسـت ها
و دسـتورالعمل هـای تجـارت خارجـی اسـت و
در حـوزه مقـررات و قوانیـن ورود و خـروج کاال
تصمیـم گیرنده نیسـت امـا در هفته هـای اخیر به
دسـتور رئیس کل گمـرک از تمامـی ظرفیت های
قانونـی اسـتفاده شـده تـا واردکننـدگان و
صادرکننـدگان در شـرایط ویـژه اقتصـادی بـا
کمتریـن مشـکالت مواجـه شـوند کـه ارائـه
اینگونـه راهکارهـا از جملـه ایـن اقدامات اسـت.

Sep 15, 2018

10

سال بیست و سوم شماره 6442

معاون رئیس جمهوری:

احتمال جهش قیمت نفت به  ۸۰دالر

التهابات ارزی درحال فروکش است
ایرنــا -معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری گفــت:
فروکــش التهابــات ارزی از روزهــای گذشــته
آغــاز شــده و براســاس دیدگاههــای کارشناســان
اقتصــادی پیــش بینــی شــده در نیمــه دوم ســال
ایــن رونــد ســرعت بیشــتری بــه خــود گیــرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،حســینعلی امیــری پنجشــنبه
شــب در نشســت شــورای اداری اســتان بوشــهر
افــزود :در ایــن ارتبــاط شــاخص بــورس و ارزش
ســهام بعنــوان  2عالمــت مهــم رونــد مثبــت و

دارو هیــچ مشــکلی متوجــه کشــور نیســت.
امیــری ادامــه داد :در چنیــن شــرایطی نبایــد
عــده ای متاثــر از رســانه هــای بــرای مــردم ابــراز
نگرانــی کننــد.
وی افــزود :اکنــون کشــور در شــرایط بحرانــی
نیســت ولــی در شــرایط خطیــری قــرار گرفتــه کــه
ایــن شــرایط نیــاز بــه اعمــال قــدرت ملــی دارد.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری اظهارداشــت:
نیــروی انســانی ،مدیــران بــا انگیــزه ،قــدرت

روبــه رشــدی نشــان مــی دهنــد.
وی اظهارداشــت :اکنــون دولــت نیــز بایــد بــرای
نقدینگــی چــاره اندیشــی و از تحریــم هــا بعنــوان
یــک فرصــت اســتفاده کنــد.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری افــزود :در ایــن
ارتبــاط دولــت همچنیــن بــرای تحــرک بخشــی بــه
تولیــد ملــی نیــز واردات برخــی از اقــام را ممنــوع
کــرده اســت.
وی یادآورشــد :بــا همــه ایــن اقــدام هــا بهبــود
شــرایط اقتصــادی نیازمنــد همراهــی تمامــی ارکان
نظــام و درک درســت از شــرایط کشــور اســت.
امیــری گفــت :نهادهــای نظارتــی نیــز در ایــن بیــن
نقــش ســترگی بــر عهــده دارنــد و بایــد در ایــن
عرصــه بخوبــی ایفــای نقــش کننــد.
وی ادامــه داد :برخــی رســانه هــای بیگانــه ســعی
در نگرانــی مــردم از طریــق تبلیغــات منفــی علیــه
کاالهــای اساســی و داور تــاش در تحقــق
خواسته های شوم خود را دارند.
معــاون رئیــس جمهــوری افــزود :ایــن شــرایط در
حالــی اســت کــه بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت
گرفتــه در ارتبــاط بــا تامیــن کاالهــای اساســی و

موشــکی ،نظامــی و شــرایط ژئوپولتیکــی از جملــه
مولفــه هــای قــدرت ملــی هســتند کــه کارایــی
همــه ایــن عناصــر در صــورت وجــود انســجام ملــی
اســت.
امیــری تاکیــد کــرد :چنانچــه همــه مولفــه هــای
قــدرت ملــی وجــود داشــته باشــد ولــی انســجامی
در کار نباشــد در ایــن عرصــه موفقیتــی حاصــل
نخواهــد شــد.
وی افــزود :انســجام و همدلــی ضرورتــی اجتنــاب
ناپذیــر اســت کــه در شــرایط کنونــی جامعــه بیــش
از پیــش بــه آن نیــاز داریــم.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری اظهــار داشــت:
امــروز بــا وجــود مقاومــت مــردم و همراهــی ســایر
مولفــه هــای قــدرت ملــی مــی توانیــم از ایــن
گردنــه ایجــاد شــده عبــور کنیــم.
وی افــزود :امــروز روز نقــار و نــزاع هــای سیاســی
بــی نتیجــه نیســت و بایــد همــگان بیــش از پیــش
بــا یکدیگــر اتحــاد و انســجام داشــته باشــند.
امیــری در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود
اظهارداشــت :وضعیــت بیــن المللــی کشــور در ســال
هــای  91و  92در شــرایط نامناســب بــود و عــاوه

بــر ســایه ســنگین قطعنامــه هــای ظالمانــه علیــه
کشــور مــوج ایــران هراســی روز بــه روز در حــال
افزایــش بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران در مقطعــی ذیــل
فصــل هفــت منشــور ســازمان ملــل قــرار گرفــت
گفــت :بــا ایــن حــال بــرای نخســتین بــار در تاریــخ
ســازمان ملــل ایــران تنهــا کشــوری بــود کــه
بــدون پرداخــت خســارت ســنگین و جنــگ از
فصــل هفــت منشــور ســازمان ملــل خــارج شــد.
امیــری اظهارداشــت :در خــارج شــدن کشــور از
ذیــل فصــل هفــت منشــور ســازمان ملــل
حمایــت هــای رهبــری و وفــادارای مــردم کــه
برگرفتــه ازاعتقــادات دینــی آنهــا بــود نقــش قابــل
توجهــی ایفــا کــرد.
معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری گفــت:
بــه دنبــال خروج ایــران از ذیــل فصل هفت منشــور
ســازمان ملــل و تحقــق برجــام محدودیــت هــا
برداشته و بازارهای جهانی راه پیدا کردیم.
امیــری یادآورشــد :امــا بــا ایــن حــال بــا رســیدن
بــه بهــار امســال آمریــکا از برجــام خــارج شــد تــا
قابــل اعتمــاد نبــودن ســردمداران ایــن کشــور بــار
دیگــر درعرصــه بیــن المللــی بــه اثبــات برســد.
وی گفــت :ترامــپ برخــاف مقــررات از تعهــدی
بیــن المللــی خــارج و بــا اثبــات بدعهــدی مجــدد
خــود آمریــکا را از چندیــن کنوانســیون خــارج کــرد.
امیــری اظهارداشــت :آمریــکا بــرای همپیمانــان
خــود نیــز غیرقابــل اعتمــاد شــده و بــا همــکاری
صهیونســیت هــا و برخــی کشــورهای منطقــه
ســعی دارد بــه مشــکالت ایــران اســامی دامــن
زده و از رخنــه هــای اقتصــادی کشــور اســتفاده
کننــد.
وی گفــت :در ایــن راســتا وزارت خزانــه داری
آمریــکا بعنــوان اتــاق جنــگ ،نیروهــای خــود
را چنــد برابــر کــرده و بــا همراهــی ســازمان
جاسوســی آمریــکا و حامیــان خــود در صــدد ضربــه
زدن بــه اقتصــاد ایــران هســتند.
امیــری افــزود :برخــی تنگناهــای ایجــاد شــده
بــرای مــردم کشــور طــی چنــد مــاه گذشــته منطــق
اقتصــادی نداشــت زیــرا شــاخص هــای معتبــر و
تخصصــی همگــی نشــان از شــاخص هــای مثبــت
اقتصــادی کشــور بودنــد.
وی گفــت :در ایــن راســتا یــک ســری التهابــات
کشــور را در برگرفــت کــه عمــده آن حاصــل
تبلیغــات و دروغ پراکنــی آمریــکا ،صهیونیســت هــا
و برخــی کشــورهای منطقــه بــود کــه در برخــی
مــوارد باعــث ایجــاد بــی اعتمــادی در کشــور شــد.

آژانــس بینالمللــی انــرژی در
گــزارش ماهانــه خــود هشــدار
داد کــه قیمتهــای نفــت
ممکــن اســت بــه بــاالی ۸۰
دالر در هــر بشــکه صعــود
کنــد؛ مگــر اینکــه ســایر
تولیدکننــدگان ،عرضــه کمتــر
از ســوی ایــران و ونزوئــا را
جبــران کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،آژانــس
بینالمللــی انــرژی در ایــن گــزارش بــه متاثــر شــدن صــادرات نفــت ایــران در آســتانه
اجــرای تحریمهــای آمریــکا و بحــران اقتصــادی در ونزوئــا کــه تولیــد نفــت ایــن کشــور
را بــه پایینتریــن میــزان در چنــد دهــه گذشــته رســانده اســت ،اشــاره کــرد .ایــن آژانــس
گفــت :معلــوم نیســت عربســتان ســعودی و ســایر تولیدکننــدگان چگونــه کمبــود عرضــه
بــه بــازار را جبــران خواهنــد کــرد و اینکــه چــه میــزان قــادر بــه جبــران خواهنــد بــود.
آژانــس بینالمللــی انــرژی کــه بــه اقتصادهــای بــزرگ جهــان دربــاره سیاســت انــرژی
توصیــه میکنــد ،در گــزارش ماهانــه خــود اعــام کــرد :میــزان عرضــه محدودتــر
میشــود و اگــر رونــد کاهــش صــادرات ونزوئــا و ایــران ادامــه پیــدا کنــد ،بازارهــا ممکــن
اســت دچــار کمبــود عرضــه شــده و قیمتهــا جهــش پیــدا کنــد ،مگــر اینکــه افزایــش
تولیــد ســایر کشــورها ،ایــن مســئله را جبــران کنــد.
قیمــت نفــت در روز چهارشــنبه بــه دلیــل نگرانیهــا نســبت بــه کمبــود عرضــه و
همچنیــن نســبت بــه آســیب دیــدن تقاضــا بــه دلیــل جنــگ تجــاری میــان چیــن و آمریــکا
بــه بــاالی  ۸۰دالر در هــر بشــکه صعــود کــرده بــود.
بــر اســاس گــزارش آژانــس بینالمللــی انــرژی ،اگرچــه اوپــک و متحدانــش شــامل
روســیه وعــده دادهانــد کــه تولیدشــان را افزایــش دهنــد ،امــا بایــد دیــد چطــور بــه ایــن
وعــده عمــل میکننــد .عربســتان ســعودی تولیــد نفــت خــود را در مــاه میــادی گذشــته
 ۷۰هــزار بشــکه در روز افزایــش داده و بــه  ۱۰.۴۲میلیــون بشــکه در روز رســاند ،امــا
هنــوز بــا ســطح  ۱۱میلیــون بشــکه در روز کــه مقامــات عربســتانی وعــده داده بودنــد،
فاصلــه دارد.
اگرچــه آژانــس هشــدار داده کــه چالشهــای بازارهــای نوظهــور نظیــر ســقوط ارزش
ارزهــای ملــی و اختالفــات تجــاری ،ریســکی را بــرای دورنمــای تقاضــا در ســال ۲۰۱۹
ایجــاد کــرده اســت ،امــا پیشبینــی خــود از رشــد مصــرف را بــدون تغییــر نگــه داشــت.
در ایــن بیــن ،ریســکهای عرضــه فراوانتــر هســتند .ذخایــر نفــت در اقتصادهــای
توســعه یافتــه بــه پاییــن میانگیــن معمــول رســیده و در ســه ماهــه چهــارم کاهــش
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
ونزوئــا کــه تولیــد نفتــش بــه نصــف نــرخ تولیــد اوایــل ســال  ۲۰۱۶رســیده اســت ،بــا
وخامــت بیشــتر وضعیــت زیرســاختی و فــرار کارکنــان ،ممکــن اســت امســال بــا افــت ۱۹
درصــدی تولیــدش روبــرو شــده و تولیــدش بــه یــک میلیــون بشــکه در روز ســقوط کنــد.
تولیــد نفــت ایــران نیــز بــه  ۳.۶۳میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت کــه پایینتریــن
میــزان از ژوییــه ســال  ۲۰۱۶اســت.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،عربســتان ســعودی ،روســیه و ســایر اعضــای اوپــک در
منطقــه خلیــج فــارس وعــده داده انــد تولیدشــان را یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش
دهنــد ،امــا آژانــس بینالمللــی انــرژی دربــاره عملــی شــدن ایــن وعــده محتــاط مانــده
و اعــام کــرد مشــخص نیســت ظرفیــت تولیــد شــناور اوپــک کــه حــدود  ۲.۷میلیــون
بشــکه در روز اســت ،چقــدر ســریع میتوانــد فعــال شــود .مــا وارد دوره بســیار حساســی
بــرای بازارهــای نفــت شــده ایــم کــه ممکــن اســت قیمتهــا را از محــدوده  ۷۰تــا  ۸۰دالر
کــه در چنــد مــاه گذشــته دیــده ایــم ،بــه ســطح باالتــری افزایــش دهــد.

واشنگتن پست:

اقدام بانکی واشنگتن علیه ایران روابط آمریکا و اروپا را
تیره تر می کند
روزنامــه آمریکایــی واشــنگتن پســت بــا تاکیــد بــر
اینکــه اقــدام احتمالــی آمریــکا بــرای قطــع ارتبــاط
بانــک هــای ایــران بــا ســامانه مالــی جهانــی
'ســوییفت' موجــب خســارت بیشــتر در روابــط
آمریــکا  -اروپــا مــی شــود ،نوشــت :در وزارت
خزانــه داری آمریــکا در برابــر ایــن اقــدام مقاومــت
مــی شــود.
بــه گــزارش روز جمعــه ایرنــا  ،روزنامــه آمریکایــی
واشــنگتن پســت بــه نقــل از برخــی مقــام هــای
دولــت آمریــکا ادعــا کــرد کــه 'اســتیو منوچیــن'
وزیــر خزانــه داری بــا اقــدام هایــی ماننــد تعلــل در
ارائــه اســناد مــورد تقاضــا بــه کاخ ســفید  ،فراینــد
تصمیــم گیــری علیــه ایــران را کنــد کــرده و در
برابــر راهبــرد 'فشــار حداکثــری' مقاومــت مــی کند.
ایــن روزنامــه مــی افزایــد :ربــودن اســناد از روی
میــز ترامــپ تنهــا راهــی نیســت کــه مشــاوران
ارشــد وی تــاش مــی کننــد از طریــق آن
از اقــدام آمریــکا در زمینــه سیاســت خارجــی
جلوگیــری کننــد .چندیــن مقــام کاخ ســفید گفتــه
انــد کــه منوچیــن وزیــر خزانــه داری آمریــکا یــک
راه دیگــر بــرای 'مقاومــت' در برابــر اســتراتژی
'فشــار حداکثــری' ترامــپ در برابــر ایــران پیــدا
کــرده اســت :او صرفــا از دادن ســندی کــه رئیــس
جمهــوری چندیــن هفتــه پیــش درخواســت کــرده

سود بانکی هم سد راه دالر نشد

گرچــه نگرانــی از هجــوم ســپردههای بانکــی سررســیده شــده بــه ســمت بــازار ارز ،بانکهــا
را وادار بــه باالبــردن نــرخ ســود و تحمیــل زیــان ناشــی از آن ،بــرای نگهداشــت منابــع
کــرد؛ امــا در همیــن بیــن و در زمانــی کــه مــردم در تردیــد بــرای ورود بــه بــازار پــر
ریســک ارز یــا مانــدن در بانکهــا بودنــد ،برخــی نشــانهها و خبرهــا تصمیمگیــری آنهــا
را آســانتر کــرده و تــا حــدی بــازار ارز را بــه ســود بانکــی ترجیــح دادنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در آســتانه سررســید حســابهای ســپردهای کــه بانکهــا در
شــهریورماه ســال گذشــته و قبــل از کاهــش دســتوری نــرخ ســود بانکــی (حداکثــر ۱۵
درصــد) بــا ســودهای بــاال بــاز کــرده بودنــد ،بانــک مرکــزی بــه آنهــا اعــام کــرد کــه
میتواننــد ایــن ســپردهها را تــا یــک مــاه دیگــر تمدیــد کننــد .دلیــل هــم ایــن بــود کــه
در جریــان التهابــات بــازار ارز و در زمانــی کــه تمایــل بــرای ورود منابــع بــه ایــن بــازار بــاال
بــود ،شــبکه بانکــی بتوانــد بــا جــذب و نگهــداری ســپردهها مانــع از خــروج پــول و حرکــت
بــه ســمت بــازار ارز و ســکه و تشــدید نوســان شــود؛ از ایــنرو بانکهــا نــرخ ســود در
حســابهای ســپرده را در فاصلــه دوم شــهریورماه بــه بعــد افزایــش داده و حتــی ســپردههای
بــا ســود  ۲۳درصــدی افتتــاح کردنــد.
گــر چــه ایــن نــرخ ســود تــا پنــج درصــد باالتــر از ســود تســهیالت  ۱۸درصــدی فعلــی
بــوده و زیــان باالیــی را بــه بانکهــا تحمیــل میکنــد ،ولــی ظاهــرا ترجیــح بــر ایــن بــود

بــود خــودداری کــرده اســت.
دولــت ترامــپ در حــال افزایــش شــدید فشــار
بــر ایــران اســت و در ایــن چارچــوب از جملــه
محدودیــت هــای مالــی علیــه رژیــم و بانــک هــای
مــورد اســتفاده آن بــرای تامیــن مالــی اقــدام هــای

بدخواهانــه در خاورمیانــه را تشــدید مــی کنــد .یکــی
از ابزارهــای کلیــدی مــورد بررســی ترامــپ قطــع
کــردن پیونــد بانــک هــای ایــران بــا 'ســوییفت'
ســامانه بیــن المللــی معامــات مالــی فرامــرزی
اســت .ایــران در ســال  2016بــه عنــوان بخشــی از
توافــق هســته ای  -کــه ترامــپ از آن خــارج شــده

اســت  -دوبــاره بــه ســوییفت پیوســت  .اکنــون
مقــام هــای ارشــد دولــت و قانونگــذاران آمریــکا
خواســتار ممنوعیــت دوبــاره دسترســی تهــران بــه
ســوییفت هســتند  .امــا ســه مقــام ارشــد دولــت
ترامــپ گفتــه انــد کــه منوچیــن و وزارتخانــه تحــت
رهبــری او مخالــف اعمــال فشــار بــرای اقــدام
ســوییفت علیــه ایــران هســتند .
ایــن مقــام هاگفتــه اند کــه منوچیــن فراینــد تصمیم
ســازی را ُکنــد کــرده اســت تــا بررســی نهایــی
موضــوع توســط ترامــپ را بــه تاخیــر انــدازد .در
پــی جلســه  26ژوئیــه یــک کمیتــه شــورای امنیــت
ملــی آمریــکا دربــاره ایــران  ،وزارت خزانــه داری
موظــف شــد تــا یادداشــتی دربــاره گزینــه هــای
آمریــکا تهیــه کنــد و تحریــم هــای احتمالــی دربــاره
ســوییفت و اعضــای هیــات مدیــره و بانــک هــای
آن را مشــخص کنــد .امــا اکنــون تقریبــا پــس از دو
مــاه  ،ایــن ســند درفراینــد اجرایــی مفقــود شــده و
ایــن مســاله جلــوی اتخــاذ تصمیــم توســط ترامــپ
را مــی گیــرد.
به نوشــته واشــنگتن پســت ،ســوییفت در سال 2012
تحــت فشــار از ســوی کنگــره و برخــی دولــت های
اروپایــی  ،بانــک هــای ایرانــی را ممنــوع کــرد  .این
بــار برخــی دولــت هــای اروپایــی خواســتار حفــظ
توافــق هســته ای و محافظــت از ایــران در برابــر

کــه بــه هــر ترتیبــی شــده ســپردهها در شــبکه بانکــی مانــده و کمتــر وارد بازارهــای

دیگــر شــود .امــا در همیــن زمــان بــود کــه برخــی خبرهــا و نشــانهها بــار دیگــر هیجــان
بــرای تقاضــای دالر را افزایــش داد و بــازار را دســتخوش نوســانات تنــدی کــرد .ظاهــرا بــار
دیگــر ســپردههای بانکــی بــه ســمت بــازار ارز حرکــت کــرده و مــردم ترجیــح دادهانــد
ســرمایهگذاری را بــرای دالر انجــام دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه حتــی مشــاهدات
میدانــی از بــازار ارز در روزهــای اخیــر نیــز از ایــن حکایــت داشــت کــه مردمــی کــه بــرای
خریــد آمــده بودنــد ،اغلــب چکهــای بیــن بانکــی بــه همــراه داشــته و حتــی اظهــار
میکردنــد کــه بخشــی از ســپرده بانکــی را بــرای خریــد ارز آوردهانــد!
تــا حــدود دو هفتــه اخیــر قیمــت دالر بــرای مدتــی بیــن  ۱۰هــزار تــا  ۱۰هــزار و ۵۰۰
تومــان در حــال معاملــه بــود ،ولــی بعــد از برخــی اعــام نظرهــا و نرخگذاریهــا جریــان
بــازار معکــوس شــد .بــه اعتقــاد تحلیلگــران بــازار ،واکنشهــای برخــی مســئوالن از جملــه
بانــک مرکــزی تاثیرگــذار بــوده و بــه بــازار پیــام خطــر داده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
گفتوگــو بــا برخــی مدیــران بانکــی بــرای پیگیــری جریــان تغییــر ســپردهها در مــدت
اخیــر و اثــر آن بــر بــازار ارز بــا توضیحاتــی از ســوی آنهــا همــراه بــود؛ بــه طــوری کــه
اظهــار میکننــد کــه هــر چنــد بــه نظــر نمیرســیده اســت تــا تمامــی ســپردهگذاران
مایــل بــه تمدیــد حســابهای خــود حتــی بــا ســودهای باالتــر باشــند ،امــا ایــن انتظــار
وجــود داشــت کــه تــا حــدی مانــع از التهــاب بــازار ارز شــوند کــه در ابتــدا تــا حــدی هــم
اینگونــه پیــش رفــت و بــا وجــود اینکــه حســابها در خــود بانکهــا ثابــت نمانــد و

تحریــم هــا هســتند  .اگــر آمریــکا بــا موفقیــت
بتوانــد دوبــاره ســوییفت را بــه قطــع روابــط بــا
ایــران وادار ســازد ایــن ضربــه ای شــدید بــه تــاش
هــای اروپــا خواهــد بــود .وزیــر امــور خارجــه آلمــان
بــا علــم بــه ایــن موضــوع خواســتار ایجــاد یــک
جایگزیــن اروپایــی بــرای ســوییفت شــده اســت.
بطــور حتــم  ،ایــن یــک اســتراتژی مناقشــه برانگیــز
اســت و ایــن اقــدام مــی توانــد موجــب خســارت
بیشــتر بــه روابــط آمریــکا و اروپــا بشــود  .حتــی
اگــر ســوییفت هــم تســلیم فشــارها بشــود هیــچ
تضمینــی وجــود نــدارد کــه ایــران وارد مذاکــره
بشــود .اســتراتژی فشــار حداکثــری ترامــپ ممکــن
اســت شکســت بخــورد ' .ریچــارد گلدبــرگ' کــه بــه
عنــوان مشــاور ســناتور 'مــارک کــرک' قانــون اولیه
تحریــم هــای ســوییفت را نوشــته اســت گفــت :اگــر
ترامــپ موفــق بــه اجــرای راهبــرد فشــار حداکثــری
نشــود هرگــز نخواهیــم فهمیــد کــه جــواب خواهــد
داد یــا نــه ؟
وی افــزود :تنهــا امیــد بــرای موفقیــت اســتراتژی
ترامــپ ایــن اســت کــه ســوییفت رابطــه بــا تمــام
بانــک هــای ایــران را قطــع کنــد و اگــر وزارت
خزانــه داری در ایــن زمینــه قصــوری مرتکــب
شــود در واقــع زمینــه شکســت رئیــس جمهــوری
را فراهــم کــرده اســت.

بیــن بانکهــا جابهجــا شــد ،ولــی تــا حــدی در شــبکه بانکــی مانــدگار بــود؛ امــا در ادامــه
زمانــی کــه بانــک مرکــزی بــه صراحــت اعــام کــرد کــه قــرار نیســت ارزی بــه بــازار
تزریــق شــود ،ایــن نشــانهای بــرای مــردم و فعــاالن بــازار ارز بــود کــه ممکــن اســت بــا
کمبــود ارز مواجــه شــده و بایــد نیــاز خــود را بــه ســرعت تامیــن کننــد .از ســوی دیگــر ایــن
انتظــار وجــود داشــت کــه بــا کاهــش عرضــه ،قیمتهــا باالتــر بــرود؛ از ایــنرو تقاضــا
بــرای خریــد در بــازار بــا خــارج کــردن منابــع از حســابهای ســپرده بــاال رفــت و در کنــار
آن برخــی خبرهــای هیجانــی دیگــر موجــب شــد تــا دالر تــا مــرز  ۱۵هــزار تومــان در هفتــه
گذشــته افزایــش یابــد.
همچنیــن بعــد از آنکــه بــازار تــا حــدی تعدیــل و تــا ابتــدای هفتــه قیمتهــا تــا  ۱۲هــزار
و  ۵۰۰تومــان کاهــش یافتــه بــود ،بــار دیگــر شــاهد بهــم ریختگــی بــازار و رشــد قیمــت
دالر تــا  ۱۴هــزار و  ۹۰۰تومــان نیــز بودیــم .دلیــل ایــن موضــوع نیــز از نــگاه برخــی مدیران
بانکــی و البتــه تحلیلگــران بــازار تــا حــدی بــه پیــام بانــک مرکــزی در هفتــه گذشــته بــرای
بــازار ارز بــر میگــردد؛ بــه طــوری کــه در ابتــدای هفتــه بــا شــروع توزیــع ارز مســافرتی در
بانکهــا بانــک مرکــزی قیمــت پایــه را بــرای دالر حــدود  ۱۲هــزار و  ۶۰۰تومــان اعــام
کــرد .ایــن نــرخ همســطح بــازار آزاد بــود و بــه مخاطبــان بــازار ایــن پیــام را میــداد کــه ۱۲
هــزار تومــان میتوانــد کــف قیمتــی دالر باشــد؛ از ایــن رو بــار دیگــر هیجــان در بــازار بــاال
رفــت و قیمتهــا از همــان روز صعــودی شــد و تاکنــون هــم قیمــت بــه کمتــر از  ۱۳هــزار
تومــان نرســیده و عمدتــا بیــن  ۱۳هــزار و  ۵۰۰تــا  ۱۴هــزار و  ۵۰۰تومــان در نوســان اســت.

هشدار به مصرفکنندگان:

قیمتهای نجومی
خودرو "فِیک" است

رییـس اتحادیـه صنـف نمایشـگاهداران و
فروشـندگان خـودروی تهـران بـه مـردم هشـدار
داد کـه قیمتهـای نجومـی کـه بـرای خـودرو در

برخـی سـایتهای خرید و فـروش اینترنتـی اعالم
میشـود نادرسـت و اصطالحـا فِیـک اسـت و نباید
آنهـا را مبنـا قـرار داد.
سـعید موتمنـی در گفتوگـو با ایسـنا ،اظهـار کرد:
فراگیر شـدن سـایتهای خریـد و فـروش اینترنتی
و همچنیـن شـبکههای اجتماعـی بسـتری بـرای
سوءاسـتفاده و جـوالن دالالن بـازار خـودرو ایجـاد
کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه هـر کسـی میتوانـد بدون
هزینـه و بـا صرف چنـد دقیقه وقـت ،آگهـی مدنظر
خـود را در سـایتهای خریـد و فـروش اینترنتـی
منتشـر کنـد ،خاطرنشـان کـرد :در همیـن مـورد
پدیـده جدیـدی کـه در بـازار خـودرو بـا آن مواجـه
هسـتیم درج قیمتهـای نجومـی و غیرواقعی و پرت
بـرای خودرو از سـوی دالالن در سـایتهای خرید و
فـروش اینترنتـی همچـون دیـوار و باما اسـت.
رییس اتحادیه صنف نمایشـگاهداران و فروشـندگان
خـودروی تهـران ادامـه داد :بـه عنوان مثـال موجی
کـه درباره پرایـد  ۴۵و  ۵۰میلیـون تومانی در جامعه
بـه راه افتـاد مربوط به همیـن دسـته از اقدامات بود
در حالـی کـه در بـازار واقعـی خـودرو به هیـچ وجه
شـاهد چنین قیمتهایـی نبودیم.
وی افـزود :متاسـفانه فراگیـر شـدن شـبکههای
اجتماعـی نیـز بـه ایـن فضـا دامـن زده اسـت
بهگونـهای کـه قیمتهـای پـرت و غیرواقعـی درج
شـده در سـایتهای خریـد و فـروش اینترنتـی در
شـبکههای اجتماعـی بهویـژه کانالهـای تلگرامـی
منتشـر و دسـت بـه دسـت میشـود و میگوینـد
فلان خـودرو بـه فلان قیمـت رسـید در حالیکه در
بـازار واقعـی خـودرو چنیـن اتفاقـی نیفتاده اسـت.
موتمنـی بـا بیـان اینکـه مصرفکننـدگان باید دقت
کـرده و فریـب ایـن افـراد را نخورنـد ،تصریـح
کـرد :مـا بارهـا اعلام کردهایم کـه مسـووالن باید
تدابیـری بـرای فعالیت سـایتهای خریـد و فروش
اینترنتـی بیندیشـند و مانـع از اعلام قیمتهـای
نجومـی و غیرواقعـی بـرای خـودرو و دیگـر کاالهـا
شـوند زیـرا اینگونه اقدامـات موجب به هـم ریختن
بازارهـا میشـود .در ایـن زمینـه مـردم قیمتهـای
واقعـی بـازار خـودرو را از رسـانههای رسـمی
همچـون خبرگزاریهـا و صداوسـیما دنبـال کننـد.
بـه گزارش ایسـنا ،پیـش از این در گزارشـی عنوان
شـد در حالیکـه دالالن و واسـطههای بـازار خودرو،
قیمتهـای نجومـی و تخیلـی بـرای خودروهـای
داخلـی عنـوان میکننـد خبـری از سـازمانهای
نظارتـی و برخـورد بـا گرانفروشـان نیسـت.

