
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

بورس اوج گرفت
با اینکه هفته گذشته مقدار عرضه  نسبت به 
تقاضا در معامالت بازار سهام افزایش یافته بود، 
دیروز  برای دومین روز پیاپی شاهد سنگینی کفه 
تقاضا نسبت به عرضه هستیم؛ به طوری که بورس 

تهران میزبان رشد ۲۹۰۰ واحدی شاخص بود.
به گزارش ایسنا، دیروز زمان تسویه اعتباری 
کارگزاری ها به سر رسید و مقدار عرضه ها نسبت 
به تقاضا رشد را شاهد بود. ارزش و حجم معامالت 
بازار ســرمایه ایران رشــدی را تجربه کرد که 
۷۰۰میلیارد تومان آن مربوط به اوراق صکوک 
سایپا بود. شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران دیروز ۲۹۰۰ واحد رشد کرد و 
تا رقم ۱۶۷ هزار و ۳۷۱ واحدی باال رفت. شاخص 
کل هم وزن نیز با ۲۱۷ واحد رشــد مواجه شد و 
عدد ۳۱ هزار و ۳۲۲ اوحدی را تجربه کرد. اما در 
عین حال دیروز گروه خودرویی بیشترین تأثیر 
کاهنده روی شاخص های بازار داشتند؛ به طوری 
که ایران خودرو و سایپا هرکدام به ترتیب ۱۷ و ۱۵ 
واحد شاخص های بازار را کاهش دادند. در گروه 
خودرو و ساخت قطعات دیروز قیمت بیشترین 
سهم ها روند کاهنده به خود گرفت. در این گروه 
حجم معامالت به ۲۵۲ میلیون سهم و اوراق مالی 
رسید و ارزش معامالت رقم ۳۵ میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون تومان را تجربه کرد.
در گروه استخراج کانه های فلزی قیمت اکثر 
سهم ها با روند افزایشی روبرو شد و حجم معامالت 
این گروه به ۴۵ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 
همچنین ارزش داد و ستدها در این گروه به رقم 

۳۲ میلیارد تومان دست یافت.
در گروه فلزات اساســی نیز قیمت سهم ها 
عمدتاً افزایشی بود و بسیاری از سهم ها بیش از 
یک درصد رشد قیمت را تجربه کردند. این گروه 
شاهد ارزش معامالت بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان 
بود. و حجم معامالت آن به ۳۰۰ میلیون سهم و 

اوراق مالی رسید.
ارزش معامــالت بــورس تهران بــه رقم به 
۱۵۰۰میلیارد تومــان را تجربه کــرد و ارزش 
معامالت به ۲.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

آیفکس هم با ۲۶ واحد رشد روبرو شد و رقم 
۲۰۹۶ واحدی را تجربه کرد. ارزش معامالت این 
بازار عدد ۱,۳۵۴ میلیــارد تومان را تجربه کرد و 
حجم معامالت به عدد ۹۴۵ میلیون سهم و اوراق 

مالی رسید.
    

توافق ۲۵۰ میلیاردی برای 
ساخت مسکن محرومین

طی توافقی بین ســازمان برنامــه و بودجه 
حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای ســاخت 
۵۰۰۰ مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد در 

خراسان جنوبی اختصاص داده شد.
به گزارش ایسنا، دیروز سازمان برنامه و بودجه 
میزبان مســئوالن کمیته امداد بود و با حضور 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین 
فتاح، رئیس کمیته امداد امام )ره( تفاهم نامه ای 

در باره ساخت مسکن محرومین منعقد شد.
آن طور که محمدباقر نوبخت درباره این توافق 
توضیح داد، قرار شده برای افراد محروم در منطقه 
خراسان جنوبی ۷۵۰۰ واحد مسکونی ساخته 
شود که ۵۰۰۰ واحد آن با همکاری کمیته امداد 

امام )ره( انجام می شود.
بر این اساس واحدهای مسکونی با متوسط 
مساحت ۵۰ متر مربع و در بازده زمانی یک ساله 

ساخته خواهد شد.
بنا به گفته رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
پیش تر نیز در راستای ساخت مسکن محرومین 
برای جنــوب اســتان کرمان ۱۰ هــزار واحد، 
سیستان و بلوچستان ۱۲ هزار واحد توافق شده 
بود. و اکنون از ۷۵۰۰ مورد پیش بینی شده برای 
خراسان جنوبی ۵۰۰۰ واحد با همکاری کمیته 
امداد و مابقی با توافق بین سازمان برنامه و بنیاد 

مسکن ساخته می شود.
در این مراسم پرویز فتاح - رئیس کمیته امداد 
امام )ره( نیز با اشــاره به آثار مثبتی که ساخت 
مسکن محرومین به همراه دارد، گفت: در مدت 
اخیر خانه های ساخته شده در کرمانشاه و گیالن 
و سایر استان ها آثار خوبی داشــته و امیدواریم 
نهضت ساخت مســکن محرومین ادامه داشته 
باشد. وی یادآور شــد: تعهدات بین ما و سازمان 
برنامه و بودجه برای ساخت واحدهای مسکونی 

محرومین نصف - نصف است.

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

دیگر حتی رکوردهــای پی در پی 
اختالس های میلیاردی هم نمی تواند 
اقتصاد ایران را با شوک همراه کند. بعد 
از اینکه اختالس یکصــد هزار میلیارد 
تومانی که ۱۲ برابــر اختالس صندوق 
ذخیره فرهنگیــان، ۳۳ برابر اختالس 
مشهور ســه هزار میلیاردی خاوری و 
سه برابر اختالس بابک زنجانی است، در 
روزهای گذشته رسانه ای شد کمتر به 
این موضوع پرداخته شد که تمامی این 
اختالس ها ناشی از دورزدن تحریم ها 
است. تحریم هایی که اینک نیز بسیاری 
خواهان ادامه آن هستند و مصرانه تاکید 
می کنند که پیوستن به FATF خالف 

مصالح کشور است.
تکرار پدیده خاوری و بابک زنجانی ها 
این بار به شکلی دیگر رخ داد. شش و نیم 
میلیارد یورو به جــای تحویل به بانک 
مرکزی به حســاب مدیرعامل اسبق 
شرکت بازرگانی پتروشیمی و یاران اش 
واریز می شــود تا به نرخ آزاد به فروش 
برســد؛ اما آنچه کــه در اختالس های 
اخیر دیده می شود نشان از یک واقعیت 
دارد و آن فساد نظام مند و سازمان یافته 
است که به طرز بی سابقه ای گسترش 
یافته اســت. صاحب نظران معتقدند 
ریشه های این اختالس و فساد را باید در 
مراکز قدرت در هم تنیده یافت چراکه 
اجازه شــکل گیری حکمرانی شفاف را 
نمی دهند. از ســوی دیگر تحریم ها و 
تبعات اقتصادی حاصــل از آن موجب 
می شــود تورم و کســری های ارزی و 
بودجه ای بیــش از هر زمــان دیگری 
مشاهده شود. در این بین کاسبان تحریم 
به میدان می آیند و با این امیدواری که 
راه های دورزدن تحریــم را می دانند، 

مسیر بسیاری از اختالس ها را با گرفتن 
پورسانت های میلیاردی و رانت جویی 
از طریق مبادله ارز در نرخ بازار آزاد هموار 
می کنند و اموال به دست آمده را نیز به 

خارج از کشور انتقال می دهند.
بر این اساس گسترش این فسادهای 
شــبکه ای بحران ســاختاری »رکود 
تورمی« را در پیــش دارد؛ زیرا تولید و 
ســرمایه گذاری را هدف قرار می دهد 
و از کیفیت و کمیــت آنها کم می کند. 
درواقع پیامد فساد نظام مند شاخصی 
از شکل گیری الیگارشی مالی است که 
بهای آن گســترش خط فقر از یک سو 
و فربه تر شــدن طبقه نوکیسه از سوی 

دیگر است.
بر این اصل انتشار خبر اختالس ها 
تنها یک پیام دارد؛ خسارت های ناشی 
از دور زدن تحریم ها توســط کســانی 
ایجاد می شود که کاسبی شان در شدت 
بخشیدن بیشتر به تحریم ها است. سعید 
لیالز اقتصاددان نیز چندی پیش در این 
زمینه اعالم کرد یقیــن دارد که بخش 
جدی از حاکمیت جمهوری اسالمی نه از 
روی نادانی و نه حتی از روی خیانت؛ بلکه 
از روی علم و براساس منافع شان ایران را 

به سوی تحریم سوق داده اند.  
 ،FATF تصویب نشــدن لوایــح
پولشــویی و غارت اموال بیت المال را 
به دنبال دارد، ضمن اینکــه اعالم این 
اختالس ها تنها بخشی از خسارت هایی 
است که از این محل اقتصاد ایران را در 
انزوا قرار می دهد زیرا در این زمینه باید 
ارزان فروشی نفت و ظهور دالالن و بابک 
زنجانی های جدید را نیز به این فهرست 

اضافه کنیم. 
3 درصد کارمزد

 برای دور زدن تحریم ها
یکی از رده هــای پاییــن موثر در 

اختالس اخیــر، مصطفی تهرانی صفا، 
متهم دیگر این پرونده است که با دستور 
رضا حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم ها 
اقدام به انتقال یک میلیون یورو به بانک 
آلمانی کرده و سپس اقدام به پرداخت 
مطالبات مجتمع های پتروشــیمی 
اروپایی می کرده، اما بــه ازای این کار 
سه درصد کارمزد دریافت کرده است. 
با تأخیر ۱۸ماهــه، او پــول واریزی را 
به حساب شــرکت های ایرانی عودت 
داده اســت. پول حاصل شــده از سود 
این پول چیزی حدود ۳۳ هزار و ۳۰۰ 
یورو برآورد می شــود که تحصیل مال 
نامشروع بوده است. با توجه به مستندات 
موجود، استفاده از ما به التفاوت ارز با منشأ 
خارجی با ارز با منشــأ داخلی ازسوی 
متهمان مطرح بوده که مبلغ آن به میزان 
۴۳میلیارد و۲۹۰میلیون  و۵۷۲هزار و 

۸۶۵ ریال مطرح است.
اظهارات احمدی نژاد 

کذب محض است
روابــط عمومــی وزارت نفت روز 
گذشته با انتشــار بیانیه  ای تاکید کرد: 
»اظهــارات محمــود احمدی نــژاد، 
رئیس جمهوری محترم پیشــین در 
گفت وگــوی اخیر با یکی از رســانه ها 
مبنی بر دریافت نکــردن ۳۰ میلیارد 
دالر پول نفت فروخته شده در پنج سال 
گذشته، کذب محض است و هیچ پایه و 

اساسی ندارد.
همچنیــن ادعــای وی دربــاره 
بازنگشــتن ۵ میلیارد دالر پول نفت 
توسط فردی ناشــناس در دبی نیز از 
اساس غیرواقعی و عاری از حقیقت بوده 
و در خوش بینانه ترین حالت ناشــی از 
بی اطالعی یا ارائه اطالعــات دروغ به 

اوست«. 
وزارت نفت به صراحت اعالم می کند 

که درآمد حاصل از فروش محموله های 
نفتی در سررســید مقرر دریافت و به 
حساب های قانونی کشــور واریز شده 

است.
در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده 
است: »جناب آقای احمدی نژاد اعالم 
کرده در دور گذشته تحریم ها، به صدها 
شــرکت، نفت فروخته شده که یکی از 

آن ها بابک زنجانی بوده است.
مزید اطالع وی و افکار عمومی باید 
اعالم کنیم که در دور گذشته تحریم ها 
به هیچ وجه از سطح میانگین مجوزها و 
معافیت های بین المللی، نفت بیشتری 
فروخته نشد؛ همچنین در فروش های 
غیرمتعارف هم بجز یک محموله، بقیه 
نتیجه ای بهتر از ماجراهای بابک زنجانی 

نداشت.«
وزارت نفت به مردم اطمینان داده 
اســت که همه دقت و تالش خود را به 
کار گرفته تا از تکرار تجارب تلخ گذشته 
در به تاراج رفتن پول نفت به بهانه دور 
زدن تحریم ها توسط کاسبان تحریم 

جلوگیری کند.
دور زدن قانون 
به بهانه تحریم ها

پرونده پتروشــیمی گیت در اصل 

برای دور زدن تحریم ها گشــوده شد، 
اما با گذر زمان دور زدن قانون بیشتر به 
کام کاسبان تحریم نشست و در سایه 
سکوت ناظران مفسده آمیز شد. وقتی 
کشور در شــرایط تحریم نتواند برای 
واردات کاالهای اساســی و مواد اولیه، 
تبادل مالی داشته باشد و یا اینکه نتواند 
ارز حاصل از فروش نفــت و صادرات را 
به کشور بازگرداند، در جایی که نتواند 
ال ســی باز کند و نظارت بانک مرکزی 
بر گردش های مالی با مانع روبرو شود، 
آن زمان است که پای دالالن و واسطه ها 
برای تحقق این نیازهای اساسی به میدان 
باز می شود و در شرایط کارزار تحریم ها 
دور زدن قانون به بهانه دور زدن تحریم ها 
می تواند توجیه قابل قبولی داشته باشد.

اگر FATF را گره گشا می دانند 
پس دست دست نکنند

مهدی کرباســیان، معاون ســابق 
وزیر صمت و مدیرعامــل ایمیدرو در 
پاســخ به پرســش روزنامه آفتاب یزد 
مبنی بر اینکه کشوری که دچار تحریم 
اســت، باید عنان و اختیار مسائل مالی 
و بانکی خود را از دست رفته تلقی کند، 
می گوید: »درمورد FATFموافقت ها 
و مخالفت های احساســی، سیاسی و 
جناحی نمی تواند جایی داشــته باشد 
چون بحث فوق العاده دقیق و تاثیرگذار 
است. حاال که ساعت ها وقت گذاشته 
شــده، حاال که دقیق ترین بررسی ها 
در مجمع تشخیص و مجلس شورای 
اسالمی  و دیگر کمیسیون های دولت و 
مجلس صورت پذیرفته می ماند لحظه و 
وقت تصمیم گیری. این بدان معنا است 
که اگر پالرمــو و اف.ای.تی.اف را مفید 
منافع و گره گشــا می دانند پس دست 
دســت نکنند و با یک تصمیم به موقع 
گزک به دســت اروپایی ها ندهند و اگر 
باید بیشتر بررسی شود، باز هم بررسی 
کنند اما درنهایت بسیاری از مسائل را 
باید در نظر گرفــت؛ بحث منافع ملی، 
بحث تحریم ها، بحث سوء استفاده ها 
و بحث ارتباطات مالی کــه روز به روز 
سخت تر و سخت تر می شود .تصمیم 
درست اگرچه باید دقیق و حساب شده 
باشد، اما مهم ترین جزء مدیریت زمان 
تصمیم گیری است یعنی هنگامی که 
باید. نه آن قدر دیر و دور که فرصت ها از 
دست برود و نه آنقدر عجوالنه که خدای 
ناکرده دچار مشــکالت اساسی شویم 
که البته در مــورد اف ای تی اف بخش 
عجوالنه دیگر کاربرد ندارد چون به حد 
کافــی روی آن بحث شــده و کارهای 
کارشناســی دقیق هم انجام پذیرفته 

است.«
مجادله طیف های سیاسی در 

’FATF‘ پذیرش لوایح
در حالی که مهلت ایران برای پذیرش 
کنوانسیونFATF  رو به پایان است، 
بسیاری از دولتمردان و رسانه های حامی 
دولت بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون 
تأکید دارنــد و برخی مخالفــان نیز با 

FATF ارائه دالیلی چــون بی تاثیری
بر اقتصاد، درصدد به کرســی نشاندن 
نظر خــود هســتند. در این راســتا 
رئیس جمهوری ۱۵ بهمن در جلسه دفاع 
از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس 
بار دیگر بر لزوم تصویــب نهایی لوایح 
چهارگانه پولشویی و تروریسم تاکید کرد 
و گفت: »با تصویب لوایح چهارگانه دست 
مسئولین برای روان ســازی مبادالت 
خارجی مالی و بانکی  بازتر می شود و نباید 
به عده ای مدعی مبارزه با تروریسم بهانه 

دهیم که به ما اهانت کنند«.
در این زمینه فعاالن اقتصادی نیز 
با هشدار نســبت به تشدید تحریم ها 
در صورت عدم رعایت استانداردهای 
جهانــی و اجــرای قوانیــن مبارزه 
با پولشــویی و تروریســم، بــر لزوم 
تصمیم گیری در این زمینه تاکید دارند 
و نسبت به عواقب آن هشدار می دهند. 
در همین راستا رسانه های اصالح طلب 
همواره در مقــام موافقان پذیرش این 
لوایح در گفت وگو بــا صاحب نظران و 
فعاالن اقتصادی این واقعیت را منتشر 
 FATFکرده اند که نپیوســتن بــه
تشدیدکننده تحریم ها علیه ایران است. 
اما نقطه مقابل نیز رسانه های منتسب 
به جریان اصولگرا، مدعی هستند که 
عضویت در این کنوانسیون ها در واقع 
یک نوع پوشش برای ناکارآمد ساختن 
نظام برای دور زدن تحریم ها محسوب 
 ،FATF«می شود  و با بیان اینکه دوگانه
معیشت« دقیقا مشابه دوگانه دروغین 
»هسته ای، معیشــت« است، موضوع 
معیشت مردم با لوایح FATF را مورد 

نقد قرار داده اند.
مخالفان معتقدند پیوســتن ایران 
به FATF راه هــای دور زدن تحریم ها 
را بر ایران می بندد. اما از پاســخ به این 
پرسش ها حذر می کنند که چه میزان 
راه برای دور زدن تحریم ها باقی مانده 
اســت؟ و اینکه تاب آوری اقتصاد ایران 
برای پذیرش اختالس های میلیاردی 
آینده چقــدر خواهد بود؟ فهرســت 
کاسبان تحریم که محصول همین دور 
زدن تحریم ها هستند، چند نام دیگر را 
باید در خود جای بدهد و منافع ملی تا 

چه زمانی باید به تاراج برود؟

نپیوستن به FATF بر »تحریم ها« و »کاسبان تحریم« می افزاید 

فهرست »بی سابقه ترین اختالس ها« تا کجا ادامه دارد؟

تکرار پدیده خاوری و بابک 
زنجانی ها این بار به شکلی 

دیگر رخ داد. شش و نیم 
میلیارد یورو به جای تحویل 

به بانک مرکزی به حساب 
مدیرعامل اسبق شرکت 

بازرگانی پتروشیمی و 
یاران اش واریز می شود تا به 

نرخ آزاد به فروش برسد

آنچه در اختالس های اخیر 
دیده می شود نشان از یک 

واقعیت دارد و آن فساد 
نظام مند و سازمان یافته 

است که به طرز بی سابقه ای 
گسترش یافته است. 

صاحب نظران معتقدند که 
ریشه های این اختالس و 

فساد را باید در مراکز قدرت 
در هم تنیده یافت چراکه 

اجازه شکل گیری حکمرانی 
شفاف را نمی دهند

گزارش

یک کارشــناس حوزه منابع آبــی و اقتصاد 
کشاورزی، معتقد اســت اقتصاد آب در بخش 
کشاورزی نمی تواند راهگشای حل بحران آبی در 
ایران باشد، چراکه آب به عنوان یک نهاده در سبد 
تولید کشــاورزان قرار دارد و اگر آب از این سبد 
حذف شود، بی شک تولید محصول کشاورزی 

و امنیت غذایی به هم خواهد خورد.
علی کیانی راد در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر این مســئله که اقتصاد آب در حوزه های غیر 
کشــاورزی یعنی در صنعت و شرب موضوعی 
متفاوت است، اظهار کرد: اگر قیمت آب در این 
دو حوزه تغییر یابد، تقاضا نیز متغیر می شود، اما 
در حوزه کشاورزی شرایط نوع دیگری است و ما 

نمی توانیم آب را از بخش کشاورزی جدا کنیم.
این کارشــناس حوزه منابع آبــی و اقتصاد 

کشاورزی، با بیان این که افزایش قیمت آب در 
بخش کشاورزی متناقض با سیاست های امنیتی 
غذایی است، اظهار کرد: با توجه به این که کشاورز، 
چاره ای جز مصرف آب ندارد، نباید این نهاده مهم 
دستخوش تغییر شــود، چرا که در این صورت، 
کشاورز تا جایی که می تواند قیمت محصول را 
افزایش می دهد که این موضوع نیز موجب کاهش 
بهره وری می شــود، عالوه بر این، اگر کشاورز با 
این روش نتواند به کاشــت محصول خود ادامه 
دهد، قطعاً از فعالیت در بخش کشاورزی خارج 

خواهد شد.
وی، با بیان این که این مسئله تأثیرات منفی 
متعددی را به دنبال خواهد داشت، گفت: در این 
صورت مجبور به واردات و مختل شدن امنیت 
غذایی می شویم، به همین دلیل باید به مفهوم 

اقتصاد آب در بخش کشــاورزی توجه ویژه ای 
شود.

نباید قیمت آب در بخش کشاورزی 
افزایش یابد

این کارشــناس حوزه منابع آبــی و اقتصاد 
کشاورزی، با تاکید بر این که نباید قیمت آب در 
بخش کشاورزی افزایش یابد، ادامه داد: چاره راه 
این اســت که در بحث عرضه و تقاضا، مدیریت 
الزم اعمال شــود. این نیز موضوعی است که در 
تمام دنیا مورد توجه قــرار گرفته، به طور مثال 
باید با استفاده از روش های آبخیزداری، توسعه 
روش های نوین آبیــاری، توســعه نهاده های 
کم آب بر، تغییر تاریخ کشــت و تغییر کشت از 
بذری به نشایی، بهره وری آب در بخش کشاورزی 
را افزایش داد. آمارها نشان می دهد در شرایطی 

که فقط ۱۲ درصد مســاحت ایران زیر کشــت 
می رود، بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی کشور به 
بخش کشاورزی اختصاص دارد که بخشی از آن 
تلف هم می شود. این در حالی است که میانگین 
بازدهی آب مصرفی بخش کشاورزی در ایران ۴۰ 
درصد کمتر از متوسط استاندارد جهانی است. 
این در شرایطی اســت که تنها ۱۱ درصد تولید 
ناخالص ملی از راه کشاورزی به دست می آید و 

تنها ۱۷ درصد نیروی کار در این بخش مشغول 
به فعالیت هستند. عالوه بر این، سطح زیر کشت 
آبی هم به ۸.۸ میلیون هکتار رسیده و در حالی 
که ایران پنجمین کشــور جهان از نظر ســطح 
زیر کشت آبی اســت، اما سی امین تولیدکننده 
محصوالت آبی به شمار می رود و این به معنای 
عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش 

کشاورزی است.

راه های کاهش مصرف آب در کشاورزی

افزایش قیمت نمی تواند آب را نجات دهد


