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وزیر اقتصاد باید چه کسی باشد؟
بعد از معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی
اقتصاد در دولت دوازدهم ،خیلی ها با توجه به مدرک وی،
خرده گرفتند و گفتند چرا فردی که دارای مدرک مدیریت
بازرگانیاست،پیشنهادشدهاست؟
اگر چه مدرک دانشگاهی تاثیر بسیاری بر دید یک وزیر به
شرایطاقتصادیکشوردارد،امااینسوالمطرحاستکهآیا
درجه مدرک ،جامعیتی را که یک وزیر اقتصاد باید نسبت به
مسائل و حوزه های اقتصادی داشته باشد ،پاسخ گو خواهد
بود؟ به عنوان مثال ،آیا فهم نظام گمرکی موجود و تالش
برایرفعنواقصنظامورودوخروجکاالبهکشور،نظامسازی
در جای جای بخش های اقتصاد برای افزایش کارایی و
جلوگیریازرانتوفساد،داشتنفهماجراییازبازارسرمایه
و آسیب شناسی آن در جهت بهبود ،ایجاد هماهنگی و
گفتمانسازندهبیناجزاینظاماقتصادی،آشناییباحقوق
وقوانینکسبوکارواقدامدرجهتبهبودآن،درپیشگرفتن
دیپلماسیفعالبرایجذبسرمایهگذاریخارجیوازهمه
مهمترایجاداجماععمومیبرایهدفمندسازیواقعییارانه
ها،موضوعاتیاستکهتنهایکاقتصادخواندهبرآنهامسلط
است؟بهطوریقیناینچنیننیستودرواقعیت،شرطکافی
برایتصدیپستوزارت،داشتنمدارکومدارجاقتصادی
نیست.مثالنقضآنرابانگاهیبهسوابقتحصیلیوزیران
اقتصادی کشورهای پیشرو اقتصادی هم می توان مشاهده
کرد.بهعنوانمثالبدنیستبدانیم،جکلووزیرخزانهداری
اوباما (وظایف وزارت خزانه داری این کشور شباهت زیادی
به وزارت اقتصاد کشور ما دارد) ،مدرک حقوق داشته است.
منوچین ،وزیر فعلی خزانه داری آمریکا سوابقی از قبیل
مدیریتصندوقپوششریسکوفعالیتهایفیلمسازیرا
درکارنامهاشدارد!
بنابراینبایدگفترسیدنبهنقطهمدیریتاقتصادیکشوربه
عنوانوزیر،عالوهبرنیازبهآشناییباعلماقتصاد،بهشناخت
دقیق از تعامالت بخش های مختلف اقتصاد ،قوانین حوزه
اقتصاد،پیگیرینظامهایکارآمدازقبیلنظامهایبودجه
ای ،مالیاتی و  ،...قابلیت اقناع عمومی درباره سیاست های
اقتصادیدولتوبهویژهاعتقاد،آشناییوالتزامبهبرنامههای
اقتصادیکوتاهمدتدرمسیربلندمدتبستگیداردکهیک
وزیر،نهیکتنهبلکهبهکمکیکتیمکارآمددرحوزهتصمیم
سازی و نه تنگ نظر در حوزه یک مکتب اقتصادی خاص می
تواند به آن برسد .البته در این میان ،نقش شخص وزیر در
رسیدنبهنقطهتصمیمازبینراهکارهایموجودبرایمسائل
اقتصادی،سرنوشتسازاست.اینموضوع،وظیفهسنگین
نمایندگان مجلس است که با بررسی برنامه های وی در افق
چهارسالهوبیشتر،اینصالحیتراتشخیصدهند.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

باشگاه خبرنگاران جوان -یارانه نقدی مردادماه امسال  ،ساعت  24پنج شنبه (  26مرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و از
بامداد روز جمعه ،قابل برداشت خواهد بود .این ،هفتاد و هشتمین مرحله از توزیع یارانه هاست .مبلغ یارانه ،همانند ماه های گذشته به ازای
هر نفر  45هزار و  500تومان خواهد بود .گفتنی است از ابتدای امسال هیچ یک از خانوارها از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف نشدهاند.

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

)0( 38.150

) 300( 45.800

)0(49.500

5.648

10.400

1.194.000

11.860.000

) 80.000( 12.300.000

6.400.000

3.750.000

2.450.000

(دالر)

مقدار

تهران

) 29( 38.059

) 12( 45.020

) 168( 49.660

5.648

10.457

1.190.460

11.920.000

) 32.000( 12.232.000

6.375.000

3.765.000

2.510.000

) 1(1.289

تغییر

شاخص کل

81.763
183

نخستین مواضع و وعده های  2گزینه جدید برای حضور در تیم اقتصادی دولت

آژانس بین المللی انرژی :رشد تقاضای
نفت بیش از انتظارها خواهد بود

وعده عملگرایی کرباسیان ،موضع ارزی شریعتمداری

وزیــران اقتصاد و صنعت پیشنهادی دولت
دوازدهم ،دیروز مهمان نشست هم اندیشی
اتــاق ایــران بودند تا در پاسخ به مطالبات
بخش خصوصی ،مواضع خــود را در قبال
مسائل اقتصادی بیان کنند .در این نشست،
کرباسیان با بیان این که برنامه ها نوشته شده
است و در صورت لزوم ،با هماهنگی مجموعه
هایی از قبیل مجلس ،انجام می شود ،خود
را مجری این برنامه ها خواند .شریعتمداری
نیز با رهاسازی نرخ ارز و در عین حال فشرده
شدن فنر نرخ ارز مخالفت کرد و گفت :واقعی
شدن نرخ ارز باید با برنامه پیش برود.
▪کرباسیان :مجری برنامه هــای نوشته
شده هستم

به گــزارش فــارس ،در نشست هم اندیشی
هیئت رئیسه ،روسای اتاقهای سراسر کشور
و روسای کمیسیونهای اتاق ایران با وزیران
پیشنهادیاقتصادوصنعتدردولتدوازدهم،
کرباسیان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی
گفت :ما قانون کم نداریم و سند چشم انداز هم
براساسقانوننوشتهشدهاست،منهماگربه



عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شوم مجری همان
قانون هستم .وی به لزوم اقدام و عمل در حوزه
اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود :به نظر من
برنامهها نوشته شده است و اگر اصالحیه الزم
داردباهماهنگیمجموعههایمربوطازقبیل
مجلس شدنی است.کرباسیان ،با بیان این که
اصالح نظام بانکی ،توقع جدی مجلس بوده
و در دولت هم درباره آن صحبت شده است،
اظهار کرد :طرح تحول نظام بانکی خواسته
همه است و خوشبختانه با ارتباط دوستانه با
سیف حتم ًا حل شدنی است.وزیر پیشنهادی
وزارت اقتصاد با اشــاره به این که اگر کسی
قرار است  20مجوز بگیرد باید دید چرا باید

...

مناطق آزاد



این مجوزها را بگیرد ،گفت :هم اکنون 22
سازمان مجوز می دهد و من نتوانستم حتی
یک عدد آن را حذف کنم .فقط روز اول حضور
در گمرک خدمت مهندس نعمت زاده رفتم .
وی نیز کد شبنم را حذف و چهار سال هم دعوا
را تحمل کرد.
▪شریعتمداری :با رهاسازی و در عین حال
فشرده سازی فنر نرخ ارز مخالفم

محمد شــریــعــتــمــداری ،وزیـــر پیشنهادی
صنعت ،معدن و بازرگانی نیز دیگر مهمان
اتاق بازرگانی ایــران بود که دربــاره مباحث
مختلف اقتصاد و نیز صنعت و تجارت مواضع

...

اقتصادجهانی



خود را بیان کرد .به گزارش مهر ،وی با بیان
این که با رهاسازی نرخ ارز مخالف است و در
عین حال نباید فنر ارز را فشرده کرد ،اظهار
کرد :در صورتی که در مسئولیت (وزارت)
قرارگیرم،درشورایپولواعتباربرایرقابتی
شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد .وی افزود :در
مورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و
مابهالتفاوتنرختورمداخلیوخارجیدرنظر
گرفتهمیشود،البتهحفظارزشپولملینیز
موردتاکیداست.شریعتمداریدربارهمذاکره
با بدهکاران ارزی بانک مرکزی در زندان اوین
گفت :جرم آن ها این بود که ارز شان را مافیای
آن ها خورده بود و نتوانسته بودند به پیمان
خود با بانک ها عمل کنند بنابراین قاچاقچی
ارزیشناختهشدهبودندوباکمکقوهقضاییه
توانستیم مشکل آن ها را حل کنیم.
▪حمایت احــمــد توکلی از وزیـــر شدن
کرباسیان

در این حال و در ادامــه اظهارنظرها درباره
کاندیدا شدن کرباسیان برای پست وزارت
اقتصاد ،احمد توکلی از وزیر شدن کرباسیان

...
تعاون

...

بازار خبر



حمایت کرد .به گزارش تسنیم ،توکلی اظهار
کرد :کرباسیان یک مدیر اجرایی با سابقه
است و در مسائل وزارت اقتصاد و دارایی از
جمله گمرک تجربه های زیادی دارد .از سوی
دیگر به نظر میرسد در شرایط کنونی کسی
که از تئوریهای اقتصادی دور است و ادعای
نظریهپردازی ندارد فرد مناسب تری برای
راهبریسیاستهایاقتصادمقاومتیباشد.
این عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه
تاکید کرد :اگر ایشان بهعنوان وزیر اقتصاد
پذیرفته نشود اســامــی افـــرادی بــه عنوان
جایگزین مطرح می شود که آن ها خود را
صاحب نگاه اقتصادی خــاص میدانند.
صاحبان ایندست نگاه ها که در طول سال
های گذشته ،مدیریت کالن اقتصاد را در
دست داشته اند ،فعالیت هایشان با منافع
اقتصادی کشور و قانون اساسی در تضاد بوده
است .توکلی ادامه داد :کرباسیان در مبارزه
با فساد در گمرک عملکرد مطلوبی داشته
و با راهان ــدازی سامانه گمرک توسط تیمی
از جوانان انقالبی توانسته است تا حدودی
سالمسازی گمرک ایران را عملیاتی کند.

...

اقتصادجهانی

نامه روحانی برای ادغام مناطق آزاد
با وزارت اقتصاد

درآمد  320میلیارد دالری آمریکا
از جریمه بانک های بزرگ

ربیعی :سهم تعاون در اقتصاد
از  4به  ۶درصد افزایش یافت

ضرر یک تریلیون دالری بورس بازان
جهان از تنش آمریکا و کره شمالی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیس
جمهور به نامه مجلس درباره اقدام سریع برای
الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد
خبر داد .محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با
مهر با اشاره به این که این ادغام یکی از احکام مهم
برنامه ششم توسعه بود ،از مقاومت وزیر اقتصاد
بــرای اجــرای آن خبر داد و گفت :پس از آن که
وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سرباز زد
 ،نامه ای با امضای بیش از  ۱۰۰نماینده خطاب
به رئیس جمهور نوشته شد و آقای روحانی دستور
صریح داد برای اجرای این حکم اقدام شود.

در حالی که آمارهای اولیه از دریافت 150میلیارد
دالر جریمه از سوی مقام های آمریکایی از سال
 2007تاکنونخبرمیدهدامایکگروهمشاورهای
دربوستونآمریکااعالمکردهدرآمدآمریکاازجریمه
از مؤسسات مالی 321میلیارد دالر بوده است .به
گزارش فارس به نقل از فایننشال تایمزبه عنوان
مثال،طی 12ماهگذشتهوزارتدادگستریآمریکا
تنهاسهبانکاروپاییرابهپرداخت 19میلیارددالر
جریمه محکوم کرده است .ماه گذشته میالدی نیز
بانک سلطنتی اسکاتلند به پرداخت  5.5میلیارد
دالرجریمهازسویمقاماتآمریکاییمحکومشد.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از افزایش سهم
تعاون در اقتصاد ملی از چهار درصد به شش درصد
طی چهار سال گذشته خبر داد.بــه گزارش مهر،
علیربیعیدرحاشیههفدهمیننمایشگاهصنعت
ساختمان درباره تحقق نیافتن سهم  ۲۵درصدی
تعاون از اقتصاد ملی گفت :در اقتصادی که طی
سالهایگذشتهروزبهروزکوچکترشدهنمیتوان
انتظارداشتسهمیکبخشراافزایشدهیم.ویبا
بیاناینکههماینکحدود ۱۲۰هزارتعاونیفعال
درکشورداریم،افزود:درسهسالگذشتهبخشیاز
تعاونیهایغیرفعالرااحیاکردیم.

با شدت گرفتن جنگ لفظی میان آمریکا و کره
شمالی و ایجاد نوسان در بازارهای جهانی ،بورس
بازانیکتریلیوندالردرهفتهگذشتهمیالدیضرر
کردند.بهگزارشمهربهنقلازرویترز،بورسآمریکا
همدر ۲۴ساعتگذشته،بدترینعملکردخودرااز
زمانرویکارآمدنترامپتجربهکردهاست.تهدید
دو کشور بــرای حمله موجب شــده اســت سرمایه
گذارانبرایانجاممعامالتبسیارمحتاطانهرفتار
کنند.گفتنیاست،دراینشرایط،معموالسرمایهها
ازبازارهایپرریسکمثلسهامفراریوبهبازارهای
امنمثلطالواوراققرضهسرازیرمیشود.

مهر-بهگزارشرویترز ،آژانسبینالمللی
انرژی اعالم کرد :با وجود افزایش عرضه
نفت،بهدلیلرشدتولیدآمریکاوپایبندی
ضعیف به توافق اوپــک ،در ســال جاری
میالدی،رشدتقاضایجهانینفتبیشازانتظارهاخواهد
بودواینمسئله،بازگشتتوازنبهبازارراسرعتمیبخشد.

قیمت پیاز نزولی شد
فارس-رئیساتحادیهمیوهوسبزیگفت:
با ورود پیاز از شهرهای بروجرد ،شیراز و
حاشیه تهران به بــازار و عرضه بیشتر،
قیمت این محصول به دو هــزار و 500
تومان رسیده است و به مرور بازهم کاهش خواهد یافت.

واردات  640هزار تن برنج در  4ماه اول
امسال
ایسنا -مروری بر فهرست اقالم وارداتی
چهارمینماهسالگویایآناستکهبرنج
در صدر محصوالت وارداتی قرار گرفته و
بیش از شش و شش دهم درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .بر این اساس در
چهار ماه اول امسال ،حدود ۶۴۴هزار و ۸۰۱تن برنج نیمه
سفید یا کامل سفید شده به کشور وارد شده است.

سیمان عربستان جای سیمان ایران در عراق
را گرفت
تسنیم  -محمد بد ،کارشناس صنعت
سیمان با اشاره به این که هم اکنون تعرفه
صــادرات سیمان ایــران به عــراق از ۴۰
درصد به  ۴۵درصد افزایش یافته است،
گفت :این تصمیم در حالی گرفته شده است که عربستان با
پرداخت تعرفه ای اندک به راحتی سیمان خود را در بازار
عراق به فروش می رساند.

ایران رتبه اول تولید ماهیان خاویاری جهان
ایرنا -معاونوزیرجهادکشاورزیورئیس
سازمان شیالت ایران گفت :ایران امروز
رتبه نخست تولید قــزل آال و ماهیان
خاویاری را در جهان دارد.
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