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قيمت ارز مبادله اي روز گذشته به قيمت 
4 هزار و 770 تومان رس��يد. اين در حالي 
اس��ت كه قيمت ارز آزاد در روز قبل، 4 هزار و 480 تومان 
بود. يعني افزايش��ي 287 توماني در يك روز. با اين حال 
برخ��ي از خبرگذاري ها خب��ر دادند كه در روزگذش��ته 
نه در ب��ازار آزاد و نه در صرافي هاي چهارراه اس��تانبول و 
ميدان فردوسي تهران، دالر يافت نمي شد و صرافي هاي 
بانكي نيز فقط به افرادي كه مجوز صراف��ي دارند، دالر را 
به قيمت 4790 تومان مي فروختند. بر اساس اين گزارش، 
صرافي هاي چهارراه استانبول تهران و ميدان فردوسي كه 
يكي از مراكز اصلي فروش ارز در پايتخت به شمار مي رود، 
هيچ يك به مردم عادي يا مس��افر حتي با ارايه پاسپورت 
و ويزا هم دالر و يورو نمي فروختن��د. اين در حالي بود كه 
دالالن ميدان فردوس��ي كه در اطراف اين ميدان ارزهاي 
خارجي در دس��ت دارن��د، دالر را 4 ه��زار و 800 تومان 
مي فروختند. البته تعداد زيادي از همين افراد نيز دالري 
براي فروش نداش��تند. به راس��تي هدف سياس��تگذار از 
افزايش تقريبا 300 توماني نرخ ارز چه بوده است؟ آيا نهاد 
سياستگذار در جهت كاهش فساد و رانت ناشي از وجود 
نرخ هاي چندگانه ارز، اراده شناور سازي را پي گرفته است 
و در اين صورت آيا ش��رايط اقتصاد كالن را براي حركت 
به سمت تك نرخي كردن ارز، مناسب ديده است تا بلكه 

شكست گذشته را تكرار نكند؟
قيمت ارز از جمله عواملي است كه همواره در اقتصاد هر 
كشوري مورد توجه خاص سياستگذاران و برنامه ريزان 
اقتص��ادي ق��رار داش��ته و عمدت��ا در جه��ت اعم��ال 
سياستگذاري هاي اقتصادي به كار گرفته مي شود. دليل 
عمده آن هم اين اس��ت كه اين نرخ از جمله متغيرهايي 
است كه تغييرات آن مي تواند عملكرد متغيرهاي كالن 
اقتصادي را تحت تاثي��ر قرار دهد. عالوه ب��ر اثرپذيري 
متغيرهاي اقتص��ادي از تغييرات ن��رخ ارز، عامل مهم 
ديگري كه براين متغير اثر مي گذارد انحرافات اين نرخ 
از ميزان تعادلي خود است. بسته به اينكه نرخ ارز كمتر 
يا بيشتر از نرخ بهينه بازار باشد مي تواند اثر متفاوتي بر 
روند تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي داش��ته باشد. 
يكسان س��ازي نرخ ارز نيز بدين مفهوم است كه نرخي 

واحد براي تخصيص ارز بين كليه بخش هاي اقتصاد اعم 
از توليدي، مصرفي، خدماتي و... اعمال مي شود. در واقع 
يكسان سازي نرخ ارز تالش��ي در جهت رفع اختالالت 
ناشي از اعمال نرخ هاي چندگانه ارزي است. در ايران نيز 
در ساليان گذشته، سياستگذاران اقتصادي جهت بهبود 
در تراز حساب جاري كشور و همچنين كاهش حاشيه 
ارزي بازار سياه كه خود منجر به بروز رانت خواري و رواج 
اقتصاد زيرزميني شده بود اقدام به يكسان سازي نرخ ارز 

كرده اند.
معايب و مزاياي سيستم چندگانه نرخ ارز

از يك ديدگاه، سياس��ت نرخ چندگانه ارز يك سيس��تم 
خاص مالي��ات/ يارانه اس��ت. به اين معني ك��ه از واردات 
كاالهاي لوك��س ماليات گرفته مي ش��ود و ب��ه واردات 
كاالهاي اساس��ي و صادرات كاالهاي صنعتي يارانه داده 
مي ش��ود. يعني اينكه ارز را به واردكنن��ده كاالهايي كه 
اساسي و ضروري نيس��تند با نرخ باالتري بتوان فروخت 
از طرفي براي كاالهاي اساس��ي اين نرخ را كاهش داد تا 
بلكه هزينه ورود هر واحد كاال براي واردكنندگان ش��ان 
كاهش پيدا كند كه با اين عمل در جهت كنترل و پايين 
نگه داشتن تورم نيز قدم برداش��ته مي شود. در واقع نظام 
چندگانه ارزي در جهت پايين نگه داش��تن قيمت ها نيز 
به كار مي رود. عالوه بر الزامات خ��اص اقتصادي، داليل 
ديگري از جمله حمايت از صناي��ع داخلي و توزيع درآمد 
و جهت دهي امكانات به سوي مجموعه اي از فعاليت هاي 
اقتصادي خاص، اين سياست را توجيه مي كنند. معايب و 
هزينه هاي نظام چندنرخي ارز را مي توان در ايجاد اختالل 
در قيمت هاي نس��بي، آثار نامطلوب بر تخصيص بهينه 
منابع، افزايش رانت خواري و فساد مالي، بروكراسي، انتظار 
كاهش بيش��تر ارزش پول ملي كه خود موجب تس��ريع 
در واردات و تعويق در صادرات توس��ط بخش خصوصي 
مي شود و در ايجاد شرايط نابرابر رقابتي در اقتصاد مشاهده 
كرد. در چنين سيستم هايي س��ودجويان همواره تالش 
مي كنند تا با بهره گيري از موقعيت ها و امتيازات خاص از 
ارزهاي ارزان براي مقاصد اقتصادي خود استفاده كرده و 
مديريت منابع ارزي را به تدريج از دست مراجع ذي صالح 
خارج كنند. وجود سيستم هاي چندگانه براي تعيين نرخ 
ارز، نه تنها نظام اقتصادي و تجاري را تحت تاثير قرار داده 
و معادالت بازرگاني را برهم مي زند، بلكه سبب سردرگمي 

بانك ها و موسسات مالي در خصوص نحوه ثبت و ضبط 
ارقام و فراهم كردن امكان سوءاستفاده مي شود. 

تجربيات جهاني
دركش��ورهايي كه كنترل وس��يع بر بازار ارز وجود دارد 
فرآيند يكسان سازي نرخ ارز يك فرايند طوالني و وقت گير 
است. در تركيه اين فرآيند همراه با كاهش رسمي ارزش 
پول در حد وس��يع در س��ال 1980 آغاز و ب��ا يك برنامه 
زمان بندي شده براي ترك تدريجي سيستم چند نرخي 
ارز به مدت يك دهه طول كشيد. كش��ور تانزانيا در اوايل 
دهه 1990 سيستم نرخ ارز خود را براساس اتكاي بيشتر 
به عوامل بازار اس��توار كرد. تف��اوت ن��رخ ارز از رقم 700 
درصدي در س��ال 1986 به رقمي در ح��دود 50 درصد 
در س��ال 1990 كاهش پيدا كرد. اصالح��ات به صورت 
تدريجي، موفقيت هاي خود را در زمينه آزادسازي بازارها و 
ثبات در سطح اقتصاد كالن نشان داد. مكزيك، آرژانتين و 
بسياري ديگر از كشورها نيز وجود دارند كه روند تك نرخي 

كردن ارز را با موفقيت طي كرده اند. 
تجربه كش��ورهاي مختلف بيانگر اين است كه نرخ هاي 
ارز چندگانه در هيچ كش��وري به عنوان يك نظام كارآمد 
و پايدار مورد اس��تفاده قرار نگرفته است. بلكه به صورت 
مقطعي و به منظور رفع عدم تعادل در تراز پرداخت ها و در 
شرايط حاد تورمي به كار گرفته شده است. آنچه مشخص 
اس��ت اين كه سيس��تم هاي چند نرخي ارز نوعا متروك 
ش��ده اند ولي اين امر به اين دليل نيس��ت ك��ه آنها مورد 
احتياج نيستند؛ بلكه سيس��تم هاي چند نرخي ارز براي 

حفظ ذخاير و تامين نرخ پايين تورم، كارا نيستند. 
دو تجربه ايران، شكست و موفقيت

در دهه 70 و پس از پايان جنگ تحميلي مقامات پولي با 
هدف يكسان سازي نرخ ارز ابتدا نرخ هاي ارز را به سه نرخ 
تقليل دادند و در فروردين 1372 با پذي��رش نرخ آزاد ارز 
يكسان سازي نرخ ارز اعالم ش��د و با پيروي از نظام شناور 
ارز به مدت 6 ماه ادامه يافت ولي متعاقبا با تش��ديد نرخ 
تورم وكس��ري بودجه در س��طح 175 تومان تثبيت و از 
ارديبهش��ت ماه 1374 يك نرخ صادراتي در سطح 300 
تومان براي يك دالر و از فروردين م��اه 1375 مبادله اي 
و بعدا نرخ گواهي س��پرده و نرخ توافقي به آنها اضافه شد. 
در اين دهه به جز 6 ماه تجربه نرخ ش��ناور ارز، ادامه دهه 
را با يك نظام چند نرخي ارز س��پري كردي��م اما در دهه 

80 با بسترسازي هاي الزم، ش��اهد يكسان سازي موفق 
نرخ ارز بوديم ك��ه به مدت يك دهه ادام��ه يافت. در دهه 
90 نيز مجددا در اثر سياست هاي پولي و مالي انبساطي 
و تحريم ه��اي بين المللي و كاهش قيم��ت نفت به نظام 

چند نرخ ارز بازگشتيم. 
همان گونه كه مالحظه مي ش��ود كش��ور م��ا در بيش از 
دو دهه يك س��اختار پيچيده چند نرخي با كنترل هاي 
شديد ارزي را پش��ت سر گذاش��ته و يك تجربه ناموفق 
و يك تجربه موفق يكسان س��ازي ن��رخ ارز را در حافظه 
تاريخي خ��ود ضبط كرده اس��ت. ش��ايد مدافعين چند 
نرخ��ي ارز به اث��رات و پيامدهاي يكسان س��ازي س��ال 
1372 ن��گاه مي كنند ب��دون اينك��ه به عل��ل و عوامل 
ناكامي آن توجه داش��ته باش��ند. در واقع عوامل ناكامي 
سياست يكسان س��ازي نرخ ارز را مي توان؛ فقدان بستر 
و شرايط كالن اقتصادي مناس��ب براي اجراي سياست 
يكسان س��ازي نرخ ارز، عدم هماهنگ��ي الزم در اعمال 
سياست هاي اقتصادي در بخش هاي گوناگون، عدم توجه 
به ترتيب و توالي سياس��ت هاي اقتصادي سياست مالي 
انبساطي، كس��ري تراز پرداخت ها قبل از يكسان سازي، 
كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي و عدم پيش بيني نحوه 
مقابله با بروز احتمالي ش��وك هاي قيمتي منفي در بازار 
نفت، دش��واري هاي بدهي هاي تسويه نشده خارجي كه 
سررسيد شده بودند، كافي نبودن ذخاير ارزي و در نهايت 
نبود يك بازار متش��كل و رس��مي را نام برد. بدين ترتيب 
مجموع��ه اين عوام��ل باعث ع��دم توفيق در سياس��ت 
يكسان س��ازي نرخ ارز ش��دند و اصالح در بخش ارزي را 

تقريبا يك دهه به عقب انداخت. 
بانك مركزي به عنوان مس��وول تنظيم نظام ارزي كشور 
از س��ال 1376 با بررس��ي علل ناكامي تجربه نخس��ت 
يكسان سازي و با اس��تفاده از تجربيات س��اير كشورها، 
يك اس��تراتژي تدريجي براي اجراي يكسان سازي نرخ 
ارز طراح��ي و در س��ال 1381 به اجرا گذاش��ت. فرآيند 
انتقال اين يكسان س��ازي بس��يار آرام و ب��ا كمترين آثار 
تورمي )حدود 2 درصد در س��ال 1381( هم��راه بود كه 
مورد تحسين كارشناس��ان، محققين و موسسات مالي 
بين المللي قرار گرفت. رمز و رموز موفقيت تجربه دوم، در 
برداشتن گام هايي اساسي همانند: اتخاذ سياست پولي 
انقباضي و كاهش تورم، انضباط مالي و كاهش كس��ري 

در جش��نواره ملي ارتباطات و فن��اوري اطالعات )فاوا( 
وزير ارتباطات به دليل رش��د س��ريع اينترن��ت 3G  و 
4G  در كشور، از همراه اول تش��كر كرد. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، مراس��م 
هشتمين جش��نواره ملي ارتباطات و فناوري اطالعات 
)فاوا( و يكصد و چهل و يكمين س��الگرد تاسيس وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات صبح روز دوش��نبه 21 
اس��فند ماه با حضور محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، حميد فرهنگ مديرعامل 
همراه اول، حسين فالح جوشقاني معاون وزير و رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي، نصراهلل 
جهانگرد معاون فن��اوري و نوآوري وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات، رمضانعلي سبحاني فر رييس كميته 
مخابرات مجلس ش��وراي اس��المي، نيره پيروزبخت 
رييس سازمان ملي استاندارد ايران و جمعي از مديران 
و مسووالن صنعت ارتباطات كش��ور، در سالن شهيد 
قن��دي وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات برگزار 
ش��د.  آذري جهرمي در اين مراس��م گفت: ما به لطف 
خداوند و زحمات همه همكاران موفق ش��ديم تمامي 
شاخص هاي عمومي و اختصاصي را در حوزه ارتباطات 

و فن��اوري اطالعات توس��عه بدهيم. وزي��ر ارتباطات 
و فناوري اطالعات در خصوص رش��د زيرساخت هاي 
اقتصادي نيز گفت: براي اين رشدي كه در زمينه 3G  و 
4G ايجاد شده، بايد از همراه اول تشكر كنيم. ايرانسل 
هم ان شاءاهلل در اسرع وقت پوشش خود را كامل خواهد 
كرد. همچنين به دليل اتفاقي كه در مناطق روستايي 
به خاطر رومينگ ملي افتاده، پوشش پهن باند موبايل 
در كشور گسترده ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: ما براي 
اينكه بتوانيم ش��اخص هاي حوزه ارتباطي را توس��عه 
دهيم، سال آينده هم بايد با استفاده از پتانسيل كشور 
در راستاي توسعه تحول ديجيتال كشور و فعال سازي 
بيش��تر فضاي فناوري اطالعات گام برداريم كه باعث 
افزايش بهره روي، اش��تغال، رفاه عمومي، ثروت ملي 
و بهبود ش��اخص هاي عمومي خواهد بود. در ادامه اين 
مراسم برگزيدگان هشتمين جشنواره ملي ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات كش��ور )فاوا(، معرفي ش��دند كه 
براس��اس اين ارزيابي و نتايج حاصل��ه از آن، در بخش 
دارندگان پروانه اپراتورهاي س��يار، »شركت ارتباطات 
سيار ايران )همراه اول( « باالترين تقديرنامه اعطا شده 

در اين بخش را از آن خود كرد. 

اولين كاتد مس به روش تانك بايو ليچينگ )استحصال 
مس با استفاده از باكتري( در مجتمع مس و كاتد مسي 
شركت بابك مس ايرانيان در روز دوشنبه 21 اسفند ماه 
1396، با حضور دكتر پورمند، مديرعامل هلدينگ ميدكو 
و جمعي از مديران و دس��ت اندركاران اي��ن پروژه توليد 
شد. در اين مراسم دكتر مجيد قاسمي، مديرعامل بانك 
پاس��ارگاد و رييس هيات مديره ميدكو در تماس تلفني 
اظهار داش��ت: امروز يك روز تاريخي نه تنها براي ميدكو 
بلكه براي كشور ايران است. ايران تنها كشوري است كه 
توانس��ت با درايت، ش��جاعت، مديريت و تالش مجدانه 
مديران متخصص ميدك��و براي اولين ب��ار در دنيا به اين 

مهم دس��ت پيدا كند. همچنين دكتر پورمند در بيانات 
خود گفت: امروز روزي تاريخي براي صنعت مس در دنيا 
است. اين مهم، امري است شجاعانه از طرف فرزندان اين 
انقالب و هديه اي اس��ت به ملت بزرگ اي��ران و در رأس 
آنها جناب آقاي دكتر قاس��مي و گروه مالي پاسارگاد كه 
همواره با حمايت هاي بي دريغ م��ا را مورد لطف و عنايت 
خود قرار داده اند. از مزاياي اصلي روش تانك بايوليچينگ 
مي توان به حذف كوره هاي ذوب و در نتيجه كاهش قابل 
مالحظه آاليندگي و همچني��ن صرفه جويي در مصرف 
آب و منابع انرژي در راس��تاي حمايت از محيط زيست و 

مسووليت هاي اجتماعي اشاره كرد. 

ش��ركت بيمه البرز با هدف حمايت از آسيب ديدگان 
زلزله غرب كش��ور، بودجه تخصيصي انتشار و توزيع 
سررسيد، تقويم و هداياي نوروزي سال 1397خود را 
در قالب يك هزار سبد غذايي به هالل احمر جمهوري 
اسالمي ايران اهدا كرد. قائم مقام مديرعامل و معاون 
توسعه منابع و پش��تيباني اين ش��ركت با حضور در 
دفتر رياست سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر 
جمهوري اس��المي ايران، چك يك ميلي��ارد ريالي 
عيدانه ش��ركت بيمه البرز به هموطنان آسيب ديده 

در حادثه زمين ل��رزه كرمانش��اه را به اين س��ازمان 
اهدا ك��رد. مجيد ن��ادري در آيين اه��داي يك هزار 
س��بد غذايي عيدانه بيمه البرز به زلزله زدگان استان 
كرمانشاه گفت: خدا را شاكريم كه اين توفيق نصيب 
بيمه البرز شد تا با مشاركت در طرح فرشتگان رحمت 
س��ازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر در آس��تانه 
سال نو، بودجه تخصيصي انتش��ار و توزيع سررسيد، 
تقويم و هداياي نوروزي س��ال 1397 بيمه البرز را به 

حادثه ديدگان زلزله غرب كشور اهدا كند. 

گروه اقتصادي |سرانجام پس از چند ماه گمانه زني 
در مورد نحوه تامين فاينانس هواپيماهاي پسابرجامي 
چيني ها دي��روز ظهر نخس��تين تفاهمنامه همكاري 
بي��ن ش��ركت هواپيمايي جمه��وري اس��المي ايران 
»هما« و يك ش��ركت چيني امضا شد تا به اين ترتيب 
گمانه زني ها براي ورود هواپيماهاي پسابرجامي كه با 

گپ تامين فاينانسر همراه شده بودند نيز مرتفع شود. 
به اين ترتي��ب ظهر دي��روز فرزانه ش��رفبافي، رييس 
هيات مديره و مديرعامل »هما« تفاهمنامه اي را با اين 
شركت چيني امضا كرد كه طي آن حمل بار، تعمير و 
نگهداري هواپيما و آموزش با اين شركت چيني خواهد 
بود. گزارش ها از اين مراس��م كه با وج��ود اهميت آن 
بدون حضور رسانه ها برگزار شده است اين مذاكرات در 
حالي به نتيجه نهايي رسيده كه پس از گذشت حدود 
يك سال و نيم از خريد هواپيماهاي ايرباس و بويينگ 
سنگ اندازي هاي امريكا و ترس بانك هاي بين المللي 
براي ورود به بازار ايران باعث شده بود كه امكان نهايي 
ش��دن فاينانس به وج��ود نيايد. موضوع��ي كه حتي 
چندي پيش شايبه عدم ورود هواپيماهاي جديد را نيز 
قطعيت بخشيد و بس��ياري از رسانه هاي خارجي عدم 
تامين فاينان��س را دليلي بر فس��خ قراردادهاي هوايي 
خوانده و اذعان مي كردند كه قراردادهاي منعقد شده 

پسابرجامي به ايران نخواهند آمد. 
تاكنون ش��ركت هواپيمايي ايران اير »هما« به منظور 
اجرايي ش��دن قرارداد خود با ايرباس مجبور ش��د سه 
فروند هواپيماي جدي��د كه از اين ش��ركت را تحويل 
گرفته را به ش��كل نقدي خريداري كند البته بنا بر آن 
بود كه با نهايي شدن فاينانس مبلغ پرداختي ايران اير به 

عنوان پيش پرداخت ديگر هواپيماها لحاظ شود. 
طبق برنامه ريزي ص��ورت گرفته 85 درص��د از بهاي 
هواپيماهاي خريداري ش��ده از س��وي ايران به شكل 
فاينان��س و 15 درص��د ب��ه ش��كل نق��دي پرداخت 
خواه��د ش��د. پي��ش از اي��ن و در دوران پس��ابرجام 
ش��ركت هواپيمايي ايران به عنوان نخس��تين خريدار 
هواپيماه��اي جدي��د از غول ه��اي هواي��ي دنيا 100 
ATR فروند ايرب��اس، 80 فروند بويين��گ و 20 فروند

را خريداري كرد كه قرارداد آنها پس از اجرايي ش��دن 
توافق هسته اي ميان طرفين به امضا رسيد. 

در همين راستا اوفك، وزارت خزانه داري امريكا فروش 
اين هواپيما به ايران را در مجوزهاي��ي چندگانه مورد 

تاييد قرار داده است. 
جالب اينجاس��ت كه همزمان با انعقاد اين تفاهمنامه 
اس��حاق جهانگي��ري، مع��اون اول رييس جمهور نيز 
از انتش��ار 5 هزار ميليارد ريال اوراق مش��اركت جهت 
خريد هواپيماي جديد و انتش��ار 5 هزار ميليارد ريال 

در ش��وراي اقتصاد خب��ر داد. پيش از اي��ن و در همان 
روزهايي كه قرارداد هاي هوايي امضا شد فرهاد پرورش 
مديرعامل وقت ايران اير گفته بود كه در كنار فاينانس 
كمپاني  هاي س��ازنده براي خريد ايرب��اس  و بويينگ ، 
دو فاينانس��ر از حوزه خليج فارس و كشور چين جذب 
ش��ده اند و براي تامين بخشي از س��هم نقدي خود در 
داخل ك��ه 500 ميلي��ون دالر اس��ت، اوراق صكوك 
درياف��ت مي كنيم. او حت��ي درباره رون��د تامين مالي 
هواپيماه��اي تازه خريداري ش��ده  براي اين ش��ركت 
هواپيمايي گفته بود: اس��تقبال فاينانسرهاي خارجي 
 ATR از فاينانس  هواپيماهاي بويينگ، ايرباس و حتي

مناسب است. 
پ��رورش در آن زمان ق��ول داده بود ك��ه كمپاني هاي 
بويينگ و ايرباس امكان اين را دارند كه خود  فاينانسر 
به همراه بياورند و خود ف��روش هواپيماها را فاينانس 
 كنند، اما تعداد هواپيمايي كه توس��ط اين دو كمپاني 
فاينانس مي شود، محدود است ضمن آنكه مدت زمان 
فاينانس آنها 10 ساله و ممكن است نرخ آنها بيشتر از 
ديگر فاينانسرها باشد  در واقع پكيجي از خدمات است 
كه بس��ته به انتخاب خود ، تصميم مي گيريم كه كدام 
يك را انتخاب كنيم. پرورش گفته بود: انتخاب فاينانِس 
كمپاني، طبق قرارداد در اختيار خودمان است اما آنها 
گفته اند كه مثال 6 فروند از هواپيماهاي خود را فاينانس 
مي كنند كه اصطالحا به »بك استاپ فاينانس��ينگ« 
معروف اس��ت كه اي��ن در ق��رارداد آمده اس��ت. اگر 
خواس��تيم آنها اين تعداد هواپيما را ب��راي ما فاينانس 

مي كنند و شرايط آن مشخص اس��ت. در همان زمان 
اصغر فخريه كاش��ان، قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي 
ني��ز مصوبه صندوق توس��عه را ب��راي ق��رارداد خريد 
هواپيماهاي جدي��د خبر داده بود و گفت��ه بود دومين 
محل تامين منابع مالي س��هم نقدي هما نيز انتش��ار 
اوراق صكوك اس��ت كه به مبلغ 120 ميليون دالر در 
حال انجام است. همچنين مبلغ 500 ميليون دالر نيز 
از محل منابع خارجي ب��ه اتكاي خود هما و نه تضمين 

دولت و بانك ها تامين مي شود. 
بنا به گفته او جمعا يك ميليارد دالر براي پيش پرداخت 
هما در قرارداد پرداخت بويينگ ها و ايرباس ها در نظر 
گرفته شده اس��ت كه براي چهار س��ال آينده مناسب 
اس��ت.  در اين چه��ار س��ال هواپيماهاي جدي��د وارد 
مي شود و بر اساس برنامه اي كه هما به شوراي اقتصاد 
داده است بازپرداخت اقساط هواپيماهاي جديد تامين 
ش��ده و تامين پيش پرداخت  هواپيماهاي بعدي انجام 
مي ش��ود. قائم مقام وزير راه در ام��ور بين الملل گفته 
بود كه  اگر تامين پيش پرداخت هواپيماهاي بعدي به 
مش��كل برخورد كند، امكان تامين فاينانس خارجي 
وجود دارد. وامي كه براي خري��د ايرباس و بويينگ در 
نظر گرفته شده است براي 85 درصد قيمت هواپيماها 
و 18 ساله است و اين طوالني ترين تسهيالتي است كه 
بدون ضمانت دولت و ضمانت بانك ها و بدون اعتبارات 
اسنادي )LC( دريافت شده اس��ت.  اين پرداخت هاي 
نقدي در 4 قسط انجام مي شود و قس��ط اول آن 227 

ميليون دالر خواهد بود. 

با امضا ي تفاهمنامه با ايران اير انجام مي شود 

ورود هواپيماهاي پسابرجامي با پول چيني 
تقدير وزير از توسعه سريع اينترنت همراه اول

توليد اولين كاتد مس در جهان به روش
تانك بايوليچينگ با حمايت بانك پاسارگاد

عيدانه بيمه البرز به كرمانشاهي ها هديه شد
بودجه از جمل��ه ايجاد ردي��ف بودجه اي تح��ت عنوان 
مابه التفاوت ن��رخ ارز كاالهاي يارانه اي، فقدان كس��ري 
تراز پرداخت ها، ايجاد بس��ترهاي قانون��ي الزم از جمله 
ساده س��ازي مقررات ارزي، كاهش بدهي هاي خارجي و 
اصالح مديريت آن، انباشت ذخاير ارزي و بهبود مديريت 
آن، ايجاد حس��اب ذخاير ارزي، تامين ريالي مابه التفاوت 
نرخ ارز تعهدات ارزي كوتاه مدت سررس��يد شده از محل 
اين حس��اب و خنثي كردن آثار بالقوه انبساطي افزايش 
دارايي هاي خارج��ي بانك مركزي با كاهش مش��ابه در 
بدهي هاي دولت به بانك مرك��زي، جابه جايي تدريجي 
اقالم وارداتي مش��مول نرخ ارز دولتي به نرخ ارز بازار آزاد، 
اتخاذ نظام شناور مديريت شده ارز ايجاد بازار بين بانكي ارز 

و زير ساخت هاي مورد نياز آن، خالصه مي شود. 
الزامات سياست يكسان سازي نرخ ارز

بررسي مطالعات گوناگون صورت گرفته در اين باره بيانگر 
ارتباط نزديك اين سياس��ت با بهبود پارامترهاي كالن 
اقتصادي در مواردي چون سطح اشتغال، رشد اقتصادي، 
جذب سرمايه گذاري خارجي، تجارت و... است كه ارتباط 
آن با افزايش اشتغال در ش��رايط كنوني براي كشورمان 
واجد اهميت ويژه اي است. وجود يك نرخ واحد ارز الزاما 
آثار منفي بر اقتصاد ندارد اما انتقال از يك نظام چند نرخي 
به يك نظام يك نرخي مي تواند در كوتاه مدت اثرات منفي 
بر تورم، كس��ري بودجه و ترازنامه بانك مركزي به دنبال 
داشته باش��د. اين اثرات را مي توان با اتخاذ سياست هاي 
پولي و مالي و رعايت الزامات خاص خنثي كرد يا به حداقل 
رساند. يكسان سازي نرخ ارز فرآيند پيچيده اي است كه 
اجراي موفق آن مستلزم: ايجاد بسترهاي مناسب قانوني 
و اقتصادي و تعديل رفتار شركت كنندگان بازار و همچنين 
ت��داوم نظ��ام تك نرخ��ي ارز نيازمند ت��داوم هماهنگي 
سياس��ت هاي پولي، ارزي، مالي و بازرگاني است. در كنار 
اين موضوع، بانك ها بايد مديريت ريس��ك ارزي خود را 
تقويت كنند و بانك مركزي بايد بر وضعيت ب��ازار ارزي 
بانك ها نظارت مستمر داشته باشد. يكسان سازي نرخ ارز 
بايد با فعال سازي نظام شناور مديريت شده ارز و تعميق 
بازار بين بانكي ارز همراه ش��ود. زمان يكسان سازي نرخ 
ارز نبايد به طور دقيق پيش از اجرا، عمومي ش��ود و انجام 
يك باره آن، پس از فراهم شدن پيش نيازهاي مطرح شده، 

بايد موكول به بهبود فضاي موجود شود. 

فرزان خدادادي

پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري

قيمت ف�روش عم�ده دالر 
از س�وي بانك مرك�زي به 
صرافي ه�ا صبح دي�روز با 
افزايش�ي در ح�دود 300 
توم�ان ب�ه 4 ه�زار و 790 
توم�ان رس�يد؛ قيمتي كه 
مي توان�د ب�راي برخ�ي به 
معني تغيير ديدگاه سياس�تگذار بانك مركزي 
در رابطه با ثابت نگه داش�تن نرخ ارز و حركت به 
سمت شناور شدن قيمت باشد. با توجه به اينكه 
بانك مركزي هيچگاه برنامه مدون و شفافي در 
رابطه با از بين بردن چن�د نرخي هاي موجود در 
بازار ارز نداشته است، اين اقدام بيش از هر چيزي 
در ادامه اقداماتي اس�ت كه براي ايجاد ثبات در 

بازار ارز طي چند هفته اخير انجام داده است.    
اگ�ر بخواهيم بپذيريم ك�ه اين اق�دام دولت در 
جهت شناور كردن قيمت ارز بوده است پس ساير 
ش�رايط حاكم بر بازار ارز را چگونه مي توان براي 
رسيدن به اين هدف توجيه كرد. محدوديت هاي 
موج�ود در ب�ازار ارز، ايجاد س�پرده هاي ارزي، 
دستگيري دالالن و محدوديت هايي كه بر فروش 
ارز اعمال ش�د چگون�ه  مي تواند بان�ك مركزي 

را در رس�يدن به ب�ازاري ش�ناور همراهي كند. 
درواقع اين عملكرد سياستگذار بيش از هر چيز 
دارد تقاضاي واقعي ب�ازار را ني�ز از بين مي برد، 
وقتي متولي تمام اين سياس�ت ها بانك مركزي 
اس�ت، پس پذيرفتن اينكه بانك مركزي با يك 
سياستگذاري درست دارد به سمت از بين بردن 
چند نرخي بودن ارز مي رود كمي خوش�بينانه 

است.    
باوجود اين اگر بت�وان اقدام سياس�تگذار را به 
همين گونه تعبير كرد بازهم جاي سياست هاي 
مكمل خالي است؛ به هرحال مشكالت بازار ارز ما 
عقبه طوالني دارد كه بخشي از آن هم مشكالت 
ساختاري است. مدت هاس�ت كه به هرطريقي 
س�عي كرده ايم نرخ ارز را ثابت نگ�ه داريم و اگر 
قرار باشد به سمت شناور س�ازي اين نرخ برويم 
قطعا بايد هزينه هاي آن را ه�م بپذيريم. در پي 
اقدامات پيشين بانك مركزي هم شاهد بوديم كه 
سياستگذار به جاي اعمال كردن سياست هاي 
ميان مدت و بلندمدت، با پليس�ي ك�ردن بازار 
و تعقي�ب وگريز س�عي در ايجاد ثب�ات در بازار 

داشت، كاري كه در شان بانك مركزي نبود.   
كاهش تقاض�اي ب�ه وجودآمده در اي�ن رابطه 

به نوعي كاه�ش در تقاضاي واقع�ي دالر بوده 
اس�ت و به نوعي اثراتش را در قالب يك شوك 
ارزي نشان خواهد داد. بهتر بود تا بانك مركزي 
به جاي اي�ن اقدام�ات، بازارآتي در ب�ازار ارز را 
راه اندازي مي ك�رد تا هم ني�از تقاضاكنندگان 
واقعي و ه�م تا ح�دودي س�فته بازان را تامين 
مي ك�رد. در ح�ال حاض�ر محدوديت ه�اي 
پيش آمده منجر شده اس�ت كه حتي تقاضاي 

واقعي دالر نيز پشتيباني نشود. 
بان�ك مرك�زي در مق�ام سياس�تگذار ارزي 
هميش�ه به دنبال برنامه هاي ضربتي بوده است 
و قبال هم نشان داده اس�ت كه هيچ برنامه بلند 
وحت�ي ميان م�دت و كوتاه مدتي ه�م در اتخاذ 
سياس�ت هاي خ�ود ن�دارد. اگر سياس�تگذار 
بتوان�د ن�رخ ارز را ب�راي مث�ال س�ال آين�ده 
پيش بيني كند و بر همين اس�اس ميزان عرضه 
وتقاضاي ارز را پيگيري كند قطع�ا مي تواند در 
سياستگذاري هاي خود موثرتر ديده شود. عدم 
ثبات در نرخ ارز به معني عدم ثبات در سطح كل 
اقتصاد است و اين يعني بايد سياستگذار ارزي در 
انتخاب سياست هاي خود با ديدي ميان مدت و 

بلندمدت برخورد كند. 

كاهش اعتماد به بانك مركزي

سميه   مردانه

بيژن زنگنه، وزير نفت با اش��اره به اختالس ش��ركت 
اكتشاف گفت: با پيگيري دستگاه قضايي و نيروهاي 
امنيتي، آنطور كه به من گفته اند، اموالي بيش از ميزان 

اختالس صورت گرفته از اين فرد شناس��ايي و توقيف 
شده است. وي درباره متواري شدن اين فرد به كانادا نيز 

افزود: اينكه او به كانادا رفته را باور نمي كنم. ايسنا

معاون وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: هيچ 
كااليي از ام��روز تا پاي��ان فروردين س��ال 97 گران 
نمي ش��ود و مردم مي توانن��د تخلف ها را به س��امانه 
124 گ��زارش دهند. س��يد محمود نواب��ي، رييس 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
با بيان اينكه عملياتي ش��دن م��اده 6 قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنن��دگان از كارهاي خوبي اس��ت 
كه اين ماده قانوني در كل كش��ور بايد اجرايي شود، 

اظهار كرد: اگر اين قانون نهادينه شود، رقابت مثبتي 
را در ارايه خدمت مناسب به مصرف كنندگان شاهد 
خواهيم بود. او با بيان اينكه در هر كشوري متناسب 
با سياست ها، بازار كنترل مي شود و بايد سامانه فروش 
كشوري داشته باش��يم، از صنعت به عنوان بهترين 
حوزه براي س��رمايه گذاران ن��ام برد و گف��ت: براي 
استمرار اشتغال و توليد همه دستگاه ها بايد همكاري 

داشته باشند. مهر

معاون نظارتي بانك مركزي از ادغام موسسه تعاوني 
اعتب��ار ثامن و مهر اقتص��اد در بانك انص��ار خبر داد 
و گفت: تا به��ار ٩٧ كار ادغام انج��ام خواهد گرفت. 
فرش��اد حيدري درباره اين ادغام توضي��ح داد: هيچ 
جاي نگراني براي س��پرده گذاران نيست و حتي يك 
دقيقه وقفه ني��ز در كار روزانه اين موسس��ات انجام 
نخواهد ش��د و تا بهار ٩٧ نيز اين ادغام نهايي خواهد 
شد. وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اينكه 
كار س��اماندهي صرافي هاي غيرمجاز چ��ه زماني به 
سرانجام مي رسد، ادامه داد: امروز بالغ بر ٦٠٠ صرافي 
مجاز در حال فعاليت هس��تند كه البته ممكن است 
برخي تخلفات را ه��م انجام دهند كه ب��ه هر حال با 
آنها به نحو مقتضي برخورد مي شود. حيدري گفت: 
برخي تح��ركات در ب��ازار ارز در صرافي ه��اي مجاز 

نيست و در محل هاي مش��هوري تخلف مي كنند. بر 
اين اساس با هماهنگي وزارت اطالعات، قوه قضاييه، 
نيروي انتظامي و بانك مركزي قاطعانه برخورد شده 
اس��ت. بايد فعاليت ارزي از طريق صرافي مجاز انجام 
گيرد و تمام فعاليت هاي ارزي مجاز نيز ثبت مي شود 
در نتيجه نظير موسس��ات غيرمجاز كار ساماندهي 
صرافي هاي غيرمجاز نيز انجام مي شود. اگر تخلفات 
صرافي هاي مجاز جزيي باشد، در كميسيون مربوطه 
رسيدگي شده و تذكر دريافت مي كنند؛ و اگر سطح 
تخلفات باالتر باش��د، لغو مجوز مي ش��ود و اگر جرم 
كند، به قوه قضاييه معرفي مي شود. حيدري گفت: در 
سال ٩٦ تعداد ٢٠٠ صرافي غيرمجاز يا مجاز متخلف 
با هم��كاري نيروي انتظام��ي و ق��وه قضاييه پلمب 

شده اند و قاطعيت الزم را هم داريم. مهر 

اصغر خسروش��اهي، مش��اور خودرويي وزير صنعت 
از رايزني وزارت صنعت با س��ازمان اس��تاندارد براي 
مهلت دهي به خودروسازان در اجراي استانداردهاي 
85گانه خبر دادو اظهار داش��ت: مذاكره بين مديران 
وزارت صنعت و س��ازمان اس��تاندارد در مورد اجراي 
اس��تانداردهاي 85گانه صنعت خودرو در حال انجام 
است و در اين مورد بايد برنامه ريزي جديدي صورت 
گيرد. درخواست ما مهلت دهي به خودروسازان است 
تا پس از گذش��ت يك فرصت زماني، استانداردهاي 

جديد براي خودروهاي توليدي اعمال شود. 
او با بيان اينكه باي��د براي توقف تولي��د خودروهاي 
قديمي برنامه ريزي ش��ود، گف��ت: نمي توانيم توليد 
خودروي��ي كه با قيم��ت پايين به مش��تريان عرضه 
مي ش��ود را متوقف كنيم و مردم را از داشتن خودرو 

محروم كني��م. فره��اد به ني��ا، س��خنگوي انجمن 
قطعه س��ازان نيز مح��دود ب��ودن س��قف اعتبارات 
پرداختي به قطعه س��ازان را از جمله مش��كالت اين 
صنعت عنوان ك��رد و گفت: اين موض��وع را از طريق 
انجمن پيگيري مي كنيم ولي تاكنون نتوانسته ايم از 
شوراي پول و اعتبار به نتيجه اي برسيم. وي همچنين 
با تاكي��د بر لزوم جلوگي��ري از افزاي��ش قيمت مواد 
اوليه تولي��د قطعات از س��وي دولت، گف��ت: در اين 
صورت، قيمت خ��ودرو نيز افزاي��ش نخواهد يافت و 
اين در حالي است كه افزايش قيمت خودرو مي تواند 
باعث نارضايتي و زيان توليدكنندگان شود. اگر وزارت 
صنعت و ش��وراي رقابت نمي توانند راه��كاري براي 
مديريت قيمت مواد اوليه داشته باشند، اجازه دهند 

كه قيمت خودرو نيز آزاد شود. 

اموال مختلس نفتي بيشتر از مبلغ اختالس است

هيچ كااليي تا پايان فروردين گران نمي شود

صرافي هاي غيرمجاز را ساماندهي مي كنيم 

رايزني وزارت صنعت و مهلت  جديد به خودروسازان 

رانن��ده اي را در نظ��ر بگيري��د 
كه بدون داش��تن گواهينامه، 
معاينه فني و بيمه در جاده اي 
دوطرف��ه قصد دارد با س��رعت 
200 كيلومتر در س��اعت خود 
را ب��ه مقصد برس��اند. به فرض 
كه پليس در س��اعاتي كه اين 
راننده خ��ودرو را مي راند، در جاده حضور نداش��ته 
باش��د، باران نبارد، جاده خلوت باشد، الستيك هاي 
س��اييده مش��كلي در حركت ايجاد نكند و ترمز هم 
به خوبي از عهده آن بربيايد و راننده س��الم به مقصد 
برسد. با در نظر گرفتن تمام اين مفروضات مي توانيم 
بگوييم تنها به طور تصادفي و شانس باال اين راننده 
توانس��ته از چنگ قانون بگريزد، اسير خشم طبيعت 
نش��ود و قوانين فيزيك به نفع او رفت��ار كنند. اما تا 
كي اين راننده قادر خواهد ب��ود در چنين وضعي به 
راندن خودروي خود ادامه دهد؟ تا چه زماني شانس 
و احتماالت و قوانين فيزي��ك به نفع او خواهند بود؟ 
باالخره خودروي اين راننده يا به حكم طبيعت يا به 
حكم قانون يا به حكم فيزي��ك از حركت باز خواهد 

ايستاد و ديگر شانس ياريگر او نخواهد بود. 
رفتار سياس��تگذاران اقتصادي در ايران بسيار شبيه 
به اين راننده اس��ت. بيش از آنكه يك سياستگذاري 
برمبناي تحليل و آينده نگري باشد، براساس اتفاقات 
روزمره و موود افراد به صورت خلق الس��اعه پش��ت 
درهاي بسته اين سياس��تگذاري ها صورت مي گيرد. 
به فرض يكي دو مورد از اين سياس��ت ها بر اس��اس 
شانس و به صورت تصادفي به نتيجه برسد اما تا چه 
زماني اين ن��وع مديريت بر اقتصاد پاس��خگوي نياز 

آحاد اقتصادي يك نظام خواهد بود. 
آنچه ط��ي دو م��اه گذش��ته ب��ر ب��ازار ارز و ظرف 
6 ماه گذش��ته بر ب��ازار پول گذش��ته نمون��ه اي از 
سياس��تگذاري هاي تصادف��ي ب��ر مبناي ش��انس 
اس��ت. اگ��ر آن راننده يك بار براي هميش��ه س��راغ 
گواهينام��ه اش ب��رود، هزين��ه بيم��ه را بپ��ردازد و 
بر اس��اس منطق حاكم بر جاده هاي كش��ور حركت 
كرده و ب��ه قانونگ��ذار احترام بگذارد، هميش��ه و در 
هر زم��ان از طول زندگ��ي خود با كمترين مش��كل 
به مقصد خواهد رسيد و سهم ش��انس در آن بسيار 
ناچيز خواهد ش��د. بانك مركزي )رانن��ده( به جاي 
آنك��ه سياس��تگذاري هاي خود را )خ��ودرو( اصالح 
كن��د، س��عي دارد با همان خ��ودروي فرس��وده و با 
همان دست فرمان، جاده نظام ارزي و پولي كشور را 
بپيمايد. اما اين روند تا چه زماني مي تواند اس��تمرار 

داشته باشد؟
مشكل آنجاس��ت كه سياس��تگذار پولي كشور هيچ 
تحليل��ي در خصوص سياس��تگذاري هاي خود ارايه 
نمي دهد. مثال در همين بس��ته سياس��ت هاي ارزي 
س��وال هاي زيادي در ذهن كارشناس��ان اقتصادي 
مان��ده كه بدون پاس��خ مانده اس��ت. دلي��ل تدوين 
اين بس��ته چه بود و اج��راي آن چه فاي��ده اي براي 

اقتصاد ايران در ميان مدت و بلندمدت داش��ت؟ در 
كوتاه مدت جلوي چ��ه التهاباتي را گرفت؟ چرا وضع 
بازار ارز بعد از تدوين اين بس��ته بدتر شد؟ چرا نرخ 
س��ود بانكي در ش��هريورماه با وجود هش��دار برخي 
اقتصاددانان به صورت دس��توري پايين آمد اما عمال 
بانك مركزي با تدوين اين بس��ته تصميم ش��هريور 
ماه خود را زير س��وال برد؟ چرا با اين دس��ت فرمان 
نااطميناني ه��ا را به خ��ود افزاي��ش داده و باعث از 
دس��ت رفتن اعتماد به نظام بانكي و سياستگذاران 

اقتصادي شده است؟
چراهاي زيادي در اي��ن ميان مطرح اس��ت. در اين 
ميان و در حالي كه هنوز عمر ابالغ بس��ته جديد به 
دو ماه نرسيده، ديده مي شود كه قيمت دالر از سوي 
خود سياس��تگذار باال رفته و قيمت پاي��ه به يكباره 
جهش پيدا مي كند. درست است كه قيمتگذاري به 
صورت شناور و در حاشيه بازار از گذشته مورد تاكيد 
اقتصاددانان بوده اما چرا اين كار به صورت تدريجي 
صورت نگرفت و در نهايت سياس��تگذار مجبور شد 
براي گذر از بحران هاي پيش رو ب��ه يكباره افزايش 
قيم��ت در دالر بده��د و ب��ه عن��وان عرضه كننده 

انحصاري ارز، قيمت پايه را افزايش دهد؟
در دو ماه��ي ك��ه گذش��ت بان��ك مرك��زي ب��ه 
اس��كناس هاي دالري ك��ه ذخيره ك��رده بود چوب 
حراج زد و آن را به قيمتي پايين ت��ر از قيمت واقعي 
خود فروخت. نتيجه اين ش��د كه صف تقاضا را براي 
دالر باال ب��رد و باعث افزايش س��وداگري در بازار ارز 
ش��د. اگر از هم��ان روزي ك��ه سياس��تگذار فرمان 
سياستگذاري را به دس��ت گرفت برنامه را برمبناي 
تك نرخي كردن قيمت ارز مي گذاش��ت شايد شاهد 
اين همه حيف ش��دن منابع ارزي كش��ور نبوديم و 
اسكناس هاي دالر اينك در پستوي خانه هاي مردم 

قرار نگرفته بود. 
اتفاقي كه در طول س��ال هاي گذش��ته رخ داده اين 
بوده كه معموال سياس��تگذار به اتفاق��ات اقتصادي 
بس��يار دير واكنش نش��ان داده و وقت��ي كار از كار 
گذش��ته زير بار منطق اقتصادي و علم اقتصاد رفته 

است. 
به نظ��ر مي رس��د بهتر اس��ت ت��ا سياس��تگذاران 
اقتصادي از اتفاق��ات چند ماه اخير عب��رت بگيرند 
و با قبول منطق اقتصادي حاكم ب��ر بازارها به جاي 
مداخل��ه ب��ه سياس��تگذاري هايي روي آورن��د كه 
مش��كالت را برطرف كن��د ن��ه اينكه باع��ث ايجاد 
مش��كالت ديگر ش��ود. اينكه بانك مركزي اقدام به 
واقعي سازي قيمت دالر كرده تصميم درستي است 
اما ديرهنگام. بهتر اس��ت تا در بدنه سياس��تگذاري 
تمرين ش��ود تا به اتفاقات اقتصادي واكنش س��ريع 
نش��ان داده ش��ده و صحنه اتفاقات را كامل ببينند 
نه اينكه با ديدن گوش��ه اي از اين اتفاق��ات اقدام به 

نسخه نويسي براي نظام پولي و ارزي كشور كنند.
اقتصاددان وعضو هيات علمي موسسه آموزش عالي 
بانكداري

واكنش ديرهنگام

داوود سوري

با انتش�ار خبر تصميم 
بان�ك مرك�زي ب�راي 
افزاي�ش 300توماني در 
ف�روش عم�ده ارز ب�ه 
انتظ�ارات  صرافي ه�ا 
از تغيي�ر رويك�رد نهاد 
سياستگذار پولي و ارزي 
در بازار ارز حكاي�ت دارد.  اگ�ر اين افزايش 
در قيم�ت ف�روش ارز فق�ط در ب�ازه زماني 
كوتاه مدت و ميان مدت اعمال شود نمي توان 
به اثرگذار ب�ودن سياس�ت امي�دوار بود و 
اگر قرار اس�ت به تاثير اين سياس�تگذاري 
چشم داشته باش�يم بايد بپذيريم كه فقط 
در افق زماني بلندمدت اس�ت كه اين اقدام 
مي تواند گامي در جهت تك نرخي ش�دن و 
شناورس�ازي نرخ ارز است.   در همين رابطه 
امكان ديگري ه�م وج�ود دارد و آن اينكه 
آنچه بان�ك مركزي را به اي�ن اقدام متمايل 
كرده اس�ت عوامل ديگري باش�ند. حذف 
يا كم كردن رانت ناش�ي از دستيابي به نرخ 
ارز از جمله اي�ن عوامل اس�ت، در واقع اين 
اقدام از ي�ك نگاه ديگ�ر مي تواند در جهت 

از بين ب�ردن رانتي باش�د كه براي برخ�ي افراد تاثيرگذاري مشروط   
طي روزهاي گذشته محقق شده بود. همچنين 
ايجاد درآمدريالي براي پرداخت ه�اي دولت از 
جمله داليلي اس�ت كه مي تواند بانك مركزي را 
به سمت اتخاذ اين تصميم س�وق دهد. در رابطه 
با درآمده�اي ريالي دولت بايد گف�ت باتوجه به 
اينكه به اواخر سال نزديك هستيم ممكن است 
خزانه براي پرداخت اعتباراتي كه قبال از س�وي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي به آن محول شده 
بود با مشكل مواجه شده باشد.  از سويي ديگر در 
تجربيات گذشته هم شاهد بوده ايم كه فروش ارز 
از طريق يك مجراي رسمي يا نيمه رسمي با نرخ 
پايين تر نتوانسته است نرخ ارز بازارآزاد را حذف 
و معامالت بازار آزاد را جمع كند.    با اين تفاس�ير 
از جمله شيوه هاي اتخاذي موثر بازار ارزمي تواند 
اس�تفاده از برخورد همراه با تعامل باشد. به اين 
معني كه براي گروهي از معامله گران كه توانايي 
قيمت گذاري بااليي در بازار ارز دارند و ازجمعيت 
زيادي نيز نس�بت به بازار ارز برخوردارهستند 
مي ت�وان از ش�يوه برخورد اس�تفاده ك�رد ولي 
براي گروه ديگر از اف�راد تقاضاكننده در بازار ارز 
پيشنهاد بنده اين است كه بايد شيوه تعاون را در 
پيش گرفت كه ش�رح جزييات فني آن در قالب 

يادداشت نمي گنجد. 

محمد واعظ

جامعه و ثروتمندان نوكيسه

مردم سخنگوي خود شوند

خريد پوش��اك ي��ك خان��واده موكول مي ش��د به 
ش��ب هاي عيد ولي در حال حاضر، بهار و تابستان و 
پاييز و زمس��تان هم، مغازه ها ما را با تبليغات ش��ان 
دعوت مي كنند به خريد كف��ش و پيراهن و لباس و 
بنابراين، مفهوم خريد لباس عيد با آن نوپوشي قديم 
بسيار متفاوت شده اس��ت. اگر به اين تغييرات توجه 
كنيم، ن��وروز موع��د نوگرايي ه��اي جديدتر خواهد 
بود. به عنوان نمونه، ام��روز كه حمل و نقل عمومي و 
امكانات تردد شهري و بين ش��هري پيشرفت كرده، 
مردم مي توانند ديد و بازديدهايش��ان را برخالف ايام 
قديم، گسترده تر كنند تا به همدلي بيشتري برسند. 
اما اين تغييرات رفتاري نيازمند تغيير س��اختارهاي 
اجتماعي هم هس��ت. متاس��فانه هر روز كه گذشته، 
جامعه م��ا، مادي گراتر ش��ده، مادي گراي��ي به اين 
مفهوم كه همه ثروتمند نيستند اما چون ثروتمندان 
نوكيسه اي پيدا ش��دند كه با ثروت ش��ان، خودشان 
را به رخ بقيه مي كش��ند، بليه اين رفتار نامناسب به 
طبقات پايين تر جامعه هم منتقل شده به اين معنا كه 
طبقات پايين تر با قرض كردن و حتي كوچك كردن 
سفره ش��ان به بهاي افزايش زرق و برق ظاهرش��ان، 

مي خواهند خود را ه��م طبقه طبق��ات ثروتمند تر 
جامعه نش��ان دهن��د. در حال��ي كه در اي��ن جامعه 
ايراني ما در گذش��ته، ثروتمندان ما متواضع تر بودند 
و خود را با ثروت ش��ان به رخ ديگري نمي كش��يدند 
و حتي به گون��ه اي عم��ل مي كردند ك��ه در همان 
محله خودشان، با ثروتي كه داش��تند امكاناتي براي 
خانواده هاي كم درآمد فراه��م مي كردند كه آنها هم 
نونوار شوند همچنان كه خودشان نونوار مي شدند تا 
اين فاصله فقير و غني، هر چه كمتر مش��خص باشد. 
متاس��فانه امروز و هر چه زمان گذشت، خودخواهي 
و زياده خواهي بخش��ي از جامعه به خاط��ر آنچه در 
اختيار گرفته موجب شده و موجب مي شود طبقات 
پايين ت��ر جامعه هم ب��راي اينكه از اي��ن قافله عقب 
نمانند، گرايش به ش��باهت با همان طبقه نوكيس��ه 
پيدا كنند اما اين گرايش، حتما در س��فره انداختن و 
ش��يريني خريدن و آجيل خريدن و ميوه خريدن و 
لباس خريدن اثر مي گذارد و عيد را به كام ش��ان تلخ 
مي كند، چرا؟ چون وقتي بيش از ظرفيت جيب شان 
هزينه مي كنند، بيش از آنكه دچار ش��ادماني شوند، 

دچار حزن مي شوند. 

در س��ال هاي اخير به بركت گسترش فضاي مجازي 
انحصار صدا و س��يما شكس��ته ش��ده و هم��ه افراد 
مي توانند نظرات خود را بيان كنند. ب��ا اين وجود به 
واسطه قدرتي كه اين رسانه در اختيار دارد و با توجه 
به آنكه س��ليقه اي خاص در آن اعمال مي شود رسانه 
ملي همچنان اثرگذار ترين رس��انه ب��ر افكار عمومي 
است. در فضاي مجازي كمي اين معادله برهم ريخته 
است اما هنوز برخي از رس��انه ها و تريبون ها تا حدي 
خود را در تمامي مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
ذي حق مي دانند كه اجازه نمي دهند رييس جمهور 
منتخب م��ردم درب��اره موضوعي اظهارنظ��ر كند. 
به عنوان نمونه مي ت��وان به موضوع عل��م و دين كه 
رييس جمه��ور اخيرا مط��رح كردند اش��اره كرد. در 
اين موضوع برخي با استفاده از تريبون هاي مختلف، 

آنچنان به ريييس جمه��ور پرخاش كردند كه گويي 
آنها از رييس جمهور محق تر هستند. اين افراد خود را 
در همه زمينه ها ذي حق مي دانند اما زماني كه نوبت 
به رييس جمهور، نمايندگان مجلس و... مي رسد اين 
حق را انكار مي كنند. اي��ن روز ها ما در مرحله انتقالي 
قرار داريم به نحوي كه مردم بتوانند در زمان مختلف 
حرف، نظر و انتقاد خود را مطرح كنند و اين بس��يار 
موضوع مهمي اس��ت. اگر اين ش��رايط فراهم شود، 
مردم سخنگوي مردم مي شوند. هرچند صندوق آرا 
و انتخابات در كش��ور ما موثر و تعيين كننده است و 
هركسي به ميزان اقبالي كه به او نشان داده مي شود 
مي تواند درباره موضوعات مختلف اظهارنظر كرده و 
خواس��ته مردم را مطرح كند اما بايد شرايطي فراهم 

شود كه مردم سخنگوي خود باشند. 

ادامه از صفحه   اول

قيمت پايه دالر از سوي بانك مركزي 4 هزار و 790 تومان اعالم شد

 بانك مركزي پس از سال ها پذيرفت كه
 دالر را براساس حاشيه بازار قيمت گذاري كند
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