
ساختار اقتصاد در سال هاي قبل از 
انقالب متفاوت بوده است. در آن 
دوران اقتصاد كشور از سه بخش 
تشكيل مي شد. اقتصاد متكي به 
نفت، اقتصاد دولت و بخش جزيي، 
در دست بخش خصوصي. در واقع 
اتكاي اقتصاد كشور بر درآمدهاي 
ارزي حاصل از فروش نفت بوده اس��ت و بر همين اساس 
ميزان واردات كش��ور به ميزان صادرات ما وابسته بود. هر 
دوره كه ميزان واردات ما نسبت به صادرات فزوني داشت 
اقتصاد با كس��ري در تراز پرداخت ها مواجه مي ش��د و در 
حالت عكس هم مازاد تراز پرداخت ها داش��تيم، بنابراين 
سكان هميش��ه در اختيار دولت بوده اس��ت. در اين بين 

وظيفه بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي است. 
منابع مالي حاصل از صادرات نف��ت و ديگر اقالم از طريق 
اعتبار اسنادي يا پرداخت اسنادي به حساب هاي بانكي 

واريز مي شد. 
 درواقع صادرات همانند واردات بود ك��ه به موجب آن يا 
سود منابع تحت قانون اعتبارات اس��نادي )L/C( انتقال 
مي يافت يا به صورت نق��دي ك��ه روال آن در چارچوب 
مصوبه اتحاديه اتاق هاي بازرگاني جهان انجام مي ش��د، 
صورت مي گرفت؛ روال به اين صورت بود كه بيشتر بين 
كشورهاي هم گروه رواج داش��ت. دراين ميان صرافي ها 
نيز با حاشيه كمي پول هاي نقدي را رد و بدل مي كردند. 
اش��خاص حقيق��ي ب��راي كاه��ش در هزين��ه واردات، 
هزينه هايي چون پرداخت ماليات و... اجناس را زير قيمت 
مي خريدند under invoice و تف��اوت  آن را از طريق 
صرافي ها حواله مي كردند. يك عده هم كه براي استفاده 
از حق كميس��يون خود وارد گود مي ش��دند. استفاده از 

»over invoice «  براي ويژه خواري و... 
وظيفه اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي اس��ت 
و در واقع اجازه نمي دهد كه ارز خارجي پول رايج كش��ور 
شود. پول ملي هر كش��ور ناموس آن كش��ور است و اين 
وظيفه بانك مركزي است كه نه تنها در راستاي حفظ آن 
كوشا باشد بلكه براي ارتقاي ارزش آن قدم بردارد و مانع 
س��قوط آن ش��ود. عمال كليه وجوه ارزي در حساب هاي 
بانكي مستقيم يا غيرمستقيم تحت نظارت بانك مركزي 
نگهداري مي ش��ود.  نوس��انات ارزي نعمتي اس��ت براي 
ويژه خواران و معجزه اي براي جبران كسر بودجه، دهه 80 
هم به سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل 
بالي جان اقتصاد و معيش��ت اقتصادي مردم شد.   همه 
مي دانند كه معامالت عمده ارزي وذينفعان آن چه كساني 
هس��تند، قطعا اين افراد از مردم عادي نيس��تند زيرا كه 
اين مردم نه توان مالي ارزهاي درشت را دارند و نه امنيت 
نگهداري آن را؛ دالالن كاال، تج��ار صادراتي، صندوق ها، 
نهادها و شبه دولتي ها مالك عيني ارز خارجي هستند كه 
به بهانه تحريم و دور زدن آن، آقاي روحاني يك گروه از آنها 
را ويژه خوار تحريم ناميدند.  كاهش شديد ارزش پول ملي 
در مقابل ارز خارجي و مالكيت تمامي ارز رس��مي كشور 
)بطور عمده در سال هاي اخير( توسط دولت، موجب شده 
اس��ت كه ذينفع واقعي تغييرات )افزايش( نرخ ارز دولت 
باش��د براي جبران كس��ري بودجه. حتي طرح نامانوس 
جبران بدهي دولت به نظام بانكي از محل كاهش شديد 
ارزش پول ملي انجام شد. اين روزها هم دولت براي نجات 
ارزش پول ملي از غرق شدن در 6000 تومان، با اعالم تك 

نرخي ارزي 42000 ريال عمال بخش عمده كسر بودجه 
س��ال 96 را با همين20 درصد كاه��ش ارزش پول ملي 

تامين كرد چرا؟
بزرگ نماي��ي ارز خانگي و ايجاد محدودي��ت ارزي براي 
مردم كه به پس انداز دالري دل خوش كرده اند و در مقابل 
سكوت نسبت به ارقام درشت ارزهاي قابل توجه در اختيار 
ويژه خواران كامال مشهود است.  برخي نفت را باتوجه به 
خام فروشي، طالي سياه و بالي جان اقتصادي ناميدند. 
در سه دهه اخير نبود برنامه اقتصادي مدون، بي توجهي 
مس��ووالن نظام پولي به حفظ ارزش پ��ول ملي، اقتصاد 
دولتي در كنار تحريم ها، عدم وجود استقالل در مديريت 
بانك مركزي نوسانات ارزي ناشي از اين ضعف مديريتي را 

هم بالي دوم جان مردم كرده است. 
تجربه سه دهه اخير نش��ان مي دهد كه در موارد حساس 
ذينفع عمده نوس��انات ارزي بانك مركزي بوده است كه 
ضمن انجام وظيفه مديريت بازار، از منافع نوس��انات ارز 
هم استفاده مي كرده است. نمونه آن فروش ارز نقدي در 
خيابان منوچهري )سال هاي 72 و 71( 1380-1376 از 
طريق واسطه ها )سود قابل توجه تسعير ارز( و در سه سال 
اخير هم با تزريق ارز به صرافي ها و با ارز تك نرخي 4200 
تومان دالرهاي موجود در حساب هاي بانك مركزي هر 

دالر 700 تومان افزايش خواهد يافت. 
بعد از انقالب آن س��هم كمي از اقتصاد كه دردست مردم 
بود نيز دولتي شد. اليحه هاي قانوني ملي كردن و مصادره 
كردن همچنين تحت مديريت صنايع و بانك ها بودن و... 
موجب شدند كه اقتصاد كامال دولتي شود و تمامي امور 
پولي، مالي، اقتص��ادي، ارزي و... در اختيار دولت باش��د. 
نبايد فراموش كنيم كه شرايط حاكم در آن سال ها چنين 
وضعيتي را مي طلبيد؟  در اين س��ال ها انتقال ارز ممنوع 
شد. در واقع فقط كساني مي توانس��تند در بازار ارز باشند 
كه مجوزهاي دولتي داشتند. بازرگاني ها، صنايع سبك 
و سنگين و... بايد مجوز دولتي مي گرفتند و بعد در بانك 
مركزي ثبت س��فارش مي كردند تا تخصيص ارز صورت 

مي گرفت. يك نظارت نيز روي قيمت فروش بود.
بعد از انقالب نرخ رس��مي ارز كش��ور هر دالر حدود 70 
ريال بود كه امور تخصيص آن براي واردات نيز، در اختيار 
دولت بود، چون عرضه ارز عمومي نبود قيمت بازار سياه 
ايجاد شد كه از 80 ريال براي هر دالر شروع شد و تا سال 
1362 به حدود 500 ريال رس��يد. دولت براي كنترل آن 
در سال 1362 قيمت توجيهي هر دالر 425 ريال، قيمت 
صادراتي هردالر 500 ريال و نيز در سال هاي 68-67 ارز 
با عنوان رقابتي با قيمت 900 و 800 ريال براي هر دالر را 

اعالم كرد اما هيچگاه موفق به كنترل قيمت ارز آزاد نشد. 

تغييرات قيمت ارز در دهه 60 
در س��ال 62 دولت ارز را 42 تومان تعيين ك��رد. ارز ويژه 
نيز 42توم��ان و 5 ريال ب��ود. در اين زمان قيم��ت ارز در 
بازار س��ياه به 50 تومان رس��يد، در اين زمان درآمدهاي 
صادرات غيرنفتي نيز وجود داش��تند. در سال 67 قيمت 
دالر به خاطر صدور قطعنامه 30 تومان جابه جا شد، اين 
در ش��رايطي بود كه دولت ما از س��ال 58 تحريم بود و به 
خاطر مشكالت بحث سفارت، دولت نفت خود را به امريكا 

نمي فروخت. 
ارز صادراتي كه توس��ط دولت عرضه شد به منبعي ديگر 
براي ايجاد رانت تبديل ش��د. با اين روند هر شخصي كه 

كااليي را صادر مي كرد و ارز وارد مي كرد بايد با نرخ همان 7 
تومان آن را به دولت مي فروخت. 

به خاطرتوافقي كه با ايتاليا، فرانسه و آلمان انجام شد پول 
نفت در حس��اب بانكي تحت كنترل نگه داشته مي شد، 
هركس��ي كه ارز» LC« مي خواس��ت از همان حساب ها 
برداشت مي كرد.  يك س��ري معامالت نيز با كشورهاي 
كويت و ش��وروي و اروپاي شرقي داش��تيم كه جنس در 
مقابل جنس بود و ارز تهاتري را ايجاد كرد. از طرفي يك 
نرخ نيز براي نهاده هاي دولتي وآقازاده ها و... تعيين شده 
بود.  ايران بع��د از جنگ خط اعتباري گرف��ت و در قالب 
ق��رض، ارز فاينانس به دس��ت آورد. در اي��ن مورد چون 
درآمدهاي ارزي پايين بود و از طرفي واردات داشتيم اين 
ارز ديگر بي معني بود و به همين سبب ارز رقابتي را با نرخ 
ه��ر دالر 90 تومان معرفي كردند. اين نرخ ب��راي واردات 
اقالم ماشين و مواد اوليه بود كه در سال 68 به 80 تومان 
كاهش يافت. همچنين در اين دوران تسهيالت فاينانس 
و اعتبارات كوتاه مدت از كشورهاي مختلف توسط بانك 
مركزي با عنوان »يوزانس« دريافت مي شد كه وضعيت 

ارزي كشور را البته در ظاهر تقويت كرد. 

سير نوسانات ارزي 
تا س��ال 71 هر دالر رس��مي حدود 70 ريال بود كه رانت 
و فساد مالي ناش��ي از آن موجب افزايش نرخ تورم، كسر 
بودجه و... ش��د، در حالي كه نرخ بازار ده ه��ا برابر آن بود. 
مديران اقتصادي دولت تازه به خودش��ان آمدند و ديدند 
كه 12 سال است ارزش پول ملي كاهش يافته ولي قيمت 
دالر و ارزهاي خارجي ثابت مانده است و بازار آزاد هم ساز 
خودش را مي زند. لذا قيمت رس��مي ارز براي هر دالر به 

130 تومان اعالم شد. 
اين قيمت تا سال 73 نگه داشته ش��د در حالي كه دولت 
هم پول هاي نفت را مي گرفت هم پول هاي فاينانس و هم 

يوزانس را. 
در ادامه ب��ه بانك ها هم اج��ازه دادند كه ثبت س��فارش  
انجام دهند و همين ش��رع معضل جدي��دي بود؛ بعضي 
سفارش ها يا توسط بانك ها ثبت نشده بودند يا خود بانك 
مركزي اطالعات آنها را به كار نبرده بود. با شروع سررسيد 
قرض هاي بانك مركزي از يك طرف بانك ها زير بار بعضي 
از قرض ها نمي رفتند و از طرف ديگر بانك مركزي اظهار 

بي خبري مي كرد و اين شد كه دولت ايران بدهكار شد. 
دوران 68 تا 72 دوران بد مديريت بانك مركزي بود. 

 ارديبهش��ت 74 مردم دولت و مجلس با يك شوك ارزي 
ب��راي  دالر 700 تومان روبرو ش��دند و دولتم��ردان قرار 
گذاش��تند كه قيمت آن را پايين بياورن��د كه نتيجه آن 
معرفي ارز شناور با قيمت هردالر 175 تومان و ارز صادراتي 
معادل300 تومان در ارديبهشت 1374 بود؛ در اين بين 

هرگونه خريد و فروش ارز حكم زندان داشت. 
 دولت سعي مي كرد كه قيمت ارز را كنترل كند اما مشكل 
اينجا بود كه بعضي نهادها و اقتصاد زيرزميني... در خارج 
از كش��ور ارز نگهداري مي كردند و در بازار غيررسمي آن 
را مي فروختند. اين حس��اب و كتاب دولت را بر هم زد و 
عمال ارز صادراتي از 300 به 800 تومان رسيد. دولت براي 
تشويق بانك مركزي واريزنامه صادرات معرفي كرد و به 
ازاي هر واريزنامه 150 توم��ان مي داد، تا اينجا يعني ما از 
يك طرف بايد 300 تومان به بان��ك مي داديم و از طرف 
ديگر 150 تومان ب��ه صادركننده.  در س��ال 80، دالر به 
حدود 780 تومان رسيد و دولت سياست  تك نرخي شدن 
ارز را در پيش گرفت.  باز هم بانك ها دولتي بودند و باز هم 

بازار اوليه ارز و مديريت آن در دست دولت بود. 
همچنين ارز غيرنفتي نيز افزايش يافته ب��ود كه آن هم 
نهايتا نفتي بود. در اين دوران صاحب ارز دولت بود كه نفت 
مي فروخت يا صادركنندگان غيرنفت��ي بود كه باز هم در 
دست دولت بود.  س��ال 1383 بانك مركزي اجازه داد كه 
صرافي ها باز شوند؛ به مرور بيش از 90 درصد ارز در دست 
بانك مركزي و تقريبا 10 درصد بعدي در اختيار صرافي ها 
بود و اين روند تا س��ال 88 ادامه داش��ت.  اما در سال 85 
مديريت بانك مركزي عوض ش��د و ديدگاه مهندس��ي 
حاكم بر آن ديواره هاي نظارت را فرو ريخت. در اين دوران 

عدم استقالل بانك مركزي از دولت مجددا تشديد شد. 

شوك ارزي 1391- 1390
س��ال 90 دالر طبق رون��د افزايش 10 درصدي س��االنه 
خود ب��ه 900 تومان رس��يد. س��ال هاي 1390 و 1391 
سياست هاي بي حساب و كتاب دولت هاي هشتم و نهم و 
سوءمديريت كه اتفاق افتاد قيمت دالر را به 1500 تومان 
رس��اند. در اين زمان بانك مركزي قيمت مرجع را هزار و 
230 تومان تعيين كرد و از آن ط��رف هم معامالت ارز را 

به نرخ آزاد رس��مي توافقي نزد صرافي ها اع��الم كرد. در 
س��ال 1391 دالر 4 هزار و 800 تومان شد كه در پي آن 
محدوديت هاي ارزي اعمال و مقرر ش��د كه تمام ارزهاي 
كشور به بانك مركزي تحويل داده شوند و اينجا بود كه ارز 
مبادله اي معرفي شد؛ تا اينجا كشور 3 قيمت براي ارز دارد. 
بودجه دولت در سال 92 با دالر مبادله اي بسته شد ولي در 

بازار آزاد قيمت دالر 2هزار و 700 تومان شد. 
 اين سياست جهت حفظ ارزش پول ملي و تقويت توليد 
داخلي اعمال ش��ده بود، اما از يك طرف كس��ري بودجه 
دولت مطرح بود و كاهش آن به معني كاهش درآمدهاي 
دولت بود و از طرف ديگر اگ��ر صادراتچي ها نيز صادرات 
خ��ود را كاهش مي دادن��د قيمت تمام  ش��ده كاالها نيز 
كاه��ش مي يافت و قيمت تمام  ش��ده ني��ز كاهش پيدا 
مي ك��رد.  در مه��ر 1391 دالر مبادل��ه اي 25000 ريال 
معرفي شد با هدف مبارزه نرخ آزاد 4هزار و 500 تومان، اما 
كسي گوش نداد و در اواخر 92 صحبت از 6 هزار ريال هر 
دالر شد و ناگهان سياست كمك دولت كاهش يافت. در 
انتخابات 92 سخنراني آقاي سيف كه كف قيمت 2700 
تومان خوب است و اعتراض نماينده هاي مجلس كه بايد از 
اين قيمت كمتر شود از يك طرف و ويژه خواران ارز برخي 
از عوامل آنها در دولت صحبت از ارزان فروش��ي نرخ ارز را 

مطرح كردند. 

عملكرد دولت در بازار ارز
كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپسان و دالالن ويژه خوار 
ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز جاي بحث دارد. 
تقابل دلواپسان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت 
به عنوان پوش��ش اعتراض »مذاكرات برج��ام« اعتراض 
علني در پي داشت و دس��ت ويژه خواران ارزي در تحريم 
رو ش��د )جن��س ي��ك دالري را 10 دالر مي خريدند( . 
همه افراد عاقل و دست به فعاليت اقتصادي و همچنين 
توليد كنن��دگان واقع��ي كه دس��ت آنه��ا از تصاحب و 
تصميم گيري براي ارز ص��ادرات قطع اس��ت، مي دانند 
كه مخالفت هاي اين گروه ه��ر چند معتقد به جمهوري 
اسالمي هستند، اما به خاطر منافع حاصل از ارز در حوزه 
جغرافيايي خ��ود در حوزه خصولتي ها، ش��به دولتي ها، 
به ويژه سهامداران پتروش��يمي و...، همسو با دولت نبوده 
اس��ت. اين وضعيت پيش آمده از آبان 1396 )تش��ديد 
تقاضا براي دالر( كه موجب تنش، ترس، نگراني و هجوم 
مردمي به بازار ارز ش��ده بود ناش��ي از شل كن سفت كن 
ورودي و خروجي ارز صادراتي اس��ت كه در اختيار دارند 
و در موقعيت خريد ارز و فروشنده ارز صادراتي ايفاي نقش 
داشته اند. توليد كننده واقعي به فكر افزايش قيمت دالر 
نيست؛ زيرا با افزايش قيمت دالر به طور موقت از فروش 
ارز سود خواهد داشت اما براي توليد بعدي بايد جنس را 
گران تر بخ��رد، جنس گران تر خريدن ب��اال بردن قيمت 
فروش را در پي دارد. يك توليد كننده واقعي اين رس��الت 
را دارد كه بايد كاالي توليدي )حتي خدماتي( را به قيمتي 
بفروشند كه خريدار راضي باش��د و رعايت حال خريدار 
را بكند كه توان پرداخت آن را داش��ته باش��د. بنابراين به 
هيچ وجه گول سود ارز صادراتي را نمي خورد. اما بازرگان 
و دالل »صادراتچي« به رعايت حال خريدار كاري ندارد، 
هر چي بتواند گران تر مي فروشد. اين سود ارز بيش از 90 

درصد در جيب واسطه ها مي رود نه توليد كننده ها.
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بان��ك مرك��زي، وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت و وزارت جهاد 
كشاورزي سه حوزه متولي امور 
بازرگاني خارجي و ارزي كش��ور 
در اقتص��اد اي��ران هس��تند كه 
سياست ها و رويكرد آنها به طور 
مس��تقيم ش��رايط ارزي كشور 
را تحت تاثير قرار مي دهد. در دولت دوازدهم اين س��ه 
متولي امور بين المللي تجاري و ارزي، از هم گسس��ت 
بسيار بااليي دارند و نمي توانند تصميم سازي همگرايي 
در راستاي كنترل ش��رايط تجارت بين المللي و اقتصاد 

بين الملل كشور ايفا كنند. 
در نتيجه سياست پولي انبساطي كه براي جلوگيري از 
ركود اقتصادي با كاهش نرخ سود سپرده ها در بانك ها 
اعمال ش��د حجم زيادي از نقدينگي كش��ور از بانك ها 
خارج اما توس��ط س��اير اجزاي دولت براي انتقال اين 
نقدينگي و س��رمايه هاي س��رگردان به بخ��ش توليد 
سياست مشخص و كارآمدي تدوين نشد. اين موضوع 
منجر به انتقال سرمايه هاي سرگردان به كانال مخرب 
بازار براي تحقق سودهاي آني ش��د. اين در حالي است 
كه اين نقدينگي توسط سيستم بانك مركزي با هدف 
ايجاد ش��وك انبس��اط مالي و هدايت به بخش توليد و 
سرمايه اي و رونق اقتصادي از سيستم بانكي خارج شده 

بود. 
در واق��ع اگر اين س��ناريوي كاذب ك��ه افزايش قيمت 
دالر، ناشي از اعمال سياس��ت هاي دولت براي جبران 
نقدينگي و عرض��ه دالر با قيمت باالتر بوده اس��ت را به 
درس��تي كنار بگذاريم و به واقعيت شرايط ارزي كشور 
نگاه كنيم، مي بينيم كه مكانيسم هاي انتقال ارز دولتي 
در رنج و دامنه بس��يار كنترل ش��ده اي در حال باالنس 
كردن و كنترل قيمت هستند و اين شوك هاي شديدا 
صعودي قيمت دالر، ريش��ه فاندامنتال و بنياديني در 
اقتصاد ايران ندارند و ناش��ي از سياس��ت هاي هدفمند 
دولت نيس��تند. محرك هاي ارزي، در بازار آزاد و بخش 
غير دولتي شكل گرفته و تكانه هاي ارزي، در حال حاضر 
غيرقابل كنترل توس��ط بانك مركزي ب��وده و در حال 
به هم ريختن متغير هاي كالن اقتصاد ايران اس��ت. در 
صورت تداوم اين شرايط ارزي، ساختارهاي اقتصاد در 
بخش توليد و صنعت با افزايش هزينه هاي اوليه روبه  رو 
شده و آثار تورمي آن به بخش هاي ديگر اقتصاد منتقل 
مي شود. در بخش واردات كاالهاي تجاري و نهاده هاي 
اوليه دام��ي و... نيز اين ش��وك خود را ب��دون تاخير و 
مس��تقيم به كاالها و مواد غذايي و مواد اوليه و كاالهاي 
اساس��ي منتقل مي كند؛ لذا تنگناهاي معيشتي براي 
اقش��ار با درآمد ثابت و محدود مصرف كنندگان، منجر 
به بحران تقاضا مي شود. اين ش��رايط زمينه ساز ركود 
عميق تر صنعت توليد و بحران تقاضاي ناشي از كاهش 
قدرت خريد مي ش��ود. اين تصوير تلخ از شاخص هاي 
اقتصاد كالن، در واقع ضرورت هم انديش��ي و همگرايي 
تصميم س��ازان و متوليان تج��ارت و ام��ور بين المللي 
اقتصاد اي��ران را ايجاب مي كند ولي اي��ن همگرايي در 
ساختار اقتصاد و تيم دولت دوازدهم محسوس نبوده و 
اين موضوع عدم انسجام دروني سياستگذاري اقتصاد را 

سر در گم كرده است. 
سياست هاي نا پيوسته و گسسته در درون دولت منجر 
به هدايت پول هاي داغ اقتصاد ايران به كانال ارز ش��ده 
است و خروج از اين كانال بسيار زمانبر خواهد بود چرا 
كه انتظارات تورمي و توهم پولي ايجاد شده به گونه اي 
پيش رفته است كه مديريت موجودي و عرضه از دست 
بانك مركزي خارج شده اس��ت و سمت قوي عرضه در 
خارج از دولت قرار گرفته اس��ت كه بس��ياري از آن به 
دولت پنهان ياد مي كنند كه در واقع اين دولت پنهان 
مي تواند يك طبقه خاص درآمدي واس��طه اي باش��د 
كه هدايت شده به انتقال دالرها از س��بد دولت با نرخ 
حمايتي 3700 تومان س��ناريو فروپاشي بخش توليد 
اقتصاد را رقم زده باشد و مي تواند يك هدايت ناخواسته 
س��رمايه هاي س��رگردان آزاد ش��ده از سيستم بانكي 
به كانال س��وداگرانه ارزي باش��د مهم اين است كه در 
شرايط كنوني بخش توليد اقتصاد ايران كه حيات خود 
را از واردات كاالي س��رمايه اي دارد و هزينه هاي ارزي، 
بخش اعظم هزينه ها و قيمت تمام شده آن را تشكيل 
مي دهد و قدرت ص��ادرات و ارزآوري ندارد در يك عدم 
تقارن و باالنس ارزي، با افزايش قيمت ارز يا بايد حذف 
شود يا قدرت داشته باشد قيمت فروش خود در ايران 
را افزايش دهد كه در اين صورت، بايد گفت بقاي توليد 
داخلي در گروي موج تورمي مهار ش��ده اي اس��ت كه 
در نتيجه افزايش شديد نرخ ش��به نقدينگي در ايران، 
هشدارهاي آن از دير باز توس��ط اقتصاددانان به دولت 

داده شده بود. 
در حال حاضر تش��كيل كارگروه بي��ن مجلس و دولت 
و... راه��كار درم��ان اقتص��اد ايران نيس��ت، ب��ا اعمال 
كنترل هاي شديد تر عرضه وضعيت موجودي و عرضه 
و تقاضا و تراز ارزي كشور تغيير نخواهد كرد بلكه دولت 
بايد سياس��ت هاي تازه اي متناسب با ش��رايط دالر در 
قيمت واقعي را ادامه دهد و از ش��رايط پيش آمده براي 
آزاد سازي اقتصاد ايران بهره برده و با عدم مداخله هاي 
كنترلي، سياست هاي مستحكمي را براي واقعي كردن 
قيمت هاي اقتصاد اتخاذ ش��ود. ولي بديهي اس��ت در 
شرايط كنوني با هجمه مبتني بر دانشي غير اقتصادي، 
براي خي��زش دولت ب��راي مقابله با قيم��ت جديد ارز 
و كنترل و مهار ارز ب��ه راه مي افتد و ب��ا هزينه باال براي 
دولت، قيمت هاي بس��ياري از كاال هايي كه در معرض 
تورم شديد قرار دارند اقتصاد بيمار و آسيب پذير تجربه 
كنترل هاي تازه و شرايط دس��توري و كنترلي بيش از 

پيش را تجربه خواهد كرد. 
دانشجوي دكتراي اقتصاد

مثلث گسسته اقتصاد ايران 

سميرا كرمي

  نوسانات ارزي نعمتي اس�ت براي ويژه خواران و معجزه اي براي جبران كسر بودجه، دهه 80 هم به 
سراغ صندوق ذخيره ارزي رفتند كه به طور متقابل بالي جان اقتصاد و معيشت اقتصادي مردم شد.

  كوتاه آمدن دولت در مقابل دلواپس�ان و دالالن ويژه خوار ارزي تحريم و بازرگانان ارز صادراتي نيز 
جاي بحث دارد. تقابل دلواپس�ان با دولت نهم تحت شعار آرمان شفافيت به عنوان پوشش اعتراض 
»مذاكرات برجام« اعتراض علني در پي داشت و دست ويژه خواران ارزي در تحريم رو شد )جنس يك 

دالري را 10 دالر مي خريدند(.
   هنوز امضاي ارز تك نرخي 4200 توماني خشك نشده، افزايش هزينه معيشت زندگي ورق خورد. 
»افزايش قيمت مرغ« به دليل افزايش بهاي خريد دانه ها و به همين ترتيب س�اير اقالم مصرفي كه 
نشان از بي انصافي كسبه بازرگانان دارد زيرا، افزايش قيمت ارز 4200 از روز شنبه بر خريدهاي آتي 

مواد و كاالي وارداتي اثر دارد.
     اگ�ر انصافي مي بود، بايد موج�ودي قبلي را بدون تاثير ناش�ي از افزايش 20 درص�د ارز به فروش 
مي رساند.  متاسفانه بخش عمده كسبه، بازرگانان و... چنين انصافي را ندارند. بنابراين به كمك مصوبه 

دولت، يك شبه از يك ثروت كالن بهره مند شده اند. 

آنچهدراينيادداشتميخوانيد

انتقادهاي علي كريمي از فدراسيون فوتبال تمامي ندارد 
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تحليل نظام عرضه و تقاضاي ارز در قبل و بعد از انقالب

سرگذشتدالر

  عباس   هشي

سخنگوي وزارت بهداشت خبر داد

30 درصد تهراني ها گرفتار اختالل روان هستند 


