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اخباربانک
یادداشت

آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه
بورس ،بانک و بیمه

یازدهمین نمایشــگاه بورس ،بانک و بیمه از
دیروز با حضور  ۳۹۲شرکت در بیش از  ۳۰هزار
متر مربع در تهران آغاز میشود.
به گزارش همبستگی ،یاسر فالح ،مدیرعامل
شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس از برگزاری
یازدهمین نمایشــگاه بینالمللی بورس بانک و
بیمه از امروز دوشنبه  ۲۷ام فرودین ماه خبر داد
و گفت :این نمایشگاه با حضور  ۳۹۲شرکت در
بیش از  ۳۰هزار متر مربع در تهران آغاز میشود.
وی بــا اشــاره بــه ماموریــت شــرکت
اطالعرســانی و خدمــات بورس در راســتای
آموزش و فرهنگســازی ،اطالع رسانی و ارائه
خدماترســانی به بــازار ســرمایه ،گفت :این
شرکت در تاالر فرهنگ اقدام به مرور تاریخچه
بازار سرمایه نموده و عالوه بر آن جهت آشنایی
عمومسرمایهگذارانبازارسرمایه ۱۴اینفوگرافی
با محوریت آشــنایی با بورسها و بازارها را تهیه
نمودهاست.
این مقام مســئول افزود :در این نمایشــگاه
جهت آشــنایی بــا بورسهای مطــرح دنیا و
کشــور ،فیلمهایی  ۳۶۰درجهای تهیه شده که
با دستگاههای مخصوص  vrboxقابل مشاهده
خواهدبود.
فالح با بیان اینکه شــرکت اطالعرســانی
و خدمات بورس بــه عنوان مرجــع آموزش و
فرهنگسازی حوزه بازار ســرمایه در راستای
مأموریتهای محوله ،آموزش از ســنین پایه را
ســرلوحه فعالیتهای خود قــرار داده ،گفت:
این شــرکت در حوزه کودک و نوجوان اقدام به
برپایی غرفهای مخصوص آنهــا کرده که در ۴
بخش سالن سینما ،معرفی بورس ،بانک و بیمه،
اســتعداد یابی و آتلیه عکس بازار سرمایه ایران
آموزش داده میشود.
وی ششمین دوره گرامی داشت پیشکوستان
بازار سرمایه با حضور افراد باسابقه و پیشکوست
را از دیگر اقدامها در طول برگزاری نمایشــگاه
بورس اعالم کرد و گفت :این شرکت هم چنین
ساالنه با موسسات ،سازمانها ،مراکز دانشگاهی
اقدام به امضای تفاهمنامههایی میکند که سه
مورد از آنها در یازدهمین نمایشگاه بینالمللی
بورس ،بانک و بیمه رو نمایی میشود .عمده این
تفاهم نامهها در راستای گسترش فرهنگ بازار
سرمایه بوده و دو تفاهم نامه پس از امضا از همان
دوره نمایشــگاه عملیاتی میشود و نتایج آن به
اطالع عموم میرسد.

قدردانی نماینده ولی فقیه استان
گلستان از بانک شهر

نماینده ولی فقیه در اســتان گلســتان و
امام جمعه شــهر گرگان از اقدامات بانک شهر
جهت افزایش رفاه حال مردم در سراسر کشور
قدردانی کرد.
به گزارش همبســتگی ،آیت اهلل سید کاظم
نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان،
امامجمعهشهرگرگانونمایندهمجلسخبرگان
رهبری در دیدار با رئیس سرپرستی منطقه ۵این
بانک ،با بیان اینکه امروز مسئولیت سنگینی در
اقتصاد کشورها بر عهده بانکها قرار دارد ،گفت:
چنانچه سیاســت کلی بانکهــا واقعا درجهت
پیشــرفت کشــور چه در بخش صنعت و چه در
بخش کشاورزی باشد و در عمل هم دیده و انجام
شود،اعتمادبیشتریازسویمردمجلبمیشود.
امام جمعه شهرگرگان افزود :سرمایه گذاری
از سوی مردم زمانی صورت میگیرد که اعتماد
کنند و این مهم ،در شــرایط حســاس کنونی
نیازمنداستمراروافزایشتالشهاست.
آیتاهلل نورمفیدی در ادامه پس از شــنیدن
گزارشــی از فعالیتهای گسترده بانک شهر در
سطح کشور ،با اشــاره به اهمیت این فعالیتها
خاطر نشان کرد :وظایف ذاتی این بانک در امور
عمران و آبادانی و مدیریت شهری ،افزایش رفاه
حال مردم و سایر بخشها ،گامی در جهت تامین
نیازهای عمومی جامعه و قابل قدردانی است.

ارز صرافيها قطع شد

از اين پس ،صــدور حوالــه ارزي خارج از
شبکه بانکي ،ممنوع خواهد بود و بانکها ملزم
به خريد اســکناس خرد هســتند و صرافيها
نميتوانند خريد و فروش اسکناس انجام دهند.
به گزارش همبســتگی ،معــاون ارزی بانک
مرکزی،مهمترینموضوعدربازارارزراجلوگیری
از خروج ســرمایه و تامین مالی قاچاق دانست و
گفت :در حال حاضر تراز ارزی کشــور ما بسیار
مطلوب اســت و هیچ گونه مشــکلی در تامین
نیازهای کشور نداریم ،اما نباید شرایط به گونهای
باشدکهمنجربهخروجسرمایهازکشورشود.
سید احمد عراقچی با اشاره به اینکه در پی
تصمیم اخیر ستاد اقتصادی دولت ،تجارت از
حالت بی نظمیخارج میشــود ،گفت :فرآیند
واردات بدون ثبت ســفارش براساس مصوبه
هیات دولت ،ممنــوع اعالم شــده و هرگونه
واردات کــه نیاز به تخصیــص ارز دارد با ثبت
سفارش انجام میشود.
معــاون ارزی بانک مرکزی با اشــاره به نحوه
عمل درخصــوص ارز صادرکننــدگان ،گفت:
صادرکننــدگان میتوانند ارز خــود را از طریق
سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافیهای مجاز
بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز
کشورمیرسد.

تامین ارز دولتی برای واردات محصوالت کشاورزی
در حالیکــه نوســانات ارزی اخیــر نگرانیهایــی بــرای
تولیدکنندگان و تاجران بخش کشاورزی به وجود آورد ،معاون
وزیر کشــاورزی اعالم کرد که ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانی برای
کاالهای اساســی که پیش از این ارز مبادلهای داشــتند تامین
میشــود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشــور به
منابع ارزی فشــار میآوردند ،نمیتوانند این کار را ادامه دهند.
به گزارش ایســنا ،طی ماههای گذشته نوسانات بیسابقهای در
بازار ارز به وجود آمد که سرانجام این موضوعات ساماندهی شد
و دالر تک نرخی و  ۴۲۰۰تومان از ســوی دولت اعالم شــد اما
نگرانیهایی برای بخش کشــاورزی از تولیدکنندگان تا مصرف

کنندگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان این بخش ایجاد کرد
که اســحاق جهانگیری ،معاون اول رییــس جمهور ،اعالم کرد
که نرخ ارز برای همه کســانی که به صورت قانونــی به آن نیاز
دارند از جمله دانشــجویان ،تولیدکننــدگان ،صادرکنندگان،
واردکنندگان و مسافران به قیمت  ۴۲۰۰تومان تامین میشود و
هر کسی آن را گران بفروشد مشمول قاچاق شده و با او برخورد
خواهد شد.
در ایــن زمینه علی اکبــر مهرفرد ،معاون توســعه بازرگانی
و صنایع وزارت جهاد کشــاورزی ،به ایســنا اینگونه توضیح داد
که براســاس تصمیم اخیر دولت نرخ دالر بــرای فعاالن بخش
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کشاورزی  ۴۲۰۰تومان خواهد بود و هر کسی بخواهد نسبت به
واردات کاالیی اقدام کند برایش با این قیمت قابل تامین اســت.
وی افزود :از سوی دیگر برای کنترل بازار کاالهای اساسی بخش
کشاورزی مقرر شد ضمن تامین ارز دولتی  ۴۲۰۰به آن دسته از
کاالهایی که بیش از این نرخ ارز مبادلهای داشتهاند مابهالتفاوت
نیز پرداخت شود ،به این معنی که اگر به عنوان مثال کاالیی نرخ
ارز مبادلهای  ۳۸۰۰تومان بوده ضمن تامین دالر  ۴۲۰۰تومانی
 ۴۰۰تومان مابهالتفاوت نیز دریافت میکند.
معاون توســعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه
داد :برخی از کاالهای اساسی پیش از نوسانات اساسی ،نرخ ارزشان
آزاد شده بود که میتوان به محصولی مانند برنج اشاره کرد .با توجه
به اینکه طی ماههای اخیر نرخ ارز برای این محصول اساسی آزاد
شــده و به قیمت حدود  ۴۷۰۰تا بیش از  ۵۰۰۰تومان رسیده بود،

سیاست ارزی اخیر دولت مبنی بر تامین دالر  ۴۲۰۰تومانی باعث
میشود که نرخ واردات برنج کاهش پیدا کند و بنابراین باید قیمت
این محصول در بازار داخلی نیز در مقایســه با ماههای گذشته به
همیننسبتکاهشپیداکند.
مهرفرد تصریح کرد :این سیاســتگذاری دولت در راستای
شــفافیت در بازار ارزی صورت گرفته به گونهای که پیش از این
برخی اقــدام به قاچاق برخی محصوالت ماننــد لوازم خانگی و
حتی برخی از محصوالت کشاورزی میکردند و برخی دیگر نیز
برای خرید خانه سرمای ه گذاری ،خرید تجهیزات و غیره اقدام به
خروج ارز از کشور میکردند که به منابع ارزی فشار وارد میکرد
و آنها دیگــر نمیتوانند این کار را انجام دهنــد؛ بنابراین تولید
کنندگان ،صادر کننــدگان و وارد کنندگان به هیچ وجه نگران
تامین ارز برای انجام فعالیتهایشان نباشند.

آذریجهرمی:

وزارت ارتباطات مرجعفیلترینگنیست

بحثهای گســترده در فضای مجازی طی چند
هفته گذشته درباره فیلترینگ شبکههای اجتماعی و
درصدرآنهاتلگرام،باعثشدتاباالخرهوزیرارتباطات
و فناوری اطالعات در این باره توضیحاتی ارائه دهد.
شدت گرفتن مباحث و برخی نگرانیها در فضای
مجازیدربارهفیلترینگشبکههایاجتماعیخارجی
و مخصوصا تلگرام از صحبتهای رئیس کمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمی
آغاز شد که تاکید کرد ممکن است تعداد مشترکین
سروش ۳میلیونباشدوتعدادمشترکینتلگرامچهل
میلیون اما این تعداد سرریز میشوند و وقتی تلگرام از
مدارخارج شد ،مردمبه یک سامانه ملیرویمیآورند.
او ایــن را هم گفت کــه در رابطه بــا نگرانیهایی که
رســانههای بیگانه بیشــتر به آن دامن میزنند که
سامانههایداخلیایمننیستیامسائلیازایندست،
به لحاظ بسترسازی فنی و سالم بودن محیط آن ،کار
گستردهایدارد،صورتمیگیرد.
عال الدین بروجــردی همچنین تصریح کرده بود
که این تصمیم اتخاذ شــده که تلگرام جای خود را به
یک سامانه ملی بدهد و فکر میکنم حداکثر تا پایان
ماه جاری (فروردین ماه) این اتفاق خواهد افتاد .بعد از
ایناظهارنظرهابودکهچندشبکهاجتماعیپیامرسان
داخلی که صدر آنها«ســروش» قرار داشت ،بسیار
برجسته و به عنوان جایگزین تلگرام مورد تاکید قرار
گرفتند .در واکنش به این اخبار و برای رفعنگرانیهای
مردم بود که رئیس جمهــوری در دیدار عیدانه خود
که در پایان تعطیالت برگزار شــد ،بر ایجاد و تقویت
پیامرسانهایداخلیتصریحوهمزمانتأکیدکردکه
اینمهمبهمعنایفیلترکردنمواردمشابهنیستبلکه
بایدباهدفازبینبردنانحصارباشد.
مطابق خبری که پایگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری از دیدار عیدانه جمعی از وزرا ،اســتانداران،
نمایندگان و مدیران دســتگاههای اجرایی با رئیس
جمهوری منتشر کرد ،حجتاالسالم حسن روحانی
داشتن پیامرســانهای ایرانی ،توانمند ،امن و ارزان
که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند ،باعث
افتخار همگان خواند و تأکید کرد که «هدف از ایجاد
و تقویــت نرمافزارها و پیامرســانهای داخلی فیلتر
یا مسدود کردن دسترسیها نباید باشد ،بلکه باید با
هدفرفعانحصاردرپیامرسانهاانجامشود».

فضای مجازی و نیز سیاســت حمایتی عادالنه برای
توســعهدهندگان داخلی بویــژه در نحوه تبلیغات با
استفاده از ظرفیتهای ملی الزم است در دستور کار
قرار گیرد .او در پایان گفت که به عنوان وزیر ارتباطات،
تاکنون تالش زیــادی برای جلوگیری از نقض حریم
خصوصی کاربران در اپراتورهــای ارتباطی کردهام و
اگر قانون اختیارات الزم را به وزارت ارتباطات بدهد،
بــرای صیانت از حریم خصوصــی در فضای مجازی
نیز تــاش الزم را خواهم کرد .همچنین برای اصالح
مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رایگیری آنالین
انسداد ســایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث
برخوردهای سلیقهای با ســایتهای اینترنتی است،
تالشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه الزم را نداشته اما
بهاینتالشکهالزمهرشدظرفیتهایبومینیزهست
ادامهخواهیمداد.

کشورهاوجوددارد.
توضیح دوباره آذری جهرمی
آذری جهرمی همچنین به این نکته اشــاره کرد
علیرغم اظهارنظرهای پراکنده محمدجواد آذری
جهرمی در مــورد فیلترینگ تلگــرام ،او اما این بار با که « انسداد ســرویسهای بین المللی صرفا با هدف
انتشار پیامی مفصل در صفحه اینستاگرام خود با بیان تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند
بهضدهدفتبدیلشود.شرکتهای
اینکه مخاطبان زیادی در
وزارت ارتباطــات مرجع کســب و کار نوپا در کشور نیز بر
این صفحه (اینســتاگرام)،
همواره سواالت و اعتراضات تصویــب و تصمیم پاالیش همین موضوع تاکید دارند .عالوه
زیــادی را در خصــوص (فیلترینــگ) یــا رفع آن بر این یکــی از آثار فضای مجازی،
ظهــور رســانههای نوین اســت
فیلترینگ یا عدم انجام آن
نیست ،بلکه بر اساس مصوبه
که کشــورهای مختلــف ،ضمن
ابراز میکنند ،توضیحاتی
را ارائه کرده و گفته اســت مجلسشورایاسالمیوبنابر بهرهبرداری از آنها ،برای استفاده
کــه «وزارت ارتباطــات قانون ملزم به اجرای مصوبات از این تکنولوژی سیاســتگذاری
مرجع تصویــب و تصمیم کمیته ها و شوراهای مشخص و تنظیــم قانون کردهانــد .تا این
پاالیــش (فیلترینــگ) یا شــده در این حوزه و احکام سیاست یا قانون در کشور موجود
نباشــد ،دو قطبی توسعه یا فیلتر
رفــع آن نیســت ،بلکه بر قضاییاست
رسانههای نوین همچنان به عنوان
اســاس مصوبــه مجلس
شورای اسالمی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات یکچالشوجودخواهدداشت».
به نوشــته او ،سیاست مصوب کشــور در شورای
کمیته ها و شوراهای مشخص شــده در این حوزه و
احکام قضایی اســت ».به نوشته او ،پاالیش صفحات عالی فضای مجازی بر توســعه پیامرسانهای بومی
غیراخالقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم ،در ســایر قرار گرفته اســت ،در کنار تقویت ساختار فنی آنها،
کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص رفع برخی شــبهات و صیانــت از حریم خصوصی با
نظام قانونی تصویب شده که رعایت میشود .عالوه بر تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری
آن سیاستهایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف و نیــز اصالح مصادیــق مجرمانه بــرای جلوگیری
برای حفاظت از کالن دادهها و یا رعایت الزامات قانونی از برخوردهای ســلیقهای با فعــاالن و فعالیتهای

شورایعالیتصمیمگیرندهنهاییاست
از ســوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
پیش از ایــن و در جریان ناآرامیهای دی ماه ســال
گذشــته با ارســال توییتی در صفحه توییتر خود به
خبریمبنیبرفیلترینگدائمیشبکههایاجتماعی
که بر اساس شــایعات منتشر شده بود واکنش نشان
داد و نوشت :شایعههایی که درخصوص قطع دائمی
شبکههای اجتماعی مطرح میشود صحت ندارد و به
نظر میرسد هدف آنها ایجاد نارضایتیهای اجتماعی
وبدبینیعمومیاست.
در مورد فیلترینــگ تلگرام نیــز رییس کمیته
ارتباطات مجلــس در واکنش به اظهــارات رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به
وابسته بودن بسیاری از کسب و کارها به تلگرام اشاره
کرده و گفته بود :بنابر گزارشهای رســمی کســب
و کارهــای مبتنی بر شــبکههای اجتماعی موجب
اشتغالزایی بخش زیادی از جوانان بیکار شده و فیلتر
آنهاتبعاتاقتصادیواجتماعینامناسبیدارد،البته
توجه به مســائل امنیتی نیز برای نظام بسیار حیاتی
و مهم اســت و باید با در نظــر گرفتن جمیع جهات
تصمیمگیری کرد .نماینده مردم سبزوار در مجلس
همچنین تاکید کرده بود :شورای عالی فضای مجازی
تصمیمگیر نهایی برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و
سایرشبکههایاجتماعیاست.

اسحاقجهانگیری:

بانکها برای جذب ارز از جامعه برنامهریزیکنند
 Pشافعی :دولت هنوز از شوکهای اقتصاد درس نگرفته است

 :اســحاق جهانگیری در ادامه جلسات ســتاد اقتصادی برای
ســاماندهی بازار ارز کشور گفت :تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز
کاالهای اساســی و نیز داروهای مورد نیاز در ســریع ترین زمان الزم تامین
خواهد شــد تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود .این
مهمترین بحث در جلسه اخیر بررسی مسائل اقتصادی در راستای کنترل
بازارهای داخلی بود .البته جهانگیری در این جلســه اطمینان داده اســت
که دولت با مردم همراهی خواهد کــرد و در عین حال نیز مقررات مطلوبی
برای جذب این منابع تنظیم شــده است و بانک ها باید در فضای رسانه ای و
اطالعرســانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه
برنامهریزیهای الزم را انجام دهند .در این جلســه که وزاری اقتصاد و دارایی،
صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،نفت ،امور خارجه و کشور و روسای
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهور
حضور داشتند آخرین وضعیت و تحوالت بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت .رییس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه
دستگاههادرکمکبهاینبانکبهمنظورسامانبخشیدنبهنظامارزیکشور
گفت:خوشبختانهپایهریزینظامجدیدارزیکشوربهخوبیدرابعادمختلف
در حال انجام است و بانک مرکزی در جلسات با گروه ها و بنگاه های اقتصادی
و مالی بدنبال اخذ پیشــنهادات و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات
ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و
نیز ایجاد شــفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است .موضوع ارتباط ارز با
تقویت صادرات  ،مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان ،مقابله با
بازار سیاه ارز ،تعامل با صرافی ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات
مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ و مقرر
شدجزییاتمصوباتجلسهازطریقبانکمرکزیاطالعرسانیشود.
دولت هنوز درس عبرت نگرفته است
درهمینحالنیزروزگذشتهجلسهپارلمانبخشخصوصیکشورتحت
تاثیرقیمتارزونوساناتآنمتشنجبرگزارشدوبهطوریکهاکثرنمایندگان
با اعالم نارضایتی از این وضع تک نرخی کردن ارز را امر خوبی میدانستند اما
بااستفادهاززورودستورالعملعمرآنراکوتاهارزیابیمیکردند.غالمحسین
شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در صحبتهای خود با انتقاد از وضعیت
فعلی نرخ ارز گفت :فعاالن اقتصادی ایران دیگر به این شوکهای اقتصادی
عادت کردهاند و این چندمین شوکی است که دارند پشت سر میگذارند اما
متاســفانه دولت هنوز از این وضعیت و این اتفاقات درس نگرفته است .این
نکته را یادآور شوم که در اینجا فعاالن بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هیچ

مشارکتی نداشتند و فقط بازیگر بودند .وی با اشاره به حمایت از کاالی ایرانی
گفت :در بیست سال اخیر رهبر انقالب هر سال نامگذاری خاصی داشتند که
بیشــتر آنها اقتصادی بودند و به درستی امسال را نیز سال حمایت از کاالی
ایرانی بیان کردند اما متاســفانه با وجود مانور خوب رسانهها روی این شعار
منتظریم تا کارهای مثبت را ببینیم که یکی از آنها بهبود وضعیت کســب و
کار است .وی ادامه داد :وجود عدهای از ذینفعان صاحب قدرت که منافع آنها
پیوندیبامنافعملیکشورنداردمزیدبرعلتشدهکهتوانحرکتراازکشور
گرفته اســت به طوری که اقدامات مخرب آنها در کشور خسارات و لطمات
زیادی به بار آورده اســت .ما چارهای جز هماهنگی خود با تحوالت جهانی
نداریموبایدهمگامباآنهابهدنبالخلقموقعیتباشیم.

 ۱۲۰هزار میلیارد نصیب دولت شد
درهمینحالنیزروزگذشتهمهردادالهوتیدرموردسیاستهایجدید
ارزی گفت :البته به نظر بنده سیاست جدیدی اتفاق نیفتاده ،بلکه مدیریت
عرضــه و تقاضا صورت گرفته اســت .پیش از این برخالف ســمت عرضه،
مدیریتی در سمت تقاضا مشاهده نمیشد که تصمیمات جدید در راستای
آن است .وی ادامه داد :نرخ ارز باید توسط همین نیروهای عرضه و تقاضا در
بازارتعیینشودودراینمیانوظیفهبانکمرکزیمدیریتوایجادتعادلبین
عرضه و تقاضا است .برای نمونه اگر قیمت ارز پایین است مکلف به خرید ارز و
در صورت باال رفتن نرخ ارز باید با تزریق ارز بازار را متعادل کند البته نوسانات
پنج-شــش درصدی در اقتصاد عادی است .این نماینده مجلس با اشاره به
منابع و مصارف ارز گفت :ما تقریبا  ۵۰میلیارد دالر صادرات نفتی داریم که با
احتسابهمینمیزانصادراتغیرنفتی،ارزآوریکشورتقریبا ۱۰۰میلیارد
دالر است .درحالی که واردات کاالیی ما ۵۴میلیارد دالر ،تقاضا
برای خدمات مانند مســافرت نیز تقریبا ۲۵
میلیارد دالر است و  ۲۰میلیارد دالرهم
برای قاچاق اســت که دولت پیش
از ایــن ادعا میکرد ایــن رقم را به
 12/5میلیارد کاهش داده است،
در مجموع تقریبا سمت تقاضا هم
 ۱۰۰میلیارد دالر است .وی ادامه
داد :با ارقام موجود ،تقاضا و عرضه
ارز باید در تعادل باشند در حالیکه
این ظاهر ماجرا اســت و در باطن
آن اتفاقاتی افتاده اســت که بانک

مرکزی نسبت به انها سهل انگاری داشته ،به عبارت دیگر خود را به خواب
زده بود .وی در توضیح این اتفاقات گفت :موضوع مهم در این مورد دسترسی
دولتبهمنابعارزیاستواینکهدولتتاچهمیزانتوانستهاز ۵۰میلیارددالر
صادرات غیرنفتی را وارد کشور کند .برای نمونه ،ما بیشترین صادرات نفت
را به هند و چین داریم که این کشــورها از پرداخت ارز در قبال آن خودداری
میکنند و در مقابل آن ،واردکننده به ارزش ریال داده شــده ،از چین و هند
کاال وارد میکند که واردات کاالهای بنجل و نیز بیمورد مانند ســنگ قبر و
خالل دندان به همین دلیل است .الهوتی افزود :این اتفاقات عالوه بر اینکه
کمرتولیدکشورراشکستهاستازورودارزبهکشورنیزجلوگیریکردهاست
که تاثیر آن بر سمت عرضه و منابع ارزی بانک مرکزی قابل توضیح است .وی
افزایش نرخ ارز را سناریوی دولت دانست و گفت :البته خود دولت هم تمایل
داشت نرخ دالر به زیر ۵هزار تومان افزایش یابد و تقریبا هم موفق شده است.
در توضیح این ادعا باید در نظر داشت که ما تقریبا روزانه  ۲.۸میلیون بشکه
صادرات نفت و میعانات داریم که در
بودجه با دالر  ۳۵۰۰تومانی
محاسبه شده است .وی
ادامــه داد :بــا در نظر
گرفتن ایــن موضوع و
اختالف قیمت تقریبا
 ۱۵۰۰تومانی متوجه
میشــویم تقریبا ۱۲۰
هزار میلیارد تومان سود
بدون هیــچ گونه اقدامی،
نصیبدولتشدهاست.

چهره

اقتصاد ،توصیه اخالقی نمی پذیرد

یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که
تصمیم دولت برای یکســان ســازی نــرخ ارز ،
تصمیمی راهبردی و دقیق است و میتوان انتظار
داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت
دالر نیز به سمت واقعی شدن میل کند.
به گــزارش خبرآنالین ،هادی حقشــناس با
تاکید بر اینکه تحوالت بازار ارز باید از دو منظر مورد
بررسیقرارگیرد،گفت:واقعیتاینجاستکهارزدر
تمامی کشورها متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی
تعیین قیمت می شود ،اما اگر دولت اجازه تعدیل
نرخ ارز متناسب با تورم سال های  1393تا 1396
را مــی داد ،امکان جهش یک بــاره قیمت ارز در
ماههای پایانی سال گذشــته و امسال از میان می
رفت .وی یکسان ســازی نرخ ارز را مطالبه مهم
اقتصاد از دولت دانست و گفت :هر چند میتوان بر
سر واقعی بودن یا نبودن نرخ  4200تومان برای هر
دالر بحث کرد ،اما الزم است دقت کنیم که رفتار
دولت در یکسان ســازی نرخ ارز رفتاری درست و
راهبردی بود و با هــر منطق اقتصادی می توان بر
صحتاینتصمیمتاکیدنمود.
حق شناس با اشــاره به اینکه وقتی اصل ماجرا
یعنی یکسان ســازی نرخ ارز از نظر اقتصادی مهر
تایید می گیرد می توان بر فرعیات بحث کرد ،ادامه
داد :به عنوان مثال در این شرایط یکسان سازی
نرخ ارز مبنایی برای عمل دولت در ســال های
آینده خواهد بود .حال می توان انتظار داشت که
با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دالر نیز
به سمت واقعی شــدن میل کند .ارز چند نرخی
خود عامل ایجاد رانت و فســاد در اقتصاد است
و اتفاقا همین بســتر زمینه ظهــور دالالن را در
اقتصاد فراهم میکند.
حق شناس در توضیح این مطلب افزود :داللی و
رانتخواریبهلحاظاخالقیامریمذموموناپسند
اســت ،اما باید به این نکته توجه کــرد که این امر
اخالقی ناپسند به دلیل نبود سیاستهای شفاف
 ،در جامعــه رواج می یابــد .از این رو می بینیم که
عدهای با سوء استفاده از موقعیت ،در قامت صرافان
بی مجوز و غیر مجاز یا حتــی صرافان با مجوز اما
بدون پایبندی به قانون بر موج ســوار میشوند و
اقتصادکشورراتحتفشارقرارمیدهند.
این کارشــناس اقتصادی اضافــه کرد :وقتی
سیاســت ها خود زمینه را برای ظهور این دست
افراد فراهم می کند ،نمی توان توقع داشت که افراد
صرفا به دلیل پایبندی به آموزه های اخالقی دست
از تنش آفرینی بردارند .ماهیــت اقتصاد توصیه
اخالقی نمی پذیرد از ایــن رو بیش از آنکه نقش
آفرینی صرافان غیر مجــاز و دالالن در این عرصه
مهم باشد ،شکل سیاستگذاری اهمیت دارد چرا
که با از بین رفتن بســتر رانت ،این ها دیگر مجالی
برای بروز و ظهور نمی یابند.
حق شــناس گفت :دولت و بانک مرکزی سال
قبل با جدیت به ســاماندهی موسســات مالی و
اعتبــاری غیر مجــاز ورود کردند و البتــه از این
ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند اما نتیجه
بیتردید شفاف شــدن وضعیت بازار پولی کشور
است .حاال نیز با ساماندهی صرافی های غیر مجاز
الزم است ســاماندهی بازار ارزی را در دستور کار
قرار دهــد .او چنین نتیجه گیری کرد :در این بازار
حذف ارز چند نرخــی از بهترین تصمیمات بوده
است و گفت :در شــرایط اخیر دولت رانت موجود
در این بازار را هدف گرفت اما الزم اســت با تعدیل
نرخ دالر و نظارت دقیق بر بازار مانع از شکل گیری
دوباره این فضا شــود.اگر یکسان سازی نرخ ارز در
ســال  1395اتفاق می افتاد ،بازار ارز نمیتوانست
ن را در مضیقه ای جدی قرار دهد.
اقتصاد ایرا 
او با اشــاره به اینکه صف هــای طویل مقابل
صرافی ها خود نشــان از بی اعتماد شدن مردم به
آینده اقتصاد داشــت ،گفت :از میان کســانی که
مقابل صرافی صف می کشــیدند تنها  10درصد
خریدار واقعی بودند و بقیه با هدف سرمایه گذاری
به این بازار هجــوم برده بودند .این کارشــناس
اقتصادی پیش بینی کرد در ماههای پیش رو نتایج
سیاست یکسان سازی نرخ ارز با بازگشت آرامش
به بازار آشــکار می شود .حقشناس گفت :به نظر
میرسد کســانی که در قیمت های باال دست به
خرید دالر زدند و حتی کسانی که با شرایط کنونی
به منظور سرمایه گذاری وارد بازار ارز می شوند با
زیانهنگفتیروبروخواهندشد.

