هر بامداد در سراسر ایران

دپوی 1000خودرو فاقد استاندارد در گمرکات کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در خصوص نظارت بر واردات خودروهای
چینی به کشور توضیح داد :حدود  1000خودرو به علت فقدان فاکتورهای
استاندارد در بندر و گمرکات کشور دپو شده است.به گزارش ایسنا ،نیره
پیروزبخت گفت :یکی از اولویتهای امسال استاندارد این است که پوشش
استاندارد صرفا مشمول کاالهای شامل استاندارد اجباری نباشد و کلیه کاالهای
مصرفی مردم را شامل شود.

فقرقوانینکسبوکاردرحوزهاستارتآپها

www.aftabeghtesadi.com
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یادداشت

صراف مشهور تهرانی در گفتوگو با آفتاب اقتصادی:

آفتاب اقتصادی -گروه صفحه اول :دالر و وضعیت
ارز کماکان مهمترین خبر اقتصادی ایران است ،همگان
منتظرند که در فرجه باقی مانده تا روز تصمیمگیری در
مــورد برجام (در ایاالت متحــده) میزان موفقیت دولت
دوازدهم در ســاماندهی بــازار ارز تا چه میزان اســت.
پورابراهیمی رئیس اصولگرای کمیسیون اقتصادی مجلس
شــورای اســامی اعالم کرده بود که در عرض چند ماه
قریب به  30میلیارد دالر از کشور خارج شده است .دولت
در اقدامی که مورد تایید کارشناسان قرار گرفت ،اقدام به
تک نرخی کردن ارز کرد .مجموعه اقتصادی دولت تالش
دارند تا با اعالم دالر  4200تومانی بازار را منضبط نماید
و با مدیریت آن خود را برای تخریبهای احتمالی دونالد
ترامپ در اردیبهشت ماه ،آمادهسازد .بدین ترتیب دیگر
در بازار دالری باقی نمیماند که کســی بخواهد آن را از
کشــور خارج نماید .پس از کاهش سود سپرده بانکی با
توجه به آنکه بازار مسکن در رکود بود ،برخی از خواص و
صاحبان سرمایههای سنگین اقدام به خروج ارز از کشور
کردند .حال در اقدامی ســنجیده نهادهای سیاستگذار
سعی دارند تا با ســفت کردن کمربندها به جای اتالف
منابــع ارزی ،ریخت و پاشهای معمول در این زمینه را
به نوعی جمع نمایند .تدوین لیست نیازمندیهای ارزی
از جمله این سیاستها است که اخیرا ً اعالم شده است.
البته مانند هر سیاست درســتی در مرحله اجرا ممکن
است که معایب کوچکی نیز آشکار شود که با نشت گیری
و رفع آنها میتوان انتظار حصول نتایج بهتری را داشت.
از جمله این مسائل میتوان به تفاوت نرخ جهانی طال و
نرخ ملی و همچنین سرنوشت صرافیها اشاره کرد .اینکه
سرنوشــت صرافیها پس از این طرح چه میشود و این
سوال که تعیین نرخ سکه به بازار سپرده میشود و یا آنکه
مراجع دولتی آن را انجام میدهند از جمله سواالتی است
که با محمد بهگو مالک یکی از صرافیهای بزرگ تهران
و همچنین ابراهیم (آیت) محمد ولی رئیس اتحادیه طال،
نقره و سکه در میان گذاشتهایم.
اختالف قیمت جهانی و محلی

ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طال ،جواهر و ســکه
در اینباره به آفتاب اقتصادی میگوید :محدودیتهایی
برای صنف ما اعمال شــده است که البته طبیعی است
زیــرا اگر افراد خارج از مجوزهای قانونی عمل نمایند با

غروب
صرافیها

دل ما صرافها را نگه دارید!

محمدرضا سبزعلیپور

به ما گفتهاند که نه خرید وفروش ارز انجام
دهید ،نه کار حواله جات انجام دهید ،البته
به ما گفتهاند که این یک وضعیت موقت
است ،از چند روز قبل وضعیت به اینگونه
است،البتهاینوضعیتبرایهمهصرافیها
صدق میکند ،یعنی صرافیها دارای مجوز
رســمی .قبل از این به ما دالر سهمیهای
میدادند که پخش میکردیم

آنها برخورد قانونی صــورت میگیرد .این برخورد تنها
از ســوی مراجع قانونی نیســت و خود مــا هم گاهی
اوقات بــا همکارانی که اقدام به فــروش ارز مینمایند
برخــورد میکنیم ،زیــرا این مســئله در حیطه کاری
صنف ما نیســت .محمد ولی همچنیــن افزود :طبیعی
است دوستانی که به ما مراجعه میکنند برای دریافت
مجوز در تمامی موارد هم خودشــان و هم مدارکشان
مورد بررسی قرار میگیرد .البته در روزهای اخیر ما نیز
اقدامات خود را تشدید کردهایم تا به آرامش بازار کمک
بیشتری کنیم.
وی در ادامــه در مــورد قیمت واقعی ســکه و افت و
خیزهای آن گفت :قیمت ســکه بیــش از یک میلیون
و هفتصد هزار تومان اســت که در این بین یک مسئله
مطرح اســت؛ سکه و طال در کشــور ما هم مانند تمام
ممالک دیگر جهان ،تحت تاثیر قیمتهای جهانی است.
به همین خاطر با توجه به نرخ اعالم شده  4200تومانی
که تفاوت معنا داری با نرخ انس جهانی دارد ،باید یک
تعادل و هم آهنگی ایجاد شود تا قیمتها روند منطقی تر
و درســت تری بیابند .به همین خاطر سکه نمیتواند
خــود را تا اندازه آن قیمت دســتوری پایین بکشــد.
بــه صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم باید گفت که طال

و سکه در حال حاضر یک نوسان نصفه و نیمه را شاهد
است که امیدواریم سیاســتهای بانک مرکزی بتواند
این وضع را بهبود بخشــد .وی در مورد میزان افزایش
قیمت انــس جهانی و انعــکاس آن در بــازار داخلی
اظهار داشت :طبیعتا بیاثر نیست زیرا قیمت طال معادل
نرخ انس جهانی اســت ،اما شــرایط کلی اقتصاد ما به
گونه دیگری اســت که تفاوتها را میان قیمت محلی
طال و قیمت جهانی ایجاد کرده است .در بازار جهانی با
توجه به تنشهای جهانی و موشــک پراکنیهای انجام
گرفته علیه سوریه قیمت انس جهانی طال افزایش پیدا
کردهاســت .به صورت کلی فاصله نرخ دستوری سکه و
نرخ واقعی وجود دارد و قابل کتمان نیســت ،هر چند
خوشبختانه این فاصله زیاد نیست و باید سعی کرد این
فاصله را کم کرد.
ً
فعال کار نمیکنیم

محمد بهگو مالک شرکت صرافی یاران (بهگو و شریک)
در مورد وضعیت کلی صرافیها در روزهای اخیر به آفتاب
اقتصــادی گفت :اگر به صورت خالصه بگویم باید عرض
کنــم به ما گفتهاند که نه خرید وفروش ارز انجام دهید،
نه کار حواله جات انجام دهیــد ،البته به ما گفتهاند که

این یک وضعیت موقت اســت ،از چند روز قبل وضعیت
به اینگونه اســت ،البته این وضعیت برای همه صرافیها
صدق میکند ،یعنی صرافیها دارای مجوز رسمی .قبل از
این به ما دالر سهمیهای میدادند که پخش میکردیم.
شــرکت بنده جزو محدود صرافیهایی بود که در زمان
عید که به خیلی از صرافیها دالر نمیدادند ،توانست ارز
بگیرد زیرا به شدت مســائل و ضوابط و بخش نامهها را
رعایت میکردیم ،ما نیز دالرها را به صورت مســافرتی
عرضه میکردیــم .در حال حاضر صرافــی بنده حدود
 25نفــر کارمند دارد که همه نشســتهاند و کار خاصی
انجام نمیدهیم .مانند یک شــیرینی فروشــی که به او
بگویند ،دیگر شــیرینی نفروش .باید خاطرنشان کرد که
ابالغیهای یا نامه خاصی هم به ما ندادهاند ،بلکه با توجه
به خبری کــه ما در تلگرام دیدهایم از خرید و فروش ارز
اجتناب میکنیم .در حال حاضر هم برخی همکاران عمال
در ســاعات اولیه دفاتر خود را تعطیل کردهاند و به خانه
رفته اند .یک مســئله در بین است و آن اینکه با محدود
کردن مجاری مجاز و قانونی مانند صرافیها در واقع بازار
غیر رسمی و داللی امکان ظهور و تقویت مییابد .در حال
حاضر هم مراکزی در شــهر همچون آریاشهر به کانون
جوالن دالالن غیر رســمی بدل شده است که همه نوع
ارزی را خریــد و فروش میکنند ،تماسهای زیادی هم
برای ارز با ما گرفته میشود که ما به خاطر آنکه قادر به
خرید و فروش نیستیم ناچاریم که جواب رد بدهیم .وی
در ادامه اظهار داشــت :امیدواریم که بازار هر چه بیشتر
به ســمت ثبات حرکت کند و تقاضــا داریم که دل ما
صرافیها را هم نگه دارند و اجازه دهند که بازار رســمی
و متشکل ارزی در مقابل بازار غیر رسمی تضعیف نگردد.

نظر پژویان درباره اجرای هدفمندی یارانهها

نمیتوانیم نه ثروتمندان را شناسایی کنیم و نه فقرا را حذف کنیم

میگویند جمشید پژویان تئوریسین هدفمندی یارانهها
بــوده و بنا به گفته وی ،همــواره در کالسهای درس
خود دربــاره آثار وجود یارانههــا و اصالح قیمتهای
نسبی تدریس میکرده است؛ قانونی که پس از گذشت
 7سال و اندی خروجی مناسبی نداشته است .او دلیل
این موضــوع را عدم اجرای درســت هدفمندی یارانه
میداند.آنچه در ادامه میخوانید ،گزیده ای از سخنان
پژویان در گفتوگوی خبرآنالین با اوست.
= در دوران تحریم و در ســال  1392رشد اقتصادی
منفی شد .دلیل آن کامال روشن بود .زمانی که صادرات
نفت به یکســوم رســید ،در نتیجه تولید نفت نیز به
همین ترتیب کاهش یافت .از طرف دیگر ،ارزش ریال
پایین آمد و قیمت دالر ســه برابر شد .در واقع کاهش
درآمد ارزی باعث شــد که واردات که آن زمان حدود
 100میلیارد دالر بود ،به شدت کاهش یابد .از این 100
میلیارد دالر ،نزدیک به  70درصد کاالهای واســطهای
بودند .یعنی کاالهایی که برای بخش خصوصی و تولید
حیاتی بــود .به این ترتیب ،خودبهخــود میزان تولید
واحدهــای تولیدی کاهش یافــت .مجموعه همه این
مسائل باعث شد که رشد اقتصادی منفی شود.
= اما زمانی که تحریمها در سال  93برداشته شد و ما تا
حدودی گشایش صادرات پیدا کردیم ،یک مرتبه رشد
اقتصادی بهبود پیدا کرد .این رشد واقعی نبود ،بلکه ما
داشتیم به گذشته برمیگشــتیم .بعد از آن هم که ما
دیدیم تورم کاهش پیدا کرد ،باز هیچ سیاســتگذاری
خاصی که دولت ضد تورم انجام داده باشد ،اصال وجود
نداشت .ســال  1391زمانی که تحریم اتفاق افتاد ،در
سال  1392شــاهد یک جهش در قیمتها بودیم .در
سال  1392مذاکرات که شروع شد ،در این دوره دیگر

تشدید تحریمها اتفاق نیفتاد ،بلکه مقداری هم گشایش
ایجاد شد .بنابراین ما وقتی سال  1392را با سال 1393
مقایســه کنیم ،تورم  12 ،11درصد میشود .اما وقتی
ســال  1393را با سال  1391مقایسه کنید ،میبینید
تورم باز نزدیک به  30درصد است.
= احمدینژاد از شورا و مرکز ملی رقابت حمایت کامل
میکرد .تقریبا تمام خواستهها و نامههای من را بدون
استثنا تایید میکرد .ولی اینکه من رابطهای داشته باشم
در مــورد سیاســتگذاریهای دولت ،بــه هیچوجه
اینگونه نبود .البته من از زمانی که دوره دکترای اقتصاد
را تدریس میکردم ،در مورد یارانهها و مشکالتی که در
اقتصاد ایران از نظر اصالح قیمتها نسبی وجود دارد ،در
تمام کالسها بحث میکردم .حتی در مورد موانعی که
وجود دارد و اینکه بخش صنعت سرمایهگذاری مجدد
نمیکند و دارد مستهلک میشود نیز بحث میکردم.
در مورد مشکالت قیمتها و اصالح قیمتهای نسبی
به شــدت در کالسهای من بحث میشــد .در مورد
اینکه دولت قیمتهای خود را فریز میکند ،اما تورم
بقیه قیمتها را باال میبرد ،به خصوص در مورد قیمت
حاملهای انرژی دائما بحث میکردم.
= زمانی که دانشــجویان من به وزارت اقتصاد آمدند،
آنها به دلیل اینکه این موضوعات را معقول میدیدند،
به این فکــر افتادند که این بحــث را عملیاتی کنند.
دکتر دانشجعفری اســتارت آن را داشــت میزد ،اما
شــمسالدین حســینی دیگر کامال به ایــن موضوع
اعتقاد داشت.
= ما یارانه را یا به صورت کاالیی میدهیم ،یا نقدی .از
نظر تئوری بهتر است یارانه نقدی بدهیم .یارانه کاالیی
مثل کوپنی بود که داده میشــد .بازارهای سیاهی که

آمارها نشان میدهد

تنخواه بودجه تا اسفند ۹۶تسویه نشد

بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال
 96به  37هزار و  800میلیارد تومان رسیده است که
نسبت به اسفند ماه سال  95به میزان  10هزار و420
میلیارد تومان رشد نشان میدهد.
براســاس ارقام خالصه داراییهــا و بدهیهای بانک
مرکــزی در پایان بهمن ماه ســال  ،96میزان دارایی
خارجی بانک مرکزی  396هزار و  320میلیارد تومان
محاسبه شده است.به گزارش پول نیوز ،میزان بدهی
بخش دولتی به بانک مرکزی  63هزار و  680میلیارد
تومان بوده که ســهم دولت از این بدهیها  37هزار
و  800میلیارد تومان و ســهم شرکتها و موسسات
دولتــی  25هزار و  880میلیارد تومان اســت.بدهی
دولــت به بانک مرکــزی در  11ماه منتهی به بهمن

ماه امســال  38.1درصد افزایش و بدهی شرکتهای
دولتی  14.4درصد کاهش داشته است.افزایش بدهی
دولت به بانک مرکزی در سال جاری نیز از محل اجازه
قانون بودجه برای دریافت تنخواه از این بانک معادل
 3درصد قانون بودجه بوده است .طبق قانون ،دولت تا
پایان همان سال باید تنخواه بودجه را با بانک مرکزی
تسویه کند اما این اتفاق تا پایان یازدهمین ماه سال
مالی دولت انجام نشــده است .در سالهای  92تا 95
هم هر ســال بخشــی از تنخواه بودجه تسویه نشده
است.همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان
بهمن ماه به  116هزار و  710میلیارد تومان رسیده
که نسبت به اسفند ماه سال  95به میزان  17.1درصد
رشد داشته است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :اغلب سازوکارهای مالیاتی و تأمین
اجتماعی مربوط به کسب و کارهای سنتی است و قوانین مشخص و ثابتی
برای کسب کارهای جدید وضع نشده است.حسین سالح ورزی اظهار
کرد :استارت آپها و کسب و کارهای جدید بخش مهمی از سیستمهای
کارآفرینی است که اتاق بازرگانی ایران در چند سال اخیر اهتمام ویژه ای
برای حل مشکالت کسب و کارهای نوپا داشته است.

به وجــود میآمد ،از تصمیمات غلط یارانهای نشــات
میگیرد.آن زمان چارهای نبود که یارانه نقدی پرداخت
شود و چارهای هم نیست.
= اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیاز به یکســری
پیشنیازها داشــت ،مثل اصالح نظام تامین اجتماعی
یا اصالح نظــام بانکی و مالیاتی .اما از کنار همه اینها
بیتفاوت گذشــتند و فقط قانــون هدفمندی یارانهها
اجرا شد.فریاد من هم همین بود .من سالها میگفتم
مالیات مجموع درآمد باید اجرا شود.
= به نظر من ما با تورمی که در این مدت داشــتیم،
مبلغی که برای یارانهها پرداخت میکنند ،نقش زیادی
دیگر ندارد .اشــکال در این اســت که ما نمیتوانیم نه
ثروتمندان را شناسایی کنیم و نه فقرا را حذف کنیم.
= ما یک تئــوری در علم اقتصاد داریم که میگوییم
یارانه دو خطا دارد .یک خطا این اســت که چتری که
پهن میشود ،چتری باشد که افرادی که حقشان نیست
یارانه بگیرند ،به زیر چتر بیایند .خطای بعدی این است
که چتری را پهن کنید که افرادی که مستحق هستند،
زیر چتر بمانند .بهترین یارانه این است که مجموع این
دو خطا را حداقل کند .میشود این خطا را حداقل کرد؛
آن هم با مالیات مجموع درآمد.
= در کل به دلیل ناتوانی ما در شناسایی افراد ،به جایی
رســیدیم که االن یارانه به صورتی تقسیم میشود که
ثروتمندترین فرد نیز آن را میگیرد .مردم باید بفهمند
کــه اگر دولت مالیات مجمــوع درآمد را اجرا میکند،
نمیخواهد طبقه متوســط به پایین را نشــانه بگیرد،
بلکه پولدارها بیشتر مالیات میدهند .اینکه پولدارها
بیشتر مالیات میدهند ،به این معنا نیست که بیشتر از
جیبشان هزینه میکنند ،بلکه هزینههای بیشتر کشور

برای آنهاست .ساختارهای اقتصادی کشور باید اصالح
شود .هیچ سیاست کالنی نیست که بتواند به ساختار
ربط پیدا کند و اصالح کند.
= ما باید سیاستهای اقتصادی را که اصالح ساختار
را به دنبــال دارد ،اجرایی کنیم .باید چالهها را پر کرد
و ســنگها را برداشــت .جای سیاستهای ساختاری
در اقتصاد خرد کجاست؟ اصالح قیمتها نسبی ،یکی
از سیاستهای اساســی برای اصالح ساختار است که
اگر به درســتی اجرا میشــد و به نتیجه میرسید ،در
حال حاضر صنایع شــکوفا میشــدند .ولی نه اینکه
قیمتها را بهگونهای افزایش دهیم که نسبت به تورم
عقب باشیم.

سازمان بنادر:

هنوز گزارشی درباره سانچی منتشر نشده است

معاون ســازمان بنادر و دریانوردی گفت :تمام گمانه
زنیها در مورد حادثه ســانچی نظر شــخصی افراد
است و به هیچ وجه ســازمان بنادر و دریانوردی که
طبق قانون مجلس مرجع رســیدگی به بررسی علل
ســوانح است ،گزارش رسمی در این خصوص منتشر
نکرده است.
هادی حق شناس در گفت و گو با میزان در خصوص
اظهارات یکی از نماینــدگان مجلس مبنی بر مقصر
شناخته شــدن کاپیتان کشتی سانچی بیان کرد :در
خصوص بررســی علل ســوانح که قانون آن مصوب
مجلس شــورای اسالمی است ،اســاس بررسی علل
سوانح مشــارکت همه ذی نفعان اســت که در این
بررسی  ۴کشــور ایران ،پاناما ،چین و هنگ کنگ را

شامل میشود.
وی در ادامــه افزود :تا  ۲۶فروردین ماه ســال جاری
دو جلســه با کشورهای ذی نفع رســما برگزار شده
وجلســه آینده در هفته اول اردیبهشــت ماه برگزار
خواهد شد ،هر چهار کشور متعهد هستند که گزارش
رســمی را همزمان با هم منتشر کنند و تا این لحظه
هیچ گزارشی از سوی هیچ یک از کشورهای ذی نفع
منتشر نشده است.معاون سازمان بنادر و دریانوردی با
بیان اینکه همه گمانه زنیها در مورد حادثه سانچی
نظر شخصی افراد اســت ،تصریح کرد :به هیچ وجه
ســازمان بنادر و دریانوردی کــه طبق قانون مجلس
مرجع رسیدگی به بررسی علل سوانح است ،گزارش
رسمی در این خصوص منتشر نکرده است.

چند ماهی است که التهاب ارزی ،کشور
را فــرا گرفته و این التهاب طی روزهای
اخیر بقدری وسیع شد که به نقطۀ اوج
خود رســید ،بطوریکه نرخ دالر 3700
تومانی در پاییز سال  96به نرخ بیسابقۀ
 6100تومان در اَوایل هفته قبل رسید!
و همه مردم را مات و مبهوت و نســبت
به آینــدۀ کار و زندگی خود نگران کرد.
در طی این چند مــاه ،دولت محترم و
مســئولین بانک مرکزی روزۀ سکوت
گرفتند و چندان اقدام درست و اساسی
جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز انجام
ندادنــد تا اینکه نرخ دالر به مدار 6100
دولتمردان
تومان وارد شــد و در نتیجه
ِ
محترم باالخره طی جلسهای به ریاست
جناب آقای روحانی ،نابسامانیهای ارزی
کشــور را بررسی و نهایتاً در جهت رفع
بحران و تثبیــت بازار ارز ،تصمیماتی را
اتخاذ و مصوبهای را ابالغ نمودند.
بر اســاس دســتورالعمل جدید ستاد
اقتصادی دولت که شــب اول توســط
آقاى جهانگیری از طریق صدا و ســیما
به اطالع عموم رسید ،مقرر گردید تا از
صبح روز  21فروردین ،دالر تک نرخی و
قیمت هر دالر برای مردم و تمام فعاالن
اقتصادی و جهت رفــع همۀ نیازهای
قانونی و اداری آنان ،همچنین نیازهای
خدماتی مسافران ،دانشجویان ،محققین
و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی
خودشــان به ارز نیاز دارنــد ۴ ،هزار و
۲۰۰تومانباشد.
جناب آقای جهانگیری اعالم کردند که از
این پس دولت نرخ  4200تومان برای هر
دالر و  5170تومــان برای هر یورو را به
رسمیت میشناسد و هر نرخ دیگری را
غیرقانونیوقاچاقمیداندوسپسخیلی
صریح و روشن به مردم وعده دادند که نیاز
همه مردم را با نرخ مصوب تأمین خواهیم
کرد ،فلذا مردم دیگر دغدغهای در ارتباط با
نرخ دالر و خرید ارز نداشته باشند!
فردای آن روز نه تنها ارزی به نرخ 4200
تومان فروخته نشــد بلکه آقای سیف
رئیس کل بانک مرکزی اعالم نمودند که
ارز مسافرتی برای کشورهای نزدیک فقط
 500یورو و برای کشورهای دور 1000
دالر به مسافرین فروخته خواهد شد!
سوال مهم و اساسی این است که دولت
محترم چطور حســاب کرده که به این
اعداد و ارقام رسیده است؟ آیا دولتمردان
نرخ ا ِقامت در یک اتاق
معزز نمیدانند که ِ
معمولی آنهم در هتلی درست و حسابی
 5ســتاره در خارج از ایران حداقل 200
الــی  250دالر میباشــد؟ پس یعنی
فقط برای اقامت دو روز به هر مسافر ارز
میفروشند؟بطورمثالاگرکسیبخواهد
حدود یک هفته تا ده روز در ُدبی ا ِقامت
کند طبق تصمیم دولت باید فقط روزی
 50یورو هزینه کند!
ایندرحالیستکهقیمتمسافرخانههای
ســطح پایین ُدبی برای ا ِقامت هر شب
حدود  150الــی  200درهــم ا ِمارات
میباشد یعنی بعبارتی حدود  300هزار
تومان که اگر تقســیم بر  4200بکنیم
میشــود حداقل  70دالر! حال اگر 20
الی  30دالر هم هزینه خورد و خوراک
و هزینه حمل و نقل مسافر ایرانی در ُدبی
باشد ،میشود روزی  100دالر ،یعنی با
این ارزی که دولت محترم به مسافران
ایرانی میفروشد فقط میتوان کمتر از
5روز همانند یک آدم فقیر و ندار در ُدبی
زندگی کرد!
حال اگر مســافرین بخواهند مازا ِد نیاز
ارزی خــود را از بــازار آزاد تهیه کنند
باید دالر را بیــش از نرخ  4200تومان
بخرند ،پس کارشان بنوعی تخلف است
ومیشوندقاچاقچی!
روزهــای  22و  23فروردین نیز نه تنها
ارزی با نرخ  4200به مردم فروخته نشد
بلکه اینبار آقای ســیف در برابر دوربین
سیما ظاهر شد و گفت :ارز مسافرتی با
نرخ مصوب فقط برای یکبار در سال به
هر مسافر فروخته خواهد شد! یعنی مردم
ایرانبرایسفرهایبعدیخودبایدتخلف
کرده و از بازار آزاد ،دالر گرانتر بخرند!
مردم ایران ولی نعمتان دولت میباشند و
به ا ِعتبار رأی همین مردم ،آقای روحانی
رئیس جمهور ایران شده و دولت دوازدهم
را تشــکیل داده اســت ،پس با مردم و
ولینعمتانخویشمحترمانهرفتارکنید.
موارد فوق الذکر بخشــی از تصمیمات
جدید دولت جهت کنترل بازار ارز بوده
است ولیکن موارد دیگری را نیز مصوب
کرده اند کــه در ادامه به ا ِجمال به آنها
میپردازم.
در همین ارتباط باید عرض کنم که به

اعتقادنگارنده،عملکردوتصمیماتدولت
بسیار جالب و قابل تأمل میباشد یا صفر
است یا صد! و حد وسط ندارد!
به یکباره تصمیماتی اَخذ شد که در نوع
خود بی نظیر است ،از جمله:
* واردات کاال بدون انتقال ارز ممنوع!
* فروش حوالههای ارزی فقط توســط
بانکهامجازمیباشد!
* فروش اســنکاس دالر و سایر ارزهای
مجاز خارجی در صرافیها ممنوع!
* و مواردی دیگر....
جلوگیــری از واردات کاالهای خارجی
که تا به امروز بــدون انتقال ارز از خارج
خریــداری و بطور قانونــی و از مبادی
رسمی وارد کشــور میشد ،شاید یک
فایده برای کشــور داشــته باشد اما در
مقابل و در این اقتصاد بیمار ،چندین ضرر
و آسیب جدی به همراه خواهد داشت.
زیرا در ایامی که هنوز تحریمهای پولی
و بانکی بر ســر کشورمان سایه افکنده،
واردات و خرید کاال به شــکل گشایش
اعتبــار اســنادی از برخی کشــورها
امکانپذیرنمیباشد.ازهمینرو،خریدها
و واردات فعاالن اقتصــادی ایران فقط
بصورت خرید نقدی یا بدون انتقال ارز
از آن کشورها میسر میباشد که با این
تصمیم جدید دولت ،یک خود تحریمی
در برابر خودمان ایجاد نموده و دستمان را
از برخی کشورها کوتاه نمودیم!
ضمناً جمعــی از مردم و فعــاالن بازار
با ســرمایۀ اندک خود از کشــورهایی
همچونچینبطورنقدیکاالمیخریدند
و در این رکود اقتصادی ،کسب و کارشان
را میچرخاندند امــا با تصمیم جدید
دولت ،آنان دیگر قادر به خرید نقدی کاال
از خارج نخواهند بود زیرا نه شرکتی دارند
و نه کارت بازرگانی و نه سرمایۀ زیادی که
ارزش گشایش اعتبار از طریق بانکها را
داشته باشد ،پس از این تاریخ به بعد باید
شاهد افزایش نرخ بیکاری و همچنین
رشدمعضالتاجتماعینیزباشیم.گرانی
برخی از کاالهای داخلی و خارجی و رشد
تورم محتمل خواهد بود.
و اما در ارتباط با فروش حوالههای ارزی
باید عرض کنم که تاکنون بخش اعظمی
از این حوالهها در بازار آزاد ارز بین مردم
خرید و فروش میشــده ولیکن نظر به
اینکه غالب صادرکنندگان ایرانی ،ارزهای
حاصل از صادراتشــان را در حسابهای
بانکی خود در کشورهای دیگر نگهداری
میکنند،فلذاتمایلدارندکهارزهایخود
را به باالترین قیمت در ایران بفروشند در
نتیجه نرخ  4200تومان دولت چندان
جذابیتی برایشان ندارد و آنان حوالههای
ارزی خود را در بازار جدید زیر زمینی ارز
به نرخی بسیار باالتر خواهند فروخت که
همین اَمر مجددا ً بحران ارزی را در پی
خواهد داشت.
و امــا درخصوص ممنوعیــت فروش
اسکناسدالروسایرارزهایمجازخارجی
در صرافیها ،ابتدا الزم و ضروری میباشد
تا به این نکته اشــاره کنم که فلســفۀ
وجودی صرافیها یعنی فروشــندگان
ارزهای خارجــی مجاز ،بعبارتی بهتر و
شفاف تر یعنی اینکه مهمترین وظیفۀ
صرافیها ،فروش اسنکاس دالر و سایر
ارزهای مجاز خارجی میباشــد والغیر،
اما با سیاستها و تصمیمات ارزی جدید
دولت که توسط مسئولین بانک مرکزی
اِبالغ گردید یعنی عم ً
ال صرافیها از این
تاریخ به بعد حق انجام هیچ نوع معاملۀ
خُ رد و کالن ارزی را ندارند و معنای این
دستور بانک مرکزی این است که "همۀ
صرافیهایایرانتعطیل"!
تا به امروز در تاریخ ایران سابقه نداشته
که چنیــن دســتوری از جانب بانک
مرکزی صادر شود که دیگر صرافیها نه
میتوانند حوالۀ ارزی معامله کنند و نه
اجازه دارند اسکناس دالر ،یورو و ...را به
مردم بفروشند .اگر قرار است که صرافیها
در فروش خُ رد و کالن ارز محدود باشند
پس چرا دو ســال پیش سرمایۀ آنان و
سپردههایشــان را در نزد بانکها به چند
میلیارد تومان افزایش دادید؟ آیا تصور
میکنید که تصمیمات جدیــد ارزیِ
دولت ،بازار را شــفاف و بحران ارزی را از
بین میبرد و یا اینکه بحران امروز ارز را
به آتش زیر خاکســتر مبدل میکند و
بازار آزاد ارز دیگری را بصورت زیر زمینی
تشکیلمیدهد؟
در کل بایــد اذعــان کرد کــه دولت
دوازدهم با اتخاذ سیاستها و تصمیمات
جالــب و بینظیر ارزی خــود ،نه تنها
اِبهامات را بیشــتر کــرده بلکه غروب
صرافیها را نیز رقم زده است که نهایتاً
اعمال این سیاســتها عواقب خوب و
مثبتی برای دولت و برای ایران و ایرانی
در پی نخواهد داشت و بی اعتمادی بین
مردم و دولتمردان را روز به روز افزایش
خواهد داد.

