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اقتصادی

مجموع معامالت خرید ارز بابت واردات و فروش ارز صادراتی در سامانه «نیما»
به دو میلیارد و  ۱۱۳میلیون یورو رسید .به گزارش ایبِنا ،مجموع تامین ارز برای واردات از
تاریخ  ١٦مرداد تا  ۱۷شهریوردر سامانه «نیما» به یک میلیارد و  ۲۴میلیون یورو رسید.
همچنین مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ  ١٦مرداد تا  ۱۷شهریور در این
سامانه به یک میلیارد و  ۸۹میلیون یورو رسید.

کل اگر طبیب بودی...

« ...روند امور در عرصه اقتصادی کشــور
طبیعی نیست و شواهد و قرائن موجود از
حضور یک جریــان مرموز در این عرصه
حکایــت میکند که نقش ســتون پنجم
دشمن را در جنگ اقتصادی حریف علیه
ایران اســامی بر عهده دارد .این احتمال
از آنجا قــوت میگیرد که بســیاری از
مشــکالت اقتصادی پیشرو ،راه حلهای
مشخص اقتصادی دارند ولی نه فقط به این
راهکارها توجهی نمیشود بلکه اقداماتی
صورت میپذیرد که به وضوح از تالش
برای تخریب عمدی عرصه اقتصادی کشور
و ایجاد تنگی در معیشــت مردم حکایت
میکند».

گزاره فوق بخشــی از یادداشت حسین
شریعتمداری در تاریخ دوازدهم ماه جاری
اســت .این گزاره از آنجا برایم جالب آمد
که مدیر مسئول روزنامه کیهان تاکید کرده
که مشکالت فعلی اقتصادی راه حلهای
مشخص دارد .یعنی به عقیده شریعتمداری
راه برون رفت از گرفتاریهای اخیر ساده
است اما نمیخواهند .فلذا به نظر میرسد
مدیرمســئول کیهان به همراه دوستانشان
نسخه شفابخش مشکالت جاری را دارند
اما به دلیل در حاشیه قرار گرفتن(!) امکان
اجرایــی کردن آنها را ندارند .فکر میکنم
معنی ساده گزاره باال همین باشد که عرض
شــد؛ هر چند مثل همیشه رسانه نخست
اصولگرایان از پشت پردهها نیز سخن گفته
است.
اگر بر فرض مثال سعید حجاریان ،مصطفی
تــاجزاده ،عبداهلل رمضــانزاده ،فیضاهلل
عربسرخی ،محسن میردامادی و ...چنین
مینگاشتند میشد به آنان حق داد که بههر
حال درســت یا غلط ،ایــن افراد نزدیک
به  10سال اســت که رسما از حاکمیت
اخراج شدهاند و شــرایطی مهیا نیست تا
بتوانند ایدههای خود را اجرایی کنند .اگرچه
برخی از اصالحطلبان در مجلس و دولت
حضور دارند اما این افراد معدود نیز جرئت
آن را ندارند که فیالمثل یک جلسه با تاج
زاده بگذارنــد و بگویند برای درمان فالن
درد چه بکنیم بهتر است؟ اگر هم بر فرض
مثال دست نیازی به ســوی افراد مذکور
دراز شــود نیک مشخص است که تزهای
سرشاخههای اصلی اصالحطلبان با توجه
به تحدیدهای روشــن و واقعی که وجود
دارد هرگز قابلیت ظهــور و بروز ندارد.
بنابراین عرضم اینجاست که آقای حسین
شــریعتمداری به گونهای از نســخههای
شفابخش اقتصادی و در عین حال دمدستی
سخن میگوید که گویا فراموش کردهاند
سالهای سال است مملکت در ید ایشان
و دوستان شفیقشان است .مثال همین االن
در سه قوه فعلی کدام جناح نفوذ بیشتری
دارد؟ در مورد قوه قضاییه نکتهای نیست،
در قوه مقننه هــم اصالحطلبان در اقلیت
قــرار دارند که اگر نبود حداقل  FATFرا
به سرانجام میرساندند و در قوه مجریه هم
رگههای ضعیفی از اصالحطلبی مشاهده
میشــود که تمام اقدامــات این رگه هم
توسط نیروهای اصولگرا و دو نبش کابینه
خنثی میشود .ضمن آنکه نباید فراموش
نمود که دولت دوم روحانی تمایل شدیدی
به ســمت راست پیدا کرده است نه چپ،
درست بر خالف دولت اول او .در سازمان
شهرداری و شورای شهر هم اصالحطلبان
حضور دارند اما چه حضوری؟! نشان به آن
نشان که برای شهرداری تهران در نهایت
فردی انتخاب شد که دست راست رحمانی
فضلی وزیر اصولگرای روحانی بوده است.
در مورد دستگاههای دیگر هم که تکلیف
مشــخص اســت و نیاز به گفتن ندارد.
در مورد ســالهای گذشته هم همین بس
که طی سالهای  84تا  92تمام دستگاهها
تحت سیطره دوســتان و همفکران کیهان
بوده است .در دولت و مجلس اصالحات
نیز گفتنی زیاد اســت اما این دوران تنها
موعدی بوده اســت که اصالحطلبان به
صورت نصف و نیمه صاحب اختیار بودند
و همین امر موجب شد که تمام شاخصها
از منظر اقتصادی تا سیاســی در شرایط
خوبی قــرار گیرد .بــه طوریکه پس از
سالها کماکان میتوان از کارنامه دودولت
اصالحات دفاع کــرد و خرده گرفت که
چگونه احمدینژاد و دوســت شفیقاش
شریعتمداری این اقتصاد ترمیم شده و در
حال رشد را به خاک سیاه نشاندند.
عرض پایانی آنکه کیهان و کیهانیها این
روزها حق انتقاد به دولت روحانی را دارند
اما این حق را نمیتوان برایشان قائل شد
که از راه حل و راه گریز از مشــکالت دم
بزنند میتوانند مشاوره و توصیه بدهند اما
انتظار نداشته باشند که اجرایی شود .آنان
سالها تصمیمگیر بودند و کماکان هستند؛
پس آدرس غلط ندهنــد .کل اگر طبیب
بودی سر خود دوا نمودی.

aftab.yz@gmail.com

رئیــس کل بانــک مرکزی به مجوز اعطا شــده به
صرافیها برای ورود اســکناس ارز به کشــور اشاره
کرد و گفــت :صرافیها از امروز به طور گســترده
شــروع به واردات اســکناس ارز به کشور کردهاند.
به گزارش ایبِنا ،عبدالناصــر همتی گفت :عالوه بر
صرافیهــا ،به صادرکنندگان نیز مجوز داده ایم که بخشــی از
ارز حاصل از صادرات خود را به شکل اسکناس ارز وارد کشور
کرده و از طریق ســامانه نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در

عبور حجم معامالت خرید و فروش «نیما» از دو میلیارد یورو

سرمقاله

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

کمپین «نه بهخرید»؛ آری یاخیر؟!

اصالح قانون بانک مرکزی
در مجلس کلید خورد

درخواستآخوندی
از کشتیسازان داخلی برای
کمک به دور زدن تحریمها

وزیر راه و شهرســازی با اشــاره بــه اینکه
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران بیست و
یکمین ناوگان تجاری دریایی جهان اســت،
گفت :ظرفیت باالی ترانشیپی ایران و امکان
یافتن شــرکای جدید میتواند توازن را برای
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا فراهم کند.
به گزارش تسنیم ،عباس آخوندی اظهار کرد:
ایران ظرفیتهای بســیار مهــم و بزرگی در
بخش دریانوردی جهــان دارد و به کارگیری
هرچه بیشتر نیروی انسانی بومی و سفارش به
کشتی سازیهای داخلی میتواند در توسعه
هر چه بیشتر صنعت دریانوردی کشور را در
پی داشته باشد.
وی خواستار فراهم کردن زمینههای استفاده
از توان داخلی شــد و افزود :واگذاری اپراتور
بنادر مانند بندر شهید رجایی به اپراتورهای
داخلی به همراه جذب سرمایه گذاری خارجی
از جمله این موارد است.
آخوندی با اشاره به سنگاندازی آمریکا بهویژه
پس از خروج این کشور از برجام از بازگشت
تحریم ناجوانمردانه این کشور علیه ایران به
تهدیــدی برای تجارت بیــن المللی دریایی
یاد کــرد و گفت :ایران امــکان موثری برای
ترانزیت از طریق بنادر جنوبی به کشــورهای
آسیای میانه دارد ،ضمن آن که ظرفیت باالی
ترانشیپی ایران و امکان یافتن شرکای جدید
میتواند توازن را برای مقابله با یکجانبه گرایی
آمریکا فراهم کند.از همه دســتاندرکاران و
صاحبنظران دریایــی میخواهیم برای عبور
موفق کشــور از شــرایط تحمیلی دشــمن
همکاری کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی:

بستهحمایتیدولت
ربطی به کارگران ندارد!

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره
به اینکه وزارت کار در برگزاری جلسه شورای
عالی کار به منظور ترمیم مزد کارگران تعلل
میکند ،گفت :ماده  ۱۶۷قانون کار برگزاری
جلسات ماهانه شــورای عالی کار را ضروری
دانسته اســت .علی خدایی ،نماینده کارگران
در شورای عالی کار افزود :از تاریخ  27تیرماه
سال  ،97گروههای کارگری شورای عالی کار
درخواســت ترمیم مزد کارگران را به شورای
عالی کار ارائه کردند .علیرغم تأکید ماده 167
قانون کار مبنی بر برگزاری جلســات شورای
عالی کار به صورت ماهیانه ،اما هنوز جلسهای
برگزار نشده است.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی کار باید ماهی
یک بار تشکیل جلسه دهد افزود :در آیین نامه
شــورای عالی کار پیش بینی شده است که
هر گاه ســه نفر از اعضای شــورا درخواست
جلسه شورای عالی کار را داشته باشند ،باید
این جلسه در اولین فرصت تشکیل شود .علی
رغم اینکه در حال حاضر با توجه به شــرایط
اقتصادیکارگران در شرایط دشواری قرار دارند
و از سوی دیگر ،شرایط تولید بهگونهای است
که شاید نیازمند تصمیماتی در شورای عالی
کار باشد ،متأســفانه تعلل بسیار شدیدی از
ســوی وزارت کار در زمینه برگزاری جلسات
شورای عالی کار دیده میشود.
به گزارش تسنیم ،نماینده کارگران درشورای
عالی کار گفت :وزارت کار به وظایف خود در
حوزه روابط کار عمل نمیکند .از زمانی که
این موضوع را مطرح کردیم تنها یک جلسه
شــورای عالی کار مطرح شــده است .بعد از
استیضاح علی ربیعی ،جلسات شورای عالی
کار بــه حالت تعطیلی درآمده اســت و تنها
یک جلســه کمیته مزد برگزار شد و نتیجه
ملموســی که منجر به تصمیم اجرایی شده
باشد نداشته اســت .در کمیته مزد اظهارات
تصمیم سازی بیان میشود نه تصمیم گیری.

بــازار عرضه کنند .رئیس کل بانک مرکزی درباره
صادرکنندگانــی کــه ارز خود را به بــازار تزریق
نمیکنند ،گفت :میزان صــادرات صادرکنندگان
اصلی مانند پتروشــیمیها ،شــرکتهای فوالد،
فلزات رنگی و معادن مشخص است و میدانیم که
آنها سال گذشته چه میزان کاال صادر کردهاند .وی به اظهارات
رئیس جمهوری در همایش شــهید رجایی اشاره کرد و افزود:
صادرکنندگان موظف هســتند ارز حاصل از صادرات خود را به

کشــور وارد کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند با آنها برخورد
میشوند؛ دولت و نظام از این موضوع کوتاه نخواهد آمد .همتی
تاکید کرد که پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان ضروری
شده است و صادرکنندگان قبل از صادرات باید تعهدنامهای را
امضا کرده و متعهد شوند که ظرف دو ماه ارز حاصل از صادرات
خود را به کشور وارد کنند .وی خاطرنشان کرد :باید ارز حاصل
از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و
صادرات به خوبی انجام شود.

آفتاب یزد گزارش میدهد

خبر

عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس از آغاز
رسیدگی به مواد مربوط به اصالح قانون بانک
مرکزی در جلســه امروز این کمیسیون خبر
داد .به گزارش ایبِنا ،عامر کعبی در خصوص
جلســه صبح روز شــنبه ۱۷ ،شــهریورماه
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :در نشست کمیسیون اقتصادی
ادامه رسیدگی به مواد مربوط به اصالح قانون
بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی یادآور شد :بررسی اختیارات هیئت
عالــی و نقــش آن در ســاختار جدید بانک
مرکــزی از محورهای مربوط به اصالح قانون
بانک مرکزی اســت که در جلســه امروز در
حال بحث است .گفتنی است ،براساس برنامه
مقرر شده عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی بــا حضور در کمیســیون اقتصادی
گزارشــی از وضعیت بــازار ارز و برنامههای
این بانک برای مدیریت بازار به کمیســیون
اقتصادی مجلس ارائه کند.

پیمان سپاری ارزی اجباری شد

آفتاب یزد -گروه اقتصادی :گرانیهای پی در پی
این روزها در حال زدن ضرباتی بر پیکر اقتصاد ایران
اســت و بیشترین آسیب در این میان نصیب مردم
بهویژه طبقه متوســط و فقیر کشورمان میشود.
ناگفته پیداســت که نوســانات اقتصادی اخیر از
اوایل سال جاری آغاز شد و درست در همان اوایل
اوجگیری گرانیها بود کــه کمپینهای مختلفی
توســط مردم و برخی چهرههای سرشناس جهت
کنترل قیمتها و تالش برای نزول آنها تشکیل شد.
از اواخر اردیبهشــت ماه در فضای مجازی ،کاربران
نسبت به خرید کاالهای گرانقیمت واکنش نشان
دادهاند و با راهانداختن کمپینهای مختلف «نه به
خرید» سعی کردند بهای کاالها را از حالت نامتعارف
خارج کنند .برخی کارشناسان اقتصادی نیز به تاثیر
مثبت این کمپینها اعتقاد دارند و مردم را تشویق به
اجرای آنها میکنند .اما سوال اینجاست که چرا این
کمپینها در نهایت همگانی نمیشود و اگر هم این
اتفاق بیفتد ،چرا در تثبیت یا کاهش قیمتها موثر
نیست؟ همچنین برخی اقتصاددانان در تحلیلهای
خود تبعیــت از این کمپینها در اقتصاد ایران را با
کمپینهای «نخریدن» در سایر کشورهای جهان
از جمله کشورهای اروپایی مقایسه میکنند اما آیا
حقیقتا چنین قیاسی قابل اجراست؟

>

مجلس شــورای اســامی در خصوص راهاندازی
اگر سرعت نقدینگی توسط دولت کنترل نشود ،به
کمپین نخریدن کاال گفت« :به نظر من ،راه مقابله
بازار دیگر میرود .بنابراین بهینهترین روش ،انجام
بــا این کار ،با توجه به اینکه دولت کاری نمیکند،
تومان این دو امر اســت؛ به طوری که مشتریان در
نخریدن مردم است .اگر مردم کاال خریداری نکنند،
خرید امساک کنند و جریان نقدینگی کنترل شود.
سودجوها مجبور به عقب نشینی خواهند بود».
کنترل جریان نقدینگی با مالیات بر معامالت مکرر
در همین راســتا علی کریمی ،بازیکن ســابق تیم
و فریز کردن انتقال وجوه تا ثبت معامالت میســر
ملی فوتبال کشورمان نیز با انتشار پستی در صفحه
است ».از سوی دیگر ،رئیس اتحادیه تولیدکنندگان
شخصی خود در اینستاگرام از مردم درخواست کرد
و فروشــندگان طال گفت« :اینکه از سوی برخی از
تا به مدت یک ماه خودرو ،طال و هر چیز گرانی که
سلبریتیها گفته میشود که کمپین نه به گرانی راه
در بازار فروخته میشود را تحریم کنند و نخرند تا
بیندازید و در پی آن به طال هم اشــاره میشود که
این حباب افزایش قیمت که عدهای سودجو به وجود
نخرید تا ارزان شود ،نشان میدهد اطالعات فنی در
آوردهاند از بین برود.
مورد طال در جامعه کم اســت .چرا که طال عوامل
در یکی از مــوارد اخیر راهاندازی این کمپینها ،در
مختلفی دارد و مهمترین عامل نوسان آن نرخهای
بوشهر یک کمپین برای تشویق مردم به نخریدن
جهانی است و از آن نشأت میگیرد؛ بنابراین این که
کاالهای گران غیرضروری تشــکیل شــد که افراد
گفته میشــود نخرید تا ارزان شود ممکن است با
متعددی را نیز جذب کرد.
کاهش تقاضا در مقطع کوتاهی شاهد کاهش قیمت
جزئی باشــیم اما نمیتواند اثر چندانی روی قیمت
> واکنشهای مثبت و منفی
طال بگذارد».
ابراهیــم محمدولی اظهار
این کمپینها واکنشهای
مثبت و منفی بســیاری از نــگاه افرادی کــه حامیان کمپین داشت :سیاستی که در این
را در پــی داشــت .فربد نخریدن خــودرو هســتند ،امروز بخش به کار رفته آن طور
زاوه ،کارشــناس صنعت میلیونها ایرانی با طــرز فکر آنها که باید نتیجه نداده و هنوز
خودرو در تحلیل کمپین موافقنــد و به ســمت خرید خودرو نتیجه مطلــوب و آرامش
نخریدن کاال بــه ویژه در نمیروند .اما بازار خودرو کشــور نیاز به بازار طال و ارز برنگشته
حوزه خودرو اظهار داشت :به دهها میلیون مشتری احتیاج ندارد .است که نشــان میدهد
«کاهش تقاضا در تعدیل خودروسازانی هستند که در سال تنها دولت سیاســت مناسبی
قیمت قطعا موثر اســت .به سه هزار مشتری نیاز دارند و هیچگاه در حوزه عرضــه و تقاضا
بــرای این بــازار در پیش
افزایش قیمــت فعلی در
کمپینهای نامشخص و بی هدفی مثل
نگرفته و سیستم عرضه و
محصوالت دو منشا دارد؛
امروز نمیتواند برایشــان خطرساز
تقاضا تراز نیست .اما ایجاد
یکی نظــام تخصیص ارز
باشد .از آن طرف خودروسازان بزرگ
کمپین برای نخریدن طال
که کند و ناکارآمد اســت
هم در هر طرح فروش میخواهند که
هم نمیتواند بازار را کنترل
که تامین را مسئلهســاز
میکنــد و دیگری ،هجوم ظرفیت سه تا  20هزار دستگاهی خود کند ،چراکه ناشی از عوامل
سیل نقدینگی سرگردان را تکمیل کنند
دیگری است».

آغاز ماجرا

حدودا دو ســال و نیم پیش در اوج گرانی خودرو،
کمپینی بــا نام «خرید خودرو صفــر ممنوع» در
شــبکههای اجتماعی شــکل گرفت و بخشی از
مشــتریان به هوای کاهش شدید قیمت و افزایش
کیفیت خودروهای داخلی به آن پیوســتند .حرف
اعضای کمپین موردنظر این بود که مشتریان باید
خرید خودروهای داخلی را تحریم کنند تا در نهایت
خودروسازان مجبور شوند از یکسو قیمت محصوالت
خود را کاهش داده و ازآن سو کیفیت را نیز افزایش
دهند .از نظر کمپینیها ،خودروسازان باید قیمت
محصــوالت خود را به نصف یا حتی کمتر از نصف
میرساندند و کیفیت را نیز تا حد قابل لمسی باال
میبردند.
کمپین موردنظر ،خطری جدی را متوجه صنعت
خودرو کشــور کرد ،تا جایی که خودروســازان در
فروش محصوالت خود به مشکل برخوردند .اوضاع
به شکلی پیش رفت که حتی زنگ خطر اشتغال در
صنعت خودرو نیز به صدا درآمد و از همین رو دولت
مجبور به مداخله شد و با در نظر گرفتن تسهیالتی
 25میلیون تومانی ،عمال دومین صنعت بزرگ ایران
را از ورطهای خطرناک نجات داد.
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نخریدن را از زبان کاربران فضای مجازی میخوانید،
هیچگاه نمیتوانید به نتیجهای دقیق برسید که حال
مشتریان ایرانی چه چیزی را حق خود میدانند و
تحریم را بر علیه چه کسی و یا شرکتی راهانداختهاند.
چالش اساســی دیگر در این میان این اســت که
همچنان وقتی خودروســاز و یا واردکنندهای طرح
فروش خــودرو را اعالم میکنــد ،در کمتر از یک
ســاعت ظرفیت فروش خــود را تکمیل میکند و
عمال در واقعی تحریــم و کمپین نخریدن خودرو
اتفاق مثبت و موثری را رقم نزده است .چون هنوز
اهداف این کمپین واضح نیست و از طرفی آنهایی
که میتوانند در کاهش قیمت خودروها تاثیر داشته
باشــند ،هیچگاه به چنین رویکردهای اجتماعی
واکنش نشان نمیدهند.
از نگاه افرادی که حامیان کمپین نخریدن خودرو
هســتند ،امروز میلیونها ایرانی با طرز فکر آنها
موافقند و به سمت خرید خودرو نمیروند .اما بازار
خودرو کشور به دهها میلیون مشتری احتیاج ندارد.
خودروسازانی هستند که در سال تنها به سه هزار
مشتری نیاز دارند و هیچگاه کمپینهای نامشخص
و بی هدفی مثل امروز نمیتواند برایشان خطرساز
باشــد .از آن طرف خودروســازان بزرگ هم در هر
طرح فروش میخواهند که ظرفیت سه تا  20هزار
دستگاهی خود را تکمیل کنند.
در شرایط کنونی افرادی که از آن حمایت میکنند،
جز اقشاری از جامعه هستند که شاید در سال جاری
برنامهای برای خرید خودرو نداشتهاند و یا در صورت
متعادل شدن قیمتها هم نمیتوانند ارتقائی در نوع
خودرو خود داشته باشــند .اما نباید نادیده گرفت
که کمپین نخریدن خودرو ســال  1397بهمراتب
عقالنیتر از کمپین  1394است .زیرا این بار بسیار از
حامیان این تحریم خرید خودرو توانستهاند تفکیک
خوبی میان اهداف این کمپین ایجاد کنند.
آنچه که اکنون اهمیت دارد این اســت که در حال
حاضر باید کمپین نخریــدن خودرو برای دالالن و
واسطهها باشــد تا احساس خطر کرده و مجبور به
کاهش قیمتها در بازار آزاد شــوند .همچنین باید
دالل و واســطه از بازار خودرو حذف شــود و مردم
آنها را در گام نخست تحریم کنند .زیرا اگر خودرو به
صورت مستقیم به دست مصرف کننده واقعی برسد،
حداقل شاهد آن هستیم که قیمت تمام شده یک
خودرو برای مشــتری میتواند تا 40درصد کاهش
پیدا کند.

جرقه در اردیبهشت ماه 96

حدود دو ســال بعد یعنی در اردیبهشت ماه سال
جاری ماجرایی مشابه در شبکههای اجتماعی جان
گرفت و کمپینهایی تحــت عنوان «نه به خرید»
ایجاد شــد .این کمپینها بــا هدف کنترل قیمت
خودرو ،طال ،ســکه ،مواد غذایی ،لوازم خانگی و...
تشکیل شد .هرچند موجهای اعتراضی اینچنینی
نویدگر «مطالبهگری اجتماعی» است ،گویا دامنه
اثرگذاری چنین کمپینهایی ،به مالحظه «زمانی» و
«ساختاری» بستگی دارد.
در این میان برخی چهرهها ،هنرمندان و مسئوالن
نیز حمایت ضمنی خــود را از این کمپینها اعالم
داشتند .همان زمان شهاب الدین بیمقدار ،نماینده

کــه از بازاری به بازار دیگر
میروند .نکتهای که وجود دارد ،این اســت که این
حجم سفتهگری به امید سود بیشتر از مصرفکننده
نهایی در بازارها میچرخند؛ هرچند روش درست
کنترل سرعت و جریان نفدینگی است ،ولی کاهش
تقاضای نهایی مشتریان هم موثر است».
این کارشناس بازار خودرو عنوان کرد« :اگر مشتریان
نهایی از پرداخت وجوه ســنگین خودداری کنند،
قطعا جریان سفتهگری از بازار خارج میشود ،ولی

>
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کمپینهای ایران در برابر کمپینهای اروپا

پرسش بعدی درست یا غلط بودن قیاس تشکیل
این گونه کمپینها در ایران با ســایر کشــورهای
پیشرفته جهان از جمله کشورهای اروپایی است .در
این راســتا باید توجه داشت که قدرت خرید مردم
ایران بهاندازه قدرت خرید در اروپا نیســت ،عالوه
بر اینکه مردم ما بهاندازه مردم اروپا کار نمیکنند.
از سوی دیگر برخی از مسئوالن ما نیز قابل قیاس
با مسئوالن اروپایی نیستند .بنابراین اساسا چنین
قیاســی مع الفارق بوده و نمیتــوان آن را مالک
سنجش این کمپینها قرار داد.
به هر روی ،کمپینهای مذکور همچنان گزینهای
ی اســت که در
بــرای مقابله بــا کاالهــای گران 
صورت افزایش تقاضا بــرای آنها میتوانند به طرز
سرسامآورتری رشد یافته و موجبات آسیب جدی
به جامعه و در نهایت کشورمان را فراهم کنند.

مشکلی به نام عدم ترویج!

اما در این میان بحث عدم همگانی شــدن و ترویج
کمپینهــای مذکور از اهمیت خاصــی برخوردار
اســت؛ چرا که شــاید در ابتدا افــرادی جذب این
پویشها شوند اما این مسئله معموال تداوم ندارد و
با گذشــت زمان از هیجان مردم برای مشارکت در
چنین فعالیتهای مدنی کاسته میشود .همچنین
وقتی نظــرات و دیدگاههای مختلف برای کمپین

همنوایی روبل ،لیر و ریال برای مقابله با هژمونی دالر

«مبادله با پول ملــی» از محورهای گفت و گوی
رئیسان جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه در تهران
بود تا این ســه کشــور در مقابله با سلطه دالر بر
اقتصاد جهانی ،راه خود را در پیش گیرند.
به گزارش ایرنا ،شــانزدهم شهریور ،تهران میزبان
والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیســان
جمهوری روســیه و ترکیه بود تا راهی برای حل
بحران سوریه بیابند اما مشکالت پیش آمده ناشی
از اعمال تحریمهای آمریکا ســه کشــور را بر آن
داشت تا در نشستهای دوجانبه با ایران ،مسائل
اقتصادی طرفیــن را نیز روی میز گفت و گوهای
خود بگذارند.
آنگونه کــه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک
مرکزی از گفت وگوهای دوجانبه ترکیه و روسیه
با رئیس جمهوری روایت کرده ،در این نشستها
که وزیر نفت ایران نیز حضور داشته« ،فروش نفت،
خرید کاالهای اساسی ،گســترش روابط بانکی،
مبادله بــا پول ملی طرفین ،با هدف حذف دالر و
ک ً
ال توسعه روابط تجاری و اقتصادی» مورد بحث
قرار گرفت.
امــا نکته قابل تامل اینکه موضوع معاوضه ارزی و
تجارت ایران بر مبنای ارزهای ملی با ترکیه اجرایی
شده است و بانک ملی ایران و «زراعت کار» ترکیه
مجری آن هســتند و از ایــن رو به گفته همتی
قرار است «در اولین فرصت ،دیدار با رئیس بانک
مرکزی روسیه در مسکو» شبیه چنین توافقی با
روسیه نیز پیگیری شود.
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یوآن ،گزینه مسکو برای جایگزینی دالر

یافتن پاسخ اینکه چرا سه کشور به دنبال تجارت
با ارزهای ملی کشورها به جای استفاده از ارزهای
جهانروایی همچون دالر هستند ،ساده است؛ هرسه

در سالهای اخیر از تحریمها و تهدیدهای آمریکا
آسیب دیدهاند .نگاهی به اقتصاد روسیه به عنوان
یکــی از قدرتهای سیاســی و اقتصادی جهان
نشــان میدهد که تحریمهای آمریکا که به دلیل
اختالت دو کشور روی داد ،سبب شده تا ارزش هر
دالر آمریکا به  69روبل و  15کوپک برسد که در
2.5سال گذشته بی سابقه است.
بانک مرکزی روسیه اوایل شهریورماه امسال برای
جلوگیری از ســقوط بیش از پیش ارزش روبل در
برابر دالر آمریکا ،اعــام کرده بود که برای مدتی
معین (تا اوایل ماه سپتامبر) خرید ارزهای خارجی
را متوقف خواهد کرد؛ این مسئله باعث شده بود که
روند افزایش قیمت روبل به صورت موقت ،متوقف
شود.
البته بانک مرکزی روســیه درصدد است سهم ارز
یوآن چین و شــمش طال را در ذخایر خود بیشتر
کند تا هم داراییهای خارجی خود را متنوع کند
و هم اتکای آن به دالر آمریکا کمتر شود؛ امضای
توافقنامه سوآپ ارزی «یوآن  -روبل» نیز با همین
هدف انجام شــد تا دالر از مبادالت تجاری این دو
حذف شود.
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ضربه پذیری اقتصاد ترکیه از دالر

اقتصاد ترکیه در دهههای اخیر در سایه همپیمانی
با آمریکا و عضویت در ناتو روند رو به رشدی داشت
تا اینکه در هفتههای گذشــته و درگیری لفظی
میان رهبران دو کشــور بر سر موضوع دستگیری
کشیش مسیحی در ازمیر ترکیه ،شرایط متفاوتی
تجربه کرد به طوری که در یکسال اخیر لیر ترکیه
برابــر دالر آمریکا بیش از  93درصد ارزش خود را
از دست داد.
نرخ دالر در بــازار ترکیه  6.58لیــر نرخ گذاری

میشــود در حالی که در مدت مشــابه پارسال
 3.41لیر بود؛ البته ارزش لیر در برابر دیگر ارزهای
جهانروا همچون یورو نیز تضعیف شده است.
ترکیه حجــم ذخائر ارزی خــود را در یک ماه با
 2.4درصد افزایش به  100.7میلیارد دالر رسانده
است تا از افت بیشتر ارز ملی خود جلوگیری کند
و در کنار آن محدود شــدن عملیات سواپ ارزی
بین بانکهای ترکیه و سایر کشورها ،امضای توافق
سواپ ارزی با قطر برای استفاده از ارزهای ملی در
مبادالت دو کشور را انجام داده است.

>

داستان ایران و دالر

اقتصاد ایران داســتان مفصل تری با دالر دارد و از
زمانی که ایران به دلیل تحریمهای غیرهستهای از
سیستم چرخه دالری (یوترن) کنار گذاشته شد ،به
فکر متنوع کردن سبد ارزی خود ،جایگزینی دالر
با ارزهای دیگر و پیمان «خای پولیدو» جانبه افتاد.
در پیمانهای پولی ،تجارت با استفاده از پولهای
ملی کشورها انجام میشود .یعنی به جای استفاده
از یک پول واســط ماننــد دالر و یــورو ،از پول
کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده میشود
و دیگر دالر واسط تجاری نیست.
در ســالهای اخیر به واســطه وجود تحریمهای
دالری ،ارز «دالر» دو کارکرد خود را در اقتصاد ایران
از دست داده است؛ این ارز اکنون نه قابلیت انتقال و
استفاده در مبادالت بین المللی شبکه بانکی کشور
را دارد و نه جایگاه ویژهای را در ســبد ذخایر ارزی
بانک مرکزی به خود اختصاص داده است .به گفته
مهدی کسرایی پور مدیرکل سیاستها و مقررات
ارزی بانک مرکزی ،در 10سال گذشته سهم دالر
در ذخایر ارزی کشور بهشدت کاهش یافته و بهطور
متوسط بیش از هشــت درصد کل ذخایر را هم

شامل نمیشود.
بــا این حال ،موضــوع خروج آمریــکا از برجام و
بازگشــت تحریمها در اوایل امســال ،بازار ارز را
تحت تاثیر قرار داد و نرخ دالر مبادلهای را از حدود
60هزار ریال بازار آزاد در فروردین ماه به  130هزار
ریال در سامانه نظارت ارز (سنا) رساند.

>

پیش نیاز پیمانهای پولی

هرچند ایران توسعه روابط تجاری بر پایه پیمانهای
پولی دو و چندجانبه را در دستور کار خود قرار داده
است اما اجرایی شدن آن نیازمند زیرساختهایی
است که از جمله میتوان به سطح برابر و یا نزدیک
به یکدیگر روابط تجاری دو کشور اشاره کرد؛ یعنی
دو کشور روابط تجاری قابل اعتنایی داشته باشند
که بتوان سوآپ ارزی را مورد استفاده قرار داد.
حسین ســاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی،
صنایــع ،معادن و کشــاورزی ایــران در این باره
گفت :تجــارت بر پایه پیمانهای پولی دوجانبه و
چندجانبه نیازمند تراز تجاری متعادل است زیرا
در چنین پیمانهایی ،مبادالت براساس پول ملی
انجــام و در نهایت این حســابها به نوعی با هم
باالنس میشود .دیگر پیش نیاز این کار ،پایداری در
اقتصاد کشورهاست یعنی اینکه دچار نوسان شدید
نشده و ارز ملی آنها آسیب نبیند؛ «رضا ترکاشوند»
دبیــر کل کانون صرافان ایــران در این باره اظهار
داشت :با اینکه سوآپ ارزی با ترکیه به امضا رسیده
بود ،به دلیل نوسانهای ارزی در ایران ،تجار ترکیه
راغب به استفاده از این شیوه برای تسویه حساب با
طرف ایرانی نبودند اما اکنون که اقتصاد ترکیه نیز
دستخوش تغییر شده و لیر بخشی از ارزش خود
را از دست داده است ،میتوان به استفاده مجدد از
اینپیماناندیشید.

