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اولین ارز دیجیتال کشور پیادهسازی میشود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با استفاده از ظرفیتهای موجود ارتباطات و فناوری
اطالعات در عرصه بانکداری از پیاده سازی اولین ارز دیجیتال کشور به صورت آزمایشگاهی
خبر داد .محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه دنیا در حال تحول است و یکی از این
تحوالت« ،ارزهای دیجیتال» هستند ،اظهار داشت :رویکرد انفعالی در خصوص فناوری و
انتظار دستگاهها از یکدیگر طبیعتا باعث عقبماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.

روی خط آفتاب

استان

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تصویب بودجه سال 97
شهرداری اراک

تلگرام09128197782 :

آفتاب اقتصادی -مهرافشان :يکي ديگر از
سري جلســات صحن رسمی شورای اسالمی
کالنشــهر اراک با محوريــت تصويب بودجه
سال 97شــهرداري اراک برگزار شــد .با راي
اعضاي شوراي شــهر اراك بودجه  ٦٣ميليارد
توماني ســازمان ســيما ،منظر و فضاي سبز
شــهرداري اراك به تصويب رســيد .در ادامه
بودجه دو ميليــارد و  ١٠٠ميليــون توماني
سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري
با راي تمامی اعضاي شوراي شهر اراك به پنج
ميليارد و ٦٠٠ميليون تومان افزايش يافت و به
تصويب رسيد .در اين جلسه  ٧٧٠ميليون تومان
به منظور بودجه شوراي شهر به تصويب رسيد.

وام اشتغالزا که قرار است به روستاها
داده شــود برنامه خیلی خوبی است به
شــرطی نظارت دقیق بشــود تا با آشنا
بازیکردن حق دیگران ضایع نشود .کسی
چند صد میلیون ببرد و کسانی که زمینه
اشتغالزایی دارند اما توان مالی ندارند بی
بهره شوند با توجه به خشکسالی امسال
و سالهای گذشته این وام اگر خوب اجرا
شــود ،میتواند نتیجه خوبی در اقتصاد
کشور داشته باشــد و صدها هزار شغل
ایجــاد نماید قبــل از پرداخت به بانکها
ابالغ شــود بعد از پرداخــت وام مذکور
ناظرانــی از نهاد ریاســت جمهور برای
بررســی نتیجه این وام به گیرندگان وام
فرستاده شود تا سوء استفادهای صورت
نگیرد اگر دولت بــه دادن این وام اقدام
کند جهشی بسیار مهم در ایجاد شغل و
پیشرفت اقتصاداست.

برگزاری جلسه دولت
و بخش خصوصی استان مرکزی

آفتاب اقتصادی -مهرافشــان:رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی اســتان
مرکزی از برگزاری بیست و دومین جلسه شورای
توگوی دولت و بخش خصوصی این استان
گف 
خبرداد.منوچهرتوسطیگفت:انجمنعایقهای
رطوبتی دلیجان سهم  60درصدی را در زمینه
تولید عایقهای رطوبتی کشــور برعهده دارد،
همچنيناینانجمنیکیازتشکلهایتأثیرگذار
در زمینه تولید و اقتصاد استان است كه در صورت
حمایت میتواند صــادرات را افزايش و ارزآوری
خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد.

0918...

حضرت امام علــی(ع) میفرمایند:
اندیشــیدن بــه خوبیها آدمــی را به
انجامدادن آنها بر میانگیزد.
0938...

دیدگاه

روضه نرخ ارز
محمودختائی

دانــا از یک ســوراخ دو بار گزیده نمیشــود .تجربه
آقای دکتر بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی در
ســالهای  90و  91در مورد انباشت کوه نقدینگی
 بخوانید سوراخ کوه نقدینگی  -و جهش محتوم نرخارز و نسبت دادن افزایش آن به دار و دسته جمشید
بسم اهلل هنوز از خاطرهها محو نشده بود که آقای دکتر
سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن  96پس
از انباشــت مجدد نقدینگی در سالهای  92الی 96
همان پدیده را تجربه نمود و جهش محتوم نرخ ارز را
به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن
نسبت داد .چرا؟ نمیدانم .البته با توجه به گزیدهشدن
هردو رئیس کل از یک ســوراخ و فرض نادان نبودن
آنهــا ،عدم فهم موضوع به یقین به جهت نادانی این
حقیر اســت که این افاضات را میفرماید! البته این
فرض کم بی ربط هم نیســت .معلم قدیمی اقتصاد
شناختی از دنیای پیچیده مالی آن هم از نوع ایرانی
را ندارد .کنار گود نشسته است و میگوید لنگش کن.
پس بگذارید به حال خودش هرچه میخواهد آسمان
و ریسمان ببافد .در راستای تحلیل پدیده جهش نرخ
ارز ،ابتدا چند پرسش در زمینه عوامل بنیانی و مقطعی
آن عنوان میگردد .سپس بعضی از ابهامات و نتایج
محتمل سیاستهای جاری اتخاذ شده توسط بانک
مرکزی طرح میشود .در قسمت پایانی توصیههایی در
چارچوب بحثهای عنوان شده ذکر میشود.
اول :چند پرسش در زمینه ریشههای بحران ارزی

 .۱نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعریف بانک مرکزی
حدود  5000تریلیون ریال در پایان سال  1392بود
که به احتمال قریب به یقین به حدود 15000تریلیون
ریال در پایان ســال  1396خواهد رســید .ثلث این
رقم حتــی با دالر  50000ریال ،معادل 100میلیارد
دالر میشود که حدود کل ذخایر ارزی کشور است.
مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب
رشد محدود تولیدات در نهایت موجب افزایش رشد
قیمت انواع کاالها وخدمات ،دستمزدها ،داراییهای
منقــول وغیرمنقول و ارز خواهد شــد .فرآیند این
افزایشها شــروع شده اســت و با وقفههای زمانی
متفاوت و به درجــات در مورد اقالم مختلف تحقق
خواهد یافت .البته در هر مورد که سیاست تثبیت و
کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد ،این افزایش

جهشی و پلکانی میباشد که آثار مخرب بیشتری دارد.
پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد و
چرا پیش بینیهای الزم برای مقابله یا تخفیف نتایج
انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردر گمیها
و روزمرگیهای سیاستها در مورد ارز مواجه نشویم؟
 .۲از ســال  1392با روی کار آمدن دولت یازدهم
دکتر روحانی نــرخ تورم انتظاری و واقعی به دالیل
متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت .نرخ ساالنه
تــورم واقعــی از  34.7درصد در ســال  1392به
10درصد در دی ماه  1396رسید .اما در مقابل سقف
نرخ بهره ســپردهها در نظام پولی رسمی از سطوح
نجومی اولیه باالی  30درصد قبلی باروندی بســیار
کند وبالتکلیف ،باالخره با سیاستی دیرهنگام یعنی
در پایــان مردادمــاه  1396و در آغاز فعالیت دولت
دوازدهم با ابالغ بخشنامه هشت ماده ای کنترل نرخ
بهره توسط بانک مرکزی ،به  15درصد کاهش یافت
و این امر برخالف تصمیمات گذشته بانک اجرایی
نیز شــد .بدین ترتیب اقتصــاد مدتها با نرخ بهره
حقیقی باال عمال" برای یک دوره چهار ساله گروگان
گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود .ابعاد
موضوع در نامه  29نگارنده توضیح داده شده است و
در آن پیش بینی شده بود بدون تمهیدات الزم ،این
سیاست ضروری کاهش نرخ بهره ولی ناسازگار زمانی
میتواند موجب جهش نرخ ارز گردد.
 .۳سیاست بانک مرکزی در پنج سال گذشته در قبال
مشکل تنگنای نقدینگی فعاالن اقتصادی معطوف
بــه افزایش منابع بانکها از طریق افزایش پایه پولی
وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده ،یعنی افزایش عرضه
پول بوده است و به زبان غیر فنی انباشت کوه نقدینگی
بوده است .این سیاست در کنار نرخ بهره باالی دیکته
شده برای سپردهها توسط موسسات مالی ورشکسته
برای به تعویق انداختن اعالم رســمی ورشکستگی
آنها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم
گردش آن در اقتصاد بود .بین ترتیب اقتصاد با تناقض
افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود .به
عالوه در این دوره افزایش نقدینگی میتوانست موجب
افزایش نرخ تورم شود ،اما به جهت حاکمیت نرخ بهره
باال ،گردش نقدینگــی با معیار درآمدی و مبادالتی،
تقلیل قابل مالحظه ای یافته بود که خنثی کننده آثار
افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود .سرعت
در آمدی گردش نقدینگی در  1.87 ،1387بوده که
در  ،1391به  1.5و در  ،1395به یک رســیده است.
این کاهش قطعا در مورد گردش مبادالتی نقدینگی
بیشــتر بوده است .نقش اصلی و دقیق در بحث فوق
از طریق ســنجه گردش مبادالتی است که به یقین
در اختیار بزرگواران بانک مرکزی است و باید پایش

مفقودی

برگ سبز راهور خودرو ســواری ریو ال اس  1500نوک مدادی متالیک مدل
 1387به شــماره پالک ایران  283 _ 66ن  61به نام مریم باروتیان به شماره
موتور  1053042و شماره شاسی  NAS61002281155117مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

کارگران از مجلس گالیه دارند

مصوبهضدتأمیناجتماعی
در بودجه ۹۷
بازرس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در مخالفت با تصویب
بند ز تبصره  ۷بودجه سال  ۹۷گفت :از دید صاحبان اصلی تأمین اجتماعی این
طرح بهخاطر نجاتدادن طرح شکستخورده نظام سالمت درمان وزارت بهداشت
صورت گرفته است
و آن هم بدون نظرخواهی از شرکای اجتماعی خود
را نیــز میتوان به نتایج باال اضافه نمود که با کمی
تفکر میتوان ادعای تکریم نیروی کار در کشور را
توسط این دولت بهراحتی بهچالش کشید.
در این شرایطی که خط قرمز و تنها داشته بیش از
نیمی از جمعیت کشورمان سازمان تأمین اجتماعی
بحرانزده میباشد که بنا بر بررسیهای انجامشده
توســط بازرسی کل کشور ،دولتها بهواسطه برخی
تصمیمات سیاسی و تبلیغاتی و نیز انتصاب افراد
غیرمتخصص بهویژه در مجموعه شستا و همچنین
بدهی عظیم 140هزار میلیاردی خود ،سازمان را به
حالت کما فرستادهاند با وجود این ،دولتها بهفراخور
شرایط درصدد استفاده خود از چنین منابع عظیمی
هستند که بهراحتی با مدیریت خود در این سازمان
به آن دسترسی داشته و دارند.
در این شــرایط با قطع امید کردن جامعه کارگری
از دولت و مســئوالن مربوطه بابــت تمام اتفاقات
ناخوشایندی که برای آحاد جامعه کارگری بهوجود
آمــده بود دل خود را به ســنگری قدرتمند بهنام
مجلس شــورای اسالمی و نمایندگان ملت خوش
کردنــد که همواره خود را وامدار اقشــار جامعه و
علیالخصوص جامعــه کارگری قلمداد میکردند،

لذا امید آن داشــتند که بتوان با کمک نمایندگان
ملت از حداقل داشتههای خود در برابر تصمیمات
یکطرفه دولت نســبت به این قشر صیانت و دفاع
نماینــد .اما در کمال ناباوری در دو ســه روز اخیر
نمایندگان مجلس به طرح پیشنهادی دولت (بند ز
تبصره  7بودجه سال  )97مهر تأیید زده به آن چراغ
سبز نشان دادند که سهم درمان تأمین اجتماعی به
حساب خزانه واریز و سازمان برای دریافت پول خود
دست به دامن دولت گردد.
این طرح که با هدف شفافسازی منابع مالی مطرح
شــده است از دید صاحبان اصلی سازمان بهخاطر
نجات دادن طرح شکســتخورده نظام ســامت
درمان وزارت بهداشــت صورت پذیرفته که با نظر
موافــق نمایندگان محترم مجلــس به دولت این
اجازه را خواهد داد که بیش از گذشته به این منابع
دسترسی یابد ،با این حساب سؤالهای اینچنینی
در ذهنهــا بهوجــود میآید که :ادله و اســتناد
نماینــدگان ملت برای تأیید این طرح چه مواردی
بوده اســت؟ آیا برای تصمیمگیری این طرح ،خود
را در جایگاه مالکان واقعی ســازمان قرار دادهاند؟
آیا به عملکرد دولتهای گذشته و علی الخصوص
این دولت در مدیریت ســازمان مراجعه کردهاند؟

میشد .پرسش این است که در دوره  1392تا  1396ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن -
چرا برای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد ،مدیریت  18بهمن  -1396عمال" سکه ای پیش فروش نشد.
گردش سرعت نقدینگی یا سیاستهای معطوف به روش آزمون وخطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام
تقاضای پول نادیده گرفته شد و آیا امروز همان غفلت واحد پول کشور از ریال به تومان است .آیا این تغییر،
گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی مشکالت پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا
نقدینگی نبوده که بازار ارز را ملتهب نموده است؟ تا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به
کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سیاستهاست؟
ســرعت گردش نقدینگی که معــادل افزایش خود * آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ
به ریاست جمهوری آمریکا و موضع ایشان در مورد
نقدینگی است ،مد نظر نباشد؟
 .۴یک راه رفع کمبود نقدینگی ،توسل به بازار بدهیها بر جام در زمینه نقل وانتقــاالت دالری مورد توجه
اســت .این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیر مسئوالن پولی نبوده است؟
مورد توجه قرار گرفته است .اما این روش نیز اوال در * مشکالت حوالههای ارزی در کشورهای نیمه دوست
شرایط حاکمیت نرخ بهره باال منجر به افزایش بیشتر چین ،هند و امارات دفعتا ،واحدا و جمعا یکشبه اتفاق
نرخ بهره و از آن طریق کاهش ســرعت گردش پول افتاد و قابل پیش بینی نبود؟
میشود .ثانیا خود نیز میتواند مورد سوءاستفاده قرار * طرح جمالت "بداخالقیها ،سیاسیکاریها ،القائات
گرفته و همانند بحرانهای بانکی خطرآفرین باشد .خارجی و عملیات ســوداگرانه" بــه نقل از اطالعیه
ثالثا حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکتهای بزرگ 25بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای
نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشورهای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است ،چه نقشی
پیشرفته است .از این رو به عنوان مثال در بحرانهای در تخفیــف بحران ارزی دارد .اصــوال آیا این عوامل
هم غیرقابــل پیش بینی
ارزی ،فرآینــد تبدیل این
بوده است و بانک مرکزی
اوراق به ارز توسط صاحبان
یک راه رفع کمبود نقدینگی ،توسل به
غافلگیر شده است؟
آنها فشارهای افزایش نرخ
بازار بدهیها است .اما این روش نیز اوال
* آیــا بگیــر و ببندهای
ارز را به دنبال دارد .پرسش
در شرایط حاکمیت نرخ بهره باال منجر
خیابانی برای کنترل نرخ
این اســت کــه گرچه در
مراحل ابتدایی بازار بدهیها به افزایش بیشــتر نرخ بهره میشود.
ارز ،هزینــه مبادالتی و در
سوءاستفاده
هستیم آیا این مختصات ثانیا خود نیز میتواند مورد
نهایت خود نرخ را افزایش
بــازار بدهیهــا در کنار قرار گرفته و همانند بحرانهای بانکی
نمیدهــد؟ آیــا در عصر
ضرورت توسعه بازار مالی و خطر آفرین باشد .ثالثا حجم خود اوراق
ارتباطات و اطالعات ،امکان
تبدیل به دارایی و بدهیها بدهی دولتی و شرکتهای بزرگ نیز
ردیابی دقیــق تبانیها و
به اوراق بهادار مورد توجه بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در
احیانا توطئههــای ارزی!
مسئوالن پولی کشور برای کشورهای پیشرفته است
از طــرق نرم افزاری عملی
نیست؟
بحران آتی قرار دارد؟
 .۵پرسشهای متعدد دیگری هم مطرح است .برای
دوم :ابهامات بسته بانک مرکزی
احتراز از اطاله کالم ،فقط فهرست وار ذکر میشود:
* اصالحات ســاختاری نظام بانکی و تراز نامههای با افزایش شــتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دالر ازمرز
به کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید  50000ریال و به دنبال بگیر و ببندهای پلیسی ،پنج
گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟ آیا بخشی شــنبه  26بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک
از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز اعالم شد .در مورد
مردم به نظام مالی نبوده است؟
هر یک از این تدابیر پرســشهایی مطرح است که
* تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به انشاءاهلل مدنظر بانک مرکزی بوده یا خواهد بود.
کجا کشید؟ چند دهه باید صبر کرد؟
 .۱در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه بانکی
* اعتبار و اطمینان مردم به سیاستها وعملکرد بانک اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی
مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتایج مورد انتظار سپرده با نرخ ســود  ۲۰درصد کند پرسشهای زیر
تصمیمات پولی بانک مرکزی است .در بحران ارزی مطرح میشود.
اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش * حجمی ازســپردههای بلند مدت  15درصد فعلی
سکه با پیش پرداخت ده میلیون ریال در شعب بانک که ماهیتا ماندگاری باالیی دارد به گواهی ســپرده

 20در صدی تبدیل میشود .حجمی از سپردههای
کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شــد .البته در مورد
کوتاهمدتها انگیزه مالی بیشــتر وجود دارد اما این
ماندهها برای نیازهای مبادالتی مردم است که امکان
تبدیل آن را محدود میســازد .درهرحال به درجات
بانکها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشــت .این
افزایش هزینههــای بانکی ،زیان فعلــی بانکها را
افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این
هزینههای اضافی بهره ای را دارد؟
* آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به
استفاده کنندگان از تسهیالت تحمیل نخواهد شد؟
* آیا موسسات مالیای که مشکالت نقدینگی دارند
در کنار انتشــار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال
سپردهها از سایر موسســات و بانکها نخواهند داد
تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ ومشکالت
نقدینگی برای بعضی بانکها ایجاد نخواهد شد؟
* نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامهها و سپردهها
چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجمنقدینگی
نمیشود؟
* آیا موسســات مالی که در بحــران ارزی  1390و
 1391خــود موج ســاز و موج گیر بــازار ارز بودند
امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن
را نخواهند داشــت؟ داستان صدور چک پول توسط
بانکها که حکایت  12سال پیش است ،تکرار نخواهد
شد؟
* آیا گزینه انتشــار این اوراق توسط بانک مرکزی و
فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی
و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد مورد بررسی
قرار نگرفته است؟
* با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی ســپردهها،
در صورت وقوع موج بعــدی افزایش نرخ ارز ،همان
نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
 .۲در مورد انتشــار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با
سررسیدهای یکســاله و دو ســاله و نرخ بهرههای
به ترتیــب  4و  4.5درصد توســط شــبکه بانکی
نیزمالحظات و پرسشهاسی مطرح است.
* آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی
انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل
میدهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
* در صورتی که انتشــار برعهده بانکها باشد ،چرا
ریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل میشود
و آیا بانکها ظرفیت تحمل آن را دارند؟
* آیا با توجه به ســوابق گذشــته موسسات مالی و
بعضا بانکها در مبــادالت ارزی احتمال صدور این
گواهینامههــا برای خود موسســات مالی و بانکی و
اســتفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به

بــازرس هیئت مدیــره مجمع عالــی نمایندگان
کارگران کشور در مخالفت با تصویب بند ز تبصره
 ۷بودجه ســال  ۹۷گفــت :از دید صاحبان اصلی
تأمین اجتماعی این طرح بهخاطر نجاتدادن طرح
شکستخورده نظام سالمت درمان وزارت بهداشت
صورت گرفته است .حمیدرضا امامقلیتبار ،بازرس
هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور
در واکنش به تصویب بند ز تبصره  7بودجه ســال
 97و انتقاد از اقدام مجلس طی یادداشتی نوشت:
نگاه بیــدار جامعه کارگران کشــورمان این روزها
شــاهد عدم موفقیت دولت تدبیر و امید در عمل
نمودن به وعدههای انتخاباتی خود میباشد.
وعدههــای احساســی همچون بهبــود وضعیت
معیشــت ،رونق اقتصادی ،بینیازی به یارانههای
نقدی آحاد ملت و ...باعث گردید که این قشــر را
در آرزوی آینــدهای بهتر با خــود همراه نماید اما
در عمل خروجی همــه آن وعدهها افزایش فاصله
طبقاتی ،کوچک شدن سفره اقشار مختلف جامعه
علیالخصوص کارگران ،رکود اقتصادی و عدم امنیت
شغلی از آن جمله بوده است .البته این همه ماجرا
نبوده و ارائه طرحهایــی از جمله مهارتآموزی و
کارورزی و ارسال الیحه اصالح قانون کار به مجلس

از دیــد مالکان ســازمان تأمین اجتماعی شــعار
سهجانبهگرایی در این موضوع هم مثل گذشته در
حد یک واژه باقی مانــده و حتی دولت این اجازه
را به خود داده است که جهت ارائه چنین طرحی
از شــرکای اجتماعی خود نهتنها نظری را مطالبه
ننماید بلکه بهکمک نمایندگان مجلس از خطوط
قرمزی عبور کرده است که با آینده صاحبان اصلی
سازمان ،ارتباط تنگاتنگی دارد که مقاولهنامههای
بین المللی را نقض مینماید.
به گزارش تسنیم ،مجمع عالی نمایندگان کارگران
جمهوری اســامی ایران ضمن مخالفت شدید از
تصویب چنین طرحی با توجه به تجربیات گذشته
که آینده صاحبان اصلی سازمان را به ورطه نابودی
میکشاند و نیز ضمن ایستادگی جهت مطالبهگری
حقوق از دست رفته قشر کثیری از جمعیت کشور
در صحنه حاضر بوده و نیز از شورای محترم نگهبان
تقاضا دارد که در قبال عدمکارشناسی طرح مذکور
چه در دولت و چه در مجلس نســبت به بررســی
موضــوع فوق با نــگاه جلوگیــری از چالشهای
پیشرو نســبت به مدیریت و
اجتماعی و امنیتی ِ
ابطال آن مصوبه با موازین شــرع و اسالم اقدامات
الزم را مبذول فرمایند.
دیگران یا مستقیما برای خود آنها در حالتی که تسویه
بر عهده بانک مرکزی باشد ،در نظر گرفته شده است؟
 .۳در مورد تدبیر ســوم که پیش فروش ســکه بهار
آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک
ملی است ،مشکالت احتمالی کمتر است به ویژه آن
که تجربه گذشته دولت دهم نیز وجود دارد.
* پیش فروش سکه موجب کاهش حجم نقدینگی بر
اساس نرخ ذخیره قانونی میشود که فشار بر بازار ارز
و طال را تخفیف میدهد .برای بانک ملی هم مشکل
کاهش ذخایر را پیش میآورد که قطعا" مالحظات
الزم پیش بینی شده است.
سوم :توصیههای سیاستی

بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمیتواند همراه
با سیاستها و برنامههای عملیاتی باشد .معهذا ذکر
توصیههای عمومی در باب بــازار ارز و نرخ آن خالی
از فایده نیست.
 .۱بدون تورم یک رقمی ،تثبیت نرخ ارز یا ثبات نسبی
آن ساده اندیشی است.
 .۲اســتخراج نرخ ارز با اســتفاده از تفاوت نرخ تورم
داخلی و خارجی یا سپردن آن فقط به نیروهای بازار
نوع دیگر از ساده اندیشی است.
 .۳نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه
بازارهای داخلی و خارجی اقتصاد اســت .مجموعه
بازارهای مالی -بازارهای کاالها و خدمات -مبادالت
تجاری ومالی با خارج و حتی بازارهای کار تعیینکننده
نرخ ارز هستند.
 .۴در ایران به جهت در آمدهای نفتی ،عرضه کننده
عمده ارز ،دولت از طریق بانک مرکزی است .در چنین
بازاری صحبــت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا
است .برای حداقل  5سال آینده نظام شناور با درجه
مدیریت باال گریز ناپذیر است.
 .۵شــرایط ویژه سیاسی کشــور به جهت سیاست
خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست.
 .۶نرخ رشــد نقدینگی باال -دو رقمی -نمیتواند با
ثبات و تثبیت نرخ ارز همراه باشد.
 .۷تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.
 .۸ثبات سیاسی و انتظارات فعاالن اقتصادی مستقیما
یا از طریق سایر بازارها نرخ ارز را متاثر میسازد.
 .۹تعامل با کشــورهای دیگر بر اســاس و ضوابط
پذیرفته شــده بین المللی در زمینههای مالی برای
ثبات بازار ارز ضروری است .از همین منظر نیز یک
بار دیگر اصالحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی
است .امیدوارم مالحظات اجمالی فوق در باب بازار ارز
و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع
گردد / .خبرآنالین

چون آقای سعید مرشــدزادگان مالک کامیون مدل  1388به شماره انتظامی ایران
 446-68ع  78با شماره شاسی  37911787011155و شماره موتور 37912008381248
به علت فقدان ســند تقاضای صدور سند المثنی نموده است .لذا چنانچه هرگونه ادعایی
در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت  15روز از تاریخ نشــر آگهی با در دست
داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران ،کیلومتر 8
جادهساوه مراجعه نمایند.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب افشین ابراهیمی فرزند محمد مهدی به شماره شناسنامه 4604
صادره از تهران در مقطق کارشناسی رشته برق -الکترونیک صادره از واحد دانشگاهی بوشهر
با شــماره  5/014022مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اســامی واحد بوشهر به نشانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
ارسال نماید.

مفقودی

مفقودی

مفقودی

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت شهریار طب پارس آسا با مسئولیت محدود به شماره ثبت  192898دعوت
به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  :0900مورخ  1396/12/13در محل
قانونی شرکت تشکیل میشود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده  -1تغییر محل شرکت
مقام دعوت کننده :هیئتمدیره
رئیس هیئتمدیره محسن رزمی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدجواد کربالئی طاهر فرزند علیرضا به شماره شناسنامه
 9848صادره از تهران در مقطع کارشناســی ارشد رشــته مدیریت بازرگانی صادره از واحد
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی بین الملل خلیج فارس مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل خلیج فارس به
نشانی خرمشهر  -مینوشهر -خیابان دانشگاه ارسال نماید.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ســيده افروز كابلي فرزند سيد ابراهيم به شماره شناسنامه ٥٠٩٤
صادره از بابل در مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي-صنايع غذايي صادره از واحد دانشگاهي
آزاد قائمشهر با شماره  ١٢٩٠١٠٧٠٢٦٩٥با تاييد سازمان مركزي در تاريخ  91/٠٧/08مفقود گرديده و
فاقد اعتبار مي باشد.از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر به
نشاني :قائمشهر كيلومتر  ٧جاده نظامي خيابان عالمه طبرسي ره،ارسال نمايد
ِ

مفقودی

مفقودی

مفقودی

پروانــه بهره بــرداری درمانگاه دندانپزشــکی مســجد الهادی به شــماره
/787/1391ب/ش تاریخ  1391/12/01مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب محمدجواد کربالئی طاهر فرزند علیرضا به شــماره
شناســنامه  9848صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشــته صنایع صادره از واحد
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی ابهر به نشانی ابهر کیلومتر  4جاده ترانزیت
ابهر -خرمدره ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حکیمه تاتارنیت فرزند علی محمد به شماره شناسنامه 4
صادره از نیشابور در مقطع کاردانی رشته علوم تجربی صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی
نیشابور مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را
به دانشگاه آزاد نیشابور به نشانی خراسان رضوی  -نیشابور  -جاده صومعه سرا -دانشگاه
آزاد اسالمی ارسال نماید.

