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هشدار »عباس شاکری« ،رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،نسبت به تورم نرخ ارز

ﺧﺒﺮ

گرفتار مارپیچ ارز-تورم شدیم

 ۹۰درصد کار بازخوانی جعبه سیاه
 ATRیاسوج انجام شد

احمديمقدم در مظان اتهام
شــرق» :برای واژگونکردن پایههــای موجود جامعه
هیچ وســیلهای مکارانهتــر و اطمینانبخشتر و بهتر
از خرابکــردن و بیاعتبارکــردن ارزش پــول رایج آن
کشــور نیســت .این فرایند همه نیروهای نهانی قانون
اقتصادی را در جهت انهــدام و ویرانی به کار میگیرد
و آن را بهصورتــی عملــی میکند که یــک نفر از یک
میلیون قادر به تشخیص آن نیست«)جان مینارد کینز(.
در جریان تالطمهای اخیر بــازار ارز ،دولت تصمیم به
یکسانســازی نرخ گرفــت ،اما این سیاســت از دیدگاه
بسیاری از تحلیلگران نمیتواند در شرایط فعلی توفیق
داشــته باشــد .خارج از این تحلیل ،اعتقاد به فعالیت
آزادانه بازار ارز و ســپردن بازار به رقابت آزادانه نرخها،
روشی است که »عباس شاکری« ،رئیس سابق دانشکده
اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی ،بر آن تأکید میکند.
شاکری که مدتی اســت برای گذراندن دوره مطالعاتی
خود به کشــور کانادا ســفر کرده ،به مســئوالن هشدار
میدهد درصورتیکه دســت ســوداگران را در بازار ارز
باز بگذاریم ،باید منتظر نرخ ۱۰هزار تومانی دالر باشیم.
عباس شاکری براساس سالها مطالعه تخصصی خود
روی موضوع ارز ،یکی از راههای مهار تالطمات در این
بازار را زیر ذرهبینبردن فعالیت صرافیها میداند.
 دولت بــرای بازگرداندن تعادل بــه بازار ارز،
سیاســت یکسانســازی نرخ ارز را با قیمت چهار
هــزارو  ۲۰۰تومان ابالغ کرد .به نظر شــما با ابالغ
این نرخ ،میتوان انتظار داشت تورمی مانند تجربه
دورههای گذشته را در بازار ارز شاهد نباشیم؟
در سالهای اول و در کادر برنامه تعدیل ساختاری،
وقتی موضوع تصحیح نرخ ارز مطرح شــد ،مســئوالن
اقتصــادی و بهویژه رئیس وقت بانــک مرکزی معتقد
بودند اگر ما نرخ ارز را رها کنیم ،قیمت آن نرخ ،حدودا
بــه  ۱۴۰تومان پــرش میکند ،اما دوبــاره به حدود ۲۰
تومان برمیگردد و در یک وضعیت یکنواخت و تعادلی
اصالحشــده جدید قرار میگیریــم .آنها ادعا میکردند
بهاینترتیب هم صادرات مجال رشــد پیدا میکند هم
واردات محدودتر شــده و راه رشــدهای باال هم هموار
میشــود .در آن زمان استاد فقید مرحوم دکتر عظیمی
در یک ســخنرانی و تحلیل مســتدل بیان کــرد که اگر
شما همینطور که االن میخواهید بدون مقدمه آن را
رها کنید و هیچ مقدمه و بســتری هم بــرای آن آماده
نکنید ،نرخ ارز ممکن اســت به هزار تومان هم برســد.
مســئوالن وقت به آن هشــدار هیچ اعتنایی نکردند و
بدون بسترســازی نهادی تأمین شفافیت حسابپذیری،
محدودکردن جوالنگاههای فســاد و ...نــرخ ارز را رها
کردند؛ برای مثال در ســال  ۷۲گفتنــد ارز را تکنرخی
میکنیم ،حتی یک روز این کار دوام نیاورد و یک مارپیچ
ارز -تورم در اقتصاد شکل گرفت که تا امروز این مارپیچ
فعال است و هزینههای آن همچنان گریبانگیر جامعه
تولیدکنندگان و مردم اســت .اساسا طراحان و مجریان
برنامههای تعدیل در ایران بیشازحد توهمآمیز و ساده
با موضوع اقتصاد ایران برخورد میکنند.
 بههرحال سیاست یکسانسازی گامی به سمت
اصالح اقتصاد است.
اساســا اصالح اقتصاد را در افزایــش نرخ ارز ،نرخ
بهــره و قیمت حاملهای انــرژی و متغیرهای کلیدی
دیگر میدانند ،اما شفافیت ،محدودکردن مجاری فوق
بودجهای ،مبارزه با فســاد و ســوداگری و قانونگریزی
اصال مورد توجه و تأکیدشان نیست؛ بنابراین همواره بر
اثر اجرای برنامههای پیشــنهادی ایشان در ایران فساد
افزایش یافته است .شــرکتهای اقماری و غیرشفاف
و مجاری فوق بودجهای گســترش یافتند .سوداگری و
فعالیتهای مزاحم به سکه رایج کشور بدل شد.
 اصــالح اقتصاد از نظر شــما چگونــه اتفاق
میافتد؟
ما همیشــه بــه این آقایــان گفتــه و میگوییم اوال
اصالحات اقتصادی یک امر پیچیده اســت و باید ابتدا
بســتر نهادی و مقدمات آن را فراهم کرد و نمیشود با
چند تغییر کلیدی مثل نرخ ارز و نرخ بهره مشکل آن را
حل کرد .اگر شما اصرار دارید که روشتان درست است،
متغیرهای کلیدی را به هر مقدار که شما میگویید باال
ببرید ،امــا قول بدهید آن وضعیت تعــادل یکنواختي
را که  ۲۷ســال پیش وعــده داده بودیــد ایجاد کنید و
اقتصاد را به آن وعدهووعیدها برســانید .نمیشود ۳۰
سال اقتصاد در باتالق فنر ارز ،تورم و متغیرهای کلیدی
دستکاریشده تورمزا غوطهور باشد و همه سرمایههای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی آن به نابودی
کشیده شــود .یکی از مشکالت اساسی در کشور ما این
اســت که مدیران و مشــاوران آنها هیچ هزینهای برای
تصمیمهــای توهمآمیز خود پرداخــت نمیکنند .هر
تصمیمی خواســتند میگیرند و وقتی کــه عواقب آن
آشکار میشود ،شــروع به فرافکنی کرده و خود ناقد و
ناجی میشوند.
 برخی از همین مدیــران از افزایش نرخ ارز به
دلیل تأثیری که بر رشد اقتصاد دارد ،دفاع میکنند.
جالب اینجاســت که ما نرخ ارز را از ابتدای برنامه
اول تا امــروز حدود هزار برابر پرش دادهایم اما رشــد،
رقابتپذیــری ،اشــتغال و حتی صادرات مــا هر روز با
موانع و مشکالت بیشتری مواجه شده است .وقتی سال
 ۹۰و  ۹۱نــرخ ارز حدود چهار برابر شــد ،یکی از آقایان
مشاوران امروزی گفتند که عدو شود سبب خیر اگر خدا
خواهد .ما میخواستیم ولی این باعث میشود تولید و
صادرات رشــد کند و مشکالت اقتصاد حل شود .این در
حالی بود که این رخداد اقتصاد ایران را به دام یک رکود
فراگیــر انداخت که هنوز هم نمیتواند از آن بیرون آید.
بله وقتی نرخ ارز پرش شدید میکند ،صادرات مبتنیبر
منابــع طبیعی و کاالهــای اولیه بهطور موقت رشــد
میکنند اما چنان هزینهها در کشور باال میرود که آنها
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در پایان این بند ،دیوان محاســبات موظف به
رسیدگي به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه
توسط مســئوالن ذيربط وقت و ارائه گزارش به
تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه شده
اســت .در توضیح بند »د« این گــزارش که در آن
عدم تسویه مبلغ شــشهزار و  ۳۳۶میلیارد ریال
بدهي نیروي انتظامي به شــرکت ملي نفت ایران
مورد بررسي قرار گرفته بود ،بر اساس تفاهمنامه
شهریورماه سال  ۹۱فيمابین وزیر وقت نفت آقاي
قاســمي و فرمانده وقت نیروي انتظامي ســردار
احمديمقدم ،مدیرعامل وقت شــرکت ملي نفت
ایران مهندس قلعهبانــي و مدیرعامل وقت بنیاد
تعــاون ناجا ابوالفضــل قنبرپور ،خرید مســتقیم
ماهانه حداقل  ۱۰میلیون بشــکه نفت خام سبک
و ســنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما،
انرژي بهعنوان طرف قرارداد مســتقیم با شرکت
ملي نفت ایران و وابســته به گروه سرمایهگذاري
َقــدر مورد توافق طرفین قرار ميگیرد .بر اســاس
توافق مذکور درخصوص تضامین مورد نیاز ،مقرر
شــده بود تا میزان  ۱۰میلیون بشــکه ماهانه نفت
خــام و فراوردههاي نفتي بــه ارزش تقریبي یک
میلیارد دالر به صورت ماهانه و با تأیید فرماندهي
ناجــا بدون نیاز به ضمانتنامــه بانکي ،تحویل و
مبالغ آن ســه ماه پس از تحویــل هر محموله به
شــکلي که وزارت نفت اعالم ميکنــد ،پرداخت
شود.
با وجود پیگیريهاي مکرر شــرکت ملي نفت
ایران ،وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت
پتروتیما تاکنون به نتیجه نرسیده است ،بنابراین به
مبلغ ۱۸۵میلیون و ۲۴۰هزار و  ۴۱دالر بر اســاس
محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت
ایران تا پایان ســال  ۹۵مبلغ  ۹میلیون و ۵۸۲هزار
و  ۸۵۶دالر بهره تعلق گرفته است.
عالوه بر این ،محموله دیگري نیز توســط ناجا
بــه مقدار ۵۹۹هــزار و  ۱۵۳بشــکه نفت خام به
ارزش ۶۱میلیون و ۴۴۳هزار و  ۱۴۰دالر به شرکت
پتروتیما تحویل شده است ،اما تاکنون این مبلغ با
شــرکت ملي نفت تسویه نشده است .همچنین تا
پایان سال  ۹۵با احتســاب نرخ تسعیر ارز ،بدهي
ناجــا به شــرکت ملي نفــت شــشهزار و ۵۷۴
میلیارد ریال است.
این گــزارش درخصوص اقدامــات نظارتي و
نتیجه رســیدگي آورده اســت :با توجــه به عدم
ایفاي تعهدات شــرکت پتروتیما در واریز وجه به
حســاب شــرکت ملي نفت ایران و عــدم رعایت
قوانیــن و مقــررات ،این موضوع بهصــورت ویژه
در دســتور کار دادســراي دیوان محاســبات قرار
گرفت و رســتم قاســمي وزیر وقــت نفت ،احمد
قلعهباني مدیرعامل شرکت ملي نفت و اسماعیل
احمديمقــدم فرمانده وقت نیــروي انتظامي به
عنوان »خوانده« معرفي شدند.
وزیــر وقــت نفــت در مقــام دفــاع و توجیه
عملکرد خــود پیرامون عدم وصــول بهاي نفت
خام فروختهشده به شرکت پتروتیما دفاعیهاي به
دادسراي دیوان محاسبات ارسال کرد ،اما فرمانده
وقت نیروي انتظامي دفاعیهاي به دادســرا ارائه
نداد.
هیئــت مستشــاري نیــز وزیــر وقــت نفت و
مدیرعامل وقت شرکت ملي نفت ایران را به دلیل
اقدامات انجامشــده جهت وصول مطالبات تبرئه
کــرده؛ اما تخلــف خوانده ردیف ســوم )فرمانده
وقت نیــروي انتظامــي( را به دلیل عــدم اقدام
مؤثر و ســریع درخصوص پرداخت وجهالمعامله
وارد دانســته و مشــاُرالیه را ملزم بــه واریز مبلغ
۱۸میلیــون و ۵۲۴هــزار و  ۴۲دالر بــه حســاب
خزانهداري کل کشور کرد.
الزم به ذکر اســت بنیاد تعــاون ناجا صراحتا
اعالم کرده اســت منابع ارزي حاصــل از فروش
نفــت در حال انتقال بــه داخل اســت و تاکنون
بخشــي از آن به داخل کشور منتقل شده است .از
آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکالتي روبهرو بوده
است ،اما با توجه به مشکالت و کمبودهاي شدید
اعتبــاري ناجا ،بنیاد تعــاون آمادگي دارد از منابع
مالي در اختیار به حساب خزانه واریز کند.
درخصوص نتیجه قضائي بررســي این پرونده
آمــده اســت :بــر اســاس اطالعــات دریافتي از
معــاون حقوقي و امــور مجلس ناجــا ،به دلیل
عدم تسویهحســاب شــرکت پتروتیما و عدم ارائه
اطالعات شفاف از سوي مدیران وقت این شرکت و
بنیاد تعاون ،موضوع در سازمان قضائي نیروهاي
مســلح ،مطرح و پرونــده قضائي علیــه مدیران
وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیريهاي
قاضــي پرونده ،در حال حاضــر مدیران مذکور به
همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم
قاضي مذکور در زنــدان بوده ،تحقیقات همچنان
ادامه دارد و رأي قطعي صادر نشده است.
بر اســاس آخرین اظهارات مشاُرالیه که اخیرا
اخذ شده است ،شرکت پتروتیما هیچ وابستگي به
بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کامال خصوصي
است و ادعاي وابستگي شــرکت به بنیاد تعاون،
صرفا بر اساس یک برگ توافقي بوده است که بین
شــرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این
اساس مقرر بوده است تا  ۵۰درصد سهام شرکت
پتروتیما بــه بنیاد تعاون واگذار شــود و این مهم
هرگز عملیاتي نشــده و حتي یک ســهم از سهام
شــرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمي
نیافته است.
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اقتصادی که  ۲۵۰هزار تــا  ۳۰۰هزار میلیارد تومان به
هم دوباره محدود میشــوند و اقتصاد و جامعه درگیر
بهره تعلــق میگیرد )از یک اقتصاد ۱٫۳۰۰٫۰۰۰میلیارد
دهها بالی دیگر نیز میشود.
تومانی( زمینهای برای رشد تولید وجود ندارد.
 بعضی از کارشناسان هم اظهار میکنند که این
مقــام پولــی چــه کار کرده اســت که حــدود ۹۰
بیثباتیهای ارزی منطقی اســت .فنر تورم دارد
درصد نقدینگی شــده اســت شــبهپول و سپردههای
خودش را تخلیه میکند.
پساندازی .یعنی اینکه پــول معامالتی برای بنگاهها
در اینجا چند نکته قابل ذکر اســت .نخســت اینکه
و مصرفکنندگان حدود  ۱۰درصد اســت .این نشــانه
اقتصاد یک دانش اجتماعی است و معیار علمیبودن
پساندازهــای صحیــح و آماده برای ســرمایهگذاری
تحلیلهــای آن این اســت کــه ما هر چیــزی را که بر
نیست ،نشانه توزیع بسیار نامطلوب درآمد و کنترل پول
متغیر مورد بحث اثر میگذارد ،باید ببینیم .تحلیلهای
از سوی عوامل سوداگر و انحصارگر در اقتصاد است.
کاربردی ،کالس درس یا تدوین کتاب نیست که با ثابت
 پــس از نظــر شــما بــازار ارز آزاد و رقابتی
فرضکردن ســایر شــرایط هرچه خواســتیم بگوییم و
موضوعیت ندارد؟
دهها عامل اثرگذار را نبینیم ،تناســبهای ساده ببندیم،
مــا بارهــا گفتهایــم که وقتــی شــما وضعیت
رهنمود سیاســتی بدهیم و بعدا اگر کســی گفت شما
نقدینگیتان اینگونه است؛ وقتی وضعیت بانکها و
باید همه عواملی را که اثر میگذارد ببینید ،پاسخ دهیم
صرافیها اینگونه است؛ وقتی تجارت شما وابسته به
که ایــن عملی نیســت .اتفاقا این خواســته و تذکر به
امارات شده اســت و ایرانیها هزاران شرکت در آنجا
معنای دقیق کلمه علمی است و آن تناسبهای ساده
تأســیس کردهاند؛ وقتی صرافیهای شما فکر حواله
غیرعلمی و کلیشــهای و توهمآمیز است .ساحت علم
ارزی برای واردات از ســلیمانیه و افغانستان هستند؛
ســاحت لحاظ واقعیتهای مرتبــط ،پیچیده و اثرگذار
وقتــی  ۹۰درصد نقدینگی آماده بــرای فعالیتهای
است نه ساحت توهم و ثابت فرضکردن واقعیتهای
تجارت ،سوداگری اســت و وقتی همه منابع ارزی به
ملموس و مشهود.
نفت و پتروشــیمی و میعانــات گازی و معدن تعلق
نکته دوم این است که شما سال  ۱۳۵۶را که در آن
دارد ،بــازار عمیق رقابتــی ارز موضوعیت ندارد .چرا
بیش از  ۲۰سال نرخ ارز حولوحوش یک نرخ مشخص
شــما این نابسامانیهای بیســابقه را به کارکرد بازار
بوده اســت ،انتخاب کنید و تفاوت تورم ایران و آمریکا
نســبت میدهید؟ آیا این علم است یا تحریف و زیر پا
یــا ایران و  OECDرا در آن لحــاظ کنید؛ نرخ ارز حدود
گذاشتن علم؟
نصف آنچه االن هست ،خواهد بود.
علم اقتصاد پیچیده و دقیق اســت .نباید صرفا به
در سالهای گذشــته که تورم تکرقمی شده بود و
رهاکردن نرخ بهره ،نرخ ارز و ســایر متغیرهای کلیدی
آقایان تورم تکرقمی را بهعنوان دســتاورد مهم دولت
اقتصاد تقلیل یابد .اگر اینطور باشد ،میتوان این بسته
مطرح میکردند ،آیا باید دوهزار تومان به نرخ ارز اضافه
سیاســتی را روی مقوا نوشت و همه افراد پشت چراغ
شود؟ اینطور که آقایان توجیه میکنند ،تولید ناخالص
قرمز دو دقیقهای اقتصاددان میشوند .متأسفانه حال
ملــی ما باید به حدود  ۲۰۰میلیارد دالر تنزل کند؛ یعنی
و روز ۳۰ساله ما در حوزه علم اقتصاد این بوده است و
کاهش شدید .آیا این منطقا صحیح است؟!
وقتی هم با نتایج فاجعهآمیز و فالکتبار مبتنی بر این
نکته سوم این اســت که ترکیب واردات را مالحظه
تحلیلهای ساده مواجه میشویم ،شروع به فرافکنی و
کنیــد؛ مواد اولیه روغنهای نباتــی و تولید دام و طیور
روشهای غیراخالقی میکنیم و خود از همه منتقدتر
و نهادههای تولید ،کاالهای واســطهای و ســرمایهای.
میشویم؛ ولی شرایط کشور ایران
گرانشــدن ارز بهطــور ســریع از
بســیار خطیر اســت .باید دولت
طریــق فشــار هزینهها بــه تورم
عباس شاکري:
محترم و همه گروهها و جناحها
هزینــه تولیــد بــدل میشــود و
بیثباتی ارزی زیر پای
و حتی افراد به دور از گرایشهای
تولیدکننده داخلی را تحت فشار
مذاکرهکنندگان هستهای را
حزبی و گروهی با هم تفاهم کنند
قــرار میدهد .ترکیــب صادرات
خالی میکند
و اقتصاد ایران را از این وضعیت
هم جالب اســت .اقالم عمده آن
طراحان و مجریان برنامههای
معادن و پتروشــیمی و میعانات تعدیل در ایران بیشازحد توهمآمیز
بیثبات نجات دهند .اداره اقتصاد
و ساده با موضوع اقتصاد ایران
گازی که بســیاری از آنها خوراک
به تدابیر همهجانبهنگر و عمیق
برخورد میکنند
یارانهای میگیرند و ارزشان را هم
نیاز دارد .برجام برای کشور خیلی
به بانک مرکزی نمیدهند ،است
سودمند بوده اســت ،بهانههای
باالرفتــن نرخ ارز برای آنها کــه در مراکز تصمیمگیری
کشورهای جنگطلب را بیاثر کرد و زمینههای تفاهم
دســتهای قوی دارند ،خیلی ســودآور و خوب است.
بیشــتر با دنیا را فراهم و فشــارها را کم کرد .ما باید از
امــا با وجودی که نرخ ارز را هــزار برابر کردهایم ،حتی
این شرایط بهتر استفاده میکردیم؛ اما عمال وقتی برای
نتوانســتهایم جایگاه صادرات فرش ،پسته و زعفران را
واردات و فرار ســرمایه تســهیل صورت گرفته است و
حفظ کنیم؛ ارتقا پیشکش.
برای تولید و صادرات خیلی کمتر کار شــده است .باید
 تبعات رشد نرخ ارز بر معیشت خانوار چیست؟
مشکل را در موضع خود حل کرد.
 راهکار چیست؟
با این پرشهای ارزی قیمت نســبی کلیدی نیروی
انســانی متخصص و مولد شــدیدا کاهــش مییابد،
االن هم که بعضی کشورها میخواهند فشار بیشتر
بهطوریکــه بــه دنبال این هســتند که بــا هر قیمتی
بر کشور وارد کنند ،ما باید با ایجاد ثبات اقتصادی و اداره
متغیرهای کلیدی آنها را مأیوس کنیم ،نه اینکه طوری
شــده بروند در کشــور دیگر و حقوق دالری بگیرند .در
اقتصاد اداره شــود که منافع گروه ســوداگر نامولد به
تخصیص منابع بحث بر ســر قیمتهای نسبی است.
قیمت بیثباتی اقتصاد تأمین شــود .این بیثباتیها زیر
یکی از دالیلی که اقتصاد به این روز نشسته ،این است
پای شــما را در مذاکرات و مواجهه با باجخواهیهای
که نیروی انسانی مولد و کیفی بر حسب کاالهای دیگر
بعضی کشورهای خارجی خالی میکند.
روزبهروز بیارزش میشــود و این نکتهای اســت که
بنــده درباره ارز تنها در ســالهای گذشــته صدها
طراحان بازی مســتمر با نرخ ارز و شوک درمانی از آن
صفحه مطلب نوشــتهام؛ بهعنوان نمونه در سال ۹۱
غافلاند .عالوهبراین هر بار که تالطم اینچنینی در نرخ
در اتاق بازرگانی تهران با حضور آقایان محترم واعظی
ارز رخ میدهــد ،دهکهایی از طبقات پایین جامعه از
و کرباسیان با ارائه صد اســالید نشان دادم که مارپیچ
بعضی کاالهای اساسی خوراکی ،بهداشتی و آموزشی
ارز – تورم برای کشــور مضر اســت و تداوم آن نهتنها
محروم میشوند؛ البته در شــرایط امروز اقتصاد ایران
برای تولید و صــادرات کاری نمیکند؛ بلکه وضعیت
نباید بحثهــای رفاهــی را یکجانبه طــرح کرد اما
را بدتر هم میکند .هنر و مســئولیت مدیران اقتصادی
اینکــه مــا در ازای هیــچ و در ازای بهرهمندی عوامل
کشور این اســت که این مارپیچ و فنر را از کار بیندازند؛
ســوداگر و نامولد ،مردم را در تنگنا قــرار دهیم ،هیچ
نه اینکه با بســتن تناسبهای ساده هر روز این مارپیچ
توجیهی ندارد .امروز بسیاری از ناهنجاریهای روانی و
را تقویت کنند.
اجتماعی که در جامعه رشد یافته ،تا حد زیادی معلول
ســال  ۹۱تجربه خوبی به ما آموخت؛ نرخ ارز سه
این شوکدرمانیهاست.
برابر و نرخ رشــد کشــور شــش درصد منفی شد؛ اما
 در سال گذشــته بانک مرکزی برای جلوگیری
بعضــی بانکهای خصوصی ســودهای بســیار کالن
از شــوک نرخ ارز بســتهای طراحی کرد که در آن
کردند .تولید صنعتی و ســرمایهگذاری هم در رکودی
فروش اوراق ارزی با نرخ  ۲۰درصد ،فروش ســکه
فرو رفت که شواهد ملموس و میدانی نشان میدهند
و افتتاح حســاب ارزی پیشبینی شــد .چرا این
هنوز در آن گرفتار است و حاال باید ببینیم با این بیثباتی
تصمیمات نتوانست در بازار ارز مؤثر واقع شود؟
جدید کارش به کجا میرسد.
در همــان زمــان کــه آقایــان گفتند بــرای اینکه
 نمایندههای مجلس از خــروج میلیاردها دالر
نقدینگیها ســراغ بــازار ارز نرود ،اوراق گران ســپرده
ارز از کشور در ماههای اخیر خبر دادهاند؛ برخی از
با نرخ بهره  ۲۰درصد منتشــر کنیــم؛ در چند روز ۲۴۰
مســئوالن میگویند نرخ ارز را باال بردهایم که سفر
هزارمیلیــارد تومان از این اوراق فروخته شــد اما هیچ
خارجی کم شــود یا فرار سرمایهگذاران تمام شود.
تأثیری هم در نرخ ارز نداشــت .این به معنی آن است
شما با این نظر موافق هستید؟
که نرخ تســهیالت عمال حدود  ۳۰درصد اســت و در

اتفاقا برعکس اســت .ثمره اجرای سیاســتهای
تکســویهنگر و شــوکدرمانی )که در دولت دهم به
شــکل قویتری انجام شــد( این شــده اســت که یک
تقاضای سهمیلیونی برای کاالهای لوکس ،سفر تایوان
و ترکیــه ،آمریکا ،کانادا ،اروپــا و ...خودروهای لوکس و
خرید خانه و ویال در خارج شــکل گرفته است که اینها
وقتی پرش ارزی صورت میگیرد ،وضعشان خیلی بهتر
میشود و اساسا این گروه نوکیسه بسیار تجملی و مرفه
از محل همین بیثباتیها به وجود آمدند.
 درباره قاچاق چطور؟ آن را محدودتر نمیکند؟
روند قاچاق را در ســه دهه گذشته در نظر بگیرید و
همبستگی باالی آن با اجرای شوکدرمانیها را ببینید.
البتــه نقش دســتهای منفعتطلب ســازمانیافته
و گروههــای صاحبقــدرت در قاچــاق را نیــز نبایــد
فراموش کــرد؛ اما تأکید من این اســت که نمیتوان با
این مستمســکهای موردی ایــن بیثباتیها را توجیه
کرد .البته تصحیح قیمتها در شــرایط شفاف و ایجاد
زمینههــای نهادی ضروری واقعیتی اســت که مطابق
بــا اقتضائات تخصیــص منابع باید به آن توجه شــود
و آن هم نه یک بار یا دو بار .اینکه  ۳۰ســال مشــغول
شــوکدرمانی و بهاصطــالح اصالح قیمت هســتیم،
مشــکل از روش نگاهها و سیاستهای ماست .ما باید
توجه داشــته باشیم که داریم کشــتههای خود را درو
میکنیم و باید مسئولیت نحوه کشت را بر عهده بگیریم
و از فرافکنی اجتناب کنیم.
متخصصان و کارشناسان اقتصادی هم باید در حوزه
مسکن ،نقدینگی و ترکیب آن و کارکرد نظام بانکی ،ارز،
بهره ،قاچاق ،فســاد ،انحصارات و زدوبندها با جزئیات
وارد شوند و تحلیلهای واقعیتري ارائه دهند و بیشتر
به اقتصاد بپردازند تا حاشــیههای تزیینی و بحثهای
نامرتبط .برای هر کدام از موضوعات فوق صدها فکت
و شاهد و تجربه تأســفآور وجود دارد که بررسی آنها
دید نظری ما را هم ارتقــا میدهد .مثال آنچه در مورد
نقدینگی و کارکــرد آن و عملکرد بانکهای خصوصی
از  ۱۳۸۰به بعد انجام شــده و تجربه شــده است ،اگر
به دقت مورد نظر قرار گیرد بنیه نظری ما را نســبت به
پــول و نظام بانکی و پیچیدگیهــای آن ارتقا میدهد.
ضمن اینکه برای مشکالت کشــور از قبل از وقوع آنها
چارهاندیشــی میشــود .با نقدینگی مدام در حال رشد
و تمایل شــدید آن به شبهپول در شــش سال گذشته،
با کارســازی صرافیها برای خروج ارز از کشــور و فرار
شدید سرمایه و برای قاچاق با سهم باالی فعالیتهای
داللی و سوداگر )که بعد از برنامههای تعدیل سهم آنها
دهها برابر شده اســت( ،با واردات مواد اولیه ،کاالهای
واســطهای ،سرمایهای و کاالهای اساسی از کل واردات
و ســهم باالی صادرات مواد اولیــه و محصوالت خام
و اولیه از کل صادرات نمیشــود تناسب ساده بست و
رهنمود سیاســتی داد؛ آنهم تناسب ناصحیح .وقتی
تورمهــای باال در آغــاز دهه  ۸۰تا ســال  ۱۳۹۲تجربه
شد ،آقایان تناســب میبستند که نرخ ارز باید باال برود؛
دولــت قبلی هم که اصل را بــر تصمیمات عجوالنه و
حسابنشــده گذاشــته بود ،نرخ ارز را باال برد .االن که
گفته شــده تورم کاهش یافته و تکرقمی شــده است،
همان تناســب را میبندند درحالیکــه اگر بنا بر لحاظ
تفــاوت تورم داخل و خارج در نــرخ ارز و لحاظ نظریه
برابری قدرت خرید باشــد ،نرخ ارز نصف این هم نباید
باشد .البته بانک جهانی احتماال براساس نظریه برابری
قدرت خرید مطلق با نرخ ارز کمتر از هزار تومانGDP ،
کلی و ســرانه ما را گزارش میکند کــه من آن را قبول
ندارم .االن هم معتقدم با آزادگذاشتن دست سوداگران
ارز که از پشــتوانه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰میلیاردتومانی سپردههای
برخوردارند ،با شــرایطی که فرار سرمایه از کشور شتاب
گرفته و با توجه به وابستگی خودساخته اقتصاد ارز ما
به امارات ،اربیل ،افغانستان و آنکارا اگر دست سوداگران
را آزاد بگذارند ،نرخ ارز به  ۱۰هزار تومان هم میرسد و
در واقع اقتصاد را نابود میکنند .بنابراین شرایط خطیر
موجود را جدی بگیریم و با ارائه تناســبهای ســاده و
سطحی به جامعه و ســاحت علم آسیب وارد نکنیم.
لحاظنکردن حتی یک عامــل تأثیرگذار در تحلیلهای
کاربردی مهم خیانت آشکار به علم و جامعه است.
 اگر شما مسئول دســتگاه پولی کشور بودید چه
نسخهای برای حل بحران ارزی میدادید؟
دولــت محترم باید و مجبور اســت کــه از طریق
مقام پولی جریان نقدینگی را زیر ذرهبین داشــته و هر
دالر معامالت صرافیها را زیر نظر داشــته باشــد .ارز
صادرات غیرنفتی را بهطور تمام و کمال تحویل بگیرد
)البته با قیمــت روز( و در حوزه اقتصــاد ارز تا وقتی
بازار عمیق به معنی ساده نظری آن در اقتصاد شکل
نگرفته است و سوداگری و قاچاق و منفعتطلبیهای
نابجا وجود دارد ،آن را مدیریت و تدبیر کند .ما اگر فنر
تقویتشــده ارز – تــورم را از کار نیندازیم ،اقتصادمان
روزبهروز ضعیفتر میشود و با فربهکردن سوداگران و
تاجران انحصاری صاحبان انبارهای کاالهای وارداتی و
بدون دستیابی به توسعه و تعادل )و حتی دورترشدن
از آن( نمیتوان از مردم توقع داشــت که نســبت به
فقیرترشدن خود نگران نباشند .ما تا به حال هرچه از
مردم و طبقات متوسط و سهم عوامل مولد در اقتصاد
کــم کردهایم ،به توســعه اضافه نکردهایــم به ثروت
عوامل نامولد ،ســوداگران و قاچاق و انحصار اضافه
کردهایم و این زیبنده نیست.
*نکتهای که در مورد محاسبات نرخ ارز مبتنی بر ppp
نســبی وجود دارد این است که نرخ ارز سال پایه باید
نرخ تعادلی باشــد؛ نمیشود نرخ ارز سال  ۷۴یا  ۸۰یا
 ۸۵یا  ۹۰را مالک قرار داد ،وقتی نرخ ارز  ۲۰سال قبل
از  ۱۳۵۶حولوحوش یک مقدار معین اســت ،ما نرخ
تعادلی را نرخ سال  ۵۶در نظر گرفتهایم.
* مستندات این گزارش در روزنامه موجود است.

 مدیرکل بررســی ســوانح و حوادث ســازمان
هواپیمایی با اشــاره بــه ادامه بررســیهای تیم
فرانســوی و ایرانــی درباره علت ســانحه ATR
تهران-یاســوج و بازخوانی جعبه سیاه ،گفت :در
حال حاضر  ۹۰درصد عملیات بررسی این سانحه
انجام شــده است .حســن رضاییفر در گفتوگو
با فــارس ،در تشــریح آخرین جزئیــات بازخوانی
اطالعات جعبه ســیاه ) FDRو  (CVRهواپیمای
ســانحهدیده  ATRکه در ارتفاعات یاسوج سقوط
کرد ،توضیــح داد :عملیــات بازخوانی اطالعات
کمــاکان در حال انجام اســت .ضمــن آنکه تیم
فرانســوی نیــز بــه عنــوان ســازنده هواپیما به
صــورت مجزا در حال بازخوانی اطالعات اســت.
وی با اشــاره به اینکه تیــم ایرانی در حال تجمیع
یافتههاســت ،ادامه داد :مقرر شد پس از تکمیل
بررســیهای تیم فرانســوی ،آنها به ایــران بیایند
و پس از اتمام بررســیهای تیــم ایرانی و توافق
دو طــرف در حوزه اتمام بررســیها ،علت وقوع
سانحه مشخص شــود .مدیر کل بررسی سوانح و
حوادث سازمان هواپیمایی ادامه داد :فرانسویها
به مــا اعالم کردند که احتماال تا ابتدای خردادماه
 ۹۷عملیات بررســی و بازخوانی جعبه ســیاه به
اتمام میرســد ،اما ما اعالم کردیم این زمان کمی
طوالنی اســت و هرچه زودتر نتیجه بررسیهای
خود را به ما اعالم کنند .رضاییفر با تأکید بر اینکه
نظر قطعی درباره علت وقوع این سانحه از سوی
ســازمان هواپیمایی ایران اعالم میشــود ،اظهار
کرد :در حال حاضر  ۹۰درصد عملیات بررسی این
سانحه انجام شــده است .مدیرکل بررسی سوانح
و حوادث ســازمان هواپیمایی بیان کــرد :اگر این
بررســیها کمی به طول انجامیــد ،به دلیل ورود
نهادهــای قضائــی و امنیتی به این ســانحه بود،
ما باید به مجلس شــورای اســالمی ،قوه قضائیه
و نهادهــای پاســخگو به صورت متنــاوب درباره
این ســانحه توضیح دهیم کــه همین امر موجب
شده اســت بررســیها کمی زمانبر شود ،ضمن
آنکه پس از این سانحه ،سانحه سقوط هواپیمای
چلنجر ترکیه را داشتیم که کار ما را افزایش داد.

بانک مرکزی  ۳۳اولویت تأمین ارز
را تعیین کرد
 بانک مرکــزی در مصوبهای  ۳۳اولویت تخصیص
ارز را که ارز مســافرتی ،ارز درمانی ،ارز مأموریت و ارز
دانشجویی هم شــامل این موارد میشود ،تعیین کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در راســتای
اجرای تصویبنامه شــماره /۴۳۵۳ت ۵۵۳۰۰/مورخ
 ۱۳۹۷/۱/۲۲هیئت وزیران مبنی بر تعیین سیاستهای
جدید ارزی ،بدین وســیله به اطالع میرساند مقررات
مربوط به شــرایط و نحــوه تأمین ارز بــرای موارد زیر
توســط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تنظیم و
به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است -۱ :ارز مسافرتی
 -۲ارز درمانــی  -۳ارز مأموریــت  -۴ارز دانشــجویی
 -۵ارز بابــت فرصتهــای مطالعاتــی و هزینههای
درمانی اعضای هیئت علمی -۶ارز بابت حق عضویت
و حــق ثبتنام در ســازمانها و مجامــع بینالمللی
و محافــل علمی و چــاپ مقاالت علمــی  -۷هزینه
شرکت در نمایشــگاههای خارج از کشــور  -۸هزینه
برگزاری نمایشــگاههای بینالمللــی  -۹حقالوکاله
در دعــاوی خارجی -۱۰اصل و ســود ســرمایهگذاری
خارجــی -۱۱کارمزدهای اعتبارات اســنادی ،حوالهها
و ضمانتنامههــای ارزی  -۱۲هزینــه دفاتر خارج از
کشور  -۱۳هزینه اجاره و اشتراک شبکههای اطالعاتی
 -۱۴هزینــه انجام آزمایشهای علمی و فنی ،انتشــار
آگهــی در خــارج از کشــور و دریافــت گواهیهــای
بینالمللــی -۱۵ ،هزینــه خریــد امتیــاز پخش فیلم
و دریافتهــای ماهــوارهای و ارتباطــی  -۱۶هزینــه
شرکتهای بیمه ایرانی -۱۷فروش ارز به شرکتهای
منتخب بــرای اعزام زائرین به عمــره مفرده و عتبات
عالیــات )عــراق(  -۱۸هزینه شــرکت در آزمونهای
بینالمللی که توســط سازمان سنجش آموزش کشور
در داخل کشــور برگــزار میشــود  -۱۹هزینه ثبتنام
در امتحانــات علمــی و تخصصــی خارج از کشــور
 -۲۰بازپرداخت تســهیالت اعطایی از محل حســاب
ذخیــره ارزی )دولتــی و خصوصــی( ،فاینانــس
غیرخودگــردان ،بانک توســعه و تجارت اکــو ،بانک
جهانــی و بانــک توســعه اســالمی -۲۱ .هزینههای
ســوخت ،ناوبری ،هندلینگ ،لندینــگ و حقوق خدمه
خارجی شــرکتهای هواپیمایی -۲۲هزینه حق بیمه
هواپیماها  -۲۳حقوق و مزایــای کارکنان خارجی در
داخل کشــور -۲۴هزینههای انتقــال ارز بابت درآمد
کنســولی ســفارتخانههای خارجــی -۲۵هزینههای
انتقــال درآمد ریالی شــرکتهای هواپیمایی خارجی
 -۲۶هزینههای مطالبه ارز ضمانتنامههای خارجی
 -۲۷هزینههــای راننــدگان حملونقــل بینالمللی
 -۲۸هزینههای فرصتهای مطالعاتی  -۲۹هزینههای
شــرکت در دورههــای آموزشــی خــارج از کشــور
 -۳۰هزینههای حق عضویت و ثبتنام در ســازمانها
و مجامع بینالمللی  -۳۱هزینههای انتقال جســد از
خارج از کشــور و هزینههای وابســته  -۳۲هزینههای
ارزی راهآهــن و شــرکتهای ریلــی  -۳۳هزینههای
تبدیل موجودی ریالی حسابهای ایرانیان مقیم خارج
از کشــور .الزم به ذکر اســت جزئیات مربوط به میزان
ارز قابل تأمین بــرای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و
مدارک الزم برای تأمین آن بر اســاس بخشنامههای
ابالغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

