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چالش قیمت ارز و پیشفروش سکه چه بود؟

ﺧﺒﺮ

برجام ،ما و آمریکا

هبه  ۵۰۰میلیونی به ژنهاي خوب

 ۶۰درصد ارز پتروشیمی
در سامانه نیما عرضه نشد

ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺴﻌﻮدى  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدى
 بیشک یکی از مهمترین نگرانیهای آمریکا از آغاز
سده بیستم به این سو حفظ برتری این کشور بر جهان
از طریق صدور ســرمایه و کنترل جریان انرژی است.
سیاســتهای پیچیده با بازیگران بسیار در خاورمیانه
برای انزوای ایران ،لشکرکشــی به عراق و اشغال این
کشور ،اشــغال لیبی و جنگ ســوریه ،خرابکاری در
پروژه خط لولــه صلح و احداث خــط لولههایی که
ایــران را دور میزنند و در نهایــت اعمال تحریمهای
فلجکننده و ظالمانه این کشور علیه ایران پردههایی از
سناریویی هستند تا ضمن انزوای ایران در منطقه آن را
از عرصه نفت خاورمیانه خارج کنند .پیشروی دائمی
ناتو به سوی روسیه و کارشــکنی در روابط این کشور
بــا اروپا و جنگ کریمه و اوکراین برای کنترل روســیه،
حمایت و موازنه میان نیروهای اخوانالمســلمین و
وهابیها در خاورمیانه ،خلق القاعده ،داعش ،طالبان
و اشغال افغانستان و در نهایت طرح خاورمیانه جدید
صفحههایی از این دفتر هســتند کــه به قصد حفظ
سلطه آمریکا بر جریان انرژی نوشته میشود.
آمریکا بدون اروپا
سیاســتهای اقتصادی آمریکا پس از پایان جنگ
ســرد تقریبا بــر محورهای رابطــه با اتحادیــه اروپا،
فراپاســیفیک ،روســیه و چین و خاورمیانه جدید قرار
گرفته است که در دوران اوباما قرارداد فراآتالنتیک نیز
به آن افزوده شد .این سیاستها که بر پایه نظریه ثبات
هژمونیک آمریکا پیریزی شــدهاند ،بازسازی یا تثبیت
ســروری آمریکا بر اقتصاد جهــان را هدف گرفتهاند.
ایاالت متحده در موضوع اتحادیه اروپا تالش داشــته
با ایجاد یک محور با ســه کشــور اصلــی غرب یعنی
آلمان ،فرانسه و انگلیس ضمن خالصی از هزینههای
هنگفت پیمان ناتو سیاستهای اقتصادی خود را به
پیش ببرد .هماینک حدود  ۷۰درصد از تمام مراودات
مالی و ســهام کشــورهای اروپایی با دالر انجام شده
و مجمــوع مراودات بازرگانی اتحادیــه اروپا و آمریکا
به حدود هــزارو  ۵۰۰میلیــارد دالر یعنی  ۳۴درصد
حجم صادرات و واردات آن دو میرســد .بیشــترین
سرمایهگذاریهای سیستماتیک و سازمانیافته آمریکا
)گاهی تا حدود  ۱۵درصد از درآمد ناخالص داخلی این
کشورها( در کشورهای سوئد ،فنالند ،دانمارک ،ایسلند،
بریتانیا ،فرانســه و آلمان ) ۲۴درصد از سرمایهگذاری
خارجی و بیشــترین میزان ســرمایهگذاری خارجی(
انجام میشــود .قرارداد فراآتالنتیک نیز فرصتهای
فراوانی را در همگرایی کشورهای این حوزه و به سود
آمریکا ایجاد کرد؛ اما رویکارآمدن ترامپ با شعار »اول
آمریکا« بهشــدت روابط اقتصادهای جهانی را تهدید
کرد .خروج ترامپ از فراپاســیفیک ،حمله به نشست
گروه  ،۷خروج این کشــور از برجــام و دیدار ترامپ با
رهبر کره شمالی ،اقدامهایی هستند که در یک راستا و
با هدف اجرای شعار »اول آمریکا« باید ارزیابی شوند.
واقعیتهــای اقتصــادی جهانی نشــان میدهد که
طلیعههای جهان چندقطبی به جای جهان تکقطبی
در افــق در حال دمیدن اســت .قدرتهــای نوظهور
منطقهای و فرامنطقهای اتحادیه اروپا ،بریکس و چین
بــا وجود همگرایی با یکدیگر درنهایــت اریکه دالر را
نشــانه رفتهاند؛ اما همه این کشورها برای ادامه رشد
و توسعه صنعتی بهشــدت نیازمند جریان آزاد انرژی
و ســرمایه هستند .اکنون چین با دارابودن بیش از ۱/۱
تریلیــون دالر اوراق قرضه آمریــکا بزرگترین دارنده
اوراق قرضه آمریکا و همچنان یکی از بهترین بازارها
برای ســرمایهگذاری خارجی بهویژه ســرمایهگذاران
آمریکاســت .روســیه ،هند و برزیل از دیگر کشورهای
بریکس نیز جذابیت خود را برای سرمایهگذاری حفظ
کردهاند .در زمینه انرژی حدود  ۳۰درصد از انرژی اروپا
را روســیه تأمین میکند و ادامه رشد اقتصادی جهان
بهشــدت وابسته به نفت اوپک اســت .دولت آمریکا
تالش میکند همچنان بر این جریان عظیم ســرمایه
و انرژی تســلط داشته باشد .به عقیده ترامپ اجرای
طرح خاورمیانه بزرگ که در دوران بوش پسر در سال
 ۲۰۰۰رونمایی شد ،میتواند سروری امپراتوری آمریکا
را بر جهان تا سالها تثبیت کند .برای اجرای این طرح
همانقدر که آمریکا به سهمخواهیهای قدرتهای
منطقــهای مانند عربســتان ،مصر ،اســرائیل و ترکیه
توجه دارد ،ناچار است ایران و جریانهای مخالف این
بهاصطالح معامله قرن را از سر راه برداشته یا آنها را
با خود همراه کند .اروپا و دموکراتهای آمریکا امیدوار
بودند با امضای برجام بتوانند از طریق سرمایهگذاری
و بــهراهآوردن اقتصــاد ایران و هضــم آن در اقتصاد
جهانــی با جلب طبقــه جدید ســرمایهداران ایرانی
که در ســالهای اخیر با اجرای مستمر سیاستهای
آزادسازی اقتصادی به سرمایههای هنگفت و قدرت
فراوانی در کشــور رســیدهاند ،این مانع را از ســر راه
بردارنــد .سیاســتمداران و اقتصاددانــان آمریکایی
گمان دارند دولت ایران با اجرای سیاستهای اقتصاد
بازارگرا در سالهای پس از جنگ تحمیلی کنترل خود
را بر اقتصاد از دســت داده و بــرای مقاومت در برابر
فشارهای اقتصادی آمریکا اهرمهای چندانی در اختیار
نــدارد .درهمتنیدگی اقتصاد جهانــی و جداافتادگی
اقتصاد ایران در عین وابســتگیهای بسیار به اقتصاد
جهانــی پارادوکــس دردناکــی را در برابــر اقتصاد
ایــران قرار داده اســت که دولت ترامــپ را به طمع
انداخته تا کار را با ایران یکســره کند .دولت در دولت،
خرابکاریهای دولت در ســایه و ضعف سکانداری
تیم اقتصادی دولت مســتقر درحالیکه میتوانست
از فرصت امضای برجام فضای مناســبی برای تنفس
اقتصاد ایران فراهم کند ،آن را به ضد خود تبدیل کرده
و آینده مبهمی را در برابر ایران قرار داده است.

غالمحسین دواني* :پیامد بعد
از دوران مبادله پایاپاي کاالیي،
دوران اولیه ســرمایهداري بود
که در آن ،فلــزات قیمتي مثل
طال ،نقش واســطه مبادله را
بازي ميکردنــد؛ اما کمکم به
دالیل مختلف ازجمله سختي
حملونقــل و امنیــت ،مردم
طالهایشــان را نزد صرافيها
گذاشــته و بهجاي آن طالها،
برگه رســید دریافت ميکردند
و این برگــه را بهعنــوان پول
در مبــادالت بــه کار ميبردند
)کــه هنــوز هــم برخــي از
اقتصاددانــان معتقدنــد اگر
پول بــه همین شــکل؛ یعني
به شــکل پول خصوصي و از
سوی نهادهاي مختلف عرضه
شــود ،دیگر مشــکالتي را که
امروز دولــت در عرصه پولي
بــه وجــود آورده ،نخواهیــم
داشت( .بعدها آرامآرام دولت
جاي این صرافيها را گرفت و
یافتند .این شــیوه در دولت آقاي دکتر روحاني بعد
خودش به مردم رسید طالهایشان را ميداد .این به
از مدتي توقف ،دوباره آغاز شد؛ توزیع پول ،ثروت و
آن معني بود که معــادل طالیي که در خزانه بود،
رانت بین گروهي ازجمله فرزندان برخي وزرا و وکال
اسکناس چاپ ميشد .به تدریج دولتها دریافتند
)اصالحطلب و اصولگرا( که موفق شــده بودند با
ميتوانند بیش از آنچه حجم طال دارند ،اســکناس
نزدیکي به مراکز قــدرت ،مجوز صرافي بگیرند .در
منتشــر کنند و به کسي هم برنميخورد؛ بنابراین از
حالي که دولت ميتوانست همین مبالغ را از طریق
این به بعد ،معادل درصدي از اســکناس منتشــره،
سیســتم بانکي و با ثبت دقیق اطالعات متقاضیان
طال نگهــداري ميکردند .خالصه بعد از این مدت،
توزیع کرده و جریان گردش پــول را کنترل کند ،اما
چیزهاي دیگري نیز بهجاي طال بهعنوان پشــتوانه
دولــت توزیع و فروش ارز خارج از سیســتم بانکي
پول نگهداري شــدند ،ازجملــه »طلبهاي بانک
را ترجیــح ميدهد؛ براي اینکــه اوال مقصد پولها
مرکــزي از دولت«» ،ذخایــر ارزي بانک مرکزي« و
و خریــداران واقعي ناشــناس بماند و ثانیا ســفره
همچنین »طلبهــاي بانک مرکــزي از بانکهاي
ریزهخواران خالي نماند .به قول دادستان کل کشور،
تجــاري و دارایيهاي فیزیکي بانــک مرکزي« .این
برخي مقامات کشــور و فرزندان و وابستگانشان در
موارد در واقع همان مواردي هستند که در قسمت
قاچاق کاال ســهم دارند )خبرگزاري فارس دوشنبه
دارایيهاي ترازنامه بانک مرکزي دیده ميشوند .در
 ۲۷آذر .(۱۳۹۶
زبــان اقتصاد ،به این پولهایي کــه بانک مرکزي از
اتفاقات ديماه سال گذشته و اعتراضات پس از
طریق موارد یادشــده چاپ و تولیــد کرده ،به دلیل
آن ،براي اولینبار گروه بزرگي از ثروتمندان و بهویژه
اینکه هنگامي که به بازار وارد ميشوند با مکانیسم
کســاني که با رانتخــواري ،صاحــب ثروتهاي
ضریب فزاینده ،چند برابر خودشان را ایجاد ميکنند
هنگفت و بادآورده شــده بودند و آن را در معرض
و این امر هم به علت وجود مکانیســم حسابهاي
خطــر ميدیدند ،به فکر انداخــت تا بخش مهمي
جــاري و پسانداز اســت ،پول باقــدرت ميگویند.
از پولهــا را به خارج از کشــور و ازجمله به ترکیه،
در واقع بانک مرکزي با انتشــار اســکناس یا ایجاد
گرجســتان ،امارات ،مالزي ،مالت ،کانادا و ...منتقل
پول از طــرق دیگر ،ابتــدا ســبب بهوجودآمدن و
کنند .در نتیجه ،میزان تقاضاي ارز بهشدت افزایش
بهگردشافتادن مقداري پول ميشود؛ آنگاه مردم
یافت .از طرف دیگر ،تهدید ترامپ به خارجشدن از
یا سپردهگذاران بخشــي از پول جدید را به صورت
برجام و اســتقرار مجدد تحریمها ،تقاضاي دریافت
اســکناس نزد خود نگهداري کرده و بقیه آن را به
ارز را چندین برابر کرد.
صورت ســپرده بانکي نزد بانکهاي تجاري سپرده
ارزي که عرضه ميشــد بســیار کمتــر از تقاضا
ميگذارند .به ایــن ترتیب ،بــه ازاي ایجاد هر پول
بود و قیمت دالر ســیر صعودي پیــدا کرد .دولت
جدیدي از ســوی بانــک مرکزي ،بخشــي از آن به
متوجه شــد که اگر تمــام ذخیــره ارزي خود را به
صورت ســپردههاي بانکــي در اختیــار بانکهاي
صرافيهــا بدهد ،باز با توجــه به حجم نقدینگي و
تجاري قرار ميگیرد .بانکهاي تجاري نیز بخشــي
ثروتهاي نجومــي آماده خروج ،کفــاف تقاضا را
از ســپردههاي ســپردهگذاران را به صورت ذخیره
نميدهــد .جریان واگذاري ارز به صرافيها تعطیل
نگهداري کــرده و بقیه آن را صــرف اعطاي وام و
شــد .متقاضیان واقعي پشــت درها ماندند و دالر
اعتبار به وامگیرندگان ميکنند .اعطاي وام و اعتبار
روزبهروز گرانتر شد.
به معناي ایجاد یک پول جدید اعتباري اســت؛ زیرا
عالوه بر آنکه حق برداشت براي سپردهگذار اصلي
جهش در آمار تأسیس شرکتهاي بازرگاني
محفوظ است و حق استفاده از سپرده خود را دارد،
و ثبت سفارش
بــراي وامگیرنده نیــز از طریق
بــا افزایش سرســامآور قیمت
اعتبار ،یک وســیله پرداخت و
دالر انتقادهــا از دولــت بــاال
دولت در سه سال گذشته روزانه به
دادوســتد فراهم شده که منشأ
گرفــت و اســحاق جهانگیري،
بیش از  ۷۰۰صرافي داراي مجوز در
آن اعطــاي اعتبــار بانکهاي
معاون اول رئیــس جمهوري،
سراسر کشور ،حدود  ۲۰میلیون دالر
تجــاري اســت .در واقــع پول
در اقدامــي ضربتــي ،نرخ دالر
ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع
جدید اعتباري به وجود ميآید.
را چهارهــزارو  ۲۰۰تومــان
بین متقاضیان ،نرخ ارز را در بازار
اعــالم کــرد .دالر چهارهزارو
همه
بــه همیــن علــت،
ثابت نگه دارد .در همان ایام ،قیمت
 ۲۰۰تومانــي بــه صرافيهــا
واقعــي
چالشهــاي فــراز
دالر در صرافي بین  ۲۰تا  ۳۵تومان
نیامد اما دولت اعــالم کرد به
و فــرود ظاهــري قیمــت ارز
ارزانتر از نرخ دالر در بازار بود.
واردکنندگان کاال و خدمات ،دالر
و ســکه و افزایــش ســطح
عمده این ارز در اختیار سهامداران
عمده این بانکها و خواص مرتبط
را بــه همان قیمــت تکنرخي
عمومــي قیمتهــا و کاهش
با آنها قرار گرفته بود .به زبان ساده،
واگــذار ميکنــد .صاحبــان
شــدید قدرت خرید مــردم را
دولت با اتخاذ چنین روشي،
ميتوان در این جمله خالصه
ثروتهاي میلیاردي بالفاصله
هر روز به گروهي از دارندگان
به فکــر چارهجویــي افتادند و
کــرد :افزایش قیمــت دالر در
ژن خوب که همه هنرشان
شروع به تأســیس شرکتهاي
بــازار بــراي صاحبــان ثروت
ماشینسواري و دوردور بود ،روزانه
بازرگاني و ثبت سفارش کردند.
تحملپذیــر نبــود ،از ایــن رو،
 ۵۰۰میلیون تومان هبه ميکرد
دولت سیاســتي اتخاذ کرد که
روند تأسیس شــرکت و انتشار
دالر مورد نیاز آنها را با قیمت
آگهي در روزنامه رسمي دولت
و همچنیــن ثبت ســفارش به طور معمــول و در
چهارهزارو  ۲۰۰تومان به آنها بدهد.
جهش ناگهاني قیمت ارز؟
شرایط عادي حدود شش ماه زمان ميبرد و جالب
دولت در ســه ســال گذشــته روزانه به بیش از
اســت که به محض بازشــدن درهاي خزانه بانک
 ۷۰۰صرافي داراي مجوز در سراســر کشور ،حدود
مرکزي در همان روزها این روند به یک روز کاهش
 ۲۰میلیــون دالر ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع
یافته و با صرفکردن چند ســکه بیشتر ميتوان این
بیــن متقاضیان ،نرخ ارز را در بــازار ثابت نگه دارد.
روند را به نیمســاعت هم تقلیل داد .در شش ماه
در همــان ایام ،قیمت دالر در صرافي بین  ۲۰تا ۳۵
گذشــته به این ترتیب بیــش از  ۲۰میلیارد دالر ارز
تومان ارزانتر از نرخ دالر در بازار بود .مثل همیشه
از خزانه بانک مرکزي بــه متقاضیان واردات بابت
صرافيهاي بانکهاي خصوصي که بیشــترین ارز
ثبت ســفارش کاالهایي که اساسا با افزایش قیمت
را دریافت کــرده بودند ،همه این مبالغ را در اختیار
صــوري ) (Over Invoiceهمراه یا تخصیص ارز به
مــردم قرار نميدادند ،بلکه عمده این ارز در اختیار
متقاضیاني که یا هیــچ کاالیي وارد نخواهند کرد یا
ســهامداران عمده این بانکهــا و خواص مرتبط با
اینکه کاالي وارداتي را با احتســاب قیمت آن به ارز
آنها قرار گرفته بود .به زبان ســاده ،دولت با اتخاذ
آزاد روانه بازار ميکنند ،اختصاص داده شد .درواقع
چنین روشــي ،هــر روز به گروهــي از دارندگان ژن
انتخاب این سیاســت نه باعث توقــف روند گراني
خوب که همه هنرشان ماشینسواري و دوردور بود،
شــد و نه تثبیت نرخ ارز .فقط گروهي از وابستگان
روزانه  ۵۰۰میلیون تومان هبه ميکرد .این سیاست
ثروتمند شــدند .در واقــع بار دیگر تئــوري منحط
از زمان ریاستجمهوري دکتر مهندس احمدينژاد
اقتصادخواندههاي وطني مبني بر آزادســازي بازار
آغاز شــد که ثمره آن ،امثال بابک زنجاني بود که از
با شکست مواجه شد .زیرا از آنجا که اساسا بخش
همین پولهاي هبهشــده به آن ثروت عظیم دست
زیادي از ســرمایهداري ایراني داللمســلک است،

در کنترل تــورم را نقش برآب
کــرد .بعــد از ورود ســونامي
نقدینگي به بــازار طال و ارز و
افزایش سرســامآور قیمتها
دولت ســعي کرد که آب رفته
را به جوي بازگرداند و آن دیو
را دوبــاره در کوزه حبس کند.
این بار بانکها را مخیر کرد که
به ســپردههاي بلندمدت سود
۲۰درصدي پرداخت کنند .اما
نکته جالــب بخشنامه جدید
حذف سپردههاي کمتر از صد
میلیون تومان از دریافت سود
۲۰درصــدي بود .بــه عبارت
دیگر دولت بــا این بخشنامه
عمال ســود ســپردههاي افراد
کمبضاعــت را از آنهــا دریغ
کرد و فقــط افراد ثروتمندتر را
مســتحق دریافت سود سپرده
دانســت؛ سیاســتي که گویاي
نگرش خــاص دولت و عنایت
ویژه به رانتخــواران و علیه
طبقات فرودســت جامعه بود
زیرا از حدود چند ســال پیش کــه بحران اقتصادي
هیچگونــه مزیتــي را در جامعه کار و تولید کشــور
دولت پاکدســت قبلي شــالوده خانوارها را در هم
به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیتهاي کشــور
پاشید ،بسیاري خانوارها به علت بيکاري ،مسکن و
مزیت زندگي مردم را از بین بردهاند.
دارایيهاي خود را فروخته یا وجوهي که کارمندان
شرکتهاي کاغذي جدیدالوالده
دولت در هنگام بازنشســتگي دریافــت ميکنند یا
و صوري ارزخوار
پولهاي اندکي که برخي افراد براي دوران تحصیل
افشاي لیست ناقص ارزخوران که آنهم گزینش
فرزندانشان پسانداز کرده بودند ،به بانکها سپرده
شــده بود ،نشــان داد که مبلغ  ۳۵میلیون یورو به
تا از ســود آن معیشــت خــود یا فرزنــدان خود را
شــرکتي واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاري
تأمین کنند که سیاســت دولت ایــن حق اندک را از
به ثبت رســیده است .این شــرکت مدعي است که
مردم نیازمند گرفــت در حالي که  ۱۱۰هزار میلیارد
با ایــن پول موبایــل الکچري آیفــون  ۱۰وارد کرده
توان معوقات بانکي در دســت فقط  ۱۰۸نفر است
است .قیمت امروز آیفون  ۱۰در بازار موبایل گویاي
)روزنامه »شرق« دهم ديماه  (۱۳۹۵و هیچ اقدام
آن است که این شرکت گوشــيها را با قیمت دالر
جدياي هم بــراي بازپسگیري ایــن معوقات که
۹هزارتومانــي به فروش ميرســاند و از همین یک
همانا سپردههاي مردم هستند ،انجام نشده است؟!
بار واردات مبلغ  ۴۵میلیارد تومان سود برده است.
به قول آقــاي محبينیا ،نماینده شــجاع مجلس،
این ســود معادل هزینه ساخت  ۵۰کیلومتر راهآهن
»حداقل  ۲۰ســال اســت از مقامات عالــي گرفته
یا  ۱۱۰کیلومتر جاده آســفالت یا دســتمزد متوسط
تا دولــت ،نمایندگان و نهادهــا صحبت ميکنند و
ماهانه  ۳۰هزار معلم اســت .اینگونه واگذاريها
جلســه ميگذارند و گفته ميشود بزرگترین تهدید
بعــد از آن انجام شــد که دولت اعــالم کرد براي
مملکت قاچاق اســت پس چرا هــرروز وضع بدتر
کاالهاي اساســي مورد نیاز مــردم ارز ارزانقیمت
ميشود؟ دروغ ميگوییم با قاچاق مبارزه کردهایم؟
در اختیــار واردکنندگان قرار ميدهد .به طور نمونه
خود ما قاچاقچي هستیم«.
به یک شــرکت ارائهدهنــده تعمیــرات موبایل ۱۰
آنچــه بیش از هر چیزي از یک دولت پاســخگو
میلیون یورو ارز داده شــده است .ارز واگذارشده به
انتظــار مــيرود ،برقــراري عدالت اســت .رعایت
واردکنندگان اتومبیل دهها برابر این مبالغ است .این
عدالت بین آحاد و گروههاي مختلف جامعه شرط
واگذاريها در شــرایطي اســت که قیمت کاالهاي
ضروري مشروعیت هر دولتي است .اما دولتهاي
ضروري روزبهروز افزایش ميیابد و فروشندگان در
رانتیــر با برقراري تخصیص رانــت و امتیاز )بهطور
مقابــل اعتراض خریداران قیمت ۹هزارتوماني دالر
مثال ادعاي ترخیص چهــار هزار اتومبیل لوکس با
را یادآوري ميکنند .در واقع از این ۲۰میلیارددالري
هک سیستم ثبت ســفارش و (...به گروه وابستگان
که بــا قیمت ارزان بــه واردکنندگان واگذار شــده،
خــود ،مليکردن فقر و توزیــع نابرابري به جامعه،
تاکنون حتي یک دالر آن به ســفره مردم باز نگشته
بنیاد خانوارها را بر باد دادهاند .امروزه ثابت شــده
اســت .چون دولت هیچ کنترلــي روي فروش کاال
که نتیجه همه سیاســتهاي سالهای اخیر بهویژه
ندارد .کافي اســت به افزایش قیمت کاالهایي که
سیاســتهاي دولت پاکدست قبلي و دولت فعلي
مبدأ خارجي دارند در ماههاي آتي که اولین عرضه
در جهــت محــو طبقه متوســط و رانــدن آنها به
کاالهــا با این ارزها صورت ميگیرد ،توجه کنیم .آن
طبقات فرودست بوده زیرا مطالبات مردم عموما از
وقت معلوم ميشــود سهم مردم از دالرهاي نفتي
سوی این طبقه بیان و نمایندگي ميشود.
تحمل بار گراني و خرید مایحتاج ضروري با قیمت
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است
دالر ۹هزارتوماني است.
که به وســیله یک واحد پولي
ذينفــع اصلــي تصمیمات
در زمــان محدود و مشــخص،
اقتصادي دولت چه کســاني
افشاي لیست ناقص ارزخوران،
اعمال گوناگون انجام ميگیرد.
بودهاند؟
نشان داد که مبلغ  ۳۵میلیون یورو
مثال اگر گردش یک اســکناس
در
که
اســت
آن
واقعیــت
به شرکتي واگذار شده که در اوایل
هزارریالي در طول ســال دو بار
نظام ســرمایهداري خصولتي،
خرداد سال جاري به ثبت رسیده
باشد ،قدرت خرید این اسکناس
هر سیاســت جدیدي که دولت
است .این شرکت مدعي است که
معــادل دو هزار ریال در ســال
مثال براي کنترل گراني و رهایي
با این پول موبایل الکچري آیفون
اســت و اگر این گردش پنج بار
مردم از ســه دهه پیش اعمال
 ۱۰وارد کرده است .قیمت امروز
باشد ،قدرت خرید آن پنج هزار
شــده ،به انحــاي مختلف به
آیفون  ۱۰در بازار موبایل گویاي
ریال اســت .براي آسانســازي
نفع یک دهک خاص موســوم
آن است که این شرکت گوشيها
را با قیمت دالر ۹هزارتوماني به
فرض کنیم ایــران بهمثابه یک
به ثروتخوران و دارندگان ژن
فروش ميرساند و از همین یک بار
کشــوري با جمعیــت دونفره
خوب بوده و ســایر دهکهاي
واردات مبلغ  ۴۵میلیارد تومان سود
اســت .در این کشــور یک نفر
اقتصــادي از این سیاســتها
برده است .این سود معادل هزینه
هزار کیلو برنج دارد و نفر دوم
جز تیرهروزي و کاهش شــدید
ساخت  ۵۰کیلومتر راهآهن یا ۱۱۰
هــم هزار تومان پــول دارد ،در
قدرت خرید نصیبــي نبردهاند.
کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد
چنیــن حالتي قیمــت هر کیلو
درواقع نتیجه اعمال سیاســت
متوسط ماهانه  ۳۰هزار معلم است
برنــج یک تومــان خواهد بود،
تکنرخيشدن قیمت ارز صرفا
اما اگر در این کشور فرضي پول
براي رفاه حال کساني است که
دو بار در ســال بچرخد ،در سال دو هزار کیلو برنج
قصد دارند ثروتهاي بــادآورده را به خارج منتقل
فروخته ميشود و چنانچه در این کشور همان هزار
کنند یا بازرگاناني که مورد عنایت خاص قرار دارند.
کیلو برنج وجود داشته باشد و حجم پول نیز همان
شروع آشکار سونامي بانکي
هزار تومان ولي ســرعت گردش پــول چهار بار در
کاهش نرخ سود بانکي
سال باشــد ،مردم این کشــور چهار هزار کیلو برنج
دولــت در مردادمــاه  ۹۶در بخشنامــهاي به
ميخرنــد .این به آن معني اســت بــا وجودي که
بانکهــا تکلیــف کرد که نرخ ســود بانکــي براي
نه حجم پول تغییري کــرده و نه مقدار برنج ،ولي
ســپردههاي بلندمدت از  ۲۳درصد به  ۱۵درصد و
چــون تقاضا براي خرید برنــج دو برابر و در نتیجه
ســود ســپردههاي کوتاهمدت به  ۱۰درصد کاهش
قیمت هر کیلو برنج نیز دو برابر شــده است ،یعني
یابــد .ظاهرا هــدف واقعــي ایــن بخشنامه این
ســرعت گردش پول در کشور قیمت همه کاالها را
بود کــه ســپردههاي بانکها با نــرخ ارزانتري به
به هم ریخته و از این رهگذر دارندگان کاالها ثروت
جامعه کار و تولید واگذار شــود ،اما در عمل طبق
غارتــي به جیب ميزننــد چون این ســود حاصل
معمــول وابســتگان از این سیاســت ســود بردند.
مبادالت عادله اقتصادي نیســت .هجوم نقدینگي
ایــن بخشنامه که به گواهي مشــکالت اقتصادي
لجامگســیخته که افســار آن در دســت نهادهاي
امروز ناســنجیدهترین اقدام دولت بود ،عمال کنترل
اقتصادي خاص و اشخاص وابسته به آنهاست ،به
»غول نقدینگــي« مهار در بانکهــا را از بین برد و
بازار ارز بنیاد ارزي کشــور و ورود آن به بازار ســکه
بخش اعظم این نقدینگي آزادشــده روانه بازار ارز
خزانه ملت را نشانه رفته است؟! و این امري است
و ســکه و طال شــد و بخش دیگر آن بهسوي بازار
که هر آدم نسبتا عاقلي به آن اذعان دارد.
ســهام بهویژه سهام شــرکتهاي صادرکننده مواد
ادامه در صفحه ۶
خام کشــور شــد و در عمل همه بافتههاي دولت
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 درحالیکه بررســی آمارهای گمرک ایران نشــان
میدهد تا پایان خرداد  ۳.۵میلیارد دالر محصوالت
پتروشــیمی صادر شــده ،فقط  ۱.۵میلیارد دالر از ارز
پتروشــیمی در ســامانه نیما عرضه شــده است .به
گزارش تســنیم ،احمــد مهدوی ،دبیــر کل انجمن
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ،از عرضه
بالــغ بر یکمیلیاردو  ۵۰۰میلیــون دالر ارز صادراتی
پتروشــیمیها از مسیر سامانه نیما در دو ماه گذشته
تاکنــون خبــر داده بود .بــه گفته این فعــال حوزه
صادرات محصوالت پتروشــیمی ،پیشبینی میشود
امسال میزان ارزی که توســط پتروشیمیها در بازار
داخلی عرضه شــود افزایشــی پنج تــا  ۱۰درصدی
داشته باشــد .عرضه  ۱٫۵میلیارد دالر ارز پتروشیمی
در ســامانه نیما در حالی رخ داده اســت که تا پایان
خرداد  ۳٫۵میلیارد دالر انواع محصوالت پتروشیمی
از کشــور صادر شــده اســت .به این ترتیب فقط ۴۲
درصد ارز پتروشیمی در ســامانه نیما عرضه شده و
مشــخص نیســت چرا  ۶۰درصد درآمد ارزی ناشی
از صادرات پتروشــیمی در نیما عرضه نشــده است.
گفتنی اســت براســاس مصوبه جدید هیئت دولت،
صادرکنندگان فقط دو ماه برای عرضه ارز حاصل از
صادرات خود فرصت دارند.
آخرین وضعیت  ۵سد بحرانی کشور

شوری آب خوزستان
ربطی به سد گتوند ندارد
 مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران،
کیفیت آب خروجی از ســد گتوند را بسیار ایدهآل
توصیف کرد و گفت» :انتساب شوری آب خوزستان
به ســد گتوند کامال غلط اســت« .رئیس سازمان
حفاظت محیط زیســت دو روز پیــش با توجه به
مشکالت کمآبی در اســتان خوزستان ،اشتباهات
مهندسی در ساخت سد گتوند را عامل شوری آب
خوزستان اعالم کرده بود .به گزارش ایرنا» ،محمد
حاجرســولیها« امروز )چهارشــنبه( در نشستی
خبری ،افزود :شاخص ای.سی ) (ECآب خروجی
از ســد گتوند بــه  ۶۰۰میکروموس بر ســانتیمتر
برآورد شده ،درحالیکه میزان این شاخص در آب
پاییندست کارون بهدلیل رهاسازی پساب صنایع،
تخلیه فاضالب و ...بهمراتب بیش از آب رهاشده
از ســد گتوند است .ای.ســی )هدایت الکتریکی
آب( نشــاندهنده میزان امالح هادی موجود در
آب است و میزان این شاخص ارتباطی مستقیم با
نمکهای محلول در آب دارد .مدیرعامل شرکت
مدیریــت منابــع آب ایران گفت :امســال بهدلیل
افزایش کیفیت آب خروجی از ســد گتوند ،میزان
اثربخشی این سد در شــوری آب کارون بهمراتب
کمتر از سالهای گذشته است .مدیرعامل شرکت
مدیریت منابع آب ایــران تصریح کرد :کیفیت آب
خروجی ســد گتونــد در حالی اســت که  ECآب
پاییندست کارون بهدلیل رهاسازی پساب صنایع
و ...بهمراتب بیش از آب رهاشده از این سد است؛
بنابراین شوری آب خرمشهر و آبادان بههیچعنوان
ارتباطی به آب رهاشــده از ســد گتونــد ندارد .او
انتســاب بســیاری از مشکالت به سدســازیها را
جفــا به این بخش توصیف کرد و گفت :هیچکس
منکر اشــتباه در برخی جانماییها نمیشــود ،اما
نمیتوان منکر اثربخشی این سازهها در تأمین آب
شرب شهرها و روستاهای کشور شد.

اعالم آمریکا مبنی بر اعطای
معافیت از تحریم نفت ایران
 قیمتهای نفت که سهشنبه تا مرز  ۸۰دالر رشد
کرده بــود ،پــس از اینکه آمریکا گفت درخواســت
کشورها برای معافیت از تحریم نفت ایران را در نظر
خواهــد گرفت ،افت کرد .به گــزارش مهر به نقل از
رویترز ،قیمتهای نفت سهشنبه با رشد اختالالت در
تولید نفت نروژ و لیبی رشد کرده بود ،اما پس از اینکه
ایاالت متحده اعالم کرد درخواســتهای معافیت از
تحریم نفت ایران را در نظر خواهد گرفت ،نفت همه
رشد قیمت خود را از دست داد .هرچند قیمت نفت
برنت امروز توانست همچنان با  ۶۴سنت افزایش به
هر بشکه  ۷۸.۷۱دالر برسد ،اما این در حالی است که
پیش از بیانیه آمریکا ،قیمت نفت تا  ۷۹.۵۱دالر هم
باال رفته بود .نفت آمریکا هم که امروز تا  ۷۴.۷۰دالر
برای هر بشکه باال رفته بود ،تا  ۷۳.۹۸دالر افت کرد
که البته همچنان  ۱۳سنت از قیمت تمامشده دیروز
بیشــتر است .باب یاگر ،مدیر شــرکت انرژی میزوهو،
میگویــد :قیمــت نفت در جلســه امــروز خود ،به
فاصله نزدیکی از رکوردهای چهارساله خود رسیده
بود .افت قیمت نفت بهدنبال آن انجام شد که وزیر
خارجه آمریکا ،مایک پمپئو اعالم کرد ایاالت متحده
درخواستهای برخی از کشــورها برای معافشدن
از تحریمهــای نفتی ایران را که از ماه نوامبر اجرائی
میشوند ،در نظر خواهد گرفت .فیل فلین ،تحلیلگر
گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو ،گفت :این اظهارات
بــاد را از بادبان قایق امروز بــازار نفت خارج کرد .او
ادامــه داد :این بــا چیزهای قبلیای کــه آنها گفته
بودند مغایرت نداشــت ،اما همهچیز به این بستگی
دارد که آنهــا درباره کدام کشــورها بحث میکنند.
آیا مســئله درباره خریداران بزرگ نفت ایران است؟
آیا منظور هند اســت؟ ...آیا این یک معافیت موقت
است؟ اما نگرانیها از عرضه ،بازارها را آشفته کرده
و قیمت برنت را باال میبرد.

