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عارف در نشست خبري:

آﯾﻨﻪ

کشف نرخ دالر در بازار دوم
 نرخ کشفشــده در بازار دوم ارز نشــان میدهد که
تا حدودی نزدیک به قیمت بازار اســت که این موضوع
میتواند جذابیت بازار دوم را افزایش دهد؛ اما موضوع
خطرناکــی که وجــود دارد این اســت که بهواســطه
فشارهای بیرونی بازار دوم به محلی برای کنترل قیمت
یا کاهش قیمتها تبدیل شــود و مأموریت اصلی آنکه
شبکهسازی و مالقات عرضهکننده و تقاضاکننده است،
به انحراف رود؛ دراینصــورت عالوهبر اینکه کارکرد این
بازار از کار میافتد ،آرامش بازار غیررسمی نیز تاحدودی
دستخوش تغییر میشود .بنابراین تصمیمگیران دولتی
باید اجازه دهند بدون هرگونه مداخله قیمتی ،یک بازار
متشــکل مدیریت شــود؛ بازاری که اگــر مداخله در آن
صورت نگیرد ،میتواند نوسانگیر بازار غیررسمی باشد.

روزﻧﻪ

از دولتي حمایت کردیم که اصالحطلب نیست
محمدرضــا عارف روز گذشــته در نشســت خبري
تأکیــد کرد :گفتوگو در ذات انقالب و فرهنگ ماســت
و ما همواره از آن اســتقبال کردهایم اما شــاید یکي از
چالشهاي کشور و انقالب این است که با هم گفتوگو
نميکنیم .رئیس فراکســیون امید مجلس با اشــاره به
طرح گفتوگوي ملي ،گفت :در همان ماههاي ابتدایي
مجلس دهم موضوع گفتوگوي ملي را مطرح کردیم
که روند کندي داشــت ،اما راضي هســتیم ،کار سختي
اســت چون باید جریانــات سیاســي و اجتماعي را به
این نتیجه برســانیم که منافعشان در گفتوگوست.به
گزارش »ایسنا« عارف با اشــاره به موضوع شبکههاي
اجتماعــي ،گفت :امروز شــبکههاي جدي پتانســیل و
ظرفیت باالیي دارند که باید از آن استفاده کرد نه اینکه
به آن نگاه حذفي داشــت .متأســفانه معموال نگاه ما
بــه فناوريهاي جدید حذفي بوده کــه این را ميتوان
در دهههاي گذشــته دید چــون ما آمادگي اســتفاده
از فنــاوري را نداریم که این هزینههــاي زیادي را به ما
تحمیــل ميکند .بایــد راهبردمان اســتفاده حداکثري
از فناوريهاي روز باشــد بر این اساس باید شبکههاي
داخلي توان رقابت با شــبکههاي اجتماعي خارجي را
داشته باشــند نه اینکه صورتمسئله را پاک کنیم؛ این
هنر نیست .باید راهبردي را دنبال کنیم که امکان رقابت
از لحاظ سختافزاري ،نرمافزاري و محتوا داشته باشیم
امــا ما غافلیــم و برخوردمان با شــبکه اینترنت منفي
است ،حال اینکه شبکه اینترنت یک راه و شاهراه است،
محتوا هر چیزي ميتواند باشــد اما آیــا ميتوان براي
این موضوع اتوبان را بســت و اجــازه راه را نداد؟عارف
در واکنش به ســؤال انتقادي یکي از خبرنگاران مبني
بــر اینکــه چرا شــیوه فراکســیون امید تنهــا حمایت
بيچونوچــرا از دولت بوده و انتقادي مطرح نميکند،
گفت :مــا از آقاي روحاني حمایت کردیــم اما در عین
حال معتقدیم که دولت باید پاسخگو باشد .حمایت ما
از دولت براي پاسخگویي است و نه رودررویي با مردم،
ما در انتخابات برنامه داشتیم ،دولت هم برنامه داشت،
مــا از دولتي حمایــت کردیم که اصالحطلب نیســت
ولي معتقدیم که بایــد براي انجام کار حمایت صورت
گیرد تا انشــاءاﷲ کارآمدي افزایش پیدا کند.وي درباره
موضوع ســؤال از رئیسجمهور و نظر فراکسیون امید،
اظهار کرد :ما مخالف ســؤال از رئیسجمهور نیستیم
اما احســاس ميکنیم که پشت سؤال از رئیسجمهور
انگیزه سیاســي قرار دارد ،اگر انگیزه پاسخگویي و بیان
مطالبات باشد ،از آن استقبال ميکنیم .ما قداستي براي
سؤال از رئیسجمهور قائل نیستیم و آن را حق مجلس
ميدانیم.عــارف ادامه داد :همانگونــه از اصولگرایان
خواستیم که پاسخگو باشــند ،ما هم پاسخگو خواهیم
بود؛ ما مثل اصولگرایان نیســتیم که وابستگيشان به
احمدينژاد را انکار کردند.
مسئله رفع حصر با منافع ملي گره خورده
رئیس شواري عالي سیاســتگذاري اصالحطلبان
گفــت :ما رفتــار رقبایمــان را در مجمــوع قابل قبول
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سیاستورزی در وضعیت نابهنجار
 علیرضــا علویتبــار :در ســالهای گذشــته در
گفتارهای تبلیغی و تهییجی سیاســی ،بارها ادعا شده
اســت که ایــران در وضعیت خاصی قــرار دارد و در
مواجهه بــا این وضعیت باید سیاســتورزی خاصی
پیشــه کرد .این ادعا آنقدر تکرار شــده است که دیگر
کســی آن را جــدی نمیگیــرد و بــه الزاماتش فکر
نمیکند .تصور من این اســت که شرایط کنونی ایران،
شرایطی غیرعادی و نامتعارف است .بههمیندلیل نیز
سیاســتورزی عادی و متعارف در آن پاسخگو نیست
و باید بهگونه دیگری از سیاســتورزی اندیشید .برای
آنکه ادعای من با ادعای تکراری چهلســاله مترادف
نشود ،به دالیلی اشاره میکنم که به گمانم »وضعیت
کنونی« را از ماقبل آن متمایز میکند ...مشکالت کالن
ایران دیگر مسئله یا مشکل نیستند ،اغلب به »بحران«
تبدیل شــده و ...در آستانه تبدیلشــدن به »فاجعه«
است ...ادراک اقشار متوســط از مشکالت درهمتنیده
کشــور ،بهگونهای است که هیچ انگیزهای برای تالش
در جهت حلکردن مشکالت برنمیانگیزند ...در کمتر
زمانی شــاهد اعالن صریح همســویی بــا قدرتهای
خارجــی و دعــوت از آنها بــرای مداخلــه نظامی و
غیرنظامــی در ایــران بودهایــم .اما این روزها شــاهد
شکستهشــدن قبح همراهی با قدرتهای ســلطهگر
جهانی و منطقهای برای تصرف قدرتهای حکومتی
در ایران هســتیم ...در تحلیلهای سیاسی داخلی در
میان اصالحطلبــان و بهبودخواهان همیشــه بر این
نکته تأکید میشــد که جریــان مقابل به دلیل جهل و
منافع گروهی و کوتاهمــدت ،علیه ایران و منافع ملی
بلندمدتش عمل میکند .اما در روزهای اخیر این باور
قوت گرفته که شــاید باید نقش جریان خارجی را نیز
در این تحلیل دیــد .بهطورمثال بخش قابلتوجهی از
تحلیلگران داخلی روزبهروز تأمین منافع اســرائیل در
بلندمدت را در فهم اقدامات برخی از جریانهای درون
حاکمیت پررنگتر میبینند .نوعی توافق در مورد نقش
عناصر نفوذی اسرائیل در جهتدهی به جریان تندرو
داخلی در میان تحلیلگران درحال شکلگیری است.
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ميدانیــم و معتقدیــم ریشــههاي عــدم انســجام و
وحدتبخشــي مســائل مثل رفع حصر اســت؛ در این
باره کارگروهي تشــکیل دادیــم و پیگیريهایي کردیم
البتــه بنا نداشــتیم عملکرد کارگروه خیلي رســانهاي
شــود زیرا در این موضوع باید بــه گونهاي پیش برویم
که همه احســاس برد کنند ،این مســئله با منافع ملي
گره خــورده و نباید پیروزي و شکســت جریاني مطرح
شــود .البته گشــایشهایي صورت گرفته و امیدواریم
اصل این موضوع حل شــود.او با بیــان اینکه موضوع
ممنوعالتصویري سیدمحمد خاتمي بارها پیگیري شده،
افزود :در این رابطه مالحظاتي وجود دارد که ما سعي
کردیم آن را پیگیري کنیم تا حل شود.
ممنوعالورودشدن خبرنگار به مجلس ،پاککردن
صورتمسئله است
عارف در پاســخ به ســؤال دیگري درباره مطالبات
خبرنــگاران پارلماني گفــت :ما آمادگــي داریم که در
فراکســیون امید کارگروهي تشــکیل دهیم تا مطالبات
خبرنگاران پارلماني را احصــا و آنها را پیگیري کنیم تا
خبرنگاران حضور جدي و مؤثرتري در مجلس داشــته
باشــند .امنیت شــغلي و مصونیتدادن به خبرنگاران
مسائل مهمي اســت .گاهي مشــاهده ميشود که به
خاطر یک مقاله یک روزنامه بســته ميشود ،اگر فردي
خطایــي کرده باید بــا آن فرد برخورد شــود ،ما توجه
نميکنیم که این موضوع چــه آثاري در پي دارد .البته
خود خبرنگاران هم باید در جایگاه اصلي خودشان قرار
گیرند ولي موضوعاتي مثل ممنوعالورودشدن خبرنگار
به مجلس ،پاککردن صورتمسئله است.
محدودیتهاي ســفر مولوي عبدالحمید پیگیري
ميشود
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به
تذکر جمعي از نمایندگان درباره محدودیتهاي ســفر
مولــوي عبدالحمید ،گفت :این موضوع هم از ســوي
آقاي صادقي در فراکســیون پیگیري ميشــود.رئیس

کمیســیون آموزش مجلس در پاسخ به سؤالي درباره
پیگیري وضعیت دانشجویان بازداشتي ،گفت :ما از دي
ماه ایــن موضوع را از طریق دانشــگاه تهران و معاون
فرهنگي پیگیري ميکردیم ،جلساتي هم تشکیل دادیم
که این مســئله به عنوان یک مســئله دروندانشگاهي
تلقي شــود و با برخورد قضائي مواجه نشــویم .خود
دانشــگاه هم کمک کرد تا بچههایي که دســتگیر شده
بودند ،آزاد شــوند .در فاز بعد بــا محکومیت چند نفر
کارگروهي با مســئولیت خانم ســعیدي در فراکسیون
تشــکیل شــد؛ البته ابتدا گفته شــد این افراد هشــت
نفر هســتند اما مشخص شــد کمترند ،یکي از آنها هم
فارغالتحصیل شد .آقاي کاظمي نماینده مالیر به عنوان
رابط ما با قوه قضائیه عضو این کارگروه شــد و چند نفر
از جوانان بیرون را در این کارگروه قرار دادیم ،جلســاتي
هم با وزیر علوم داشــتیم و تذکري به دانشــگاه تهران
دادیم کــه وظیفه دارد موضوع را جديتر پیگیري کند.
همچنین در کمیسیون وزیر را خواستیم چراکه معتقدیم
سال تحصیلي باید با آرامش شروع شود ،وزیر علوم هم
به صورت جدي درگیر این مسئله است .ما این موضوع
را براي پنج ،شش دانشجو به این شکل پیگیري کردیم.
حاال ميتوانید قضاوت کنید که آیا من در بزنگاهها وارد
ميشوم یا نه.
باید موضوع حصر در شوراي عالي امنیت ملي حل
شود
رئیس شــوراي سیاستگذاري اصالحطلبان سپس
به پرسشي از خبرنگار روزنامه »سازندگي« درباره ورود
محافظــهکاران به جرگه اصالحطبان ،پاســخ داد :این
موضوع را روزنامه شــما مطرح ميکنــد و جاي دیگر
خبري نیســت ،هیچ اصالحطلبي از پشت کوه نیامده،
همراهي با امام قبل و بعد از انقالب از ســوي بسیاري
از اصالحطلبان وجود داشــته و مشخصا سردمدار این
بحث روزنامه شماست ،اما این بحث جز ایجاد اختالف
در جریــان اصالحات بهرهاي براي هیچ کس نداشــته

است .او در پاسخ به سؤالي درباره انجام اقداماتي براي
رفع هر چه ســریعتر حصر با توجه به لزوم همگرایي و
وحدت در جامعه بــه دلیل تحریمهاي پیشرو ،گفت:
ما براي رفع حصر تقسیم کاري را در کارگروه فراکسیون
انجام دادیم که طي آن باید مالقــات با افراد تأثیرگذار
صورت ميگرفت تا در نهایت به شــوراي عالي امنیت
ملي برســیم .جلساتي تشکیل شــد که کمکهایي نیز
صــورت گرفت.عارف توضیح داد :قرار بود با رؤســاي
قوا جلساتي داشته باشیم ،با رئیس قوه قضائیه جلسه
خیلي خوبي داشتیم که آثار آن را بعدا دیدیم ،با رئیس
مجلس هم جلســهاي داشــتیم که خیلي خوب بود
ولي کمیته ما در صف مالقات با رئیس شــوراي عالي
امنیت ملي ماند .انتظار ميرفت آقاي روحاني به عنوان
رئیسجمهور و فردي که با حمایت اصالحطلبان پیروز
انتخابات شده ســریعا مالقاتي را ميگذاشتند البته ما
نظرات خــود را منعکس کردیم ،اما انتظار ميرفت که
هر چه سریعتر جلسه با آقاي روحاني برگزار شود چون
در نهایــت باید موضوع حصر در شــوراي عالي امنیت
ملي حل شــود .او تأکید کرد :بعــد از این روند اگر الزم
باشد با مقام معظم رهبري هم مالقات خواهیم داشت
و پیگیري ميکنیــم .البته احســاس ميکنیم ميتوان
مســئله را از طریق شــوراي عالي امنیت ملي پیگیري
کرد .احساس ميکنم عزم عمومي بین مسئوالن و حتي
بین اصولگرایان بــراي حلوفصل موضوع وجود دارد،
امیدوارم در آینده حل شود.عارف در پاسخ به اینکه آیا
با مقام معظم رهبري درباره رفع حصر دیدار ميکنید،
ادامه داد :ما برنامه زمانبنــدي داریم ،با احتیاط آن را
دنبال ميکنیم ولي مانعي بــراي دیدار با مقام معظم
رهبري وجــود ندارد ،حتي اگر به نتیجه هم رســیدیم
تقاضــاي مالقات را خواهیم داشــت تا اگر ایشــان امر
فرمودند به مالقاتشان برویم.عارف در پاسخ به سؤال
دیگري مبني بر اینکه گفته شده او ،علیجاني و حضرتي
در انتخاب شــهردار تهران تأثیرگذار بودند ،گفت :بنده
در مورد آقاي حضرتــي اطالعي ندارم ،اما درباره آقاي
علیجاني و خودم با قاطعیت ميگویم که چنین چیزي
درست نیســت و آن را تأیید نميکنم.رئیس فراکسیون
امید در پاسخ به ســؤال دیگري مبني بر اینکه چرا این
فراکســیون اولویتي درباره مباحث اقتصــادي ندارد و
تنهــا اولویت خود را به موضوع رفــع حصر قرار داده،
گفــت :کمیته رفع حصــر در ماههاي ابتداي تشــکیل
مجلس دهم تشکیل شد چون از مطالبات اول مجلس
بــود که باید آن را پیگیري ميکــرد ولي اولویت اصلی
ما موضوعات اقتصادي اســت .در اینبــاره هر هفته
جلساتي با تعدادي از کارشناسان برجسته کشور داریم
و دنبال راهکارهاي کوتاهمــدت و میانمدت براي حل
مشکالت اقتصادي هســتیم .کمیته ویژه اقتصادي هم
تشکیل شــده ،همانطور که کمیته ویژه سیاسي را هم
تشــکیل دادیم تا بدانیم در شرایط سیاسي چه کمکي
ميتوان به دستاندرکاران امر کرد.
ادامه در صفحه ۱۵

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ5
چنــد جملــه حــرف حســاب دربــاره جنجــال
اینستاگرامی
 جعفــر بلــوری :یــک دختــر نوجــوان در صفحه
اینستاگرام ،تصاویر رقصش را منتشر میکند .مسئول یا
مسئوالن مربوطه با طی مراحل قانونی ،ایشان را احضار
میکنند .تلویزیون مســتندی با عنوان »بیراهه« پخش
کرده و چند دقیقهای از زمان نیمســاعته این مستند را
هم به »ابراز پشــیمانی« این خانم نوجوان که در حال
گریه است ،اختصاص میدهد .این تمام آن اتفاقی است
کــه افتاده؛ نه قتلی صورت گرفته ،نه تجاوزی رخ داده،
نه کســی را به دار آویختهاند و نه به کســی سیلی زده
و شــکنجهاش کردهاند .فقط یــک دختر گریه کرده و از
روی ترس یا از ته دل گفته ،از انتشار تصاویر رقصهایش
پشــیمان اســت .اما این اتفاق ،طی یکی دو روز گذشته
تبدیل به »مهمترین مسئله کشور« و حتی یکی از مسائل
مهم دنیا! شــده است ...صداوســیما با این بدسلیقگی
برای این کفتارها فقط خوراک تبلیغاتی مهیا کرد.

شاخها را تیزتر نکنیم
 عبداﷲ گنجی :اقدام سیما در نشاندادن شاخهای
اینستاگرام باعث شد زحمت یک فرد که تالش میکرد
از مســیر »راهزنی حیا« خودنمایی کند ،کم شود .آنها
جلوهفروشی میکردند تا شــاید دیده شوند ،اما سیما
به یکمرتبه آنها را به چهرههای جهانی تبدیل کرد...
بدونتردید باید با آن فرد برخورد میشــد ،اما شــکل،
روش و هزینــه و فایــده آن کجا و چگونه ســنجیده
میشود؟ واقعا نمیشد بعد از تنبه فرد از او خواسته
شود اشتباهش را در همان پیج اینستاگرام خود منتشر
کند تا مخاطبــان خاصش ببینند و جهــان را متوجه
یک امر حاشــیهای نکنیم؟ ...ملت مسلمان ایران باید
بدانند که پرچمداری شــهوت و عریانی به نام تمدن و
تجدد ،امری آگاهانه برای زدن ریشــه دین ،قداستها
و ارزشهاســت و مبارزه با جمهوری اسالمی فرع آن
است .آن خانمی که با بدن عریان و لیوان شراب روی
شعرهای محتشم کاشــانی] ...یا[ خانمی که در شب
شــهادت امام صادق)ع( مقابل مسجد ایشان کشف
حجاب میکند و میرقصد با جمهوری اسالمی مشکل
نــدارد که خود را فروخته اســت و عربده فاحشــگی
میزنــد تا یک فاحشــه دیگر در غــرب او را به عنوان
آزادیخواه و روشنفکر بازتاب دهد.
politics@sharghdaily.ir
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به همین علت افزایش و کاهش سرعت گردش پول دقیقا همان نقش
افزایــش و کاهش پــول در جریان را ایفا ميکند .در واقع ســرعت گردش
پول ،متوســط تعداد دفعاتي اســت که موجودي پول کشور در سال ،براي
خرید جریان ساالنه تولید ) (GNPو سایر معامالت هزینه ميشود .سرعت
گردش پول از فرمول زیر قابل محاسبه است:
(نقدینگي بخش خصوصي)(/تولید ناخالــص ملي به قیمت جاري)=
سرعت گردش پول
این فرمول بیانکننده آن اســت که هرقدر حجم نقدینگي بیشــتر شود
یــا هرقدر ارزش مجموع کل کاال و خدمات تولیدي کمتر شــود ،ســرعت
گردش پول کاهــش خواهد یافت به عبارتي کاهش ســرعت گردش پول
توجیهکننده رکــورد در تولید یا افزایش حجم نقدینگي اســت .باید توجه
داشت که ســرعت گردش پول در شرایطی که انتظارات تورمي در جامعه
وجود نداشته باشــد ،پایدار و در شرایط تورمي معموال سرعت گردش پول
افزایش ميیابد .این توضیح نشانگر آن است که سرعت گردش نقدینگي در
یکساله گذشته بسیار بیش از سنوات قبل شده بهطوريکه بهمن نقدینگي
را در زمستان بدون برف به وجود آورد.
سرعت گردش پول به پنج عامل زیر بستگي دارد:
 .۱تواتر معامــالت :هرقدر تعداد دفعات دریافتها و پرداختها زیادتر
شود ،سرعت گردش پول بیشتر است.
 .۲حجم دادوســتد :اگر تجارت داخلي و بینالمللي یك کشور افزایش
یابد ،الجرم مقدار معامالت نیز باال خواهد رفت و در نتیجه سرعت گردش
پول افزایش خواهد یافت.
 .۳شــرایط اقتصادي :در دوران رونق سرعت گردش پول افزایش و در
دوران رکود و کسادي سرعت گردش پول کاهش ميیابد.
 .۴ارزش پول :در شرایط تورمي ارزش پول تنزل ميیابد در نتیجه مردم
مایل نیســتند پول را نزد خودشــان نگه دارند و ترجیح ميدهند بهمحض
دریافــت پول آن را به مصرف برســانند؛ بنابراین در این وضعیت ســرعت
گردش پول افزایش ميیابد و برعکس در شــرایط رکودي با افزایش ارزش
پول و حفظ و ذخیره پول توســط مــردم و بالطبع کاهش حجم معامالت،
سرعت گردش پول کاهش ميیابد.
 .۵سیاستهاي اعتباري :ســرعت گردش پول همراه با تسهیل شرایط
اعطاي وام و اعتبار بیشتر ميشود و با تحدید و کنترل آن کاهش ميیابد.
پایه پولي نســبت میان اســکناس عرضهشده از ســوی بانک مرکزي و
مجموع دارایيهاي این بانک که بهعنوان پشــتوانه اســکناس )قابل قبول
باشد( است .بهطوريکه هرچه این نســبت بزرگتر باشد ،میزان نقدینگي
و بهتبــع آن تورم بیشــتر اســت .به عبــارت دیگر بزرگبودن این نســبت
نشاندهنده پایینبودن ارزش پول است.
درحالحاضر منابع پایه پولي که همان دارایيهاي بانک مرکزي است،
عبارتاند از ذخایر ارزي ،اســتقراض دولت از بانک مرکزي ،سایر دارایيها،
تســهیالت اعطایي به بانکهاي تجــاري و مصارف پایــه پولي که همان

بدهيهاي پولي است شامل نســبت ذخایر قانوني ،ذخایر اضافي بانکها
نزد بانک مرکزي و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
با این توضیح و بررســي اجمالي حساب ســرمایه در سال  ۱۳۹۶بانک
مرکزي ميتوان دریافت تراز خالص حساب سرمایه در سال مذکور منفي ۱۹
میلیارد دالر بوده است یا به تعبیري چنانچه رشد  ۲۲میلیارد دالري ذخایر
ارزي بانکهــا را در نظر بگیریم ،عمال رقمي حــدود  ۴۱میلیارد دالر ارز در
سال  ۱۳۹۶از کشور خارج شده است.
از طــرف دیگر پایه پولي کشــور که در پایان ســال  ۹۱معــادل ۹۷/۵
هزارمیلیارد تومان بوده ،در پایان ســال  ۱۳۹۶بــه  ۲۴۵هزارمیلیارد تومان
یعني حدود  ۲۵۰درصد افزایش رســید که در مقایسه با نقدینگيای که در
ابتداي ســال  ۱۳۹۱معادل  ۴۶۰/۶هزارمیلیاردتومان و در پایان سال ۱۳۹۶
بــه بیش از هــزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان ) بیــش از رقم تولید ناخالص
داخلي(  ۳۲۵درصد افزایش رسیده که فارغ از میزان رشد این دو شاخص
پولــي ،رشــد تقریبا  ۳/۳برابــري نقدینگي و همچنین نســبت  ۶/۱برابري
نقدینگي به پایه پولي با توجه به رشد نازل رشد دارایيهاي واقعي بانکها
و مؤسســههاي مالي فاجعهبار بوده اســت .این به آن معني است که این
افزایش رشــد ناشــي از فزوني تعهدات و بدهي بانکها به دارایيهایشان
بوده که در دفاتر مؤسسههاي مالي ثبت شده و از افزایش دارایيهاي سمي
بانکهاي ایراني حکایت دارد که متأســفانه در بســیاري از موارد موجبات
شناســایي سودهاي موهوم و تقسیم این ســودهاي واهي بین سهامداران
بانکها نیز شده است .پیشبیني و برآوردها از میزان شکاف بدهي -دارایي
نظام بانکي کشور بدون داشتن اطالعات دقیق ميتواند با خطا همراه باشد،
اما در سطح اطمینان باال ميتوان گفت این شکاف درصد نسبتا باالیي از کل
حجم نقدینگي کشور است.
بر مبناي آمارهاي اعالمشده از سوي مدیر کل ریالي و نشر بانک مرکزي
در ماههاي پایاني ســال گذشــته در هفت روز در حدود یک میلیون قطعه
ســکه با سررسید یکماهه پیشفروش شده اســت .به عبارت دیگر در این
بازه به طور میانگین روزانه  ۱۴۲هزار سکه با سررسید یکماهه پیشفروش
شده اســت .افزون بر این در بازه زماني بین  ۲۰فروردین تا دوم اردیبهشت
روزانه  ۶۷هزار قطعه سکه با سررســید سهماهه پیشفروش شده است.
بهاینترتیب بانک مرکزي در طرح پیشفروش سکه خود توانسته است ۶/۱
هزار میلیارد تومان از محل فروش ســکه با سررسید یکماهه و  ۱/۲۳هزار
میلیارد تومان از محل پیشفروش سکه با سررسید سهماهه جذب کند.
با این محاســبات بانک مرکزي در طرح پیشفروش خود در حدود ۲/۸
هــزار میلیارد تومان معادل با  ۲/۰درصد از نقدینگي را جذب کرده اســت.
البته شــاید مقایسه این رقم با میزان نقدینگي سرگردان )نقدینگي به شکل
پول یا سپردههاي کوتاهمدت( تصویر بهتري از نتایج طرح بانک مرکزي ارائه
دهد .بر مبناي آخرین آمارهاي بانک مرکزي در پایان سال گذشته شهروندان
در حدود  ۱۵۰هزار میلیارد تومان در نظام بانکي کشــور سپردهگذاري کرده
بودند .بهاینترتیب بانک مرکزي در طرح پیشفروش خود توانسته است در

حدود دو درصد از نقدینگي تبدیلشدنی به نقدینگي سرگردان در کوتاهمدت
را جذب کند .هــر گرم طال درحالحاضر در بازارهــاي جهاني با قیمتي در
حدود  ۴۲/۴دالر به فروش ميرســد .اگر با توجه به نــرخ دالر چهارهزارو
 ۲۰۰تومان این رقم را به ریال تبدیل کنیم ،در این صورت قیمت هر گرم طال
براي بانک مرکزي در حدود  ۱۷۸هزار تومان خواهد بود .در نتیجه اگر فرض
کنیم که این امکان براي بانک مرکزي وجود داشت که نقدینگي جذبشده
را بــه دالر )چهارهزارو  ۲۰۰توماني( تبدیل کند ،در این صورت با ارز حاصل
ميتوانست در حدود  ۱۵/۷تُن طال در بازارهاي جهاني خریداري و چنانچه
در فرض دیگري بانک مرکزي بتواند نقدینگي حاصل را با نرخ غیررســمي
بازار در روزهاي آتي به دالر با قیمت پنجهزارو  ۵۰۰تومان تبدیل و این رقم را
صرف خرید طال کند ،عمال قادر به تأمین  ۱۲تُن طال خواهد شد؟!
الزم بــه یادآوري اســت که وزن هر ســکه تمام بهــار آزادي در حدود
هشــتگرمو  ۱۳۳سوت اســت .البته به علت خاصیت شکلپذیري طالي
خالص ،سکه طال به صورت آلیاژ ضرب ميشود و عالوه بر طال ،سایر فلزات
نیز مانند مس در ترکیب آن دیده ميشــوند .اگــر این میزان ناخالصي را از
وزن هر ســکه کنار بگذاریم ،به ازاي هر ســکه چیــزي در حدود  ۷٫۳گرم
طال مصرف خواهد شــد .در نتیجه عمل به تعهدات بانک مرکزي در قبال
پیشفروش یکماهه ســکه نیازمند حدود  ۷/۳تُن و در موضوع ســکه با
پیشفروش سهماهه در حدود  ۵/۸تُن طال نیاز خواهد بود .بهاینترتیب در
مجموع با پیشفروش ســکه با سررسید کمتر از سه ماه منجر به آبشدن
 ۱۳/۱تــن از ذخایر طالي بانک مرکزي خواهد شــد .بر مبناي محاســبات
پیشتر انجامشــده با مالحظه نرخ غیررســمي ارز در بازار بانک مرکزي در
معامله خود معادل با ارزش  ۱۲تُن سکه نقدینگي دریافت کرده است .این
در حالي اســت که بانک مرکزي باید براي عمل به تعهدات خود در زمینه
نقدینگي جذبشــده  ۱۳/۱تُن طال ذوب کند .به عبارت دیگر این دادوســتد
معادل آن اســت که بانک مرکزي در حدود یک تُــن از ذخایر ارزي خود را
به خاطر شــکاف بین نرخ خریدوفروش محــدود ارز با نرخ مصوب و نرخ
غیررسمي بازار را از دست داده است.
چه باید کرد؟
بدونشــک پاکســازي دولت از عناصر ناســالم و کارآمــدي دولت با
شایستهســاالري و جراحي نظام بانکي مهمترین اولویت برخورد با بحران
فعلي اســت .راهــکاري جز جراحي نظــام بانکي و پذیــرش هزینه آن با
تمهیداتــي مانند پرداخت ســپردهها تا مبلغي خــاص و پرداختنکردن
ســپردههاي میلیاردي کــه تاکنون چندیــن برابر آن ســپردههاي نجومي
گرفتهاند ،نیســت؟! که صد البته صاحبان این سپردهها همه توان و تالش
خود را به کار خواهند گرفت تا کشــور را به فالکت برسانند که در این مهم
تکیه بر مردم و مشــارکت مردم در سیاســتهاي بازسازي کشور و اعمال
سیاســت »از کجا آوردهاي« و همچنین اخذ مالیات بر درآمدهاي بادآورده
ميتواند ضامن موفقیت باشد.
* عضو انجمن اقتصاددانان حرفهاي بریتیشکلمبیا

گالیه بادامچیان از بيتوجهي
دولت به مؤتلفه
 شــرق :اســداﷲ بادامچیــان ،عضو شــوراي
مرکزي مؤتلفه که تا هفته پیش از لزوم کناررفتن
دولت ســخن ميگفت و به نفع حزب خود براي
بهدســتگرفتن دولــت تبلیغ ميکــرد ،دیروز به
جماران گفته اســت» :راه وحدت این است که در
برابر ترامپ »همه با هم« یکصدا شویم .من شرعا
تضعیــف دولت را جایز نمیدانم«؛ اما بادامچیان
در ادامه گفتوگویش با جماران نشان میدهد که
تفســیر و مقصودش از وحدت چیز دیگري است.
بادامچیــان در چنــد جاي مصاحبــه از بياقبالي
دولتها به حزب مؤتلفه و بهبازينگرفتن اعضای
حزب شاکي است .او میگوید مؤتلفه دنبال سهم
نیســت ،اما متن ســخنانش دقیقا حاکــي از این
اســت که مؤتلفه از اینکه سالهاســت سهمی از
هیچ دولتي نداشــته ،گالیهمند اســت و این گالیه
در ســخنان هفته پیش این عضو شــوراي مرکزي
مؤتلفــه که خواهان کناررفتن دولت بود هم دیده
میشــد .او با اشــاره به اینکــه رئیسجمهوری
اگــر میگوید همه بــا دولت همراهــی کنند باید
زمینــه این همراهــی را فراهم کند گفته اســت:
» خودش]دولت[ اختالف ایجاد کرده است .وقتی
قرار شــد »همه با هم« باشــیم دولت نمیتواند
بگوید هــرکاری میخواهم انجام میدهم و بقیه
فقط چشم بگویند .دولت باید طوری رفتار کند که
همه بــا او همراهی کنند« .بادامچیان اصرار دارد
که دولت بایــد از مؤتلفه به انحای مختلف براي
حل مشکالتش اســتفاده کند و چون نکرده یعني
دنبال وحدت نیســت .او در ادامه گفتوگو گفته
اســت» :رئیس اتاق بازرگانی ایــران و چین آقای
حاج اسداﷲ عسگراوالدی است .ایشان به دولت
پیغام داد در ســفر به چین ما آماده کمک به شما
هستیم .آقای عسگراوالدی نیازی به سفر با دولت
به چین ندارد و اتاق بازرگانی ایران و چین سرجای
خودش هســت .دولت ایشــان را نبرد و نتوانست
از ایشان اســتفاده کند ...بعضی از آقایان به مقام
معظــم رهبری گفتند دولت در ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی حتی یک نفر از بخش خصوصی
دعــوت نکرده اســت .ما پیشــنهاد دادیم بعضی
صاحبنظرانــی که مطمئنیم آدمهای دلســوزی
هستند آنجا باشــند .رهبر معظم انقالب فرمودند
حرف صحیحی اســت؛ این را به دولت بگویید .ما
هم یک نامه برای دولت فرســتادیم ،ولی استفاده
نکرد« .بادامچیان این سخنان را میگوید و باز هم
تأکید میکند کــه »مؤتلفه نشــان داده که دنبال
پست و مقام و سهمبندی نیست« .او گفته است:
»گفتیم میخواهیم کمک کنیم .آقای آلاســحاق
را بــرای ایــن کار انتخاب کردیم ،ولــی بعد از آن
حتی با آقای عســگراوالدی هم یک ارتباط برقرار
نشــد .چندبار آقای عســگراوالدی زنگ زد که ما
میخواهیم کمــک بدهیم؛ ما کــه نمیخواهیم
کسی را مســئول بگذاریم .خودشان قرار گذاشتند
که آقای آلاسحاق رابط باشد .با این رابط هم یک
ارتباط برقرار نکردند«.
وقتي دولت اصالحات هم سهمی نداد
بادامچیان در ادامه گفته اســت» :وقتی رئیس
دولت اصالحات بر سر کار آمد ،من )بادامچیان(،
آقای عسگراوالدی و سایر دوستان به دیدن ایشان
رفتیــم .گفت من از شــما میخواهم کســانی از
خودتان که برای کشــور مفید هستند و میتوانند
کار کننــد ،منهای سلیقههایشــان ،به من معرفی
کنید .من خندیدم و گفتم شما یک نفر هم از اینها
را نمیگذاریــد ،گفت من بــه مؤتلفه ارادت دارم.
گفتم میدانــم؛ من با پدر شــما ،مرحوم حاجآقا
روحاﷲ خاتمــی ،کلی صمیمی بودیم و با شــما
هم رفیق هســتیم؛ اما اگر هم بخواهید این افراد
را به سمتی منصوب کنید ،اطرافیانت نمیگذارند.
گفت مــن از شــما میخواهم چند نفــر را کتبی
معرفــی کنید .یک نامه نوشــتیم ،نامــه هم جزء
اسناد مؤتلفه هســت ،پنج نفر را معرفی کردیم و
گفتیم این پنج نفر آدمهای خوبی هستند؛ ما هیچ
پستی پیشنهاد نمیکنیم ،ولی اگر خواستید از آنها
در دولت اســتفاده کنید .نهتنها استفاده نکردند،
بلکه در جاهایی که بودند هم کنارشان گذاشتند«.
بادامچیــان هفته گذشــته که بحــث رأي به
عدمکفایــت سیاســي رئیسجمهوري از ســوي
برخي اعضای فراکســیون والیــي ،نزدیکان جبهه
پایداري و مخالفان دولت در مجلس بســیار داغ
بود ،گفته بود» :وقتی پزشــکی نتوانست بیمار را
معالجه کند ،بیمار پزشــک خود را عوض میکند.
کسی نباید به خاطر مقام در جایگاه خود بایستد...
اگر دولت نمیتواند موفق شود چرا مانده است؟
رئیسجمهــور از مردم عذرخواهــی کند و از آنها
بخواهد که دو مرتبه در یک رأیگیری ،نظر خود را
بدهند ...بــه نظرم اگر اصولگرایان بیایند وضعیت
عوض میشــود ،چون شــرایط فعلی حاصل کار
اصالحطلبــان ،امید و اعتدالیون اســت که نه در
مجلس و نــه در دولت نتوانســتند کاری کنند .از
نظر مؤتلفه حل مشــکل اقتصادی و ارزی کشــور
به یک مجموعه ســالم ،قوی و حزبــی نیاز دارد
و اشــخاص نمیتوانند این مشــکالت را حل کند،
زیرا شــبکههای نفوذ و ســودجو وجــود دارد که
سازمانیافته هســتند و اگر شخص بخواهد با آن
رویارویی کند ،این شبکه او را میشکند ،بنابراین به
یک حزب سالم ،قوی و پاک نیازمندیم تا مسئولیت
را بر عهده بگیریم«.

