
زيان هاي ناش�ي از بازي امريكا ب�ا ارزش دالر و 
س�لطه اي كه جهاني بودن اين ارز براي امريكا 
به همراه آورده است، كشورها را برآن داشته تا 
از طريق ارزهاي ديجيت�ال و احياي پيمان هاي 
پولي و كااليي اقتصاد خود را از شر دالر خالص 
كنند، اين در حالي اس�ت كه بايد دي�د اين بار 
امريكا براي بقاي سلطه در حال زوال خود بر دنيا 
به چه اهرمي دس�ت اندازي مي كند و آيا سلطه 
بر دنيا از طري�ق فناوري ه�اي ديجيتال و هاب 
اطالعاتي در برنامه هاي اين كشور است يا خير؟

به گزارش »جوان«، اگر چه هنوز هم بازي با ارزش 
ارز، جنگ ه��اي ارزي را در دني��ا ب��ه منصه ظهور 
مي گذارد، اما به اعتقاد كارشناسان كشورهايي كه 
از جنگ هاي ارزي آس��يب ديده ان��د در صددند با 
فاصله گرفتن از دالر و به كار بردن ارزهاي ديجيتال 
و پيمان هاي پولي، اقتصاد خود را از جنگ هاي ارزي 
خارج كنند، به همين دليل اس��ت كه كشورهايي 
چون روس��يه و چين تصميماتي براي پايان دادن 
بر س��لطه دالر در مبادالت را عملياتي كرده اند در 
اين بين گفته مي ش��ود كه بعد از عصر جنگ هاي 
ارزي، جنگ هاي ارزهاي ديجيتال را شاهد خواهيم 
بود كه پايه چنين درگيري هايي قدرت نهفته شده 
در هاب ه��اي فناوري هاي ديجيتال��ي اطالعاتي و 

ارتباطاتي است
  س�هم دالر در صندوق ثروت ملي روسيه 

كاهش مي يابد
در همين راس��تا وزير اقتصاد روسيه اعالم كرد كه 
قصد دارد سهم دالر از ساختار صندوق ثروت ملي 

اين كشور را كاهش دهد. به گزارش »فارس« به نقل 
از اس��پوتينك، والديمير كوليچف، معاون وزارت 
اقتصاد روسيه، اعالم كرد كه مسكو قصد دارد سهم 
دالر از س��اختار صندوق ثروت ملي اين كش��ور را 
كاهش دهد و در حال حاضر وزارت اقتصاد روسيه در 
حال مطالعه استفاده از ارزهاي ديگر نظير يوآن چين 
در ساختار اين صندوق اس��ت. وي افزود: من اعالم 
مي كنم كه سهم دالر در س��اختار صندوق كاهش 
خواهد يافت. ما در حال مطالعه روي ارزهاي ديگر 
هستيم و اين ارزها شامل همه ارزهاي حساب ذخيره 
كش��ورها و آنهايي كه در ذخاير استاندارد صندوق 
بين المللي پول هستند، شامل يوآن مي شود. وزارت 
اقتصاد روسيه قصد دارد در س��ال 2020 ساختار 
صندوق اين كش��ور را تغيير داده؛ چراكه س��اختار 
ارزهاي خارجي و طالي اين كشور تغيير كرده است. 
طي دو سال گذشته بسياري از كشورها از برنامه خود 

براي كاهش وابستگي و استفاده از دالر خبر دادند.
  مقررات ب�رق مراكز اس�تخراج رمز ارزها 

تعيين شد
در همين رابطه اي��ران هم اقدام ه��ای عملی را در 
دستوركار قرار داده به طوری كه سخنگوي صنعت 
برق با اشاره به اينكه ماينرها نسبت به تعيين قيمت 
صادراتي برق اعتراض��ي ندارند، گفت: قيمت برق 
مراكز اس��تخراج رمز ارزه��ا به ازاي ه��ر كيلووات 
ساعت در هشت ماه از سال 480 تومان و براي چهار 
ماه گرم سال دو برابر متوسط قيمت صادراتي برق 
خواهد بود. مصطفي رجبي مشهدي در گفت وگو با 
»فارس« با اشاره به اينكه ماينرها از امروز مي توانند 

براي دريافت مجوز فعاليت رس��مي در اس��تخراج 
رمز ارزها اق��دام كنند، گفت: مق��ررات تأمين برق 
مراكز اس��تخراج رمز ارزها مشخص شد و براساس 
اين مقررات قيمت برق مراكز اس��تخراج رمز ارزها 
به ازاي هر كيلووات س��اعت معادل متوسط قيمت 
صادراتي برق 965 تومان خواهد بود كه در هشت 
ماه از سال اين مقدار 50 درصد مبلغ متوسط قيمت 
صادراتي يعني 480 تومان خواهد بود و براي چهار 
ماه گرم سال دو برابر متوسط قيمت صادراتي برق 

خواهد بود. 
وي افزود: البته اين مراكز امكان اس��تفاده از برق را 
براي 300 ساعت از سال كه ساعات اوج بار مصرف 
است و در ماه هاي تير و مرداد خواهد بود، ندارند و در 

اين ساعات استفاده از برق براي آنها ممنوع است. 
رجبي مشهدي گفت: هزينه هاي انشعاب عمومي 
برق براي اين استخراج كنندگان رمز ارزها در يافت 
نخواهد ش��د و در صورتي كه اين مراكز به صورت 
مجتمع و ميزان مصرفي باالتر باش��ند از تخفيفات 
بيشتري برخوردار خواهد شد. وي گفت: آن مركزي 
كه به شبكه برق متصل مي شوند، ميزان تخفيفات 
آنها 20 درصد خواهد بود و عالوه بر اين تخفيف در 
صورتي كه از تجهيزات داخلي اس��تفاده كنند 15 
درصد ديگر به اين تخفيف اضافه مي ش��ود و جمعاً 

تخفيفات 35 درصد خواهد بود. 
  پاداش به معرفي كنندگان 

استخراج كنندگان رمز ارزهاي متخلف
وي ادامه داد: بنابراين استفاده غيرمجاز از استخراج 
رمز ارزها ممنوع است و اگر مجوز از وزارت صنعت 

نداشته باش��ند يا از انش��عابات غيرمجاز استفاده 
كنند با آنها برخورد قانوني ص��ورت مي  گيرد پس 
كساني كه به شناسايي اين افراد كمك كنند پاداش 
تعلق خواهد گرفت كه تا 20 درصد خسارت وارده 

خواهد بود. 
رجبي مشهدي در پاس��خ به اين سؤال كه تاكنون 
چه ميزان مجوز قانوني براي اس��تخراج رمز ارزها 
صادر شده است، گفت: از امروز درخواست كنندگان 
و متقاضي��ان مي توانند براي درياف��ت مجوز اقدام 
كنند، اما موضوعي كه حائز اهميت اين اس��ت كه 
تمام اين درخواست كنندگان و متقاضيان استخراج 
رمز ارزها مجهز به كنترل هوش��مند خواهند شد و 

وضعيت آنها كاماًل رصد خواهد شد. 
سخنگوي صنعت برق در پاسخ به اين سؤال كه ماه ها 
است كه فعاالن رمز ارزها و انجمن بلك چين نسبت 
به به باال بودن تعرفه دريافت شده از ماينرها معترض 
هستند آيا اعتراضي نسبت به اين موضوع و مصوبه 
داشته اند، گفت: فعالً كه اعتراضي نداشته اند چون در 
هشت ماه از سال تعرفه آنها 450 تومان است و اين 

نشان مي دهد كه از آنها حمايت شده است.
  چين تا 3 ماه آينده يك ارز مجازي

 منتشر مي كند
چين زيرساخت هاي الزم براي عرضه ارز مجازي 
توس��ط بانك مركزي اين كش��ور را فراهم كرده و 
احتماالً طي دو سه ماه آينده اين ارز منتشر خواهد 
شد. به گزارش »فارس« به نقل از راشاتودي، پكن 
زيرساخت  الزم موسوم به پرداخت الكترونيك ارز 
ديجيتال را كه به بانك مركزي اين كشور اين امكان 
را مي دهد تا ارز مجازي ايجاد كرده و به بانك هاي 
اين كش��ور عرضه كند را فراهم كرده و قرار است 
ارز مجازي چين توسط ش��بكه هايي به نام الي پي 
و ويچت پي توس��ط اش��خاص حقيقي و حقوقي 
HCM جابه جا ش��ود. جك لي، مدير مؤسس��ه

كپيتال با اعالم اين خبر گفت: بنابراين پكن تمام 
بستر و شبكه مورد نيز را دارد. من فكر مي كنم كه 
خيلي زود شايد طي دو تا سه ماه آينده شاهد عرضه 

ارز مجازي توسط پكن باشيم. 
وي تأكيد كرد: عرض��ه اين ارز مي تواند به ش��كل 
آزمايشي شروع شده و قرار نيست به طور كامل جاي 

پول فيزيكي را در مبادالت مالي بگيرد. 
دني  يال اس��توفل، يكي از اعضاي كابينه س��وئيس 
مي گويد: عرضه احتمالي يك ارز مجازي توس��ط 
چين مي تواند دولت هاي ديگر كشورها در سراسر 
جهان را بر آن دارد كه نس��بت به نحوه اس��تفاده و 
قانونمند كردن فناوري بالكچين تصميم گيري كند. 
وي تأكيد كرد: اگر دولت ها متوجه بش��وند كه اين 
مسئله به طور كاماًل واقعي در حال رخ دادن است و 
بفهمند كه سؤاالت و چالش هاي مربوط به ارزهاي 
الكترونيكي كاماًل حقيقي هستند، من اميدوارم كه 
اين مسئله باعث شود كه ش��اهد ورود دولت ها در 

سراسر جهان به اين مسئله باشيم. 
شي جي پينگ، رئيس جمهور چين، اخيراً خواستار 
باال بردن سطح سرمايه گذاري و تحقيقات در زمينه 

ارز مجازي در اين كشور شده است.
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 »ارز رمز« ها اقدام  عملی کشورها 
برای پایان دادن به سلطه دالر

رش�د بيش از ح�د قيم�ت در بازارهايي چون 
مسكن، خودرو،  لوازم خانگي و موتور سيكلت 
باعث ش�ده تا برخي از مصرف كنندگان به رغم 
آنك�ه توانايي مال�ي ب�راي خري�د دارند، ولي 
از ب�ازار قهر كنند، زي�را رنج قيمت ه�ا را براي 
مصرف كننده ظالمان�ه ارزياب�ي مي كنند و در 
انتظارند تا دالل بازي هايي كه در فضاي مجازي 
و حقيقي روي بس�ياري از كاالها وج�ود دارد 
فروكش كند و با خروج اقتصاد و مديريت بازارها 
از وضعيت كنوني سپس در بازارها حاضر شوند. 
محدوديت عرضه خودرو از س��وي خودروسازان 
و درج قيمت هاي باال روي برخي س��ايت ها، باعث 
شكل گيري س��وداگري در بازار خودرو و افزايش 
قيمت در بازار شده است، اين در حالي است كه گويا 
فقط با سوداگران در فضاي حقيقي بازارها برخورد 
مي شود و كسي با س��وداگران خودرو و مسكن و 
موتور سيكلت در بازارهاي مجازي خريد و فروش 

كاال كاري ندارد. 
در ش��رايطي ك��ه ناكارآم��دي و بي انضباطي در 
بخش هاي��ي چون بودج��ه دولت و پ��ول و بانك، 
ارزش پ��ول مل��ي را ب��ا كاه��ش ممت��د مواجه 
كرده است، سوداگري در بازارهايي چون خودرو و 
مسكن كه از دريچه بازار هاي مجازي انجام مي گيرد 
به يك دردسر براي مردم تبديل شده است، اين در 
حالي اس��ت كه مردم ديگر نمي دانن��د در چنين 

شرايطي بايد به كجا شكايت ببرند و چه كنند. 
هر چند بازارهاي مجازي و س��ايت هاي خريد و 
فروش كاال خدمات خوبي را به ش��هروندان ارائه 
مي دهد، اما به نظر مي رسد اين سايت ها نيازمند 
نظارت و ساماندهي هستند ، زيرا قيمت  كاالهايي 
چون مس��كن و خودرو و موتور سيكلت گاهي به 
شكل سازمان يافته با جهش هاي بي مورد مواجه 
مي شود و جالب آنكه از دريچه بازارهاي مجازي 
و سايت هاي خريد و فروش كاال، بازارهاي واقعي 

نيز با نوسان قيمت مواجه مي شوند. 
مردم ايران كه به دليل قرار گرفتن در شرايط تحريم 
و اعمال سياس��ت هاي ناكارآمد اقتصادي از سوي 
دولت در تنگناي معيشتي قرار گرفته اند، ديگر تاب 

و توان افزايش فشار ها از سوي دالالن و سوداگران 
را ندارند، از اين رو به نظر مي رسد براي ساماندهي 
بازاره��اي مجازي و س��ايت هاي خري��د و فروش 
كاال بايد يك ناظر و متولي تعيين ش��ود تا بساط 
بازي با قيمت هاي در حوزه هاي مسكن، خودرو و 

موتور سيكلت پايان يابد. 
   سوداگري در بازار خودرو

به گزارش »فارس«، در شرايطي كه به گفته ياسر 
رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي عدم 
عرضه خودرو از سوي خودروسازان باعث افزايش 
قيمت ها در بازار شده است، سعيد مؤتمني رئيس 
اتحاديه نمايشگاه داران خودرو معتقد است: درج 
قيمت هاي ب��اال در برخي س��ايت ها باعث تقويت 

سوداگري در بازار خودرو شده است. 
بررسي بازار خودرو نشان مي دهد در حال حاضر هر 
دس��تگاه پرايد با قيمت 47 ميليون تومان در بازار 
معامله مي شود و در مورد س��ايپا 132 نيز بايد به 
قيمت 49 ميليون توماني اين خودرو در بازار اشاره 
كنيم. در چنين ش��رايطي برخي سايت ها قيمت 
سايپا 132 را حتي تا 53 ميليون تومان نيز اعالم 

مي كنند كه اين موضوع بر بازار اثرگذار است. 

در مورد قيمت پژو 206 تيپ 2 نيز بايد به نرخ 83/5 
ميليون توماني در بازار اشاره كنيم. پژو 206 تيپ 
5 نيز با قيمت 100 ميليون در بازار عرضه مي شود. 
قيمت پژو پارس هم در بازار به 100 ميليون تومان 
رسيده و در مورد پژو 405 مدل GLX نيز بايد به 
قيمت 76/5 ميليون توماني اين خ��ودرو در بازار 
اشاره كنيم. در عين حال، قيمت خودرو رانا در بازار 
به 83 ميليون تومان رسيده و هر دستگاه سمند ال 
ايكس با قيمت 79/5 ميليون تومان عرضه مي شود. 
در مورد تيبا صندوق دار هم مي توان به قيمت 53/5 
ميليون تومان در بازار اش��اره كرد. همچنين نوع 
هاچ بك اين خودرو با قيمت 60 ميليون و 200 هزار 

تومان در بازار خريد و فروش مي شود. 
قيمت ساندرو استپ وي نيز در بازار 188 ميليون 
تومان است و هر دستگاه سراتو كه قباًل در بازار تا 
281 ميليون تومان هم معامله مي شد حاال در بازار 

به قيمت 297 ميليون تومان معامله مي شود. 
  خبري از خريدار نيست

س��عيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايش��گاه داران 
خودرو در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: قيمت 
خودروها توس��ط برخي س��ايت ها افزايش يافته 

و همين مس��ئله باعث شده تا س��وداگري در بازار 
خودرو تقويت شود. 

وي با بيان اينكه در اين ش��رايط خبري از خريدار 
نيس��ت، گفت: افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
باعث افزايش سوداگري در بازار خودروهاي خارجي 
نيز شده است. در عين حال محدوديت عرضه نيز 

باعث افزايش حباب قيمتي در بازار شده است. 
به گفته مؤتمني، عرضه و تقاض��ا وضعيت بازار را 
تعيين مي كند و در ش��رايطي ك��ه عرضه خودرو 
كم و تقاضا براي خريد زياد باشد، قيمت ها نوسان 
پيدا مي كنند. وي با بيان اينكه اين اتفاق در مورد 
خودروهاي پرتي��راژ رخ داده اس��ت، افزود: قيمت 
پرايد تا 39/5 ميليون تومان پايي��ن آمده بود، اما 
حاال به 47 ميليون تومان رسيده اس��ت كه دليل 
اين اتفاق بايد ريش��ه يابي ش��ود. رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو تصريح كرد: در حال حاضر 
پرايد در بازار بيش��تر از 47 ميليون تومان خريد و 
فروش نمي شود، ولي در سايت ها قيمت اين خودرو 
را تا 52 ميليون تومان ني��ز اعالم مي كنند و از اين 

طريق به گراني خودرو دامن مي زنند. 
وي با تأكيد بر لزوم كنترل سايت هاي اعالم كننده 
قيمت خودرو گفت: دو سه روز است كه بازار دچار 
ركود سنگيني شده و مراجعه اي براي خريد خودرو 
صورت نمي گيرد. اين اتف��اق در مورد خودروهاي 
خارجي كه وارداتشان متوقف است و قيمت ثابتي 
داش��تند، نيز اثرگذار بوده و باعث افزايش قيمت 

خودروهاي خارجي نيز شده است. 
مؤتمن��ي گفت: گاه��ي قيمت هاي��ي را در برخي 
سايت ها مشاهده مي كنيم كه چنين نرخ هايي در 

بازار ديده نمي شود و تعجب آور است. 
  خودروس�ازان س�ير نزول�ي قيمت ها را 

صعودي كردند
در اين شرايط، رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات 
حكومتي در م��ورد وضعيت قيم��ت خودروهاي 
داخلي معتقد است: متأسفانه با اينكه در دو ماه اخير 
شاهد قيمت نزولي خودرو بوديم ولي خودروسازان 
به خوبي آن را انجام ندادند و با عدم عرضه خودرو 

خلل ايجاد كردند.

درصدي از رشد قیمت در بازار نتیجه دالل بازي در فضاي مجازي است
  گزارش   2

 مهران ابراهیمیان

 شفاف سازي احمد توکلي 
از ارزهاي بر باد رفته   

فساد در اليه هاي كالن سياستگذاري و تصميم گيري شايد يكي 
از فس�ادهايي باش�د كه چندان براي عامه مردم قابل شناس�ايي 
نباشد، اما اين نوع خاص از فساد مي تواند بر شكل گيري جرم هاي 
متعدد و متنوع�ي در كف جامع�ه منتج ش�ود، از اي�ن رو در دنيا 
تالش مي شود از طريق ش�فافيت و آگاهي بخشي فساد در حوزه 
سياستگذاري يا قانونگذاري كالن را به حداقل ممكن برسانند تا به 
واسطه خير عمومي كه در تصميم گيري ها جاري و ساري مي شود 
در كف جامعه نيز شاهد خرده فسادهاي متعدد و متنوع نباشيم. 
از آنجايي كه اقتصاد ايران دولتي و نفتي مي ت��وان اينطور تلقي كرد كه 
مردم بس��ياري از امور مربوط به حقوق و دارايي هاي عمومي را به دولت 
تفويض كرده اند تا دولت به واسطه اعمال يك مديريت و سياستگذاري 
صحيح، خير عمومي مادي و معنوي رابراي مردم به همراه آورد از اين رو 
اس��ت كه گفته مي ش��ود تصميمات دولت در بخش هايي چون ماليه و 
بودجه ريزي و بانك��داري و حفظ ارزش پول ملي ب��ر زندگي ميليون ها 
خانوار اثر مي گ��ذارد و در حقيقت مردم از آنجايي ك��ه در دايره اقتصاد 
خرد قرار مي گيرند تحت تأثير سياست هايي هستند كه در حوزه اقتصاد 
كالن گرفته مي شود. هر چند اين روزها مبارزه با فساد به شكل جدي در 
حوزه هاي مختلف عملياتي شده است و آثارش را نيز مردم در جامعه درك 
كرده اند، اما مبارزه با فسادي كه شايد در حوزه سياستگذاري كالن وجود 
داشته باشد، مقوله اي است كه نخبگان و دلسوزان و اهل علم در جامعه 
خواستار  آن هستند، زيرا اگر مفاسد و جرايم خرد ريشه يابي شود به اين 
نتيجه برسيم كه ريشه برخي از مفاسد در اشتباهات عمدي يا سهوي در 
سياستگذاري ها قرار دارد از اين رو نياز است كه قو ه قضائيه به اين حوزه 

كم كم نيز ورود داشته باشد. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، احمد توكلي در چهارمين همايش ديده بان 
عدالت و شفافيت كه ظهر امروز در پژوهشكده عالمه طباطبايي برگزار 
شد، ضمن تأكيد بر لزوم مبارزه با فساد و مفسدان  اظهار داشت: در ابتداي 
كالم سؤالي پيش مي آيد كه ما مي خواهيم با فساد مبارزه كنيم يا مفسد؟ 
بايد بگويم كه فساد در ساختارها وجود دارد، برخي از فسادها مثل رشوه و 
تباني در دولت جرم است، اما برخي از فسادها سياست هاي دولت و شايد 

قانون غلط است و اين جرم يقه سفيدهاست. 
وي با بيان اينكه بس��ياري از فس��ادها ب��ر اثر ناآگاهي و عدم ش��ناخت 
اس��ت، افزود: يك جامعه شناس امريكايي در همايش��ي در دهه 1990 
ميالدي گفته كساني هستند با قلم جرمي را صورت مي دهند، به  عنوان  
مثال در كش��ور خودمان يك مدير بانك با يك وام ي��ك هزار ميلياردي 
موافقت مي كند و با هزار وام يك ميليون��ي مخالفت مي كند جرم انجام 
داده است؛چراكه زمينه هاي بيكاري، افس��ردگي جوانان، فقر و كودكان 
خياباني ايجاد كرده است.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره 
به اينكه كسي كه در خيابان دزدي مي كند مجرم بوده چراكه همه او را 
ديده اند و جرم واضح انجام داده است، گفت: فساد در جايي كه ساختارهاي 
غلط و عدم شفافيت وجود نداشته باشد افزايش پيدا مي كند، امر به معروف 
و نهي از منكر در اين زمينه بسيار مهم بوده و از اوجب واجبات در عرصه 

شفافيت و عدالت است. 
وي با تأكيد بر اينكه حيف وميل بيت المال بد بوده و نوعي فس��اد تلقي 
مي شود، ادامه داد: تعارض منافع نيز نوعي فساد به شمار مي آيد، كسي كه 
در موقعيتي قرار دارد بايد به نفع جامعه حركت كند و اگر به نفع خودش 

عمل كند فساد صورت گرفته و بايد با او مبارزه شود. 
توكلي عنوان كرد: رئيس جمهور گفت كه ما به ش��فافيت اعتقاد داريم و 
چند اليحه شفافيت و مبارزه با فساد كه تقديم مجلس كرده ايم، آيا دولت 
در عمل نيز به شفافيت عمل كرده است؟ در قانون 29 برنامه ششم توسعه 
كه تأكيد بر شفافيت اموال و دارايي مسئوالن دارد، آيا اجرا كرده است؟ چرا 
اين قانون اجرا نمي شود تا همه از رئيس جمهور تا رئيس يك اداره در فالن 

نقطه دور افتاده كشور زير ذره بين بروند؟. 
رئيس ديده بان شفافيت و عدالت ادامه داد: اينكه رئيس جمهور مي گويند 
فس��اد بدتر از مفسد بوده درس��ت است؛ چراكه سياس��ت هاي غلط هم 
مي تواند فسادزا باشد، به عنوان مثال مسئله ارز كه كشور را تا االن به بحران 
كشانده است. در سياست هاي ارزي دو راه حل به كار مي رود يا ارز تزريق 

مي كنند يا متقاضي ارز را كم مي كنند. 
نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي با اشاره به بحران هاي ارزي دي  
ماه 96 خاطرنشان كرد: در آبان 96 تلفني به معاون اول رئيس جمهور 
زدم و گفتم كه از مرداد ارز گران شده و ايشان گفتند كه يك جلسه با 
هم داشته باشيم، در آن جلس��ه به عالوه بنده چند اقتصاددان ليبرال 
نيز حضور داش��تند و بحث كنترل ب��ازار ارز و متع��ادل كردن تقاضا 
مطرح ش��د، اما در دي ماه گفتند كه هر چق��در ارز بخواهيد با قيمت 
4200 تومان وجود دارد، اگر هر مقدار ارز وجود داشت پس چرا بحران 
ارزي و دالري در كشور به وجود آمد؟ وي با اشاره به آمار كارخانه هاي 
تعطيل ش��ده و تعداد افراد بيكار ش��ده، افزود:  35 ميلي��ارد دالر ارز 
مداخله اي و 18 ميليارد دالر زماني كه به ش��ركت ها و افراد مختلف 
به شكل غيراصولي دالر تخصيص داده شد بر باد رفت. فساد يعني با 
يك تصميم غلط مالكين، صاحبان طال و جنس يكباره در يك ش��ب 
اموالشان سه برابر مي شود و كس��اني كه ثروت ريالي دارند، اموالشان 

يك سوم مي شود. 
توكلي با انتقاد از رئيس سابق بانك مركزي گفت: عراقچي يك نامه 
به سيف مي نويسد كه ارز ما بيهوده به باد مي رود و پس از آن سيف 
همان نامه را به عالوه نامه خودش به رئيس جمهور ابالغ مي كند، اما 
رئيس جمهور مي گويد بح��ران ارز نداريم، عراقچ��ي گفته اين كار 
غلط است اما رئيسش به آن فرمان داده اس��ت كه كار غلط را انجام 
بدهد، عراقچي يك زير دست بوده و اما سيف كه رئيس بانك مركزي 
بوده بايد محاكمه شود.  وي رش��د نقدينگي در كشور را چهار برابر 
بيان كرد و گف��ت: ما قبل از بح��ران ارز 11 ميليون حاشيه نش��ين 
داشتيم اما حاال ش��ايد اين مقدار به 15 ميليون رسيده باشد.  عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: برخي سياست هاي دولت 
فسادزاست، چراكه استبداد رأي وجود داشته و دولت مي خواهد با دو 
اليحه ضد فساد خود را ضد فساد نشان دهد اما اين طور نمي شود، در 
سال هاي 85 و 86 زماني كه احمدي نژاد را مجاب كرديم كه كارت 
س��وخت را اجرايي كرد ماهي 10 ميليون ليتر بنزين و تقريباً سالي 

12 ميليارد دالر س��ود به همراه داش��ت. 
وي با بيان اينكه بعد از برداشت كارت سوخت اين 12 ميليارد از جيب ملت 
رفت، افزود: البته اين پول ها گم نمي شود و در جيب هاي خاص مي رود، 
مفسدين اژدهاي هفت سر هستند و نمي گذارند اين قوانين ضد فساد اجرا 

شود، چه كساني نمي گذارند كه قانون شفافيت اجرا شود؟
توكلي با انتقاد از اظهارات چند روز گذش��ته رئيس جمهور گفت: آقاي 
روحاني حرف درستي زد، اما بايد با شفافيت جلوگيري از فسادهاي خود 
دولت شود و اگر جلوگيري از مفسد نش��ود، راه فساد باز مي ماند، ما االن 
در حال مجاهدت هستيم، هيچ  چيز مانند فساد نمي تواند كشور را ساقط 
كند، كساني كه حاضر نيستند اسالم را گوشه نشين ببينند بايد با فساد و 

مفسدين مبارزه كند.

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

 افزایش ابهام و بيان بایدها
سياستگذاري اقتصادي نيست! 

 نظ��ام اقتصادي كش��ور ب��ه وضوح نش��ان مي ده��د ك��ه از حداقل 
سياس��تگذاري هاي جدي و اثر گذار به عنوان مح��رك در اقتصاد هم 
بي بهره است و اين روزها به خوبي هم جريان منتقد و هم جريان حامي 
به اين موضوع مي پردازند و آن را دستمايه سخنراني ها و مطالب خود 
كرده اند.  فارغ از انگي��زه برخي از حاميان دول��ت در تمركز روي اين 
موضوع كه احتماالً هدفشان افزايش تدريجي فاصله و مرزبندي با دولت 
حاكم و زد و بند با دولت و مجلس جديد است، اما اين موضوع حقيقي 

است كه كشور در شرايط فعلي از نبود سياستگذاري رنج مي برد. 
البته برخي ديگر نيز حتي در شرايط فعلي كه جنگ اقتصادي است با 
نا اميدي از دولت فعلي وانتقاد از عملكرد دولت همچنان در اين شرايط 
هم به دنبال استقرار نظام بازار هستند، در حالي كه مهم ترين دليل بروز 
مشكالت امروز را مي توان به همين موضوع كليدي يعني سياستگذاري 
التقاطي در اقتصاد مرتبط كرد.  مشكالت موجود همچون يارانه هايي 
كه فقط به خواست دولت هر چند سال يكبار با افزايش تورم باال مي رود 
و منت آن را بر سر مردم مي گذارد و در نهايت منتهي به افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي مي شود يا نرخ ارز و تعرفه هاي گمركي و به طور كلي 
محيط كسب و كار نامناسب همگي ريشه در اقتصاد رها شده اي است 
كه سياستگذاران از يك سو حامي اقتصاد بازار و از سوي ديگر خواستار 

افزايش سهم خود از درآمدهاي نفتي بوده اند. 
 حقيقت اين اس��ت كه دولتمردان در هر دوره ب��ا وعده هايي مي آيند 
كه بيشتر شبيه ش��عار بوده، اما در عمل وقتي بر مسند قرار گرفتند،   
غم از دس��ت دادن قدرت به آنها اجازه هيچ تغييري نداده اس��ت و در 
ماه ها و سال هاي آخر نيز به طور كلي تنها به دنبال رتق و فتق امور) در 
خوشبينانه ترين حالت( هستند تا تحقق وعده ها، حركت بر مدار توسعه 
و پيشرفت و ارزيابي بر اساس كاركرد.  به اين گزاره هاي اخير سخنان 
دولتمردان توجه كنيد: كمك به 18 ميليون خانوار، بودجه بدون نفت 
اداره مي شود، اما قرار نيست بنزين گران شود، درآمد مالياتي افزايش 
مي يابد، اما نبايد به حساب هاي افراد س��رك كشيد، ما مسئول ايجاد 

اشتغال نيستيم، وضع مردم بهتر و نرخ رشد تورم كمتر شده است.
 همين چند جمله اخير نش��ان مي دهد كه از يك سو برخي مطالب و 
اظهار نظرها كه مجموعه اي از » بايدها« است متكي بر واقعيت بودجه اي 
و ارقام واقعي اقتصاد هس��تند، اما انكار اجراي همين »بايد ها« اسير و 
گرفتار »نبايد«هاي مصلحتي است كه بدون پشتوانه اقتصادي و تنها بر 
پايه دستورات سياسي اخذ مي شود و كاماًل در تعارض يكديگر تصميم 
سياسي بر كرس��ي نشس��ته و نقاط تعادل اقتصادي را برهم مي زند و 

ارمغانش در اين سال ها پايين آمدن نرخ رشد و افزايش تورم است. 
 حقيقت اين اس��ت كه در علم اقتصاد »نبايد« هاي مصلحتي نه فقط 
يك سياس��تگذاري صحيح بلكه با گ��ذر زمان و ش��رايط تحميلي به 
مجموعه عوامل فلج كننده اي بدل مي شود كه ترميم و اصالح آن سخت 
و مدت طول درمان را هم دراز تر مي كند، اگر مريض را پيش از درمان 
از پاي در نياورد! حال با اين اوضاع تصور كنيد كه با پيروزي مسئوالن 
يا نماين��دگان مجلس جديد ب��ه مجموعه وعده هاي محقق نش��ده و 
نبايده هاي قبلي تلنبار شده، انتظارات و وعده هاي محقق نشده جديدي 
افزوده مي شود بي آنكه كسي مسئوليت اشتباهات خود را بپذيرد، در 
نهايت همه اين ناكارآمدي ها چه تصويري از يك نظام اقتصادي را در 

معرض نمايش مي گذارد؟ مراقب شعارها و وعده ها باشيم.

طال 8 دالر گران شد
قيمت طال پس از سخنراني ترامپ كه اميد براي نشانه هاي مثبت 
در مورد توافق تجاري امريكا و چين را به ب�اد داد، افزايش يافت. 
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل »فارس« به نق��ل از رويترز، پس از 
سخنراني ترامپ كه اميدها براي نشانه هاي مثبت در مورد توافق تجاري 
امريكا و چين را به باد داد، قيمت طال افزايش يافت و سرمايه گذاران را 
بر آن داشت تا به سمت طال بروند. هر اونس طال در بازارهاي جهاني با 

7/50 دالر افزايش 163/82 دالر فروخته شد. 
با تقويت نگراني ه��ا در مورد مذاكرات تج��اري و همچنين نگراني در 
مورد تش��ديد ناآرامي ها در هنگ كنگ كه به تقاضا براي دارايي هاي 
ريس��ك پذير صدمه زد، ارزش بازارهاي آسيايي و وال استريت كاهش 
يافت. ترامپ در س��خنراني خود گفت: مذاكره كنن��دگان امريكايي و 
چيني به فاز نخس��ت توافق تجاري نزديك ش��ده اند، اما جزئياتي در 
مورد اين مذاكرات ارائه ندارد. ميش��ائيل مك كارتي، استراتژيس��ت 
ارشد بازارهاي سي ام سي گفت: »روند كاهشي طال متوقف شده است. 
رئيس جمهور ترامپ از طرفي گفت توافق نزديك است و از طرف ديگر 

گفت اگر توافق نشود، تعرفه ها را افزايش خواهد داد. «
»اين سخنان به وضعيت تجاري كمك نكرد، اما طال را تقويت كرد.  «

ط��ال در زم��ان بالتكليفي ه��اي اقتص��ادي و سياس��ي، منب��ع امن 
س��رمايه گذاري در نظ��ر گرفته مي ش��ود و به علت جن��گ تجاري و 
سياس��ت هاي كاهش��ي بانك هاي مركزي، تاكنون در س��ال جاري 
ميالدي حدود 14 درصد افزايش ارزش را ثبت كرده است. ذخاير طالي 
گلدتراست، بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري طال در جهان در روز 

سه شنبه به كمترين ميزان از 20 سپتامبر كاهش يافت. 
........................................................................................................................

 یك نماینده: در بودجه ۹۹ 
دالر دو نرخی نداریم

عضو كميس�يون برنام�ه و بودجه و محاس�بات مجلس ش�وراي 
اسالمي گفت: در بودجه سال آينده دالر دو نرخي نخواهيم داشت. 
سيد محمد حس��يني عضو كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تس��نيم، درباره تدوين بودجه 
سال 99 از سوي دولت، گفت: اعالم شده كه اليحه بودجه تا 15 آذر به 

مجلس ارائه خواهد شد. 
وي با بيان اينكه »در بودجه س��ال آينده دالر 4200توماني نخواهيم 
داشت«، افزود: اينكه دالر در بودجه سال آينده به چه ميزاني باشد، هنوز 
مشخص نيست، اما آنچه مشخص است، اين است كه دالر دو نرخي در 

بودجه سال آينده نخواهيم داشت. 
نماين��ده تفرش در مجلس همچني��ن از ارائه گ��زارش عملكرد 381 
شركت، بانك و مؤسسه غيرانتفاعي دولتي درباره عملكرد سال گذشته 
و شش ماهه اول امسال به صورت تفكيك شده از سوي سازمان برنامه و 
بودجه به مجلس خبر داد و عنوان كرد: اين گزارش در كميسيون برنامه 
و بودجه در حال بررسي است، البته قرار بر اين است ديوان محاسبات 

نيز در اين زمينه گزارشي را به كميسيون ارائه كند. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعالم اينكه اين 
گزارش سازمان برنامه و بودجه در سه فصل تدوين شده است، اضافه كرد: 
بخش عملكرد شركت ها در سال 97، عملكرد شركت ها در شش ماهه 
سال 98 و بودجه پيش بيني شده براي سال 99 اين سه بخش را تشكيل 
مي دهند، عالوه بر اين ش��ركت هاي زيان ده، سودده و نقطه سربه سر، 
بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت شامل سازمان صنايع دفاع 

و سازمان بنادر و كشتيراني نيز در اين گزارش تفكيك شده اند. 
حس��يني با اش��اره به اينكه بودجه شركت ها نس��بت به سال گذشته 
9 درصد افزايش يافته و رشد 15درصدي براي افزايش حقوق و دستمزد 
در نظ��ر گرفته شده اس��ت، اظهار كرد: بودجه ش��ركت ها يك ميليون 
و 380هزار ميليارد تومان تدوين شده اس��ت. س��ال گذشته اين رقم 

يك ميليون و 240هزار ميليارد تومان بوده است. 


