
به صفر  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نسبت  استاد 
رسیدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب 
در مردم و فربه کردن مفت خورها، خواب مردم را به صفر 
رسانده است که هشداری است نسبت به تجربه کردن 

شرایط بحرانی در کشور.
ابعاد  تبیین  موضوع  با  خبری  کنفرانس  در  مومنی  فرشاد 
راه گشای نامه دوم اقتصاد دانان که در موسسه دین و اقتصاد برگزار 
شد، در مورد اهداف انتشار این نامه گفت: هدف اساسی ما این 
بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی 
نهادهای مربوطه این آگاهی در مورد تحول ایجاد شده در مناسبات 
رانتی را بدهیم به طوری که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ 
ارز از سهم رانت مربوط به خام فروشی منابع بیشتر شده است و 
همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید 
شناسایی و سازوکاری اصولی و توسعه گرا برای برخورد با آن ها 

صورت بگیرد.
این است که بر  ادامه داد: بحث اساسی  ایلنا،وی  به گزارش 
اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک  درمانی است این 
مناسبات شکل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنایع رانتی 
شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی از 30 درصد سال70، 
به70 درصد سال 95 رسیده است که ویژگی مشترک آن ها آب بر، 
آلوده کننده و قابلیت اشتغال زایی ناچیز است و این برای کشور 
خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می کند.

افزایش واردات در  با اشاره به  رئیس موسسه دین و اقتصاد 
سال های اخیر گفت: این مناسبات نابرابر، رویکردی در کشور ایجاد 
کرده که ما را به سمت وابستگی ذلت بار کشانده است به طوری 
که واردات کشور از 15 میلیارد دالر در سال1370 به 70 میلیارد 
کنونی رسیده است. با این وجود اقتصاد ما در بحران است و این 
وابستگی ذلت بار ریشه در مناسبات رانتی دارد که آسیب های 

جدی را متوجه کشور می کند.
مومنی با بیان اینکه این رانت جویی هفت الیه دارد، ادامه داد: در 
حالی که فلسفه وجودی صنایعی مانند پتروشیمی ها و فوالدی ها 
تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی، اشتغال و رفاه جامعه 
است، این گروه سعی می کنند مواد اولیه را به تولیدکنندگان نداده 
و در عوض صادر کنند که نتیجه آن کاهش اشتغال زدایی در کشور 
است. از سویی با کسب ارز و فروش آن سودهای هنگفتی به 
دست آورند و این اقدامات با کمک مافیای رسانه ای آن ها صورت 

می گیرد.
را  تصمیم گیری  نظام  رسانه ای  مافیای  داد:  این  ادامه  وی 
به گونه ای گیج کرده و آدرس های اشتباهی داده اند که بسیاری از 
افراد سالم در دستگاه دولتی را نیز سردرگم کرده اند. به طوری که 
در چند سال اخیر بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست های پولی 

و دولت قادر به سیاست های ارزی نبوده است. به دلیل آنکه این 
مناسبات رانت جویانه هفت الیه تا حدودی از بازار پول، سرمایه و 

ارز حاکمیت زدایی کرده اند.
مومنی یادآور شد: نزدیک به 31 سال است که دائما نرخ ارز 
را باال می برند و توجیه آن ها افزایش صادرات، کاهش واردات و 
افزایش سرمایه گذاری است. اما در تمامی این سال ها نتیجه این 
تصمیمات معکوس بوده است. این رانت جویی هفت الیه کشور را 
به بن بست کشانده اند و ما در این دو نامه محور اصلی را تمرکز بر 

نرخ ارز قرار دادیم.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نسبت به صفر رسیدن 
تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب در مردم و فربه 
کردن مفت خوران خواب مردم را به صفر رسانده است که هشداری 

است نسبت به تجربه کردن شرایط بحرانی در کشور.

وی با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: در تجربه 
30 ساله اخیر با دور باطل روبه رو بوده ایم به طوری که اگر دولت 
به بازار ارز تزریق کند نیروی محرکه ای جهت تامین منابع مالی 

قاچاق، کاالهای لوکس و سفرهای تجملی و تفریحاتی می شوند و 
اگر تزریق نکند شرایط آشوب ناک و بحرانی می شود که دلیل آن 

وابسته کردن همه مقدرات به نرخ ارز است.
مومنی ادامه داد: این شرایط نشان  دهنده رسیدن به بن بست 
اقتصادی است و راه نجات کشور اولویت قرار دادن بقای مردم و 
تولیدکننده و خارج کردن سوداگران و رباخواران از این اولویت 
است. چطور ما در دوران جنگ که درآمدهای ارزی یک پنجم 
و گرفتاری ها پنج برابر شرایط کنونی بود بحران ارزی را تجربه 
به کتاب هنر  اشاره  با  اقتصاد  و  رئیس موسسه دین  نکردیم؟ 
تحریم اثر ریچارد نفیرو گفت: در این کتاب هدف از تحریم را 
افزایش نابرابری ها در جامعه دانسته که رکن اصلی آ ن افزایش 
نرخ ارز است. در این کتاب اشاره شده ذخیره ارزی باید صرف 
امور غیرتوسعه ای شود و واردات کاالهای تجملی با تسهیل صورت 
بگیرد. وی نسبت به صنعت زدایی از کشور هشدار داد و افزود: در 
سال های اخیر صنعت زدایی با روند صعودی همراه بوده است. 
به طوری که 85 درصد سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی 
برای افزایش ظرفیت اشتغال در این بخش محقق نشده است و 

متاسفانه یک بی رغبتی سیستمی نسبت به تولید ایجاد کرده اند و 
ما نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودیم اما نمی دانیم فقر و 
فالکت تا کجا باید افزایش یابد که متوجه  شوند که صبر مردم به 

پایان رسیده است.
این اقتصاددان با اشاره به دو نامه اخیر اقتصاددانان گفت: بحث 
اصلی ما در این دو نامه این بود که هنوز امکان سروسامان دادن 
به اقتصاد وجود دارد و بنیه کارشناسی و دانایی موجود می توانند 
محل آسیب زا و سازوکارهای الزم را ارائه بدهند و الزمه آن این 

است که باید به سمت مردم و تولیدکنندگان رو کنیم.
وی ادامه داد: ما در نامه دوم مطرح کردیم که دولت به جای 
وعده های موهوم ، وعده های کارشناسی مبتنی بر نظریات علمی 
ارائه دهد و تمرکز ما روی ارائه سازوکارهای مشخص برای باز 
گرداندن بذر امید به مردم و جامعه است تا مردم بدانند که هنوز 
راهکارهای برون رفت از این شرایط وجود دارد اما زور مطامع رانتی 
به زور کارشناسان می چربد و اگر مناسبات رانتی محدود شود 
می  توانیم از این شرایط نجات پیدا کنیم و تحریم ها را به فرصت 

تبدیل کنیم و این در گرو همت جامعه مدنی و رسانه ها است.

اقتصادی 5

طی مراسمی 

مدیر شعب بانک ایران زمین در استانهای البرز، قزوین 
و زنجان معرفی شد

مراسم معارفه مدیر جدید و تکریم مدیر سابق شعب بانک ایران زمین 
استان های البرز، قزوین و زنجان برگزار شد.

ایران زمین  بانک  تکریم مدیر سابق شعب  و  معارفه مدیر جدید  مراسم 
استان های البرز، قزوین و زنجان با حضور معاون عملیات بانکی و مدیر امور 

شعب استان ها و کلیه روسای شعب تحت پوشش این مدیریت برگزار شد.

پارس خودرو افزایش قیمت محصوالتش را تکذیب کرد
این  محصوالت  قیمت  افزایش  هرگونه  اطالعیه ای  در  پارس خودرو 

شرکت را تکذیب کرد.
اطالع  »به  است:  آمده  شرکت  این  اطالعیه  در  سایپانیوز،  اعالم  طبق 
هموطنان و مشتریان محصوالت پارس خودرو می رساند برخی اخبار منتشر 
شده مبنی بر افزایش قیمت محصوالت گروه رنو این شرکت نادرست بوده 
و تکذیب می شود. بدیهی است که هرگونه تغییر در قیمت های محصوالت 
این شرکت از طریق سایت سایپانیوز به عنوان مرجع رسمی اطالعات گروه 

خودروسازی سایپا اطالع رسانی خواهد شد«.

دو انتصاب جدید در بیمه دانا
سرپرست  سمت  به  عمران پور”  “عباس  دانا  بیمه  مدیرعامل  حکم  با 
مدیریت هماهنگی امور شعب و مناطق و “محسن سیف پور “را به سمت 

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و حادثه گروهی منصوب شدند.
سرپرست  به سمت  را  سیف پور  محسن  حکمی  در  دانا  بیمه  مدیرعامل 
مدیریت بیمه های عمر و حادثه گروهی منصوب کرد.  ابراهیم کاردگر، نایب 
را  دانا در حکمی، محسن سیف پور  بیمه  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
به سمت سرپرست مدیریت بیمه های عمر و حادثه گروهی منصوب کرد. 
همچنین طی حکمی از سوی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه 
و  امور شعب  به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی  دانا عباس عمران پور 

مناطق منصوب شد.

توسط»شرکت داتیس آرین قشم)داتین(«

اینترنت بانک جدید بانک قوامین رونمایی شد
در راستای بهبود عملکرد سامانه اینترنت بانک قوامین، این محصول 

در دو مرحله مورد بهره برداری قرار می گیرد.
  سامانه جدید اینترنت بانک قوامین در جلسه 130 شورای معاونین بانک 
عامل  مدیران  معاونین،  مدیرعامل،  قائم مقام  مدیرعامل،  حضور  با  قوامین 
شرکت های سایان کارت و تدبیر تراکنش و جمعی از مدیران اداره مرکزی 
بهبود عملکرد سامانه  راستای  به کارکرد. در  آغاز  و  قوامین رونمائی  بانک 
اینترنت بانک، این محصول در دو مرحله مورد بهره برداری قرار می گیرد که 
در مرحله اول خدماتی از قبیل انتقال وجه از طریق حساب به حساب خود 
و دیگران، انتقال وجه از طریق کارت، انتقال وجه گروهی، انتقال وجه پایا، 
تسهیالت  دریافت صورتحساب مشاهده  و  تمامی سپرده ها  امکان مشاهده 
وجه های  انتقال  رسید  دریافت  اقساط،  پرداخت  امکان  و  بانک  از  دریافتی 
صورت پذیرفته قبلی، مدیریت و دفترچه کارت و سپرده، گزارش چک های 
واگذارشده به حساب و چک های صادرشده در دسترس مشتریان خواهد بود 
و در مرحله دوم و فاز بعدی این سامانه، امکان استفاده اشخاص حقوقی، 

حساب های مشترک، ساتنا و … نیز برای مشتریان میسر خواهد بود.

برای دومین دوره متوالی

 پوشش بیمه ای پایانه های نفتی
به سامان واگذار شد

بیمه سامان  بیمه مناسب توسط شرکت  ارایه خدمات مطلوب و حق 
باعث شد تا یکبار دیگر و برای دومین دوره متوالی، این شرکت پوشش 

بیمه ای شرکت پایانه های نفتی ایران را عهده دار شود.
و  اموال  بیمه  متوالی  ساله  سه  دوره  دومین  برای  ایران  نفتی  های  پایانه   
مسئولیت مناطق عملیاتی خارک، ماهشهر، عسلویه وشمال را به شرکت بیمه 
سامان سپرد که این امر نشان دهنده رضایتمندی این بیمه گذار از خدمات 

شرکت بیمه سامان است.
این بیمه نامه ها شامل بیمه های شناورها ، خودروها ، باربری داخلی، وارداتی، 
صادراتی، آتش سوزی منازل سازمانی، بیمه نامه تمام خطر اموال و تجهیزات 
مناطق عسلویه، خارک و شمال، موجودی انبارها و تمام مسئولیت های پایانه 

های نفتی ایران است.

تسهیالت بانک صنعت و معدن در سال 96 انجام گرفت:

افتتاح 6 طرح صنعتی در استان آذربایجان شرقی و 
ایجاد 295 شغل مستقیم

با تسهیالت بانك صنعت و معدن در سال 1396 تعداد 6 طرح صنعتی 
نفر   295 برای  و  رسید  برداری  بهره  به  شرقی  آذربایجان  استان  در 

اشتغال ایجاد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانك صنعت و معدن، برای اجرای طرح های 
یاد شده مبلغ 29 میلیون یورو تسهیالت ارزی و 27 میلیارد و 700 میلیون 

تومان تسهیالت ریالی توسط این بانك پرداخت شده است.

تقدیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران در خصوص 
اجرای طرح اندوخته بانوان مهر ایران

در  گیالن،  استان  خانواده  و  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  رفیعی  فاطمه 
دیدار با بالدی چوالبی مدیر شعب استان گیالن از خدمات بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در راستای کمک به بانوان سرپرست خانوار تقدیر 

كرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در این نشست بالدی 
چوالبی مدیر شعب استان گیالن ضمن ارائه گزارش در خصوص عملکرد بانک 
در حوزه های مختلف گفت: این بانک با اجرای طرح اندوخته بانوان مهر ایران 
تعداد 33 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به اعتبار یك هزار میلیارد ریال 
جهت حمایت از زنان سرپرست خانواده در كشور تخصیص داده كه سهم استان 
گیالن 1100 فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 33 میلیارد ریال بوده كه 

به بانوان سرپرست خانوار در 18 شعبه این استان پرداخت شده است.
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انتصاب سرپرست اداره مجامع و شرکت های بانک صنعت و معدن
در راستای سیاست حضور بانوان در بدنه مدیریتی بانك صنعت و معدن،حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن طی حكمی الهام اخالقی مطلق را به سمت سرپرست اداره امور مجامع و شركت های این بانک منصوب 

كرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، مسئولیت نظارت و هماهنگی شركت های تابعه بانک و برگزاری مجامع آنها از وظایف این اداره مهم در بانک است.

رانت خواران کشور را به سمت بن بست می برند

وابستگی ذلت بار
اخبار

فراهانی: نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کاال، مورد قبول نیست

با کاهش نرخ دالر، کاالها هم ارزان می شوند؟

کاهش محسوس قیمت بلیت هواپیما

با نوسانات نرخ ارز قیمت کاالها نیز افزایش یافت اما اکنون که روند کاهشی 
در بازار ارز حاکم شده، مصرف کنندگان توقع دارند قیمت کاالها نیز کاهش 
یابد اما رئیس اتاق اصناف تهران می گوید تعیین قیمت کاال از سوی مراجع، 
هیچ ارتباطی با نوسانات نرخ دالر ندارد و قیمت مورد تائید برای مراجع، 

قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و محاسبه سود قانونی است.
به گزارش ایسنا، در پی رشد نرخ ارز به ویژه دالر، قیمت بسیاری از کاالها که به 
طور مستقیم و غیرمستقیم از نرخ دالر تبعیت می کند، روند صعودی به خود گرفته 
و این رشد قیمت، کار را به جایی رسانده که حتی کاالهایی که با دالرهای دولتی و 
بازار ثانویه تامین شده اند، با نرخ دالر آزاد محاسبه و عرضه می شوند. شرایط بازار با 
نوسانات نرخ ارز به سمتی پیش رفته که قیمت محصوالت مرتبا از سوی فروشندگان 
تغییر می کند و حتی در برخی موارد که میزان نوسانات شدید است از عرضه محصول 
در بازار خودداری کنند. نکته مهم در این میان این است که تجربه گذشته نشان داده 
هر زمان که قیمت دالر افزایش می یابد، قیمت محصوالت به سرعت روند صعودی 
به خود گرفته و در صورتی که دالر افت قیمت را در دستور کار قرار داده، قیمت 
محصوالتی که با دالر رشد کرده، کاهش نمی یابد یا به میزان کاهش نرخ ارز، کاهش 

قیمت را تجربه نمی کند.

در این رابطه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: تعیین قیمت کاال در واحدهای صنفی باید با توجه به قیمت درج شده در فاکتور 
رسمی خرید و محاسبه سود قانونی انجام شود و باید برچسب قیمت روی تمام کاالها 
الصاق شود. عرضه کاال طبق قانون باید به طور حتم با فاکتور رسمی انجام شود و در 
بازرسی ها نبود برچسب قیمت به بهانه نوسان قیمت ارز و تغییر قیمت کاال، مورد قبول 
نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد. نرخ ارز به صورت لحظه در روزهای گذشته 
تغییر داشته و برخی فروشندگان با نوسان نرخ ارز قیمت محصوالت را تغییر داده اند 
که این موضوع در محصوالت وارداتی و محصوالتی که مواد اولیه آن ها ارتباط مستقیم 
به بازارهای وارداتی دارد اجتناب ناپذیر است، از این رو برای ثبات بازار و آینده نگری 
فعاالن اقتصادی الزم است ارز با هر نرخی برای مدت قابل توجهی ثابت بماند. اگر 
در بازرسی ها، کارشناسان با عدم درج قیمت روی محصوالت وارداتی مواجه شوند 
به طور حتم فروشگاه را جریمه خواهند کرد و بهانه هایی همچون عدم ثبات قیمت 
دالر و نوسانات آن برای عدم درج قیمت پذیرفته نیست. در شرایط فعلی فقط مردم 
با فرهنگ خرید خود و تامین نیاز روزانه و هفتگی می توانند به بازار و اقتصاد کمک 
کنند. اما طی مدت اخیر افراد نیاز چند ماهه خود را خریداری کردند که به طور حتم 

در بلند مدت مردم از این روند خرید آسیب می بینند.

چند هفته پس از افزایش قیمت بلیت هواپیما در پی باال رفتن نرخ ارز و پس 
از آن تصمیم گیری نهادهای مسئول برای تعیین قیمت بلیت مصوب، شرایط 
بازار به گونه ای پیش رفته که نرخ ها در برخی پروازها نزدیک به 5۰ درصد از 

قیمت های مصوب پایین تر است.
به گزارش ایسنا، در طول هفته های گذشته با باال رفتن قیمت ارز، ایرالین ها که بر 
اساس اعالم دبیر انجمن شان حدود ۶0 درصد از هزینه های خود را باید با پرداخت ارز 
انجام دهند، مجبور شدند در بسیاری از مسیرها قیمت های بلیت پروازهای داخلی و 
خارجی را افزایش دهند و این مساله باعث شد در برخی مسیرهای داخلی، قیمت ها 
حتی تا سه برابر نرخ های گذشته نیز باال رود. پس از این اتفاق با توجه به کاهش قابل 
توجه تقاضا برای پروازهای داخلی، ایرالین ها در جریان جلسه ای با مسئوالن سازمان 

هواپیمایی اعالم کردند که تا پایان شهریورماه قیمت های مصوبی را برای پروازهایشان 
در دستورکار قرار می دهند و پس از آن در جریان جلسه ای مشخص شد که تا اطالع 
ثانوی سقف در نظر گرفته شده برای قیمت  گذاری تداوم خواهد یافت. به دنبال این 
تصمیم شرکت های هواپیمایی تنها مجاز بودند که حداکثر تا سقف 10 درصد باالتر از 
قیمت های مصوب بلیت فروشی کنند. این در حالی است که با کاهش نسبی قیمت 
ارز در روزهای گذشته و همچنین نیاز ایرالین ها به پر کردن پروازهایشان، از ابتدای 
مهرماه نرخ بسیاری از پروازهای داخلی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. برای 
مثال در توافقی که میان شرکت های هواپیمایی صورت گرفته بود نرخ پروازهای تهران 
– مشهد 390 هزار تومان اعالم شد  واین در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری 
از پروازها در این مسیر با قیمتی در مرز 200 هزار تومان انجام می شود و تعداد کمی 

از ایرالین ها از سقف پیش بینی شده بهره می برند. در مسیر تهران – کیش که قیمت 
نسبتا باالیی برای پروازهای آن مشخص شده بود و برای هر سفر باید مسافران 510 
هزار تومان پرداخت می کردند، این تفاوت نرخ به شکل محسوس تری نمایان  شده 
است؛ تا جایی که تعدادی از پروازها در این مسیر در حال حاضر با قیمت 220 هزار 
تومان انجام می شوند و تعداد پروازهایی که رقم نهایی آن ها به مرز 300 هزار تومان 
می رسند نیز بسیار انگشت شمار است. در دیگر مسیرها نیز این رویه مشخص است. 
در مسیر تهران – اهواز که نرخ آن 320 هزار تومان بود، در حال حاضر پروازهایی با 
قیمت حدود 190 هزار تومان به مسافران عرضه می شوند و برای مسیرهایی مانند 
تهران-تبریز، تهران-ارومیه، تهران-اصفهان و تهران - بندرعباس نیز به راحتی می توان 

بلیت هایی با فاصله قابل توجه در قیاس با نرخ های مصوب تعیین شده پیدا کرد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد

رونق سکه های تقلبی در بازار
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از افزایش معامالت سرپایی، عرضه سکه و برخی مصنوعات تقلبی طال در بازار خبر داد 

و گفت: اتحادیه در پی آن است تا دست دالالن را از بازار سکه و طال کوتاه کند.
به گزارش مهر، ابراهیم محمدولی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود دالالن ارز به بازار داللی سکه و طال گفت: در چند 
وقت اخیر بازار ارز شاهد تغییر و تحوالتی بود و بر همین اساس نیز برخی از دالالن که در بازار ارز فعالیت داشتند حاال در بازار سکه نسبت 
به معامالت سرپایی اقدام می کنند و همین مسئله نیز باعث شده تا تعدادی سکه تقلبی وارد بازار شود که البته اتحادیه این موضوع را تایید 
نمی کند اما با توجه به خبرهای منتشر شده از مسئوالن نظاتی بهتر است تا مردم مراقب سکه ها و انواع مصنوعات تقلبی باشند و به مردم 

پیشنهاد می کنیم تا صرفا خرید سکه و طال خود را از فروشگاه های سکه و طالی معتبر تهیه کنند. 
در حال حاضر دولت و نهادهای ذیربط در حوزه طال و ارز ایجاد ثبات و پیگیری روند نزولی قیمت ها تا رسیدن به قیمت واقعی است 
که در چند روز گذشته مشهود بوده و در همین راستا اتحادیه طال و جواهر در حال مدیریت و هماهنگی با سایر نهادها به منظور کنترل 

بازار طال است. 
ابراهیم محمدولی در ادامه افزود اتحادیه طال و جواهر به دنبال آن است که با هماهنگی نهادها دست دالالن را از بازار سکه و طال 
کوتاه کند چرا که افزایش فعالیت دالالن می تواند باعث افزایش التهاب و در نتیجه توقف روند نزولی قیمت ها و صعود دوباره قیمت سکه 

و طال شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره چگونگی قیمت دهی سکه و طال به فروشندگان طال گفت: اتحادیه برای ایجاد سایت و فعالیت 
مجاز در فضای مجازی و اعالم نرخ اولویتی را در دستور کار قرار داده و بزودی این خالء رفع خواهد شد؛ هم اکنون نرخ سکه به صورت 

سنتی و اعالم قیمت به صورت تلفنی انجام می شود که بزودی به روش آنالین اعالم خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

نرخ دالر باید ۱۸5۰ تومان باشد
با بیان این که نرخ ارز فعلی هیچ تناسبی با اقتصادمان ندارد، گفت که طبق برآوردهای ما نرخ واقعی ارز باید 1۸5۰ تومان 

باشد.
به گزارش ایسنا، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در نشست موسسه دین و اقتصاد با بیان این که ساختارهای 
موازی همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته اند، اظهار کرد: ما از همان برنامه اول با ساختارهای موازی مواجه بودیم، اما منابع خوبی در زمینه های 
کشاورزی و صنعتی داشتیم که به تولید خود ادامه می دادند و مشکلی هم وجود نداشت، اما چه شد که این وضعیت به وجود آمد؟ یک عامل 
می تواند خروج آمریکا از برجام باشد، اما علت دیگر مربوط به برخی تصورات مبنی بر افزایش صادرات از طریق افزایش نرخ ارز است که حاال به 

یک رویه تبدیل شده است.
وی با طرح این پرسش که حاال که قیمت ارز افزایش پیدا کرده، صادرات ما چه خواهد شد؟ گفت: صادرات، تولید مبتنی بر دانش و تولید 
مبتنی بر عرضه فناوری می خواهد، در حالی که ما هیچ کدام از این ها را نداریم و برای همین رشد اقتصادی ما یک سال مثبت می شود و دوباره 

پایین می آید.
وی با بیان این که ویژگی بازار غیر رقابتی ارز این است که به محض مواجهه با کمبود ارز، سوداگران وارد آن می شوند، ادامه داد: در دوران 
اصالحات که نرخ ارز تک رقمی اعالم شد، صادرکنندگان از طریق وام هایی که گرفته بودند تحت فشار قرار گرفتند و مجبور شدند ارزشان را وارد 
کنند و به همین خاطر ما تنها یک ماه تورمی را پشت سر گذاشتیم. طبق برآوردهای ما نرخ واقعی ارز باید 1850 تومان باشد. در این برآورد 

تفاوت تورم ایران و آمریکا را لحاظ کرده و سال پایه را زمانی که دالر هفت تومان بود تعیین کرده ایم.
افزایش نرخ ارز باعث شده تا عالوه بر سرمایه های مالی، سرمایه های انسانی هم از کشور بروند چیزی که با این افزایش نرخ ارز عاید شده یک 

جابه جایی، درآمد از مولدها به سمت سوداگران بوده که این مساله تولید را به شکل جدی می تواند تهدید کند.


