بانک ،بورس و بیمه
اخبار

ورودصرافيهايغيربانكي
تأثير زيادي در بازار ارز ندارد

نايبرئيس كميس��يون پول و س��رمايه اتاق بازرگاني گفت :شركتهاي
بورس��ي كه داراي درآمد ارزي از محل ص��ادرات كاالهاي توليدي خود
ت كااله��اي توليدي آنها با قيمته��اي بازارهاي جهاني
دارن��د يا قيم 
تعيي��ن ميش��ود ،از نرخ ارز تأثير بيش��تري ميپذيرن��د و همچنين بر
شركتهايی كه مواد اوليه آنها وارداتي است ،تأثير منفي ميگذارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایلنا ،عباس آرگون درباره تأثيرات احتمالي
نوس��انات نرخ ارز بر بازار س��رمايه گفت :بازار س��رمايه از نرخ ارز ،قيمت
در بازارهاي جهاني ،سياستگذاريهاي داخلي و سياست خارجي تأثير
ميپذيرد .در س��ال جاري هم با ورود حجم گس��ترده نقدينگي به بازار
سرمايه و سرمايهگذاران جديد موجب رشد بيسابقه شاخص بورس شد.
وي ادامه داد :بايد توجه داش��ت كه افزايش ن��رخ ارز باعث افزايش تورم
در كش��ور ميش��ود .در نتيجه اين تورم نيز به افزايش سود حسابداري
شركتها از يكسو و افزايش ارزش جايگزيني شركتها از سوي ديگر و
در نتيجه رشد ارزش سهام شركتها در بورس ميشود.
او تصري��ح كرد :ن��رخ ارز يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي اس��ت كه در
س��الهاي گذشته نوسانات زيادي داش��ته و اين نوسانات سم مهلكي بر
بنگاههاي اقتصادي است چراكه موجب بيثباتي در بازارهاي مالي شده
و امكان برنامهريزي براي تداوم فعاليت را از آنان سلب ميكند ،در نتيجه
نوسانات نرخ ارز به صورت مستقيم بر بازار سرمايه تأثير ميگذارد.
رئيس اتاق ايران و افغانستان خبر داد

موافقت بانك مركزي با راهاندازي
شعبه«غضنفربانك»افغانستاني

رئيس اتاق ايران و افغانس��تان از راهاندازي ش��عبه بانك افغانستاني در
چابهار خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،حسين س��ليمي درباره راهاندازي
شعبه بانك افغانستاني در چابهار اظهار کرد :بانك افغانستاني درخواست
راهاندازي ش��عبه در چابهار را داشته است تا دادوستد ايران و افغانستان
روانت��ر صورت گي��رد .وي با بيان اينكه دولت ايران با راهاندازي ش��عبه
اين بانك خارجي در اس��تان سيستان و بلوچستان موافقت كرده و ارائه
مجوزه��اي تأس��يس آن در حال انجام اس��ت ،ادام��ه داد :بانك مركزي
موافقت خود را با راهاندازي اين شعبه بانك خارجي اعالم كرده است .وی
درباره اهميت راهاندازي اين بانك خارجي در چابهار گفت :سرمايهگذاري
در بندر چابهار مطرح اس��ت كه بايد هنديها بتوانند از طريق يك بانك
خارجي منابع خود را وارد كنند .س��ليمي افزود :همچنين درحالحاضر
براي انتقال ارز و دادوس��تد و روابط تجاري با افغانس��تان مش��كل داريم
كه راهاندازي اين ش��عبه كمك بس��يار بزرگي به تجارت اين دو كش��ور
اس��ت و ميتوان��د مانند يك كان��ال مالي عمل كند .وي ب��ا بيان اينكه
هند ،پاكس��تان ،افغانس��تان و ايران ميتوانند از طريق اين شبكه بانكي
رابطه تجاري قويتري داشته باشند ،گفت :خوشبختانه بندر چابهار هم
مستثنی از تحريمهاست و با رونق بندر چابهار ،تجار افغان در اين منطقه
بس��يار فعال ش��دهاند .وی درباره بحث ميزان كفايت سرمايه اين بانك
خارجي اظهار کرد :تأس��يس شعبه هر بانكي در كش��ور ديگر بايد تابع
قوانين آن كش��ور باشد ،يكي از موضوعات در اخذ تأسيس بانك آفشور
بحث كفايت سرمايه است ،اطالعی دقيق درباره ميزان كفايت سرمايه اين
بانك خارجي در چابهار ندارم ،اما گويا  50ميليون دالر است.

نيما در انتظار ارز صادركنندگان

 ۲۱روز بيشت��ر ب��ه پايان مهلت تعيينش��ده از س��وي بان��ك مركزي به
صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات سال  ۹۸باقي نمانده است
و دولت از هماكنون براي هزينهكرد دالرهاي واريزي به نيما برنامه دارد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات،
داس��تاني به درازاي ش��ب يلدا دارد .از س��ال  ۹۷كه تالطمات ارزي پاي
سياس��تگذاريهاي دولتي را به هزينهكرد دالره��اي صادراتي باز كرد،
تا همين لحظه كه كش��ور تقريباً از يك اقتصاد نفتي جدا شده و در حال
حركت به سمت اقتصادي غيرنفتي است ،پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل
از صادرات قصهای پرغص ه براي صادركنندگان صاحبنام و شناسنامهدار
كشور تصوير كرده است .دو سال قبل بود كه به دليل اجراي سياست ارز
تكنرخي كه البته تنها يك نام و نش��ان ب��راي اقتصاد ايران از خود باقي
گذاشت ،دولت تصميم گرفت درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي را
در قالب يك س��امانه ثبت كند تا بتواند سياهه دخل و خرج ارزي كشور
را در اختيار داش��ته باشد .روزهايي كه دالر تنها با نرخ چهار هزار و 200
توماني به رسميت شناخته ميشد ،دولت سامانه نيما را كه مدتها پيش
از آن كلي��د خورده بود ،فعال كرد تا تمام صادركنندگان درآمدهاي ارزي
خود را در آن ثبت كنند و در مقابل ،هر گونه هزينهكرد دالرهاي صادراتي
نيز در اين سامانه ثبت و حساب بده بستانهاي اين ارزها مشخص شود.
روزها گذشت و جنجالها به پا شد تا نيما« ،نيما» شد؛ سامانهاي كه ديگر
نامش زبانزد عام و خاص ش��ده بود و اگرچهس��ازوكاري نسبتا دقيق براي
ارزهاي حاصل از صادرات كشور و موجودي ارزي حاصل از فروش كاالهاي
ايراني در بازارهاي جهاني تدارك ديده بود ،اما بهمرور باگهايي هم در آن
شكل گرفت كه سياستگذار را مجبور به انجام برخي جراحيهاي عميق
در اين سامانه کرد .از همان روزها ،صادركنندگان مكلف شدند ارز حاصل
از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كش��ور برگردانند و حس��ابش را در
نيما ثبت كرده و مطابق با ش��يوههاي اعالمي بانك مركزي دخل و خرج
ش ِروي
ارزيش��ان را در نيما تصوير كنند .آنجا دستكم س��ه روش را پي 
صادركنندگان قرار ميداد و به روايت برخي تا چهار روش نيز قابل طرح و
بررسي براي ثابتكردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادي
از سوي صادركنندگان بود .اما اكنون نيما به يكي از سامانههاي كاربردي
تبديل شده و بر اساس آخرين آمار اعالمي از سوي بانك مركزي ،حجم قابل
توجهي از ارز حاصل از صادرات از ابتداي سياستگذاريهاي صورتگرفته
در قالب آن ،به چرخه اقتصادي كش��ور وارد ش��ده و در اختيار گروههاي
ذينفع كه عمدتا توليدكنندگان و واردكنندگان رسمي هستند ،قرار گرفته
اس��ت .بررسي آماري س��امانه نيما حكايت از آن دارد كه از اول فروردين
س��ال  ۹۹تا نهم تير همين س��ال ،مجموع ارز واردش��ده به سامانه نيما از
طرف صادركنندگان بزرگ و كوچك ،بالغ بر س��ه ميليارد و  ۱۰۰ميليون
ي��ورو بوده و در مقابل ،آنچه ارز براي واردات از محل ارز حاصل از صادرات
و س��امانه نيما تأمين شده است ،دو ميليارد و  ۱۴ميليون دالر بوده است؛
اينجاس��ت كه مشخص ميش��ود نيما عليرغم همه تالطمات بازار ارز ،با
مازاد عرضه مواجه است .البته ارزهايي هم بوده كه هنوز به كشور بازنگشته
اس��ت .به گفته عبدالناصر همتي ،رئيس كل بانك مركزي 27/5 ،ميليارد
دالر ارز صادراتي سال  ۹۷و سهماهه  ۹۹هنوز به كشور بازنگشته است؛ بر
همين اس��اس ،بانك مركزي به صادركنندگان تا  ۳۱تير مهلت داده است
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كش��ور بازگردانند در غير
اين صورت نه تنها آنها را به مراجع قضایي معرفي ميكند ،بلكه از هر گونه
تشويق و حمايتي نيز محروم خواهند شد .اكنون تبوتاب صادركنندگان
براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بيش��تر شده چراكه آنها ميدانند
اينبار برخوردها جدي اس��ت .حتي دولت پا را فراتر گذاش��ته و كارت آن
دسته از صادركنندگاني كه توليدكننده نبوده و تا اين لحظه ارز حاصل از
صادرات خود را حتي با كمترين مقدار به كشور بازنگرداندهاند و به عبارتي
ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است ،تعليق كرده است.
البت��ه دولت ميگويد به مح��ض تعيين تكليف بازگش��ت ارز حاصل از
صادرات اين دسته از صادركنندگان ،حتماً وارد عمل خواهد شد و كارت
بازرگاني آنها را از تعليق بيرون خواهد آورد .اما به هر حال ،اكنون سامانه
نيما تش��نه ارزهاي صادراتي اس��ت؛ ارزهايي كه بودنشان امروز يكي از
نيازهاي اصلي كش��ور اس��ت و بهخصوص اينكه بخش عمدهاي از مواد
اوليه و قطعات و تجهيزات مورد نياز توليدكنندگان نيز قرار است از محل
همين ارز تأمين مالي شود.
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مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان مطرح كرد

فراهمشدنامكانانتقالسوابقبيمهاي
بهصندوقبيمهكشاورزان

سبزینه
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بورس

بورس امروز
جلوهاي از امپرياليسم اقتصادي

علی هیودی

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان
گف��ت :با اج��راي انتقال س��وابق بيم��هاي به
صن��دوق بيمه كش��اورزان ،بخش زي��ادي از
مشكالت بيمهشدگان كشاورزان و روستاييان
رفع خواهد شد.
علي ش��يركاني در بازديد و بررس��ي وضعيت
بيمهاي اس��تان مازندران به مهر گفت :تعداد
بيمهشدگان فعال جديد سال گذشته نسبت
به س��ال  ۹۷رش��د  ۸۴درصدي دارد و با تمام
مش��كالت موجود تالش ميكنيم چتر بيمه
را در جامع��ه هدف گس��ترش داده و بتوانيم
جمعيت بيش��تري از روس��تاييان و عشاير را
تحت پوش��ش قرار دهيم .به گفته وی ،استان
مازندران جزو هفت استان برتر كشور در بيمه
روستايي است و اقدامات مناسبي در آن انجام
شده و به دليل درآمد مناسب كشاورزي در آن
بايد خدمات بيمهاي را در اين استان گسترش
داد .ش��يركاني در ادامه اين جلسه با اشاره به
تعداد يك ميليون و  ۸۰۰هزار نفر بيمهش��ده
فع��ال ،غيرفع��ال و مس��تمريبگير كنون��ي
صندوق ،افزود :امس��ال حدود  ۱۶هزار نفر از
افرادي كه  ۱۵س��ال حق بيمه پرداخت كرده
و به سن  ۶۵س��الگي رسيدهاند ،ثمره اعتماد
 ۱۵س��اله خ��ود را دريافت ک��رده و به آنها
مس��تمري س��المندي پرداخت خواهد شد.
البته اين افراد در ص��ورت تمايل ميتوانند با
ادامه بيمهپردازي ،بر اساس ضوابط و مقررات
صندوق مستمري بيشتري دريافت كنند .وی
تعيي��ن تكليف پرونده چهار هزار بيمهش��ده
فوت��ي را از مهمترين اقدامات اين صندوق در
س��الجاري بيان كرد و گفت :احكام حقوقي
اين فوتشدگان از سوي صندوق بيمه صادر و
معوقات آنها نيز پرداخت شده است.
الكترونيكيشدنپروندهها
گامي در جهت شفافيت
ش��يركاني ،الكترونيكيش��دن پروندهه��اي
بيمهش��دگان ب��ه منظور دسترس��ي آس��ان،
ش��فافيت در عملك��رد و كاه��ش هزينههاي
بايگاني را از برنامهها و اقدامات اساسي صندوق
بيمه اجتماعي در زمان مديريت خود بيان كرد
و گفت :زمينههاي اجراي اين طرح فراهم شده
و به زودي محقق خواهد شد.
وي اص�لاح آييننام��ه صن��دوق را از ديگ��ر
برنامههاي سال جاري بيان كرد و گفت :بخشي
از اي��ن اصالحات ازجمله نظام مالي ،مالياتي و
اس��تخدامي در دست انجام اس��ت ،اما برخي
ديگر از آن بايد از س��وی دولت تأييد شود كه
پيش��نهادهاي صندوق به هيئت دولت ارسال
شده و در دست بررسي است.
هدايت سرمايه به سمت بازار بورس
ش��يركاني با اش��اره ب��ه نياز به اص�لاح نظام

وفاداري دولت به صندوق بيمه اجتماعي

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان درخصوص وفاداري دولت نسبت به تعهدات
خ��ود در قبال صندوق ،گفت :خوش��بختانه دولت تاكنون حمايت مناس��بي از صندوق
داش��ته و منابع مورد نياز صندوق را فراهم كرده اس��ت.
اميدواري��م اين رويكرد ادامه پيدا كند و از تحميل طرحهاي بدون پش��توانه مالي كه تعادل
صندوق را به خطر مياندازد ،پرهيز شود.
ش��يركاني درباره بيمه ناجيان غريق نيز گفت :ما براي بيمهكردن اين افراد مش��كلي نداريم،
چراكه بيمه ما اختياري است.
س��رمايهگذاري و مخالفت با ش��ركتداري از
ارائه تمام س��رمايه مالي صندوق در بورس به
منظور صيانت از سرمايه موجود در صندوق و
سوددهي به ذينفعان خبر داد و افزود :براساس
سياست صندوق بايد بتوانيم برونسپاري كرده
و از ظرفيت كارگزاران استفاده كنيم ،به همين
منظور به س��مت بازار بورس حركت كرديم و
درحال حاضر یکهزار و  ۸۰۰كارگزاري فعال
در كشور وجود دارد كه  ۱۰۸كارگزاري آن در
استان مازندران است.
مديرعامل صن��دوق ادام��ه داد :اين صندوق
تنه��ا صن��دوق بيمهاي در كش��ور اس��ت كه
تقريب��اً همه س��رمايههاي خ��ود را در بورس
قرار داده و توانسته اس��ت رشد مطلوبي را در
ميزان داراييهاي خود ك��ه همان امانتهاي
بيمهشدگان است ،ايجاد كند.
وي اف��زود :هماكن��ون ميانگين س��رمايه هر
بيمهش��ده صندوق اجتماع��ي  ۵۰۰ميليون

ريال است ،اين ميزان در سال  ۹۷حدود ۱۴۰
ميليون ريال بوده است .به اعتقاد وي ،فعاليت
در بازار س��رمايه ايران (ب��ورس) از مهمترين
داليل افزايش سرمايه صندوق است.
توجه دولت به احياي روستاها
ش��يركاني با بيان اينكه براي رفع چالشهاي
امنيت غذايي و زيس��تمحيطي بايد روستاها
را احيا كرد و مردم را در روس��تاها نگه داشت،
گفت :براي تحقق اين امر نياز به زيرساختهاي
نرمافزاري ،فيزيكي و فرهنگي است .به همين
منظور ،دولت با ارائه تسهيالت اشتغالزايي به
دنبال ماندگاركردن مردم در روستاهاست.
وی با اشاره به اجراي طرحي در استان خراسان
ش��مالي كه به رشد ش��اخصه عملكردي اين
استان منجر ش��د ،از آمادگي اجراي اين طرح
ب��ه صورت پايلوت در اس��تان مازن��دران خبر
داد و اف��زود :مازن��دران از ظرفيت روس��تايي

باالي��ي برخ��وردار اس��ت و از س��ال  ۹۰تا ۹۶
مي��زان خانوادههاي كمدرآمد در روس��تاهاي
اس��تان  ۱۰درص��د كاهش داش��ته و از 24/1
درص��د به  14/3درصد رس��يده اس��ت .توجه
ش��ود كه اس��تان مازن��دران ظرفيت توس��عه
بيمه روستايي بسياري دارد و باید اين مسأله را
به فال نيك گرفت.
امكان انتقال سوابق بيمهاي
به اين صندوق فراهم ميشود
شيركاني با بيان اينكه بر اساس توافق اوليه تا
پايان تيرماه امكان نقل و انتقال سوابق بيمهاي
فراهم ميشود ،افزود :كارهاي كارشناسي اين
انتقال در س��ازمان تأمي��ن اجتماعي در حال
انجام است و موافقت اوليه اين مسأله نيز اخذ
ش��ده و با اجراي آن ،بخش زيادي از مشكالت
بيمهشدگان اجتماعي كشاورزان و روستاييان
رفع خواهد شد.
خدمات جانبي صندوق
وي با اش��اره به خدمات جانبي اين صندوق به
بيمهشدگان ،افزود :در سال گذشته به  ۱۶هزار
نفر از اعضاي صن��دوق ،وام كمبهره بدون نياز
ب��ه ضامن داديم ،همچنين بي��ش از هزار نفر
از روس��تايياني كه زائر اولي بودند به مش��هد
مقدس اعزام شدند .در استان مازندران تاكنون
یکهزار نفر از روس��تاييان زائر اولي به مشهد
مقدس اعزام ش��دند و اين ط��رح نيز ازجمله
خدمات صندوق به شمار ميرود.

تحريك تورم انتظاري با نرخ ارز

دالر ،س��كه و ط�لا باز ه��م در حالي گران
شدند كه اين افزايش قيمتها در بازار ،تورم
انتظ��اري را براي م��ردم بهخصوص فعاالن
اقتصادي ايج��اد میکنند و همچنان باعث
گراني كاال و خدمات در جامعه ميشوند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،افزايش
قيمتها در بازار طال ،ارز و سكه ،گويا پاياني
ن��دارد؛ چراكه هر روز ش��اهد ركورد جديد
نرخگ��ذاري اي��ن كاالها در بازار هس��تيم.
ب��ازاري كه نظارت دقيقي در آن نيس��ت و
قيمتها كنترل نميش��ود .اي��ن در حالي
اس��ت كه افزايش قيمت دالر به بيش از ۲۰
هزار توم��ان تبعات منفي خود را روي انواع
كاال و خدمات ط��ي چند روز اخير به جاي
گذاش��ته اس��ت .نمونه اين افزايش قيمت،
رش��د  ۱۰تا  ۱۵درصدي قيمت خودرو در
بازار آزاد است البته اين افزايش قيمت ناشي
از تورم انتظاري است كه در پي افزايش نرخ
ارز و در نهاي��ت عبور قيمت دالر از مرز ۲۰
هزار تومان اتفاق افتاده است.
كارشناس��ان معتقدن��د وابس��تگي بخش
عم��دهاي از صنايع كش��ور به م��واد اوليه
وارداتي روزهاي سختي را در انتظار فعاالن
اقتصادي بهخصوص بخش توليد گذاش��ته
اس��ت؛ زيرا تأمين مواد اولي��ه يا قطعات و
تجهي��زات از خارج كش��ور ب��ا ارز گران ،نه
تنها بهس��ختي انجام ميش��ود ،بلكه باعث
افزايش سرس��امآور هزينهه��اي توليد و در
نهايت قيمت تمامش��ده كاال و محصوالت
خواهد شد.

ارز كه گران شود همه گران ميكنند
اسماعيل صابري ،كارشناس پولي و بانكي،
درباره تأثيرگ��ذاري افزايش نرخ ارز بر كاال
و خدم��ات همچنين بخش توليد و صنعت
و ...گف��ت :افزاي��ش نرخ ارز ب��ه دو صورت
مس��تقيم و غيرمس��تقيم بر افزايش سطح
عمومي قيم��ت كاال و محصوالت توليدي
تأثي��ر ميگذارد برای مث��ال ،دالر  ۲۰هزار
تومان��ي باعث ميش��ود واردكنن��ده مواد
اوليه كارخانهه��ا و مراكز توليد ارز گران را
ب��راي واردات تأمين كنن��د در اين صورت
هزينهه��اي تمامش��ده توليد ب��ه صورت
مس��تقيم افزاي��ش و توليدكنن��دگان نيز
مجب��ور به افزايش قيمت كاال و محصوالت
خود در بازار ميش��وند .از طرفي با افزايش
س��طح عموم��ي قيمتها در ب��ازار ،بخش
خدمات يا س��اير بخشهايی ك��ه ارزبري
ندارند نيز به تبع گرانيها قيمتهاي خود
را متناسب با افزايش نرخ ارز باال ميبرند.
وي رش��د قيم��ت ارز به خص��وص دالر را
در باالرفت��ن قيمته��ا در ب��ازار تأثيرگذار
دانس��ت و اف��زود :تبع��ات افزاي��ش
ن��رخ ارز فقط موجب گرانش��دن قيمتها
در بازار و باالرفتن س��طح عمومي قيمتها
نميشود ،بلكه باعث ميش��ود ارزش پول
مل��ي تضعيف ش��ود و ق��درت خريد مردم
كاهش يابد.
صاب��ري افزود :تم��ام كاالهايي ك��ه ارز در
آنه��ا نق��ش دارد ب��ا گراني دالر يا س��اير
اس��كناسهاي خارج��ي در ب��ازار افزايش

مييابد كه تداوم چني��ن پديدهاي اقتصاد
كش��ور و خانوار را در ش��رايط س��خت قرار
ميده��د .وی اضافه كرد :بان��ك مركزي و
نهادهاي مرتبط نبايد دس��ت روي دس��ت
بگذارند و نظارهگر افزايش نرخ ارز باش��ند،
بلكه با تدابير خاص و استفاده از راهكارهاي
اصولي كارشناسانه مانع از رشد روزافزون ارز
در بازار شوند.
شكلگيري تورم انتظاري
با افزايش نرخ ارز در بازار
وي خاطرنش��ان كرد :زمان��ي كه قيمت ارز
افزايشي ميش��ود ،تورم انتظاري در كشور
ش��كل ميگي��رد و قيمتها در ب��ازار خود
به خود افزايش��ي خواهد ش��د با وجود این،
دولت بهخصوص بانك مركزي بايد هر چه
زودتر براي حل اين مشكل اقدامات خود را
از سرگيرند.
افزاي��ش قيمت ارز و ناتواني مس��ئوالن در
س��اماندهي اين بازار مهم اقتصادي موجب
ش��ده اس��ت قيمته��ا در اين بازار س��ير
صعودي به خود گيرد؛ سير صعوديای كه
موانعي در مس��ير آن ديده نميشود .برای
مث��ال قيمت ارز ،س��كه و طال دیروز باز هم
نسبت به روز قبل از آن افزايشي شده است.
رش��د قيمته��ا در بازار ارز ط��ي هفتههاي
اخير باعث ش��ده اس��ت تابلوی قيمتها در
صرافيهاي ميدان فردوسي و حوالي آن تغيير
محسوسي داشته باشند .بهطور مثال در بازار
آزاد هماكن��ون قيم��ت دالر  ۲۰هزار و ۱۹۰

توم��ان ،يورو  ۲۲هزار توم��ان و درهم امارات
پنج هزار و  ۶۶۰تومان اعالم شده است.

چرا صرافي بانكها
ارز را ارزان نميكنند؟
ب��ا افزايش قيم��ت ارز صراف��ي بانكها نيز
دست به كار ش��دهاند و قيمتها را كاهش
نميدهند ،بلكه موافق افزايش قيمتها در
اين بازار هستند .خيليها معتقدند دولت با
افزايش نرخ ارز صرافيها ،منابع مالي زيادي
به دس��ت م��يآورد و اكنون كه با كس��ري
بودجه مواجه است ،ميتواند از اين موقعيت
استفاده كند.
ارز گران طال و سكه را گران كرد
قيمت دالر و انواع ارز در بازار كه ناش��ي از
كمبود عرضه اين كاالس��ت ،باعث افزايش
قيمت طال و س��كه در بازار ش��ده اس��ت؛
چراكه بخش عمدهاي از افزايش قيمت طال
و س��كه ناش��ي از افزايش نرخ ارز در داخل
اس��ت .البته نوس��ان قيمت انس جهاني بر
قيمت طال تأثير بسزايي دارد اين در حالي
است كه قيمت جهاني طال نيز مدتي است
افزايشي شده.
در اين ميان ،قيمت س��كه در روزهاي اخير
مانند رش��د نرخ ارز ركوردهاي بااليي را به
ثبت رسانده است كه البته خيليها معتقدند
اين افزايش قيمت حاصل گرانش��دن نرخ
ارز اس��ت؛ چراكه طال از نوس��ان قيمت ارز
تبعيت ميكند.

دولت ميبايس��ت سياس��ت ورود مردم به بورس را با اس��تدراج و
تدرج و طبقهبندي و يك كالم پيوست فرهنگي انجام ميداد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،رويكرد بينارش��تهاي در
اقتص��اد اخيرا ً فضاي تنفس تازهاي يافته اس��ت .پيشتر ش��اهد
تسلط بالمناز ِع امپرياليسم علم اقتصاد بودهايم و اكنون هم شاهد
س��يطره آن هستيم؛ اما اين سيطره ،پارهپاره يا تعديل شده است.
پيشتر نوبلهاي علوم انس��اني به اقتصاددانان ميرسيد و اكنون
هم به نظريههاي اقتصادي ميرس��د؛ لكن تفاوت آنجاست كه در
نوبلهاي اخير ،به مطالعات اقتصادي بينارش��تهاي بهاي بيشتري
داده ميشود تا مطالعات اقتصادي تكرشتهاي.
يك��ي از راههاي رش��د اقتصاد اس�لامي ،رويكرد بينارش��تهاي به
اقتص��اد اس��ت؛ اين رويكرد بهخص��وص با وحدت كه برخاس��ته
از مباني حِ كمي اس�لام و فلس��فه اسالمي اس��ت ،سازگاري دارد.
همچنان كه نگاه اس�لامي اصيل از تكس��احتيديدن پديدهها و
تكروش��يدريافتن آنه��ا پرهيز ميكند .امپرياليس��م اقتصادي
( )Economic imperialismعمدت��ا دالل��ت ب��ر آن دارد ك��ه
اقتصاددانها كوش��يدهاند نظريه انتخاب عقاليي را به ساير علوم
اجتماع��ي تس��ري دهند .مث� ً
لا در جرمشناس��ي ميبينيد گفته
ميشود چرا جرم رخ ميدهد؟ پاسخ اين است كه مجرمان هزينه-
فايده ( )cost benefitميكنند و اگر فايده جرم بيش��تر باشد ،به
آن ارتكاب ميورزند .توصيه سياستي متناظر با اين مسأله چنين
ميشود كه هزينه جرم را باال ببريد تا مشكل حل شود.
مص��داق اين رويكرد يكجانبهگرايان��ه را ميتوان در توصيههاي
سياستي مث ً
ال در ُجرمشناسي ديد .در پاسخ به اين پرسش كه چرا
جرم رخ ميدهد ،گفته ميش��ود مجرمان پيش از ارتكاب به جرم،
هزينه-فاي��ده ( )cost benefitميكنند و اگر فايده جرم افزونتر
باش��د ،مرتكب آن ميش��وند .راهحل همچنين تجويز ميشود كه
بايد هزينه جرم را باال برد.
اين دس��تاندازي علم اقتصاد مسألهاي است كه ما در ايران بعضاً
گرفتار آن هس��تيم .مصداق اين گرفتاري ،رفت��ار دولت در قبال
بورس و حتي بعضاً رفتار سهامداران هجومآورده به بورس است.
مفروض دولت اين بوده كه افراد وارد بورس شده و سعي ميكنند
به منزله موجودات عقاليي س��ود خود را بيش��ينه كنند و به اين
طريق از حجم مش��كالت اقتصادي و ركود كاس��ته ميش��ود .در
اين سياس��تگذاري ،ب��دون توجه به مدخلهاي��ي مانند اقتصاد
رفتاري و بدون مالحظه و درنظرگرفتن پيوست فرهنگي ،با شوق
و ش��تاب ورود سريع و سرسامآور مردم به بورس ريلگذاري شده
اس��ت .اگرچه از حيث سازگاري با اسالم ،بورس به مراتب بر بانك
ترجيح دارد اما اين نحوه ورود بيمحاسبه ،ناعقالني و بيتوجه به
آس��يبهاي فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي ،در عين داشتن
برخي سودهاي ظاهري اما از زيان عميق دور نيست.
برخي معتقدند بورس افراد را سفتهباز كرده و فرهنگ سفتهبازي
را ب��ر اف��راد حاكم ميكند .برخي هم اس��تقبال كردهاند بورس از
آنجاي��ي كه روحيه قماربازي را در افراد ايجاد و تثبيت ميكند ،از
آنها آرمانزدايي كرده و آنان را به تس��اهل در برابر سرمايهداري
جهان��ي و مش��خصاً آمري��كا وام��يدارد .در مقاب��ل اي��ن ،برخي
معتقدن��د افراد بورسباز رفتهرفته روحيه مقاومتش��ان با روحيه
سودپرستي ،حرص و هيجان جايگزين ميشود؛ افراد ،خسيس و
زيادهخواه و نگران و ريزبين ميش��وند (من ميگويم بعضاً دمادم
دمدمي ميش��وند)؛ خصوصاً وقتي بايد هر روز سهمش��ان را چك
كنند كه افزايش داشته است يا كاهش.
انتقادات��ي از قبي��ل آنچ��ه از نظر گذش��ت ،فرضاً ك��ه دقيق هم
نباش��د ،ام��ا ترديدي نيس��ت ك��ه به هر ح��ال ،دول��ت در برابر
واقعي��ت پيچي��دهاي مانند بورس بهخص��وص در وضعيت حاضر
جامع��ه و بورس ،س��ادهانگاري كرده و دچار نگاه تكس��احتي و
سودمحور است.
سياس��ت دولت در س��هام عدالت ه��م با نهاد خان��واده به عنوان
مهمترين كانون نظام اجتماعي اس�لام ناسازگار است؛ خانوادهاي
كه به قول عطاءاهلل رفيعيآتاني ،مجراي واليت است و ميبايست
برخالف غرب كه اقتصاد و بازار را س��رور و س��االر كرده است ،در
نظام اس�لامي ،خانواده و بنابراين تعليم و تربيت س��رور و س��االر
باشد .ناس��ازگاري در اينجاست كه ميبايست سهام به سرپرست
خان��وار تعل��ق ميگرفت .در برخي كش��ورهاي غرب��ي زوجين از
هم جدا ميش��وند تا مس��تمري بيش��تري بگيرند و اين به سبب
بيتوجهي به نهاد خانواده و صيانتنكردن از آن اس��ت .مشابه آن
سياس��تي بود كه در معافيت كفال��ت و طالقهاي صوري والدين
ب��راي فرار از خدمت س��ربازي فرزند در ايران ش��اهد بودهايم .در
ميان مباحث اقتصاد اس�لامي ،آسيبنرساندن اقتصاد به خانواده،
اكول��وژي و از اين قبيل ش��روط اخالقي يا اس�لاميبودن مطرح
شده است.
دولت كه با مش��اوره و مواجهه اقتصادي سياس��ت افسارگسيخته
بورسي را در پيش گرفته اس��ت،بايد پيوست فرهنگي و آمادگي
در براب��ر آس��يبهاي اجتماعي و فرهنگي و حتي پتانس��يلهاي
اعتراض سياسي را ارزيابي كند.
قابل تأكيد اس��ت كه رويكرد اقتصادي صِ ��رف يا صرفاً اقتصادي،
مانند هرگونه انحصارگرايي ديگ ِر دانش��ي ،انسان و جامعه را برش
زده و فقط يك جنبه از واقعيتي انضمامي به نام انسان و جامعه را
بررس��ي ميكند (كه چون انضمامي است ،مستلزم پرهيز جديتر
از انحصار اس��ت) .اگرچه ب��ه تعبير رفيعيآتان��ي ،انحصارگرايي
ش��ايد يك جنبه را عميقاً ديده و ذرهبين��ي ميبيند ،اما از ديدن
س��اير جنبهها مح��روم ميماند .ضمن اينكه ب��ه تعبير من دچار
بزرگبين��ي در آن وجه هم ميش��ود و در اينجا جزئيت ،كليت را
ميبلعد ك��ه اين خالف عقل به منزله خِ رد ب��ا خصوصيت عمدتا
كلگرايانه اس��ت .از نگاه اين قلم ،نگاه انحصارگرايي همچون نگاه
پوزيتيويس��م كالس��يك ،با وجود مزاياي تمرك��زش ،خالف نگاه
عميق است.
فراس��وي اينها بايد گفت بر س��ودمندبودن سياست بورسي دولت
هم ترديدهاي جدي وارد است و ميتوان مقوله سودهاي كاذب در
اين موضوع را مطالعه کرد كه البته از تخصص نگارنده خارج است.
اگرچ��ه مجمل ،اما س��عيام بر آن بود كه ناظر ب��ه بحثي نظري،
اي��ن متن ،تلنگري بر نظرپ��ردازان و تصميمگيران ارجمند دولت
باش��د .ضمن اينكه شرط انصاف اس��ت كه ورود مردم به بورس را
ميتوان از دريچه خطرپذيري يا ريس��كپذيري به عنوان ش��رط
اقتصاد سرآمد مورد تأمل قرار داد .با وجود اينها ،در اينكه دولت
ميبايست پيوست فرهنگي داشته باشد و اين كار را با استدراج و
تدرج و طبقهبندي انجام ميداد ،شكي نيست.
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