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وضعيت ارزي کش��ور 
مدتي است که با چالش 
رو به رو ش��ده و قيمت 
ارز دايم در نوس��ان اس��ت. اين نوسانات 
باع��ث نگراني هاي بس��ياري ش��ده و 
انتقاده��اي تن��د مخالفان روحاني عليه 
دولت يازدهم با هر وس��يله و هر بهانه 
اي مطرح مي شود. در اين شرايط معاون 
اول رييس جمهور در جلسه اي با رييس 

بانک مرکزي به ...

ادامه در همین صفحه

مدیریت ارزي
 از رویا تا واقعیت
کورش شرفشاهي

k.sharafshahi@gmail.com

سرمقاله

بي اعتمادي اروپايي ها 
ب��ه اس��تراتژي رئيس 
جمهور منتخب آمريکا 
راه را ب��راي نف��وذ روس��يه به ش��کاف 
در اتحادي��ه اروپ��ا ب��از خواه��د ک��رد.

پايتخت هاي اروپايي مش��غول ارسال 
نمايندگان��ي به نيوي��ورک براي درک 
تمايالت دونال��د ترامپ بوده اند. آنگال 
مرکل که در 9 نوامبر به رئيس جمهور 

منتخب هشدار داد ...
ادامه در همین صفحه

اروپا در میان
تنش ترامپ و پوتین

ناتالي نوگايرد
گاردين

یادداشت

بانک شهر با ارائه دستاورد نوين صراف الکترونيک، برگزيده 
همايش س��االنه بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت 

کشور شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط 
عمومي بانک شهر، در ششمين جشنواره دکتر نوربخش و در 
مراسم اختتاميه ششمين همايش ساالنه بانکداري الکترونيک 
و نظام هاي پرداخت محصوالت برتر بانکي و ش��رکتي که در س��الن همايش هاي برج 
ميالد برگزار ش��د، بانک ش��هر به عنوان بانک برتر در بانکداري الکترونيک در جمع 
برترين هاي ش��بکه بانکي معرفي و از دکتر حس��ين محمد پورزرندي، مديرعامل اين 

بانک با اهداي لوح تقدير و تنديس همايش قدرداني شد.
بر اين اس��اس، دس��تگاه هاي صراف الکترونيک با هدف تس��هيل خدمات به مسافران 
خارجي تاکنون سه مجوز رسمي از بانک مرکزي دريافت کرده تا مسافران خارجي به ويژه 
در فرودگاه ها، نمايشگاه هاي بين المللي و مناطق آزاد بتوانند از آن استفاده کنند. در حال 
حاضر اين دستگاه، قابليت تبديل دالر و يورو را به ريال دارد، اما اين امکان براي ساير 
ارزها نيز تعريف ش��ده که پس از ارائه مجوز بانک مرکزي، قابل انجام خواهد بود. بر 
اين اساس، ارزها براساس قيمت روز محاسبه مي شود و از طريق دستگاه هاي صراف 
الکتروني��ک اي��ن ام��کان وجود دارد تا ارز نهاي��ي به صورت کارت  در چارچوب مقررات 

بانک مرکزي در اختيار مشتريان قرار گيرد.

بانک شهر برترين بانک کشور در بانکداري الکترونیک

رييس اداره کل روابط عمومي بانک صادرات ايران گفت: با 
بهره گيري از مشارکت خيرين نيک انديش در صدد هستيم 
تا فرهنگ قرض الحسنه را بيش از پيش در سطح جامعه 
گسترش دهيم. به گزارش روابط عمومي بانک صادرات 
ايران، علي جهاني در آيين اهداي جوايز برندگان بيست 
و ششمين دوره قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه پس 
انداز مديريت شعب شرق تهران ضمن تقدير از مشارکت 
کنندگان در اين امر افزود: يک روي س��که برنده ش��دن و 
دريافت جوايز نقدي اس��ت اما بر اس��اس آموزه ها و تعاليم 
قرآن��ي روي ديگ��ر آن جوايز و پاداش هاي الهي اس��ت، 
چرا که به دليل معامله با خداوند بيش��ترين بهره و برکت 
معنوي شامل زندگي صاحبان حسابهاي پس انداز قرض 
الحس��نه مي ش��ود. وي با اش��اره به توصيه قرآن مجيد به 
اش��اعه قرض الحس��نه تصريح کرد: رويکرد اين بانک به 
مولفه هاي اجتماعي زبانزد اس��ت و اميدواريم مش��تريان 
وف��ادار در اي��ن زمينه با س��پرده گذاري هاي خود، امکان 

توسعه فعاليت هاي اجتماعي را براي بانک مردمي صادرات 
بيش از پيش فراهم کنند.  بگفته جهاني از آغاز فعاليت اين 
بانک و پايه گذاري توسط زنده ياد مهندس مفرح، ايفاي 
مس��ئوليت هاي اجتماعي به فراخور ش��رايط و فرصت ها 
م��د نظ��ر بوده اس��ت و اين موض��وع از افتخارات خانواده 
بزرگ بانک صادرات ايران است. عبدالرضا شريعتي مدير 
امورشعب شرق تهران نيز در اين آيين با قدرداني از همراهي 
و همدلي مشتريان گفت: مشتريان صاحبان اصلي بانک 

هستند ورعايت احترام مشتريان و ارايه خدمات متنوع و 
مطلوب از اولويت ها واصول خدشه ناپذير در بانک صادرات 
ايران است. مدير شعب شرق تهران افزود: منظر و نوع نگاه 
مشتريان حساب هاي قرض الحسنه نشانگر اين است که 
آنها از انگيزه هاي واالي انساني برخوردارند که با اعتماد به 
بانک صادرات ايران در اين قالب سپرده گذاري کرده اند.  
ش��ريعتي ضمن تشريح جايگاه قرض الحسنه در اقتصاد 
اسالمي گفت: منابع بانکي در دو قالب از دست عموم گرفته 
مي ش��ود که يکي از آنها س��پرده قرض الحسنه است که 
سپرده گذار بدون دريافت هيچ سودي اين منابع را در اختيار 
بانک قرار مي دهد تا بانک از اين منابع در قالب تسهيالتي 
براي اس��تحکام و بازسازي س��اختمانهاي روستايي،امر 
کم��ک هزينه تحصيل جوانان،درم��ان بيماران، کمک 
هزينه ازدواج جوانان و همچنين وامهاي خوداش��تغالي و 
قرض الحس��نه کميته امداد امام )ره( در اين زمره هس��تند 

که با کارمزد ٤درصد ارايه مي شود.

علي جهاني: رويکرد بانک صادرات ترويج بیشترفرهنگ قرض الحسنه

بانک مرکزي در گزارشي رسمي، جزئيات عملکرد خود 
در پرون��ده باب��ک زنجاني و موارد مرتبط با مباحث مالي 
وي را منتشر کرده است. به گزارش مهر، بانک مرکزي 
در گزارش��ي کارنامه کاري خود در پرونده بابک زنجاني 
را منتش��ر کرد. در اين گزارش آمده اس��ت: نظر به طرح 
برخي مباحث در خصوص پيگيري پرونده بابک زنجاني و 
اقداماتي که اين بانک براي بازپس گيري منابع مالي انجام 
داده اس��ت، به اس��تحضار مردم شريف ايران و مسئوالن 
محترم مي رساند: با عنايت به اقدامات محکوم عليه آقاي 
باب��ک زنجان��ي که واجد جنبه ه��اي پولي و بانکي بوده، 
همزمان با شکايت وزارت نفت و سازمان تامين اجتماعي، 
بانک مرکزي نيز در اوايل س��ال ١٣9٤ نس��بت به طرح 
دعوا و ش��کايت کيفري در مرجع قضايي اقدام کرد که 
اين شکواييه، به بازپرس شعبه ششم دادسراي کارکنان 
دولت)مس��تقر در دادس��راي رس��يدگي به جرايم پولي و 
بانکي( ارجاع ش��د؛ اين در حالي اس��ت که قبل از طرح 
ش��کايت، کارشناس��ان بانک مرکزي از بهمن ماه ١٣9٢ 
همکاري گسترده اي را با بازپرس پرونده داشته اند. بر اين 
اساس و به جهت کمک به استيفاي هر چه بيشتر حقوق 
ملت شريف ايران و بازپس گيري وجوه حاصل از فروش 
منابع نفتي کش��ور، کارشناس��ان و مديران بخش هاي 
مختلف بانک از جمله ارزي، بين الملل، فناوري اطالعات 
و حقوقي، با جديت نسبت به پاسخگويي دقيق و سريع 
ب��ه کليه اس��تعالم هاي مقام قضاي��ي اهتمام کرده و در 
تمام مراحل، اس��ناد و مدارک الزم را براي شفاف ش��دن 

هر چه بيشتر پرونده اتهامي ارائه کرده اند. حضور مستمر 
و حتي ش��بانه روزي کارشناس��ان اين بانک با همراهي 
بازپرس رسيدگي کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه 
عملکرد متهم منجر ش��ده اس��ت؛ به گونه اي که مراتب 
قدرداني سرپرست دادسراي پولي و بانکي، به اين بانک 

ابالغ شده است.
ب��ا اي��ن وجود، برخ��ي از مهمترين اقدامات اين بانک در 

طول سه سال اخير به شرح زير است:
- تشکيل تيم پنج نفره بانک مرکزي و استقرار پنج ماهه 

در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجاني
- انجام صدها ساعت کار کارشناسي درباره:

بررس��ي فني سيس��تم IBAN to IBAN و رد ادعاهاي 
مطروحه در اين خصوص و ارتباط با وجوه موهومي١۵ 

ميليارد دالري متعلق به يکي از شيوخ اماراتي
- بررس��ي س��امانه س��وئيفت مس��تقر در ش��رکت ها و 

بانک هاي متعلق به متهم
- بررسي صدها پيام سوئيفتي جعلي و واقعي موجود در 

Sct Bankers شرکت
-بررسي و اثبات غير واقعي بودن وام ۸ ميليارد يورويي 

اخذ شده از يوروسف
- بررسي و اثبات غير واقعي بودن اعتبارات اسنادي ارائه 
ش��ده به ش��رکت ملي نفت ايران )HK( بابت خريد نفت، 

ميعانات و فرآورده
BTMU بررسي و اثبات جعلي بودن برات -

BILLEX  بررسي و اثبات بدون اعتبار بودن برات -

- بررس��ي س��پرده گذاري بانک KONT نزد موسس��ه 
اعتب��اري توس��عه و اثب��ات غير واقعي بودن منش��أ اين 

سپرده ها
- بررسي ضمانت نامه ۸ هزار ميليارد توماني صادره به 
نفع ش��هرداري تهران توس��ط موسسه اعتباري توسعه 
به پش��توانه س��پرده گذاري غير واقعي KONT بانک 

تاجيکستان 
- بررس��ي و ردگيري وجوه س��پرده گذاري ش��ده بانک 

NICO مرکزي نزد
- بررس��ي و س��ند رسي صدها سند حسابداري موسسه 

Sct Bankers
- بررسي هزاران ايميل متهم 

- تشريح فني موضوعات تخصصي بانکداري بين المللي 
براي بازپرس و قاضي پرونده و ارائه گزارش هاي متعدد 

در اين خصوص 
- حضور تيم کارشناس��ي بانک مرکزي از جلس��ه چهارم 
دادگاه و ارائ��ه گزارش ه��ا و مباحث فني به درخواس��ت 

قاضي محترم پرونده 
- بررس��ي و ارائ��ه نظ��ر کارشناس��ي در خصوص اعتبار 

اسنادي يک بانک تاجيکي در هفته گذشته 
- اعزام هيئت هاي کارشناس��ي به کش��ورهايي از قبيل 
تاجيکس��تان، روس��يه، مالزي و ترکيه، به منظور بررس��ي 
ادعاهاي اقاي بابک زنجاني درباره حساب هاي بانکي و مبالغ 
موجود در آنها و يا امکان وصول ضمانت نامه از بانک هاي 

خارجي، که هر بار ادعاي مطروحه دروغين از آب درآمد

کارنامه بانک مرکزي در پرونده بابک زنجاني
در يک گزارش رسمي اعالم شد؛

با بازگش��ت يکي از چهره هاي سرش��ناس معارضان 
س��وريه و اعالم وفاداري به رئيس جمهوري، پايان 
ائتالف معارضان خارج نشين سوري آغاز شده و بايد 

منتظر جدايي اعضاي بيشتري از اين گروه شد.
به گزارش فارس، معارضان سوري در طول روزهاي 
گذش��ته ب��ا دو ضرب��ه کاري مواجه ش��ده اند؛ اولين 
ضربه بازگش��ت »نواف البش��ير« معارض معروف و 
رئيس قبيله »البقار« يکي از بزرگترين قبايل عربي 
منطقه به دمش��ق است. دومين ضربه نيز انتقادهاي 
»س��ميره مسالمه« خبرنگار و از اصحاب سرشناس 
رسانه معارضان سوري به ائتالف معارضان و تصميم 
»انس العبده« رئيس ائتالف معارضان سوري براي 
بازجوي��ي از او ب��ود ک��ه اين مس��أله با انتق��اد افکار 

عمومي مواجه شد.
پاي��گاه تحليل��ي »ال��رأي اليوم«، تأکي��د کرد بعد از 
بازگشتن شهر حلب به آغوش سوريه، گزارش هاي 
رس��انه اي حاکي از ش��کاف هاي بيش��تري در بدنه 
معارضان سوري و درخواست شماري از آن ها براي 
بازگش��ت به دمش��ق و آش��تي با دولت سوريه است 

و همين مس��أله نش��ان دهنده آغاز پايان معارضان 
مهاجران خارج نش��ين س��وري اس��ت که ديگر از 

حمايت هاي ترکيه برخوردار نيستند.
به نظر مي  رس��د بازگش��تن البشير به سوريه بهترين 
هديه به بش��ار اس��د پيش از برگزاري نشست دولت 
سوريه با هيأتي از ١0 گروه معارض مسلح در آستانه 
بدون حضور ائتالف معارضان يا معارضان س��وري 
ساکن رياض است. اهميت بازگشت البشير در جايگاه 
اجتماعي اش يا در ميان قبيله اش نيست بلکه در نوع 
اظهاراتي است که اخيرا بعد از رسيدن به دمشق اعالم 
کرده است. وي تأکيد کرده که موضع او در مخالفت 
با دولت س��وريه بر اس��اس اطالعات غلطي صورت 
گرفت��ه ب��ود و معارضان س��وري را ابزار جريان هاي 
خارجي توصيف کرد و مس��لح کردن آن ها را اش��تباه 
بزرگي دانست که تاوان آن را مردم سوريه داده اند و 
فرمانبرداري خود از بش��ار اس��د را آشکار کرده است. 
نقطه آغاز اين ازهم گسس��تگي معارضان س��وري و 
ضعفي که دچارش ش��ده را مي توان به فايل صوتي 
منسوب به »ميشل کيلو« نويسنده و تحليلگر سياسي 

برجس��ته و عضو معارضان س��وري دانست که در آن 
گفته بود س��عودي ها نه حس ميهن پرس��تي دارند نه 
حس تاريخي نه اس��المي. او عربس��تان را به تالش 
براي ايجاد هرج و مرج در س��وريه متهم کرده بود و 
اعالم کرده بود به يک مسئول سعودي هشدار داده 
که هر سوري که در جريان بحران اين کشور مي ميرد 
از مرگ پنج سعودي در جنگي که ممکن است ميان 

رياض و تهران در بگيرد جلوگيري مي کند.
از س��وي ديگ��ر ب��ا نگاه ک��ردن ب��ه پيامي که خانم 
المس��المه به »هيثم المال��ح« رئيس کميته حقوقي 
ائت��الف فرس��تاده مي بيني��م ک��ه او ب��ا اش��اره به 
اخ��راج اش از روزنامه »تش��رين« س��وريه به دليل 
حماي��ت از معارض��ان مي گويد در ائتالف معارضان 
ه��م آزادي بي��ان وج��ود ندارد و اي��ن همان چيزي 
 اس��ت ک��ه معارض��ان براي مخالفت با بش��ار اس��د

 بر آن پافش��اري کرده بودند و اس��اس تحرکات خود 
را آزادي خواه��ي مي دانس��تند. ب��ه گفت��ه او ائتالف 
معارض��ان باورپذي��ري خود را از دس��ت داده و راه را 

گم کرده است.

آغاز روند بازگشت برخي معارضان به آغوش دمشق

سایهسنگينپوتين
بردموکراسیآمریکایی

بانک مرکزي در گزارش��ي رس��مي، جزئيات عملکرد خود در پرونده بابک زنجاني 
و موارد مرتبط با مباحث مالي وي را منتش��ر کرده اس��ت. به گزارش مهر، بانک 
مرکزي در گزارشي کارنامه کاري خود در پرونده بابک زنجاني را منتشر کرد. در 
اين گزارش آمده اس��ت: نظر به طرح برخي مباحث در خصوص پيگيري پرونده 
باب��ک زنجان��ي و اقدامات��ي که اين بانک براي بازپس گيري منابع مالي انجام داده 
اس��ت، به اس��تحضار مردم ش��ريف ايران و مسئوالن محترم مي رساند: با عنايت به 

اقدامات محکوم عليه آقاي بابک زنجاني که ...

افشاگری از جعل های زنجاني
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جهانگيریدرجلسهارزیابیعملکردبانکمرکزیدراقتصادمقاومتیاعالمکرد؛

اولتيماتومهایپولیوارزی
آقایمعاوناول

درصدی رشد
چگونهمحققشد؟

رشداقتصاديزیرذرهبين»تجارت«؛

تجارت- گروه اقتصاد کالن: درحالي پيشتر اعالم شده بود که نرخ رشد گروه 
صنعت در شش ماهه 9۵ به 9.١ درصد رسيده که گزارش مشروح و جديد 
مرکز امار نشان مي دهد، نرخ رشد صنعت تنها ٣.۷ درصد بوده و مابقي اين 
رشد مرهون صادرات نفت و گاز بوده است. در حال حاضر روزانه ٣.٢ ميليون 
بشکه نفت خام صادر مي شود و براساس تواق هاي اخير با اوپک اين ميزان 
با افزايش مواجه مي شود.  عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند که 
شامل عوامل کوتاه مدت و عوامل بلندمدت است. در کوتاه مدت مهم ترين 
عوام��ل مؤث��ر بر رش��د اقتصادي در ايران مخ��ارج دولت و وضعيت بخش 
ساختمان هستند. به بياني ديگر مي توان وضعيت سرمايه گذاري دولتي و 
خصوص��ي را بي��ان ک��رد که اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و 
چشم انداز مثبت يا منفي اقتصاد کشور هستند که چشم انداز اقتصادي هم 

خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي تواند باشد. 
در بلندمدت عوامل پايه اي تر نظير عملکرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي 
و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي کنند. اکنون درآمد 
نفتي سوپاپ اطميناني براي شتاب اقتصادي شده است. بخش توليد کشور 
چند سالي است که گرفتار رکود بوده و علي رغم تمام شعارها و برنامه ها، 
هنوز گره از کار اين بخش باز نشده و هر روز خبر تعطيلي واحدهاي توليدي 
در نقاط مختلف کشور به گوش مي رسد. دولت براي مقابله با اين موضوع 
پرداخت تسهيالت ١6 هزار ميلياردي را براي کمک به بخش توليد رونمايي 
کرد اما عدم همکاري سيستم بانکي در پرداخت اين تسهيالت باعث شد 

تا کمتر توليدکننده اي امکان دريافت اين ....

گزارش ويژه 

7صنعت و معدن

11ورزش

9انرژی

بازگشتواحدهايتحت
تملکبانکهابهچرخهتوليد

مشارکتسرزميننقره
درصنعتطاليسياهایران

استعفایکیروش
همردشد،همتکذیب!

ويـتـريـن

قاچاقزمينگيرمانکرد

اروپا در میان تنش ترامپ و پوتین
ادامه از همین صفحه

... يکي از مشاورين نزديک خود را براي ديدار با ژنرال مايکل فلين مشاور امنيت 
ملي جديد رئيس جمهور منتخب فرس��تاد. فرانس��وا اوالند که در جريان کمپين 
ترامپ گفته بود که اين کمپين حال او را بهم مي زند ، مش��اور ديپلماتيک خود را 
به نيويورک فرس��تاد و حال ترزا مي نخس��ت وزير انگليس اعالم کرد که در بهار 
مستقيم به واشنگتن سفر مي کند تا با ترامپ ديدار داشته باشد. اما رهبران اروپايي 
هن��وز نمي دانن��د ک��ه بايد انتظار چه چيزي را از دونالد ترامپ داش��ته باش��ند.رفتار 
ترامپ از ديد ليبرالهاي آمريکايي باعث نگراني و تکان دهنده است ، اين امر براي 
اروپايي هاي دموکرات بيشتراست زيرا نگراني هاي ژئوپوليتيکي نيز در اين ميان 
وجود دارد.با وارد شدن ترامپ به کاخ سفيد و خوشحالي پوتين در کرملين ، اروپا 
خ��ود را گيرافت��اده درمي��ان اين دو مي بين��د. ترامپ به بي اعتبار کردن متحدينش 
تمايل دارد و با سياس��تمداران راديکال اروپايي ابراز همدردي مي کند. پوتين نيز 
انتظارات زيادي دارد و سعي در فرصت طلبي براي پيشبرد اهداف سياست خارجي 
خود را دارد. براي اروپا دو خطر درحال رشد هستند.اول اينکه اصول روابط ترنس 
آتالنتيک به طرف زباله دان مي رود. دوم اينکه اروپا ممکن است شاهد بازگشت 

به دوره تاثيرپذيري از قدرت بر ديگر کشورهاي ضعيف خواهد بود و تفاوتي ميان 
ترامپ و پوتين نخواهد بود. اگر اين امر عادي شود، بايد انتظار خرد شدن اروپا را 
داشت که دولتمردانش به طرف اطمينان از منافع خود عمل مي کنند و اهميتي به 
ضرر و هزينه اين منافع بر ديگر کشورهاي همسايه نخواهند داد. پوتين درانتظار 
افراد يا کش��ورهايي اش��ت که از روي ترس يا تحس��ين به دنبال توافق با روس��يه 
هستند. جدا کردن اروپا از آمريکا هدف اصلي پوتين است. منافع پوتين يک اروپاي 
هماهنگ با ايدئولوژي وي اس��ت. با راديکالهايي چون مارين لوپن ، گرت وايلدر 
و ويکت��ور اورب��ان اي��ن امر مي تواند رخ دهد. درعين حال اگر ليبرال دموکراس��ي 
قادر به مقاومت دربرابر روس��يه باش��د بنابراين پوتين س��عي در اس��تفاده از ضعف و 
ش��کافهاي اروپا خواهد کرد.مقامات اطالعاتي آلمان نس��بت به دخالت روس��يه در 
انتخابات آتي اين کشور هشدار دادند. مقامات پاريس نسبت به اين امر کمتر ابراز 
نگراني کردند.اما با آماده ش��دن رئيس جمهور تازه امريکا در برخورد با منتقدانش 
آيا سياستمداران اروپايي خود را به خطر نمي اندازد. اگرچه هيچکس نمي داند که 
رويکرد و اس��تراتژي ترامپ چگونه خواهد بود. برخي معتقدند ورود ترامپ س��ايه 

اي بر قدرت پوتين است اما هيچکس به اين امر اطمينان ندارد.
ترجمه: فاطمه مهتدی

مدیریت ارزي، از رویا تا واقعیت
ادامه از همين صفحه 

...  تش��ريح ش��رايط ارزي کش��ور پرداخت و مواردي 
را مط��رح ک��رد که در صورت اجرايي ش��دن ميتواند 
مشکالت ارزي و البته اقتصادي کشور را سر و سامان 
دهد. اما اگر به نتيجه نرس��د يا با کارش��کني رو به رو 
شود، تبعات بدي به دنبال خواهد داشت. بي شک در 
نوسانات ارزي، بانکهاي خصوصي و دولتي تاثيرگذار 
هستند و در گذشته بارها به حضور واسطه گري بانکها 
و سوءاس��تفاده آنها از آش��فته بازار ارزي اش��اره شده 
است. دراين شرايط اگر بانکها به عنوان بازوي دولت 
و ن��ه مقاب��ل آن حضور يابند، مي توان اميدوار بود که 
ارزهاي دولتي از سوي بانکها در بازار سر در نياورد. 
بحث ديگر عملکرد صرافي هاست. اين مغازه ها قرار 
بود تنها کار تبديل ارز به ريال را انجام دهند در حالي 
که امروزه آنچنان در تعيين قيمت ارز نقش دارند که 
مي توانند قيمت را تعيين کنند. بارها ش��اهد بوده ايم 
ک��ه صرافي ها از ف��روش ارز خودداري مي کنند يا با 
ش��روع روند گراني ارز، مغازه هايش��ان را مي بندند و 

به خانه هايش��ان مي روند تا بدون هيچ زحمتي س��ود 
کالني ببرند. در حالي که وظيفه صرافي ها تبديل ارز 
به ريال در هر ش��رايط اس��ت. بنا بر اعالم معاون اول 
رييس جمهور در ش��رايطي که وضعيت ارزي بانک 
مرکزي خوب است و ميزان صادرات از واردات بيشتر 
است و براي انتقال ارز ناشي از صادرات هم مشکلي 
نداريم، چه دليلي دارد که قيمت ارز باال برود و دولت در 
تنظيم آن ناتوان باشد؟ اين سوال بيانگر آن است که 
اتفاق خاصي رخ ميدهد که باعث بحرانهاي اقتصادي 
مي شود که مي توان به نبود ثبات در باورهاي مردم 
اشاره کرد. امروزه مردم حتي آنهايي که معتقد هستند 
باي��د ب��ه دولت اعتماد و از آن حمايت کرد، در هنگام 
بحرانها، دس��ت به کار مي ش��وند و با خريدهاي غير 
ض��روري از کاال گرفت��ه تا دالر، به اين بحرانها دامن 
مي زنن��د. البت��ه گراني ارز به مديريت دولت وابس��ته 
اس��ت، زي��را وقتي متقاضي وي��ژه اي براي خريد ارز 
نداريم، چرا بايد قيمت باال برود؟ به نظر مي رسد که 
دليل اين نوسانات قيمت ارز، چند نرخي بودن نرخ ارز 
است که از سالها قبل همچون وزنه اي سنگين به پاي 

اقتصاد کشور بسته شده و هر چه سريعتر بايد از شر 
اين وزنه خالص شويم. البته در تمامي دولتها بر تک 
نرخي شدن ارز تاکيد شده، اما نقدينگي سرگردان بازار 
آزاد، بي توجهي به توليد داخلي و آشفته بازار تصميم 
گيري ها باعث مي شود تا ارز همواره چند نرخي باقي 
بماند و از اين آشفته بازار عده اي فرصت طلب سود 
ببرن��د. اگرچ��ه معاون اول رييس جمهور تاکيد کرده 
ک��ه ارز بن��ا بر سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي بايد تک 
نرخي ش��ود اما هنوز بخش��هاي بس��ياري از اقتصاد 
مقاومتي ناکارآمد مانده که به نظر مي رس��د ارز تک 
نرخي نيز از جمله اين موارد باش��د. به هر حال آنچه 
روي کاغذ نوش��ته مي ش��ود يا در سخنراني ها مطرح 
ميشود، جذابيت خاص خودش را دارد اما اگر هر کدام 
از اين دستورها و پيش بيني ها محقق نشود، باعث نا 
اميدي و البته بي اعتمادي به سياس��ت گذاري هاي 
دولت خواهد ش��د. به عبارت بهتر آنچه معاون اول 
رييس جمهور مطرح کرده، روياي دلنشيني است که 
تحقق آن مي تواند به نفع جامعه باش��د و اگر محقق 

نشود، کابوسي وحشتناک خواهد شد.  
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