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ادامه از صفحه اول

نسخه بخش خصوصي براي وضعیت فعلي چیست؟
 حضــور دولت در اقتصاد را چگونه معنا می کننــد؛ چنان که هم با واقعیت های 
تاریخی و سیاســی کشــورمان هم خوان باشد و هم به رشــد و توسعه کشور کمك 
کند؟ ربط سیاست با اقتصاد و ارتباط تعامل مناسب این دو حوزه به نحوی که یکی 
در دیگری حل نشود، چگونه امکان پذیر است؟ ربط حوزه اقتصاد و فرهنگ چیست 
و آیا می توان بدون آزادی های اجتماعی و حقوق شــهروندی از توســعه اقتصادی 
ســخن گفت ؟ علل بروز تورم باال و ســرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایین چیست و 
راه حل چگونه اســت ؟ فقر روزافزون جامعه و نرخ بــاالی بی کاری به خصوص در 
میان فارغ التحصیالن چه راه حلی دارد؟ سیاست های پولی مناسب (نرخ های سود 
بانکی، کاهش نقدینگی، وضعیت نظام بانکی و...) چیســت؟ سیاست های مناسب 
ارزی (یك نرخــی یا چند نرخــی بودن ارز و روش تعیین نــرخ ارز) را چه می دانند؟ 
سیاســت های مالی و مالیاتی مناســب برای توســعه اقتصادی این مرحله کشــور 
چیســت و چه سیاســت های مالیاتی را در شــرایط کاهش درآمدهای نفتی توصیه 
می کنند؟ نظرشــان درباره یارانه های تولید چیست و چگونه می توان این سیاست ها 
را بهینه کرد؟ مهم ترین مشکالت محیط کسب وکار را به طور مشخص چه می دانند 
و چــه راهکارهای عملیاتی برای بهبود آن از جمله قیمت گذاری دســتوری ســراغ 
دارند؟ ارزیابی شــان از خصوصی ســازی های انجام شده و بخش «شــبه دولتی» یا 
«خصولتی»هــا چیســت و حضور این بخــش به گونه ای ســازنده در فعالیت های 
اقتصادی کشور چگونه امکان پذیر است؟ وضعیت وخیم امروز بازار سرمایه را ناشی 
از چه عواملی می دانند و چگونه می توان این بازار را برای تشــکیل ســرمایه تقویت 
کرد؟ در حوزه توســعه صنعتی، امروز مهم ترین مشــکل و مانــع را چه می دانند و 
آیا قائل به تدوین اســتراتژی توسعه برای این بخش هســتند؟ به پدیده هایی مانند 
انحصار و رقابت در اقتصاد چگونه می نگرند و مثال آیا خودروســازی کشــور را یك 
بخــش رقابتی یا انحصاری می داننــد؟ درباره معدن و چالش هــای آن و از جمله 
خام فروشی یا صادرات مواد فراوری شــده چه نظری دارند و آیا عوارض وضع شده 
برای صادرات مــواد معدنی را عادالنه می دانند؟ با توجه به هرچه بحرانی شــدن 
مشکالت محیط زیست و بحران کم آبی، چگونه توسعه صنعتی را می توان متناسب 
این مســائل و مشکالت ســاماندهی کرد؟ ربط تولید محصوالت کشاورزی و امنیت 
غذایی با پدیده کم آبی چیســت و چگونه می توانیم هم تولید و صادرات کشاورزی 

داشته باشیم و هم دچار خشك سالی و کم آبی بیشتر نشویم؟ و  ... .
پاســخ به سؤاالت یادشــده و سؤاالتی از این دســت، عالوه بر آنکه می تواند مالك 
مشخصی برای تمیز گروه ها و جریان های اتاق از یکدیگر و فراهم آوردن امکان انتخاب 
بهتر برای رأی دهندگان باشد، می تواند چنان که در ابتدا عنوان شد، افقی را برای بحران 

اقتصادی حاکم بر کشور بگشاید و نسخه بدیل راهکارهای دولت باشد.

آموزش را فقیرتر نکنید
دهم_ امر آموزش و پرورش، یک امر حاکمیتی و به تبع آن، نهاد آموزش و پرورش 
نیز یک نهاد حکومتی اســت و جای تأسف و تأثر است که فروش امالک، از امر ظریف 

آموزش و پرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است!
در پایان، این جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمین های آموزشــی، ابتدا به جد 
بر حذر داشــته و چنانچه اصرار بر انجام آن وجــود دارد، قویا متذکر می گردیم قوانین 
و مســتندات محکمی از قبل وجود دارد که می توان با رجوع و اســتناد به آنها، اقدام 
خردمندانه  تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشــخصا و مؤکدا در خزانه... 
واریز شــده و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوســازی فضاهای آموزشی و پرورشی 
شود، والغیر. پیشاپیش از بذل عنایت و اعمال حمایت های اصولی  شما غایت قدردانی 

را داریم.
وزرای سابق و اسبق آموزش و پرورش

ســیدکاظم اکرمی، ســیدمحمد بطحایی، مرتضی حاجی، محسن حاجی میرزایی، 
فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، علی اصغر فانی.
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یوســف یزدانی، سرپرســت شــهرداری رشــت، گروه بهمن را گروه خودروسازی با 
محصوالت متنوع دانست و گفت: محصوالت این مجموعه می تواند نیازهای شهری در 
خدمات و حمل ونقل عمومی را برطرف کند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تعامل با این 

شرکت به عقد قرارداد منتهی شود.
عضو شورای شهر رشــت: از عقد تفاهم نامه برای خرید اتوبوس اسنا استقبال 

می کنیم
واثق کارگرنیا، عضو شــورای شــهر رشت، در حاشــیه حضور در غرفه گروه بهمن با 
اشــاره به نمایش اتوبوس شهری ۱۲ متری این گروه در همین رابطه افزود: گروه بهمن با 
طیف متنوعی از محصوالت حمل ونقل شــهری به این نمایشگاه آمده و اتوبوس شهری 
۱۲ متری تولیدی این شرکت استانداردهای قابل قبولی دارد. این عضو شورای شهر یادآور 
شــد: وضعیت حمل ونقل شهری کنونی در شأن مردم شهر ما نیست و این باید متناسب 
با تولیدات داخلی ارتقا پیدا کند. وی در پاســخ به ســؤالی درخصوص عقد تفاهم نامه 
خرید اتوبوس با شرکت اســنا (زیرمجموعه گروه بهمن) گفت: با توجه به امکانات این 
اتوبوس ها امکان عقد تفاهم نانه دور از ذهن نیســت. این عضو شــورای شهر گفت: در 
بودجه ۱۴۰۲ ســهم مهمی به حمل ونقل عمومی اختصاص پیدا کرده اســت. کارگرنیا 
در پایان با اشــاره به سایر محصوالت کاربردی بهمن در خدمات شهری نسبت به امکان 

بهره مندی از تولیدات داخل کشور ابراز امیدواری کرد.

شفیعی: محصوالت بهمن کاربردی و مدرن است
سیدشمس شفیعی، عضو شورای شهر رشت، در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودروی 
رشــت گفت: با برگزاری این نمایشــگاه به روزبودن محصوالت بهمن در حوزه خدمات 
شــهری را کامال درک کردیم. وی با اشــاره به وضعیت حمل ونقل شهری رشت گفت: 
اتوبوسرانی شهر رشت فرسوده اســت و باید نوسازی آن به گونه ای باشد که شأن مردم 
این شهر رعایت شود. شــفیعی یادآور شد: تکنولوژی و امکانات رفاهی اتوبوس شهری 
تولیدی بهمن قابل قبول اســت و امکاناتی نظیر سیستم سرمایشی و گرمایشی، سیستم 

اینترنت بی سیم و شارژ تلفن همراه، خدماتی در شأن مردم این شهر است.
این عضو شــورای شهر در پایان ابراز امیدواری کرد تا با امضای یک تفاهم نامه گامی 

بلند در جهت نوسازی ناوگان حمل ونقل رشت برداشته شود.
یازدهمین نمایشگاه خودروی رشت از ۴ تا ۷ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد. گروه بهمن در این 

نمایشگاه با محصوالت تجاری، سواری و شهری و موتورسیکلت خود حضور پیدا کرد.

از نگاه مسئوالن شهر رشت
محصوالت بهمن، مدرن
 و در شأن مردم رشت است

شرق: رفت و برگشــت دالر به کانال قیمت ۶۰ هزار تومان واکنش های زیادی در ایران به 
دنبال داشت. از نشست غیرعلنی مجلس و دولت درباره ارز گرفته تا واکنش کاربران ایرانی 
در شبکه های اجتماعی حاکی از شوک یکباره نسبت به صعود سریع نرخ ارز و ریزش ارزش 
ریال بود. در این میان برخی با مقایسه ایران با افغانستان، عراق، سوریه و روسیه می پرسیدند 
که چرا این کشــورها با وجود بحران سیاســی و تحریم توانسته اند مانع سقوط ارزش پول 

ملی خود شوند؟ کارشناسان به این موضوع با ابعاد مختلف پاسخ داده اند.
 وضعیت پول ملی در کشورهای بحران زده

رشد سریع قیمت دالر از کانال ۴۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان و سپس عقب گرد 
آن، در حالی رخ داد که برخی با اشاره به ارزش هر افغانی مقابل دالر یا مقایسه وضعیت 
تورمی ســوریه و عراق مقابل ایران پرســیدند که چرا این کشورهای درگیر تنش سیاسی و 

تحریم توانسته اند ارزش پول ملی خود را برخالف ایران، حفظ کنند؟
در این میان حتی گاهی نمایندگان مجلس هم به این گزاره ها اشــاره می کنند. به عنوان 
مثال روح اهللا ایزدخواه، نماینده مجلس، چندی پیش در اوایل دی ماه امسال گفته بود که 
«قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه هشت برابر از ما بیشتر است؛ چرا که می تواند بازار 
غیررسمی را مدیریت کند». این اشاره ها به وضعیت گزارش هایی است که درباره پول ملی 
کشورهای درگیر بحران سیاسی منتشر می شود. چندی پیش سی ان ان گزارش داد که لیره 

سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ژانویه امسال ۹۹.۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
این در حالی اســت که نرخ دالر ایران در ۱۲ سال پیش حدود هزار و صد تومان بوده و 
درواقع در حالی که در ۱۲ سال گذشته ارزش پول سوریه حدود دو برابر کاهش داشته است، 
ارزش پول ایران بیشتر از ۵۰ برابر ریزش کرده است. مثال دیگر افغانستان است. زمانی که 
طالبان پس از دو دهه در آگوست ۲۰۲۱ موفق شد بر افغانستان مسلط شود، ایاالت متحده 
آمریکا و اتحادیه اروپا بالفاصله ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی این کشــور را مسدود کردند. 
با وجوداین، آگوست ۲۰۲۱ که مصادف با مرداد ماه ۱۴۰۰ شمسی است، هر دالر آمریکا برابر 
با حدود ۸۶ افغانی بود و امروز بعد از گذشت یک سال و نیم هر دالر آمریکا معادل تنها ۸۹ 
افغانی است! البته برای مدتی کوتاه یک دالر به حدود ۱۳۰ افغانی هم رسید؛ ولی ظاهرا 
طالبان موفق به کنترل و بازگرداندن ارزش پول ملی افغانستان شدند. در میان کشورهایی 
که با بحران سیاسی مواجه بوده؛ اما توانسته اند ارزش پول ملی خود را حفظ کنند، روسیه 
یک استثنا اســت. پس از حمله روسیه به اوکراین دسترسی اســبر بانک، بزرگ ترین بانک 
روســیه و اروپای شرقی، از سیستم پرداخت سریع بین بانکی (سوییفت) قطع شد و ذخایر 
ارزی روســیه در خارج از این کشور بلوکه شــد. این مسئله باعث شد مردم دیوانه وار برای 
تبدیل روبل به سایر دارایی های ارزی هجوم ببرند و حتی این اتفاق معامالت بازار ارزهای 
دیجیتــال را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث باالرفتــن ارزش معامالت ارزهای دیجیتال در 
ابتدای جنگ شــد. در نتیجه ارزش روبل در برابــر دالر بالفاصله حدود ۷۸ درصد کاهش 
پیدا کرد. در ادامه با وجود ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین و تشدید تحریم  های اتحادیه 
اروپا و کشورهای غربی علیه روســیه، کاهش ارزش روبل متوقف شد و با جبران کاهشی 
که بعد از جنگ داشــته و در پایان بهار گذشــته ارزش روبل در برابر دالر نه تنها صعودی 
شد بلکه رکورد هفت ساله را شکست. براساس گزارش راشاتودی هم زمان با هجوم مردم 
برای خرید دالر، بانک مرکزی روســیه نرخ بهره بانکی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رساند. 
با افزایش نرخ بهره بدون ریســک اشــتیاق برای خرید دارایی های دیگر کاهش یافت؛ زیرا 
مردم باید در شرایط جنگی یک دارایی را می یافتند که بیشتر از ۲۰ درصد سود دهد تا هزینه 

فرصت موجود در اقتصاد را جبران کند . هم زمان با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی سقف 
تبدیل روبل به ســایر ارزها را کاهش داد و از این طریق میزان تقاضا را در بازار کنترل کرد. 
همچنین بانک مرکزی برای تقویت روبــل، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارزهای صادراتی 
خود را به روبل تبدیل کنند تا هم تقاضای روبل تقویت شود و هم عرضه ارزهای خارجی 
افزایش پیدا کند. عالوه بر این کشور روسیه برای تقویت جایگاه روبل در جهان نیز کشورهای 
اروپایی را مجبور کرد تا پول گاز فروخته شــده روســیه را به روبل پرداخت کنند. برای این 
کار خریداران گاز روســیه باید با افتتاح حساب در بانک گاز پروم که تحت تحریم نیست، با 
تحویل یورو  روبل خریداری کنند و روبل های خریداری شــده را در حسابی دیگر برای خرید 
گاز پرداخــت کنند. پس از ایجاد مازاد تجاری و کنترل تورم در ســطح مد نظر و بازگشــت 
آرامش نسبی به اقتصاد کشورش، روسیه نرخ بهره را از مجددا از ۲۰ درصد به سطح ۹.۵ 
درصد که پیش از جنگ بود، بازگرداند و مقامات روسیه اعالم کردند با توجه به تأثیری که 
تحریم ها بر اقتصاد گذاشته، در آینده نیز کاهش هزینه بهره را ادامه خواهند داد تا با کاهش 

هزینه استقراض آسیب های وارده از تحریم کمتر شود.
ارز چندنرخی عامل سقوط ارزش ریال

در این شــرایط که سقوط ارزش ریال از ســوی متولیان به تحریم نسبت داده می شود، 
عملکرد موفق سایر کشورهای درگیر بحران های سیاسی برای کنترل ارزش پول خود، باعث 
شــده که این پرســش پدید آید که آنها چگونه موفق به مهار تنش های سیاسی بر ارزش 
پول ملی خود شــده اند؟ بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی، در پاسخ به 
«شــرق» می گوید که «عملکرد سران هر کشور به خصوص تصمیم گیران بانک مرکزی در 
حفظ ارزش پول کشورها تأثیر بسزایی دارد. در کشورهایی که نرخ ارز خارجی در قیاس با 
پول ملی شان در شرایط بازار تعیین می شود، خروج سرمایه وجود ندارد. اکثرا هم تک نرخی 
هستند و در آن کسی از معامالت ارزی سودی نمی  برد. عالوه براین کشورهایی مثل روسیه یا 
عراق با اینکه در جنگ به سر می بردند یا کشوری مثل افغانستان با اینکه درگیر آشوب بود؛ 
اما همگی توانســتند تورم خود را کنترل کنند و از چاپ پول و استقراض استفاده نکردند. 
در نتیجه مانند ایران نقدینگی لجام گســیخته ندارند. در برابر میزان نقدینگی شــان کاال و 
خدمــت وجود دارد و در نتیجه قیمت ها در تعادل قرار می گیرد». او ادامه می دهد: «فرار 

سرمایه هم در این کشورها از ایران بسیار کمتر است. در کشور ما به دالیل مختلفی ازجمله 
چندنرخی بودن یا دولتی بودن اقتصاد سال هاســت خروج ارز وجود داشــته، ضمن اینکه 
همیشه کم نمایی در صادرات و زیاده نمایی در واردات هم داشته ایم که موجب خروج ارز 
از کشور می شود. در مرحله بعد هم چون ارز تک نرخی نبود، همان ارز را یا مستقیم دوباره 
وارد کشــور می کردند و در بازار آزاد به فروش می رساندند یا با آن کاالیی را وارد می کردند 
و بــه نرخ آزاد می فروختند. البته تحریم های ســنگین را هم نباید دســت کم گرفت». این 
کارشناس در مقایسه وضعیت تحریمی ایران و روسیه هم توضیح می دهد: ایران سال های 
طوالنی اســت که تحریم را تجربه می کند و از نظر ذخایر ارزی وضعیت متفاوتی نســبت 
به روســیه دارد؛ بنابراین روسیه با ذخایر ارزی سرشار توانســته دوره کوتاه تحریم خود را 
مدیریت کند. ضمن اینکه اقتدار بانک  مرکزی  روســیه به گونه ای بوده که توانسته مدیریت 
کند و یک ارز تک نرخی و تنها یک بازار داشته باشد. همچنین صادراتش را که عموما نفت 
و گاز اســت، به روبل انجام می دهد؛ اما ایران نمی تواند مانند روســیه معامالت خود را با 
ریال انجام دهد تا تقاضا برای پول ملی  بیشــتر شــود. به جز این باید تأکید کرد که ۶۰، ۷۰ 
درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و ناکارآمدی دولت در این وضعیت نقش مهمی 
ایفا می کند. او می افزاید: همچنین سیاست های پولی و مالی ایران سیاست هایی احساسی 
اســت، نه منطقی؛ مثال وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد اســت، نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد در 
نظر می گیریم. در چنین شرایطی مسلما تقاضاها مدیریت نشده وارد بازار می شوند. اگر نرخ 
سود بین بانکی و بانکی را در حدی که ممکن است؛ مثال تا ۳۰ درصد باال ببریم، حداقل ۵۰ 
درصد تقاضاهای صوری و کاذب مدیریت می شود و در بانک می ماند تا بتواند وارد چرخه 
اقتصاد مولد شود. به جز این سیاست ارزی  کشور هم اشکال دارد؛ بعد از سال ها تجربه ارز 
چند نرخی حتی همین االن هم دولت به دنبال راهی است که برای ارز نرخ دستوری تعیین 
کند؛ درحالی که همه جای دنیا ثابت شــده که قیمت ها حاصل موازنه عرضه و تقاضاست 
و دولت باید تأثیرش را روی عرضه و تقاضا بگذارد، نه تعیین نرخ مشــخص. در واقع تورم 
باید کنترل شود نه قیمت؛ چون قیمت حاصل تورم است. با این حال ظاهرا دولتمردان ایران 
در عمل اعتقادی به فرمول های علم اقتصاد ندارند.  کامران ندری، دیگر کارشناس بانکی، 
هم در گفت وگو با اقتصادنیوز درباره اینکه چرا وضع شاخص های تورمی دو کشور سوریه 
و عراق از ایران بهتر اســت، تأکید کرده است که «بخش درخور توجهی از مشکالت کشور 
به تحریم ها مرتبط نمی شود و ضعف های داخلی سبب شده که تحریم ها اثراتش مشهود 

شود و اگر این ضعف ها وجود نداشت، هرگز تحریم ها این مقدار اثربخش نبود».
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب می شود 
و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است، توضیح داده که «اقتصادی که بخواهد 
باصالبت بدون خدشــه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شــوک های اقتصاد جهانی و 
منطقه ای با مشــکلی روبه رو نشــود، باید به فکر تصحیح نقاط ضعف خود باشــد تا اثر 
شــوک های متناوب اقتصادی در آن برای مردمانش احســاس نشــود و درواقع اگر شوک 
اقتصادی زندگی عامه مردم را تحت تأثیر قرار داد، قطعا اقتصاد داخلی آن کشــور نیاز به 

اصالح دارد».
طالبان کم خرج هستند!

همچنین چندی پیش محمدحسین عمادی، مشاور پیشین برنامه توسعه سازمان ملل 
در امر بازســازی افغانســتان، درباره اینکه چرا پول ملی افغانســتان بعد از تسلط طالبان 
ســقوط نکرد، به خبر آنالین گفته است «شاید مردم، شــرایط اقتصاد افغانستان را با ایران 
مقایسه کنند و تعجب کنند که در افغانستان با تمام تنش های سیاسی-امنیتی و اقتصادی 
چرا ثبات زیادی نسبت به ایران و پاکستان داشته است. در پاسخ باید توضیح داد که اقتصاد 
افغانســتان از نظر حجم و اندازه و میزان وابستگی به نفت و قدرت تجارت و رقابت اصال 
با اقتصاد ایران قابل قیاس نیســت. کل بودجه دولت افغانســتان، امســال چیزی حدود 
دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر اســت. این رقم شاید در حد و اندازه بودجه یک وزارتخانه در 
ایران باشــد. دومین مسئله سنتی بودن اقتصاد افغانستان است. مهم ترین کاالی صادراتی 
این کشــور اقالم کشاورزی و خشکبار است. در مقابل این کشور به حجم عظیمی از کاالها 
نیــاز دارد. باوجود این طالبان با همه  بی تجربگی در امور مالی و بانکداری، بانک مرکزی را 
خوب کنترل کردند. اولین کاری که برای جلوگیری از خروج ارز خارجی کردند، محدودیت 
در فروش دالر به مردم بود».  او همچنین در ادامه گفته است که «طالبان پس از استقرار، 
اعالم کرد به کسی بیش از ۲۰۰ دالر نمی فروشد. از نظر بودجه بندی نیز از فرمول ساده ای 
استفاده کردند. بیش از آنکه منابع مالی خارجی را تقویت کنند، هزینه ها را به شدت کاهش 
دادند. سیاســت طالبان به شدت انقباضی اســت؛ در ضمن طالبان در مرحله ای است که 
هنوز روحیه ساده زیســتی دارند و دچار تجمل و فساد نشده اند. بر اساس اطالعات موجود 
هم اکنــون در یک وزارت وزیــر و دربان و مدیرکل و همه یک مدل غذا می خورند. با همین 

روش می توانند تنها با ۲٫۵ میلیارد دالر حکومت را اداره کنند؛ چون خرج زیادی ندارند».

چرا ارزش پول ملی در کشورهای بحران زده سوریه، افغانستان، عراق و روسیه سقوط نکرد؟

بالی چند نرخی


