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مسکن اجتماعی هفته آینده
نهایی می شود

...

تحلیل هفتگی ارز و طال
پرش دالر به آستانه  3900تومان
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به بهانه روز جهانی مبارزه با فساد مالی

دیدگاه

مردمفساد دوستند یا فسادگریز؟

بازار ارز نداریم!

حبیب نیکجو

h.habibi@khorasannews.com

دالرکهرشدمحسوسخودرااز 4آبانماهوازسکوی3588
تومانیآغازکردهاست،درهفتهگذشتهنیزبهرشدخودادامه
دادوحدود 85تومانگرانترشد.آنگونهکهگزارشسامانه
سنا (از میانگین موزون نرخ ارز) نشان میدهد این ارز طی
هفتهگذشتهاز 3800به3884تومانرسید.البتهدادههای
پایگاهاطالعاتاتحادیهطالوجواهرتهراننشانمیدهدکه
دراین مدت ،دالر ،سقف  3900تومان را نیز رد کرده و به
 3912تومان رسیده است .عمده رشد نرخ دالر در روزهای
اخیررامیتوانبهباالرفتنارزششاخصدالرجهانیمرتبط
دانست .به گزارش دنیای اقتصاد ،ارزش دالر جهانی این
روز ها در سقف  14ساله به سر می برد .در کنار این عوامل
میتوان به افزایش تقاضای دالر ناشی از روزهای آخر سال
میالدیاشارهکرد.بااینحال،تبصعودنرخدالردرنیمهدوم
هفتهگذشتهودرپینشسترئیسکلبانکمرکزیبامدیران
صنایع پتروشیمی تا ح��دودی فروکش کرد .سیف در این
جلسهبابیاناینکههماینکارزحاصلازصادراتدرکشور
اکنون به یک عنصر تاثیرگذار در بازار تبدیل شده است ،از
شرکتهایپتروشیمیخواستتابرایکاهشنوساناتبازار
ارز،انضباطبیشتریدرفروشارزبهخرجدهند.ایناظهارات
سببشدتامعاملهارزدربازاردرسایهایازاحتیاطقرارگیرد.
لذا در حال حاضر انتظار برای رشد نرخ ارز تا حدودی تعدیل
شده است هر چند که به گ��زارش ایبنا ،فعاالن ب��ازار بعض ًا
معتقدند دالر در مسیر ثبت قیمت چهار هزار تومانی است.

آرامش طالی جهانی زیر سقف  1180دالر
هفته قبل را می توان یک هفته آرام برای اونس جهانی
طال در چند ماه اخیر دانست .در این هفته طال اگر چه از
 1178به  1172دالر کاهش یافت ،اما به طور متوسط،
ب��ه قیمت  1175دالر یعنی ن��زدی��ک ب��ه ک��ف  10ماهه
معامله شد .در روز های آتی ،نشست بانک مرکزی اروپا در
خصوص سیاستهای انبساطی بانک مرکزی این اتحادیه
می تواند مستقیم ًا بر نرخ دالر اثر بگذارد و در صورت تداوم
این سیاست ها ،بر ارزش اونس فشار وارد کند .هفته آینده
نیز نشست بانک مرکزی آمریکا در خصوص تصمیم برای
افزایش نرخهای بهره برگزار میشود که در صورت تصمیم
مثبت این بانک ،طال باز هم افت خواهد کرد.

بعید به نظر می رسد کسی وجود داشته باشد که با جمله
«فساد مالی بد است!» مشکل داشته باشد .اگر از هر کدام
از ما بپرسند که نظر شما در مورد فساد چیست؟ بالفاصله
می گوییم که فساد مانع اصلی پیشرفت کشور است اما
وقتی سری به واقعیت می زنیم ،می بینیم که فساد در
ابعاد مختلف جامعه وج��ود دارد .علت چیست؟ البد با
خودماناینگونه فکر میکنیم که یک عده انسان پلید در
جامعهوجوددارندکهفسادمیکنندوهزینهآنراتماممردم
ایران پرداخت می کنند .احتماال برای اثبات این ادعا به
موردبابکزنجانیارجاعمیدهیدو2میلیارددالر(7هزار
و  600میلیارد تومان) بدهی او را برجمعیت  80میلیونی
تقسیم کرده و سهم خود از فساد زنجانی(95هزارتومان)
را محاسبه میکنید .وقتی هم که این گونه نگاه میکنیم،
به مسئوالن وقت ،عدم نظارت کافی و بی وجدانی فاسد
نقد وارد میکنیم .هر چند که مسئولیت تک تک این افراد
بسیارباالوگناهآنهانابخشودنیاست،اماچندنفرازمردم
ایراناگردرجایگاهمسئول،ناظروزنجانیبودند،اینکاررا
انجام نمیدادند؟ به عبارت دیگر ،ما که میگوییم فساد بد
است،چقدرحاضریمبرایمبارزهباآنهزینهبدهیمیالذت
مالی آن را نادیده بگیریم .امروز  9اکتبر است .روزجهانی
مبارزهبافساد.دراینروز،سعیکردیممثالهاییاززندگی
روزمرهمانرابیاوریمکهازفسادلذتمیبریم!
▪ ▪مثالاول.پسرمدنبالکاراست

پسر  26ساله شما ،کارشناسی ارشد مکانیک دارد5 .ماه
است که از سربازی برگشته و در به در به دنبال شغل است.
نتیجه جستوجوهای او جز یاس چیزی نبوده است .حاال
دیگرناامیدشدهوصبحتاشبدرخانهمینشیند،تلویزیون
می بیند .اصال هم مهم نیست که بازی فوتبال پورتموث با
ساندرلنداستیاسریالماهوپلنگ.شماخبردارمیشوید
کهپس ِرپسرخالهپدرتانبهتازگی،مدیریکیازشرکتهای
دولتیخودروسازیشدهاست.مجموعهایکهآرزووآرمان
شغلیپسرشماست.شماچهمیکنید؟قطعاتلفنرابرمی
دارید و یک قرار می گذارید تا در مورد شغل پسرتان با او
سخنبگویید.اگرهمقبولکندکهپسرشماآنجاکارکند،
اورافردی«بامعرفت»«،خانوادهدوست»و«لوتی»مینامید
اما این رفتار دقیقا به معنای «پارتی بازی» است که یکی از
مصداقهایفسادمالیاست.اصالهممهمنیستکهپسر
شماچقدرانسانقابلیاستوکسیبهاوتوجهنمیکند.تنها
چیزیکهمهماست،مسیریاستکهبهآنشغلدستپیدا
کرده اید .برای درک این موضوع که آیا رفتار شما مصداق
فساد است یا خیر ،باید یک سوال مهم از خود بپرسید« :اگر

این آشنا را نداشتم ،می توانستم به این شغل دست پیدا
کنم؟»اینسوالزمانیمهممیشودکهشغلیادولتیباشد
یا عمومی .اتفاقی که در اکثر ادارات رخ میدهد .مثل یک
بانکگرچهخصوصیاستاماهرمسئولدرآنبایدبههمه
سهامدارانآنپاسخگوباشد.خالصهاینکهکمترشرکتی
را می توان یافت که سند شش دانگش به نام کسی باشد.
خب چه برسر ما آمده است .مردمی که جملگی فساد را بد
تلقیمیکردیم،حاالخیلیهایمانمتاسفانهفسادخودرا
بانامهای«مرامومعرفت»شستوشومیکنیم.یعنیاکثر
مردمتاجاییکهفسادبهآنهانفعمیرساند،فسادراانجام
میدهند.مسئلهجالبدیگراحکامشرعیاینحوزهاست.
برایمثالدرسوالیازآیتا...خامنهایپرسیدهشدهاست
«بهطورکلیحکمرابطهبازیوپارتیبازیچیستواگرکسی
با رابطه وپارتی مشغول کارشود ،حقوق این شخص حالل
استیاحرام؟»پاسخبهاینسوالبهصورتصریحاینبوده
است«:پارتی بازی در صورتی که برخالف قانون و مقررات
باشد و موجب ضایع شدن حق کسی باشد ،حرام است»...
(منبع:استفتاازدفترآیتا...خامنهایوبهنقلازمرکزملی
پاسخگوییبهسواالتدینی)
▪ ▪مثالدوم:مالیاتزیادیبریدهاند؟

دو سه سالی است که مالیات بر مشاغل آن قدر زیاد شده
است که صدای صاحبان مشاغل در آمده است اما قانون

برای عموم مردم آن قدر سفت و سخت است که نتوانند
از آن فرار کنند .در این میان برخی صاحبان مشاغل به
سراغ آشنا ،دوست یا قوم و خویشان خود میگردند که در
دارایی صاحب نفوذ باشند .صاحب نفوذ باشند تا بتوانند
مالیات آن ها را هر چند اندک کم کنند .هرچه این پارتی
پرنفوذ تر باشد ،میزان تخفیف بیشتر می شود .طبیعتا
کسانی هم که درآم��د ه��ای باالتری دارن��د ،می توانند
آشنا های بهتری برای خود جور کنند یا با رشوه (که آن را
هدیه می نامند!!) مالیات خود را کاهش دهند .هرچند
که این ادعا ها را نمی توان اثبات ک��رد ،اما شواهدی
میتوان ارائه کرد که قانون عملیاتی نمیشود و یک دلیل
آن فساد است .یک شاهد ،صحبت های سال گذشته
معاون سازمان مالیاتی بود .آقای وکیلی در تلویزیون
گفت«:تنها  45نفر در تهران مالیات باالی  50میلیون
تومان پرداخت می کنند» با توجه به این که حداقل نرخ
مالیات در آن سال  15درص��د ب��وده اس��ت ،در بهترین
حالت تنها  45نفر بوده اند که درآم��د ساالنه آن ه��ا از
 333میلیون تومان بیشتر بوده است .یعنی در تهران و
بازار آن که نبض اقتصاد ایران است ،تنها  45نفر بوده اند
که ماهانه  27میلیون درآمد داشته اند که حتما غلط و
گمراه کننده است .یعنی ما که از فساد بدمان می آید،
حاضریم برای کم شدن مالیاتمان ،از منابع عموم مردم
بزنیم .رفتاری که دقیقا برخالف آموزههای دینی ماست.

روایت معروف عقیل و امام علی(ع) را بسیار شنیده ایم.
عقیل برادر حضرت علی ،ایشان را منزل دعوت کرد تا
نشان دهد وضع مالی مناسبی ندارد .هدف او این بود تا
حقوق بیشتری دریافت کند .وقتی امام علی(ع) موضوع
را دریافت ،میله آهنی را داغ کرد و آن را به طرف عقیل
دراز کرد ،عقیل فکر کرد حضرت می خواهد پولی به او
بدهد ،با خوشحالی دستش را دراز کرد که پول را بگیرد،
اما عقیل از داغی میله دستش را عقب کشید و گفت :برادر
چه میکنی! میخواهی مرا بسوزانی! حضرت فرمودند:
تو که از آتشی که مخلوق روشن کرده است می ترسی،
چگونه من از آتش جهنم ترس نداشته باشم و ناله نکنم؟
▪ ▪مثالهایبیپایان

در این جا تنها دو مثال را به تفصیل گفتیم اما مثال
زی��اد اس��ت .درخواست وام از کسی که ریاست بانک
را به عهده گرفته اس��ت .اق��دام برخی ب��رای پرداخت
هزینه های انتخاباتی نمایندگان مجلس و ش��ورای
شهر و ...این ها نمونه های دیگری از فسادی است
که از دست ما بر می آید .اگر امروز در جایگاه خودمان
فساد نکردیم ،می توانیم در آینده امید داشته باشیم که
بابک زنجانی به روز نکند .در غیر این صورت ،همه از
فسادضربه می خوریم و به اندازه ای که دستمان برسد
از آن لذت می بریم!

عباس شاکری  -تعیین تومان به عنوان واحد پول ملی با
حذف صفر از پول ملی متفاوت است .به طور کلی ،دلیل
مخالفتها برای حذف صفر از پول این بود که همه قیمتها
مضربی از هزار نیستند .بنابراین قیمت هایی که اعشاری
است ،به دلیل قدرت قیمت گذاری باالی صاحبان کاال
و خدمات به طرف باال م��ی رود که این خود موجب تورم
می شود .اگر ما می خواهیم صفر را از پول ملی حذف
کنیم باید قیمت همه کاال ها مضربی از هزار باشد یا اگر
میخواهیم چهار صفر حذف کنیم باید مضربی از  10هزار
باشد .این اقدام یک واکنش صوری و اسمی(nominal
 )actionاس��ت .اقدام خاصی نیست و فقط می خواهند
بگویند به جای آن که در معامالت ریال مبنا قرار گیرد،
تومان مطرح شود .باید گفت نه حذف صفر و نه تغییر واحد
پولی در حال حاضر تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد .جالب
است که دولت در روز های اخیر  600تومان قیمت دالر
را افزایش داده و به این که از ارزش پول ملی کاسته شده
حساسیت نشان نمی دهد و به دنبال اقداماتی بی فایده
مانند تغییر واحد پول ملی است.
به طور کلی بازار ارز در کشور موضوعیت ندارد ،چه کسی
میتوانددربارهقیمتواقعیارزودالرسخنبگوید؟آنهایی
که چنین حرف هایی می زنند سال  89و  90هم چنین
حرفهایی میزدند .نتیجه آن شد که آنها با این اقدامات،
کشوررابهچنانرکودیکشاندندکهامروزشاهدآنهستیم.
قیمت واقعی ارز را باید خود ب��ازار و عرضه و تقاضا تعیین
کند .ما سال هاست که ب��ازار ارز نداریم .از روزی که نفت
وارد اقتصاد ایران شد و عامل عرضه ارز را ارز ه��ای نفتی،
پتروشیمیومیعاناتگازیتعیینکردندبازارارزازبینرفت.
همه مناسبات قیمتی بازار ارز هم در اختیار دولت است.
ب��ازار آنجاست که عوامل مختلف صادرکننده با کاال های
گوناگون صادراتی ارزآوری کنند .طرف عرضه و تقاضای
ارز ذرهای و فراوان باشد و تالقی این دو با هم بازار را شکل
دهد.بااینتفاسیرقیمتیکهبهدستمیآیدعالمتدهنده
است .سال هاست میگوییم کشور از رکود خارج شده ،اما
وقتی صنایع مختلف را بررسی می کنیم بسیاری از آن ها
تعطیل هستند .زمانی است که تولید م��ورد توجه است و
رونق نسبی دارد ،اما عوامل مولد ضعیف هستند؛ در این
صورت اگر ما نرخ ارز را باال ببریم و ارزش پول ملی را به طور
موقت پایین بیاوریم صادرات را ارتقا میبخشیم ،اما در حال
حاضر شرایط اینطور نیست .هماکنون خام فروشیهایی
تحت عنوان صادرات غیرنفتی صورت میگیرد که بسیاری
از اقتصاددانان هم بلندگوی این اقدامات نادرست هستند.
برای مثال تا میگوییم تولید نداریم ،میگویند قیمت ارز را
افزایش دهید ،صادرات افزایش پیدا کند .ما قبال نرخ دالر را
چهاربرابرکردیم.اشتغالافزایشداشت؟تولیدرونقگرفت؟
منبع :نسیم آنالین
صادراتافزایشپیداکرد ؟
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