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شوراي شهر در اليحه بودجه سال  97احداث  22پرديس سينمايي،
ورزشي ورفاهي را براي تهران تصويب كرد
شوراي شــهر تهران اين روزها تكتك رديفهاي بودجهاي سال
آينده شــهر تهران را مورد بررســي دقيق قرار داده است .جلسات
پيدرپي صبح و عصر شوراي شهر نشــان از عزم جدي شورا براي
شفافيت در فعاليت سال آينده شهرداري براساس مبالغ مشخص
بودجهاي دارد .روز گذشــته اعضاي شوراي شــهر تهران تفكيك
اعتبارات هر رديف را بررسي كردند و به تصويب رساندند .در نوبت

صبح حوزههاي هوشمندســازي ،معماري و
شهرسازي و اجتماعي و فرهنگي تصويب شد
و در نوبت عصر حوزههاي فني و عمران ،خدمات شهري و حملونقل
و ترافيك مورد رسيدگي قرار گرفت .به گزارش همشهري ،آنچه روز
گذشته بيش از هر چيزي مورد توجه قرار گرفت ،تعيين بودجهاي
مشخص براي ايجادفضاهاي نشاط در شهر تهران بود.
صفحه  3را
بخوانيد

از روزنامهفروشيها بخواهيد
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رايزني براي تأمين
 2هزار واگن مترو
روز گذشته شهردار تهران ،رئيس
شوراي شــهر و برخي از مديران
شهري كشــور مهمان معاون اول
رئيسجمهــور بودند .جلســهاي
كه براي تأمين واگنهاي متروي
تهران و شهرهاي كشــور برگزار
شد.
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پليسدر بازار ارز

بازار ارز پس از اجراي طرح برخورد با اخاللگران ارزي ،يكي از خلوتترين روزهاي خود را تجربه كرد
ديــروز پليــس پايتخــت دســتبهكار
ساماندهي بازار ارز شد و با دستگيري حدود
90نفر از دالالن ارز در محدوده سبزهميدان،
پاساژ افشار و خيابان منوچهري ،آب پاكي را
روي دست اخاللگران ارزي ريخت .سردار

عكس :مجيد عسگريپور  /مهر

مخالفانمنطقهايايراندرحاشيه
نگاه اقتصادي

ظريف ديروز در حاشيه كنفرانس بازسازي عراق در كويت با امير
اين كشور ،نخستوزير عراق و خانم موگريني ديدار كرد
2
يادداشت

رضا بوستاني ،كارشناس اقتصادي

ایرج مسجدی ،سفیر ایران در عراق

ريشههاي افزايش قيمت ارز

عراق؛ پل ارتباط

در تحليل داليل رشــد قيمــت ارز در بازار ايــران نميتوان عوامــل اقتصادي يا
غيراقتصادي را از هم تفكيك كرد .واقعيت اين است كه عوامل اقتصادي به تقويت
ارزش ارزهاي خارجي انجاميد و عوامل غيراقتصادي نيز باعث تشديد روند افزايش
قيمت ارز شده است .براساس روندي كه از سالهاي خيلي گذشته شروع شده ،بايد
به اين واقعيت پي برد كه اقتصاد ايران به رشــد باالي 20درصدي نقدينگي معتاد
شده و وقتي از نقدينگي صحبت ميشود ،مفهومش اين است كه امكان دسترسي
مردم به داراييهاي داراي سرعت باالي نقدشوندگي نظير سپردههاي بانكي افزايش
يافته است .بهطور طبيعي مردم نقدينگي و داراييهاي نقدشونده خود را در حساب
بانكها سپردهگذاري ميكنند و هر آن بدون كمترين هزينه ميتوانند آن را از بازار
پول خارج و به سمت بازارهاي ديگر ازجمله بازار ارز سوق دهند.
در ماههاي اخير چند سيگنال به جامعه داده شده كه يكي از آنها احتمال افزايش
نرخ تورم و ديگري احتمال خروج آمريكا از توافق هستهاي و برجام بوده كه انتظارات
رواني را افزايش داده است .در آخرين موضعگيري در ارتباط با برجام پس از اينكه
كنگره آمريكا تصميمي درباره آن نگرفت و دونالــد ترامپ هم اعالم كرد كه براي
آخرينبار تعليق تحريمهــاي ايران را تمديد ميكند ،روشــن بود كه اين تصميم
هرچند سياسي و در حوزه روابط بينالملل بود ،اما استنباط ساده اقتصادي مردم
و بهويژه فعاالن اقتصادي بر اين محور استوار شده كه درصورت بازگشت احتمالي
تحريمها و خروج آمريكا از برجام ،درآمدهاي ارزي كشور كاهش و نرخ ارز افزايش
مييابد و براساس همين استدالل افراد با رصد اطالعات اقتصادي و غيراقتصادي
براي بيمه كردن داراييهاي خود ممكن است اقدام به خريد ارز كنند .يادمان باشد
كه افراد براساس انتظارات خود از آينده تصميم ميگيرند و همين انتظارات خود
پيشبرنده قيمتها هستند ،سؤال اينجاست كه چه تصميمي بايد براي مديريت
بازار ارز اتخاذ شود؟ 2گزينه جدي مطرح است ،نخست اينكه اگر تحليل اين است
كه اين اتفاقات زودگذر و موقتي اســت و ممكن است برجام باقي بماند ،ميتوان با
افزايش عرضه ارز به تقاضاهاي ارزي پاســخ داد تا بازار تعديل شود .از سوي ديگر
اگر تحليل اين است كه چالش بر ســر آينده برجام پيچيده و زمانبر خواهد بود،
سياست عرضه ارز اقدام درستي نيست و درصورت خروج احتمالي آمريكا از برجام،
تنها منابع ارزي را به حراج گذاشتهايم و آن موقع با شوك ارزي مواجه ميشويم و
دردسرها بيشتر خواهد شد.
بهنظر ميرسد بهترين سياست ارزي اين است كه اجازه دهيم بازار ارز خودش
تعديل شود و حتي اگر شــاهد خروج آمريكا از برجام هم باشيم ،ديگر شوك
قيمت ارز را شــاهد نخواهيم بود و به همين دليل چون كسي نميداند آينده
برجام تا مهلت 3ماهه چه خواهد شــد ،بهتر است بانك مركزي از دخالتهاي
بيجا و دستوري در بازار ارز پرهيز كند.
نكته مهم ديگر به نقش و حضور پررنگ برخي نهادهاي عمومي و حاكميتي
در بازار ارز و احتمال خروج ارز از كشور بهدليل پديده آربيتراژ ارزي است كه
هر دو مقوله ميتوانند موضوعيت داشته باشــند ،اما نكته اينجاست كه اگر
اين نهادها براســاس انتظارات اقتصادي و پيشبيني آينده نرخ ارز وارد بازار
شدهاند ،نميتوان آنها را از بازار بيرون كرد و با آنها جنگيد چرا كه اين نهادها
هم براســاس صالح اقتصادي خود تصميم ميگيرند .نكته اينجاست كه اگر
ورود اين نهادها با رويكرد برهم زدن بازار ارز صــورت گرفته و بيش از آنكه
جنبه اقتصادي را مدنظر قرار داده باشند ،هدفشان خنثي كردن تدابير ارزي
دولت و بانك مركزي باشد ،يك بياخالقي است و بايد ريشهيابي شود .از سوي
ديگر بايد ديد آيا ورود اين نهادها به بازار ارز براساس شرح وظايف و اختيارات
قانونيشان بوده است يا نه؟ اگر اختيارات و وظايف اين
ادامه در
صفحه14
نهادها اجازه ميدهد تا آنها براساس انتظارات رواني در
بازار ارز سرمايهگذاري كنند ،نميشود آنها را منع كرد ولي چارچوب و رويكرد
آنها در اين بازار بايد رصد شود.

با نابودی خالفت خود خوانده داعش در عراق که با کمک مستشاری ایران محقق
شد عراق وارد دوران بازسازی شده است .از نقطه نظر حیدر العبادی ،نخست وزیر
عراق 3 ،سال حضور داعش در کشورش بهویژه در مناطق سنی نشین آن کشور
بیش از  100میلیارد دالر خسارت بر جای گذاشته است .نابودی زیرساختها از
جمله نیروگاهها و شبکههای انتقال برق ،تأسیسات تصفیه و خطوط انتقال آب،
پاالیشگاههای نفت ،بیمارســتانها ،فرودگاهها ،مدارس،
ادامه در
صفحه2
راهها و حملونقل عمومی و حجم گســتردهای از مناطق
مسکونی تنها بخشــی از خســارتهای حضور داعش در عراق است که نیاز به
بازسازی دارند.

جناب آقای فريدون عموزاده خليلي

درگذشت مادر ،ضایعهای ســنگین و جبران ناپذیر است .اینجانب ،ضمن
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامیتان ،برای شما و سایر بازماندگان صبر
جزیل و برای آن مرحومه که در دامن خــود فرزندانی اهل فرهنگ تربیت
کرده است ،رحمت واسعه الهی مسألت میکنم.
محمدعلی نجفی

حسين رحيمي ،رئيس پليس تهران بزرگ
گفت :در جريان اجراي طــرح برخورد با
اخاللگران بازار ارز ،عالوه بر دســتگيري
90نفر از دالالن اثرگذار بــازار10 ،واحد
صرافي پلمب شــده و بــه 16واحد ديگر

پرندگان خطرناك
در كمين سالمت
توصيه به شهروندان تهراني:
پرندگان وحشي را لمس نكنيد
اسماعيل كهرم  :آنفلوآنزاي
فوقحاد پرندگان را دريابيد
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نيــز اخطــار پلمب
داده شــده اســت.
به گزارش ايســنا ،رحيمــي همچنين از
دستگيري آقاي «سين» ،جانشين جمشيد
بسماهلل در بازار ارز خبر داد.
صفحه 4را
بخوانيد

اخطار كمآبي
به شاليكاران
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مصوبهمجلسدرباره
سودحسابهاي3قوه
نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي
بــه رديفهــاي درآمــدي اليحه
بودجه سال آينده ،مصوب كردند تا
كل درآمد دولت از محــل فروش و
صادرات نفت و گاز بهحساب سازمان
هدفمندي يارانهها نــزد خزانه كل
كشور واريز شود ،همچنين با تصميم
نمايندگان ،سود سپردههاي مجوزدار
دســتگاههاي 3قوه بــه خزانه واريز
خواهد شد.

