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 ۵۰اقتصاددان در نامه سرگشاده به سران  ۳قوه خواستار شدند

ﺧﺒﺮ

استانهاي محروم صدرنشین تورم

مقابله با شوک چهارم ارزی

امام جمعه ایالم استعفا داد

سایپا صنعتگران و نخبگان را
به همکاری دعوت میکند
 مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا گفت :با
هدف توسعه داخلیســازی قطعات خودرو ،سایپا از
صنعتگران ،دانشگاهیان و نخبگان ،دعوت به همکاری
میکند .محسن جهرودی افزود :با توجه به تحریمها و
محدودیتها بر ضد صنعت خودروسازی کشور ،گروه
خودروسازی سایپا قصد دارد زمینه استفاده همهجانبه
از ظرفیتهــای داخلی موجود و دانــش و ایدههای
نــاب عالقهمندان دانشــگاهی و پژوهشــگران فعال
در حوزه خودروســازی را برای توســعه داخلیسازی
قطعات ،کاهــش ارزبری در صنعت خودروســازی و
تولید محصوالت جدید اســتفاده کند .به گفته او گروه
خودروسازی ســایپا قصد دارد زمینه همکاری را برای
همــه عالقهمندانی که هرگونــه پژوهش مطالعاتی،
طــرح علمی یا ایده ناب در زمینه طراحی ،ســاخت و
کاربری قطعات خودرویی دارند ،فراهم کند .مدیرعامل
گروه خودروسازی سایپا تأکید کرد :سایپا همه طرحها،
پیشنهادها و ایدهها را در زمینه ساخت قطعات مربوط
به موتور ،گیربکس و اکســل خودرو ،ساخت قطعات
تریم داخلی ،قطعــات برقی و سیســتمهای داخلی
خــودرو و همچنین ایدههــای تحقیقاتی و مطالعاتی
دربــاره طراحــی ظاهر بیرونــی و داخلی خــودرو را
جمعآوری و پایش خواهد کــرد .جهرودی ادامه داد:
گروه خودروســازی ســایپا به همه افرادی که طرح و
ایــده آنان پس از پذیرش ،به صــورت علمی در تولید
محصوالت آینده استفاده میشود ،تعهد خرید با تیراژ
باال را خواهد داد که ارزشگذاری بر دانش و خرید ایده
علمی محققان محسوب میشود.

وﯾﮋه

بانک قرضالحسنه مهر ایران
سهامی عام شد
 دکتر مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه
مهر ایران ،از تبدیل ماهیت این بانک از سهامی خاص
به »ســهامی عام« و تصویب اساسنامه جدید آن خبر
داد .به گزارش روابطعمومی بانک قرضالحسنه مهر
ایران ،دکتر اکبری در رابطه با سهامی عامشدن ماهیت
این بانک بیان کرد :بانک قرضالحســنه مهر ایران در
چارچوب مقررات پولی و بانکی کشور با هدف گسترش
زمینههای فعالیــت بانکی در حوزه قرضالحســنه
به ســهامی عام تغییر ماهیت داد .وی افزود :در این
راستا ،پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده
بانک ،مجوزهای الزم از بانک مرکزی ج.ا.ا اخذ شــد
و اساســنامه جدید بانک قرضالحسنه مهر ایران به
تصویب شــورای پول و اعتبار رســید .مرتضی اکبری
در رابطه با اساســنامه جدید بانک قرضالحسنه مهر
ایران اظهار کرد :اساسنامه جدید بانک مشتمل بر ۱۴۲
ماده و  ۱۵تبصره اســت که نزد اداره ثبت شرکتهای
استان تهران ثبت شده است .وی تصریح کرد :بر مبنای
اساســنامه جدید ،عالوهبر فعالیتهای قبلی بانک در
راستای تجهیز منابع با جذب سپردههای قرضالحسنه
ریالــی و تخصیص آن به اقشــار نیازمنــد جامعه که
اصلیترین مأموریت این بانک اســت ،ســایر خدمات
بانکــی مبتنیبر عقد قرضالحســنه را نیــز میتواند
ارائه دهد .مدیرعامل بانک قرضالحســنه مهر ایران
خاطرنشان کرد :افتتاح حساب قرضالحسنه سکه و
طال ،فروش تمبر مالیاتی و ســفته ،انتشار انواع اوراق
بهادار اسالمی مبتنیبر عقد قرضالحسنه ،راهاندازی
شعب ارزی و انجام عملیات ارزی نظیر خریدوفروش
ارز ،انتقــال ارز ،دریافت و اعطای وام قرضالحســنه
ارزی و صدور حواله ارزی از جمله مواردی اســت که
به فعالیتهای بانک اضافه شده است.

شــرق :نویســندگان نامه مشــهور به
»نامه  ۳۸اقتصاددان« که انتشــار آن
در ماه گذشــته با واکنشهای بسیاری
از ســوی افــکار عمومی و مســئوالن
کشــور همراه شــد ،روز گذشــته نامه
سرگشــاده دومی را خطاب به ســران
سه قوه منتشر کردند .نامه پیشین این
نویسندگان که در انتقاد از سیاستهای
تعدیل اقتصادی و حامیان بازار آزاد و
چهرههای شاخص آن در دولت نوشته
شده و راهکارهایی را برای پایاندادن
به آن طرح کرده بود ،با واکنش برخی
اقتصاددانان حامی بازار آزاد در خارج
از دولــت و بیاعتنایــی چهرههــای
اقتصادی دولت روبهرو شــد؛ اما پس
از آنکه مقام معظم رهبری در یکی از
سخنرانیهای خود به این نامه اشاره
و بیشــتر راهکارهــای آن را منطقــی
خوانــد ،محمدباقــر نوبخــت ،رئیس
ســازمان برنامهوبودجه بهســرعت از
نویســندگان نامه برای شرکت در یک
جلسه مشورتی دعوت به عمل آورد.
بااینحال ،نویســندگان نامه ضمن شرکتنکردن در
این جلســه ،با بیفایدهخواندن تشکیل آن ،خواستار
ورود جدی رئیسجمهور به موضوع و کنارگذاشــتن
راهکارهــا و چهرههایی شــدهاند که بــه گفته آنها
مســبب وضعیت موجود اقتصاد کشــور هســتند.
درخواســتی که از طرف رئیسجمهور بیپاسخ ماند
تا نویسندگان نامه پیشین با اندک تغییراتی ،نامه دوم
خود را خطاب به سران سه قوه منتشر کنند.
 ۴شوک ارزی
نویسندگان در ابتدای دومین نامه خود ،سران سه
قوه را مخاطب قرار داده و تأکید کردهاند تنها دولت
را در شکلگیری وضع موجود خطاب قرار نمیدهند
و ســهم قوای دیگر را کمتر از قوه مجریه نمیدانند.
این نویســندگان همچنین خطاب به ســران سه قوه
نوشــتهاند» :لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری
فرمایید« .در ادامه ،نویســندگان نامه با تأکید بر لزوم
برخــورد علمی با مســائل ،خواســتار همکاری کل
ســاختار قدرت کشــور به دور از رقابتهای مخرب
برای نجات مردم و کشور شدهاند .سپس نویسندگان
با ذکــر این نکته که »ایجــاد بازار ثانویــه ارز باعث
تداوم نااطمینانیها از طریق سرعتگرفتن مشکالت
تولیدکننــدگان ،فروغلتیدن ناگهانــی میلیونها نفر
از افــراد طبقه متوســط جامعه به زیــر خط فقر و
تحمیل مســکنت گســترده به بخشهای بزرگی از
فقرا میشــود« ،تأکید کردند» :ایــن پدیده همچنین
موجب شکلگیری و استمرار رانتهای عظیم برای
غیرمولدهــا و بنگاههای خامفروش شــده و ظهور
انواع آشکار و پنهان امکانات و انحصارهای قدرت-
ثــروت به افزایش شــدید انفعالــی نقدینگی منجر
خواهد شــد ،فعالیت بســیاری از بنگاههای تولیدی
نیمهجان را کامــال متوقف کرده و بخش عظیمی از
نیروی کاِر شــاغل را بیکار خواهد کرد« .نویسندگان
در ادامه با بحرانیخواندن وضعیت اقتصاد کشــور
از تبدیلشــدن  ۷۴درصــد افزایش تولیــد ناخالص
داخلی به موجودی انبارها به دلیل کمبود تقاضای
مؤثر مصرفکننده خبر دادهاند .به گفته نویســندگان
نامه ،در این مدت رشــد مصــرف بخش خصوصی
)خانوارها(  ۲/۵درصد و رشــد موجودی انبار ۲۰/۵
درصد بوده اســت و معنای آن این اســت که مردم
بخش مهمی از قــدرت خرید خود را برای کاالهایی
که با دالرهای سه تا ســه هزارو  ۵۰۰تومان تولید یا
وارد شده بودند ،حتی قبل از شوکهای اخیر ارزی ،از
دست داده بودند .نویسندگان با ذکر این نکات یادآور
شدهاند» :برای امکانپذیری بقای بنگاههای تولیدی
و خانوارها ،باید از اســاس همه بســترهای رانتی و
ســوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه ســریعتر متوقف
گردد« .نویســندگان نامه در ادامه اخطــار دادهاند:
»استمرار خطاها و ســهلانگاریهای صورتگرفته
در قیمــت ارز ،موجب خواهد شــد کــه خانوارهای
ایرانی با باالترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم
مواجه شــوند« .ســپس به افزایش قیمت کاالهای
پرمصرف با وجــود اختصاص میزان درخور توجهی
ارز برای واردات آنها اشــاره کردهاند و اثرات تخریبی
و اضطراببرانگیز شــوک ارزی چهارم را در  ۷۵سال
گذشته بیسابقه خواندهاند .این نویسندگان با انتقاد
از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری ،چهار شوک
بــزرگ ارزی را در ســه دهه پــس از جنگ تحمیلی
شناسایی کرده و بهترتیب از شوکهای ارزی پاییز ۷۲
تا زمستان  ،۷۳زمستان  ۷۶تا زمستان ،۷۷تابستان۹۰
تا زمستان  ۹۱نام بردهاند .سپس اتفاقهای ماههای
گذشته را شــوک چهارم ارزی کشور خوانده و اشاره
کردهاند با وجود آنکه ســه شوک نخست در یک بازه
بهمراتب طوالنیتر وارد شــدند ،اما شوک چهارم در
یــک مدت کوتــاه و به صورت ضربــهای وارد آمد و
تأکید کردهاند» :دو شــوک ارزی در هفت ســال اخیر
ارزش پول ملی را به حدود یکدهم تنزل داده است
که در سه ربع قرن اخیر تجربه نشده است«.
فنر آزمندی ضدتوسعه
نویســندگان نامــه در ادامه با ذکــر این نکته که
پس از انتخاب حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور
شــوک ارزی پیشــین به ســوی تخلیه گام برداشت،
اما عواملی در دولــت اجازه چنین اتفاقی را ندادند،
نوشــتند» :مداخله شــبههناک رئیــس وقت بانک
مرکــزی و پشــتیبانی عملــی هیئت وزیــران از او و

بانک مرکزی فروخته نمیشــود و به
بهای آزاد عرضه میشــود و قیمت
نهادههای تولید صادرکنندگان )اعم
از مــواد خام و اولیه و انرژی و ســایر
موارد( واقعیسازی نشده و به بهای
بازار آزاد محاسبه نمیشود؟ هدف از
اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد
دالری برای آنها چیست؟«.
راهحلهای نویسندگان
نویســندگان نامــه در ادامــه بــا
خالصهکردن آنچه پیشازآن نوشته
بودند ،دولت را خطــاب قرار داده و
نوشــتهاند» :دولت باید به این بلوغ
فکری برسد که این دوِر باطل ،انتهایی
نداشته و مانند سه دهه گذشته زمان
و منابع مادی و انســانی کشــور را از
پیگیری اصولی اهداف توســعه ملی
به انحراف خواهد کشــاند« .ســپس
راهکارهای خود را برای برونرفت از
وضع موجود ذکر کردهاند .نویسندگان
نامه در ابتدا خواستار بازگشت قدرت
تصمیمگیــری درباره نحوه تخصیص
دالرهای نفتی به مجلس شــده و پیشنهاد کردهاند
مجلس با این کار همزمان هزینه فرصت رانتجویی
را بــاال بــرده و دولــت را پاســخگو نماید .ســپس
پیشــنهاد کردهاند دولت بهجــای طمع برای فروش
گرانتر ارز ،برنامهای برای اصالح ســاختار هزینهای
خود تــدارک ببیند و راه را بر همــه طمعورزیهای
رانتجویانه سوداگران در بازار ارز ببندد .نویسندگان
در ادامه خواســتار ارائه طرحی برای بازسازی امید
در ســطح ملی شدهاند که فشــارهای خردکننده را
از دوش تولیدکننــدگان و عامه مردم بردارد و طبقه
نوکیســههای ابرثروتمنــد غیرمولــد را محدود کند.
نویسندگان در ادامه الگوی کنونی صادرات غیرنفتی
کشــور را الگویی ناکارآمد و غیرتوسعهای خوانده و
توصیه کردهاند کل منابــع ارزی حاصل از صادرات
غیرنفتی که عموما هزینههای ارزی آنها یا مستقیما
از ارز نفتی تزریق شــده یا از طریق شــیوههای جدید
خامفروشــی تأمین شــده ،در اختیار دولت قرار گیرد
و مانند همه دولتهای توســعهگرا از صادرکنندگان
مبتکر و نوآور برای حضــور در بازار جهانی حمایت
ریالی شود .نویسندگان در ادامه خواستار پایاندادن
بــه حمایت دولــت از افرادی شــدهاند کــه بدون
اظهارنامه مالیاتی و بدون کارگر ،مواد اولیه دریافت
کرده و با آن سوداگری میکنند .همچنین نویسندگان
خواستار برخورد قاطع و جدی با متخلفانی شدهاند
که ارز صادراتی را به کشور بازنمیگردانند.
نویســندگان در ادامه تأکید کردهاند ارز حاصل از
فروش منابــع طبیعی تنها و تنهــا متعلق به مردم
اســت و عرضه این منابــع به بــازاری تحت عنوان
بــازار ثانویه غلــط بوده و باید ضمــن تعطیلی بازار
ثانویه ،تمامی ایــن ارزها به بانــک مرکزی فروخته
شــود .نویسندگان با درخواســت شفافسازی کامل
فرایندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و
واردات و صادرات ،اخذ مالیات از بخش مســتغالت
و ســود بانکی و درآمدهای ســفتهبازی و سوداگری
و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام
و اولیه ،پایــش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک
ســامانه مرکــزی در وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی
برای اجتناب از فعالیتهای ســوداگرانه و مخرب و
شفافسازی فرایند اســتفاده از منابع ارزی عمومی،
افزایش ساالنه دســتمزد نیروی کار متناسب با نرخ
تــورم ،بازگردانــدن قیمتها به ســطوح قبلی بعد
از تخصیــص ارز الزم بــه مواد اولیــه تولید و حذف
قیمتهای اجحافآمیــز و ظالمانه کنونی و اعمال
مدیریــت قیمتهــا تا رفع بحــران و اســتقرار یک
نظــام توزیعی به نحــوی که فشــارهای مالیاتی از
تولیدکنندگان به حداقل رســیده و به مجموع درآمد
افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار
محروم و بهویژه محرومترین اقشــار جامعه تضمین
شود شدهاند .این خواست متفاوت از آن چیزی است
که بهعنوان بسته مکمل سیاستهای تحمیل درد و
رنج به ملت برای تسکین آالم آنها تدارک میشود.
ﻋﮑﺲ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى

 در شهریور بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاي
کشــور مربوط به اســتان سیستانوبلوچستان با ۱۰.۲
درصد افزایش است و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط
به استان کرمان با  ۳.٤درصد افزایش است.به گزارش
ایسنا ،مطابق با اعالم مرکز آمار ،در شهریور  ۱۳۹۷عدد
شــاخص کل براي خانوارهاي کشور ) (۱۳۹٥=۱۰۰به
 ۱۳٤.٦رسید که نسبت به ماه قبل  ٥.٤درصد افزایش
نشان ميدهد .در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه
خانوارهاي کشور مربوط به استان سیستانوبلوچستان
بــا  ۱۰.۲درصــد افزایش و کمترین نــرخ تورم ماهانه
مربوط به اســتان کرمان با  ۳.٤درصد افزایش است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال
قبــل )تــورم نقطهبهنقطه( براي خانوارهاي کشــور
 ۲٥.۷درصد است.بیشــترین نرخ تورم نقطهبهنقطه
هم مربوط به اســتان چهارمحالوبختیــاري )۳۲.۱
درصــد( و کمتریــن آن مربــوط به اســتان هرمزگان
) ۱۹.۷درصد( اســت؛ یعني خانوارهاي ساکن استان
چهارمحالوبختیــاري بهطــور متوســط  ٦.٤درصد
بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهاي ساکن استان
هرمزگان بهطور متوســط  ٦.۰درصد کمتر از میانگین
کل کشور نســبت به شــهریور  ۱۳۹٦براي خرید یک
»مجموعه کاال و خدمات یکســان« هزینــه کردهاند.
نــرخ تورم ۱۲ماهــه منتهي به شــهریور  ۱۳۹۷براي
خانوارهاي کشــور به عدد  ۱۱.۳درصد رسید .بیشترین
نرخ تــورم  ۱۲ماهه مربوط به اســتان همدان )۱٤.۲
درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان کرمان )۸.۹
درصد( است .شــکاف نرخ تورم ۱۲ماهه استانها در
شــهریور  ٥.۳درصد است که نســبت به ماه قبل ۰.۲
واحد درصد افزایش نشان ميدهد.

در نتیجــه جلوگیــری از تخلیه کامل شــوک مزبور،
ســرآغازی شد بر اســتمرار نااطمینانیها که آثار آن
در جهتگیریهــای مربــوط به ســرمایهگذاری در
ماشینآالت به وضوح قابل مشاهده است .بااینحال
مافیای »قدرت -ثروت -رســانه« مــوج جدیدی از
جریانســازی بــرای جهشهای بعدی نــرخ ارز را
تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف
تجارت مطرح ساختند و عمال اینگونه القا کردند که
گویی در جریان شکلگیری قدرت خرید پول ملی در
مقایســه با پول سایر کشــورها مواردی از قبیل بنیه
تولیدی ،کارایی ،بهرهوری و نوآوریهای فناورانه هیچ
نقشی ندارند و مسئله باید منحصرا از طریق مقایسه
نرخهــای تورم فهم گردد .با وجــود همه آثار منفی
این طرز اســتدالل ،بیپایهبودن و مشکوکبودن این
طرز برخورد حتی بر اساس استدالل مزبور نیز آشکار
اســت .بنابراین حتی با درنظرگرفتن قاعده نادرست
مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز ،قیمتهای
کنونــی هم به شــدت غیرواقعی و دستکاریشــده
اســت« .در ادامه نامه آمده اســت» :نکته قابل ذکر
مهم در اینجا این اســت که حتی اگــر مبنای قدرت
خرید نسبی را بپذیریم باید سال پایه را طوری انتخاب
کنیم که نرخ ارز آن ســال باثبات و تعادلی باشد لذا
اگر ســال پایه را  ۱۳۵۶در نظر بگیریم که در آن نرخ
ارز برای حدود  ۲۰ســال حولوحوش  ۷۰ریال بوده
است و از آنجا همهساله تفاوت تورم آمریکا و ایران
را در آن لحاظ کنیم نرخ ارز کمتر از یکهشتم مقدار
کنونی خواهد شــد .جالب اســت بانــک جهانی در
تاریخ  ۲۰۱۸/۶/۲۸درآمد ســرانه ایــران را با نرخی
معادل یکشــانزدهم نرخ کنونی بهعنــوان برابری
قدرت خرید مطلق محاسبه کرده است« .نویسندگان
نامه در ادامه با ذکر دالیل شکلگیری قیمت کنونی
دالر نوشــتهاند» :قیمت کنونی دالر بیش از هر چیز
معلول اختالل در عرضه ،ســفتهبازی و ســوداگری
و فرصتهای خانمانســوز ،انبــوه واردات نامرتبط
بــا بقا و بالندگــی مردم و تولیدکنندگان و گســترش
بیســابقه مونتــاژکاری به نــام تولید اســت که با
رفتارهــای نامتعادل ترامپ گره خورده اســت .طی
ســالهای اخیر اتحاد نامبارک کوتهنگریهای حاکم
بر سیاستهای اقتصادی و منافع طیف نامولد ،منجر
به جعل واژهای به نام فنر نرخ ارز شده که توجیهگر
روند دائمی رو به افزایش نرخ ارز باشــد ،درحالیکه
اگر تقاضاهای مرتبط با منافع ســوداگران و نامرتبط
با مصالح تولید ملی متوقف شــود چیزی به نام فنر
وجود خارجی نخواهد داشــت .این فنر درواقع فنر
آزمندیهای پایانناپذیر و ضدتوسعهای است که به
سهولت قابل کنترل خواهد بود«.
هشدار رکود
نویســندگان در ادامه نامه خود هشــدار دادهاند:
»افزایش دســتوری قیمتها توسط بنگاههای رانتی
دولتی و شبهدولتی و همراستانمودن آنها با باالترین
قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگترین و عمیقترین
رکود را طی ســه ربع قرن گذشــته بهدنبال خواهد
داشت ،بهطوریکه در همین شــش ماه باقیمانده
از ســال خطر ازبینرفتن یکمیلیون شغل پایدار و به
همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد«.
نویســندگان در ادامه ســه پرســش را بدون نیاز
به پاســخگویی مطرح کرده و نوشــتهاند» :بر اساس
تجربه تاریخی ،توجه به ســه مســئله اساسی حائز
اهمیت زیاد است.
نخســت اینکه در دورههای پیش از شــوکهای
اول تا سوم ارزی ،دورههای رونق نسبی شکل گرفته
بودنــد ،درحالیکه در شــش ســال پیش از شــوک
چهارم ،مردم رکود عملی را در بســیاری از صنایع و
کسبوکارهای خصوصی تجربه کردهاند و در صورت
اصــرار بر تداوم شــوک ارزی و بهرسمیتشــناختن
قیمتهــای جدیــد ،آن را از مرزهــای فاجعه عبور
خواهــد داد .نکته دوم این پرســش را طرح میکند
در شــرایطی که دولت قــادر به کنترل ســرریزهای
شــوکهای قبلی نبوده و با پیامدهای گسترده آنها،
از جمله فقر و نابرابریهای گسترده مواجه است ،با
چه ظرفیتی میخواهد با افزایش انفجاری میلیونی
فقر و فالکت ناشــی از امواج جدیــد مقابله کند؟ و
پرسش ســوم اینکه آیا کماکان میخواهد پیامدهای
مألوف
کســری بودجــه دولت را بــا سیاســتهای
ِ

چرخه فالکتســاز سه دهه گذشته -افزایش قیمت
حاملهــای انرژی و بهدنبال تــورم حاصله افزایش
مجدد نرخ ارز -جبران کند؟«.
هشدار درباره بیکاری
نویسندگان در ادامه ،وضعیت بنگاههای تولیدی
را حــاد خوانــده و نوشــتهاند» :از آنجایی که در پی
افزایش دســتوری قیمت ارز ،بهای نهادههای تولید
بیش از ســهبرابر افزایش مییابد ،بنگاههای تولیدی
که یکی از مشکالت حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی
اســت ،به ســرمایه در گردش حداقل دوبرابری نیاز
خواهند داشــت که به دلیل ناتوانی در تأمین آن ،در
بهتریــن حالت بخشهای بیشــتری از تولید خود را
متوقف خواهند کرد .این مسئله به کاهش متناسب
نیروی کار آنها منجر خواهد شــد .بخشهای بزرگی
از اقتصاد کشــور که با اعتبــار کار میکردند )عموما
کاال میدادند و چند مــاه بعد وجوه خود را دریافت
میکردند( نظر به کاهش شدید ارزش پول ملی قادر
به ادامه حیات نخواهند بود و به همین دلیل بخش
دیگری از نیــروی کار بخش تولید نیــز از این ناحیه
شــغل خود را از دست خواهند داد و دچار بیکاری
خواهند شد«.
در ادامــه نویســندگان به ذکر آمارهایــی درباره
وضعیــت بــیکاری و فقــر پرداخته و نوشــتهاند:
»پرســش نگرانکننده این است که با افزایش شدید
بــیکاری و تــورم ،خانوادههای کارگــری با حداقل
دستمزد حدود یکمیلیون تومانی چگونه باید روزگار
سپری کنند؟ براساس گزارشهای جدید جهانی خط
فقر شدید ،مصرف یک خانوار سهنفره ،به میزان ۱۷۰
دالر در ماه مشــخص شده اســت .در این صورت با
اســتقرار دالر  ۹هزار تومان به بــاال ،حداقل نیمی از
جمعیت کشــور به زیر خط فقر مطلق میرود .تأکید
برخی مطالعات بر ازدسترفتن حدود ۱٫۱میلیون نفر
از نیروی کار شاغل در صورت برخورد سهلانگارانه
تأیید دیگری اســت بر نگرانی افزودهشــدن به خیل
بیکاران موجود آن هم در شــرایط اوجگیری سطح
عمومی قیمتها«.
برندگان فاسد
نویســندگان در ادامه مدافعــان منطق افزایش
نــرخ ارز را بــه ناکامی در عمل بــه وعدههای خود
متهم نموده و نوشــتهاند» :بهترین اســتدالل بطالن
این منطق نتایجی اســت که پدید آمدهاند .طی این
مدت طوالنــی نهتنها هیچیــک از وعدهها هیچگاه
تحقق نیافت ،بلکه به شــکلگیری یــک دور باطل
افزایــش قیمتها و به دنبــال آن افزایش نرخ ارز و
در پی آن مجــددا افزایش قیمتهــا و بهدنبال آن
افزایش نرخ ارز و گســترش بحران به سایر حیطهها
انجامیده اســت؛ امــا در عمل هیچیــک از وعدهها
تحقــق نیافت؛ نه صــادرات واقعــی افزایش یافت
)بلکه خامفروشی سکه روز شد( ،نه رونق اقتصادی
حاصــل شــد ،نه توســعه صنعتی پدید آمــد ،نه از
رانتجویی کاسته شــد ،نه فساد مهار شد و نه رفاه
مردم افزایش یافــت .اما از طرف دیگر همه جامعه
در تلــه این دور باطل گرفتار آمده اســت؛ اما درباره
اینکــه چرا از این تجربه تلخ و فاجعهســاز درســی
گرفته نمیشــود ،پاسخ این است که این غارتگری از
مردم ،برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی
با بخشهایی از ســاختار قدرت -ثــروت قرار دارند.
ایــن گــروه از اصحاب قــدرت -ثــروت ،اصلیترین
مدافعین سیاســتهای اقتصادی سه دهه گذشته و
اصلیتریــن مانع در مقابل اصالحات اقتصادی بوده
و هســتند .بههمیندلیــل از ابتــدای دولت یازدهم
این تذکر بارها مطرح شــد که اگر برنامه جدی برای
مقابله ساختاری با فســاد وجود نداشته باشد ،هیچ
سیاســتی موفق نخواهد بود« .نویســندگان نامه در
ادامه با ناکافیدانســتن علتی مانند رشــد نقدینگی
برای توجیه وضع موجود ،به رانت صد هزار میلیارد
تومانی ســال جاری در بخش صادرات مواد خام و
اولیه معدنی و فلزی اشــاره کردهاند و پرسیدهاند با
چه منطقی چنیــن رانت عظیمی که تنها  ۳۰درصد
آن بــه خزانه دولت واریز خواهد شــد ،ایجاد شــده
است و در ادامه نیز پرســیدهاند» :چرا ارز حاصل از
صــادرات مواد خام و اولیه به قیمــت عادالنه و در
راستای شرایط و محدودیتهای بخشهای مولد به

امضاکنندگان
در انتهای نامه نیز اســامی نویســندگان نامه به
این ترتیب براســاس حروف الفبا ذکر شــده اســت:
تقــی ابراهیمیســاالری ،احمــد اســدزاده ،ناصــر
الهی ،قــدرتاﷲ اماموردی ،امــراﷲ امینی ،مجتبی
باقــری ،علــی اصغربانویی ،ســیدمحمد بحرینیان،
حســین پناهی ،خســرو پیرایی ،جهانمیر پیشبین،
حســن تحصیلی ،احمــد توکلی ،هاتــف حاضری،
حمیدرضــا حــری ،سیدغالمحســین حســنتاش،
مهدی خداپرستمشهدی ،ســعید راسخی ،حسین
راغفــر ،مراد راهــداری ،محســن ریاضی ،شــهریار
زروکی ،علیاصغر ســالم ،سیدمحســن ســجادی،
بهرام ســحابی ،احســان ســلطانی ،عباس شاکری،
ابوالفضل شــاهآبادی ،ولیاﷲ شــهبازخانی ،نرگس
صالحنیــا ،جــواد طاهرپور ،حســن طایــی ،فرهاد
علینژادمهربانــی ،جمال فتحاللهی ،محمدحســن
فطرس ،محمد لشــکری ،محمدرضــا لطفعلیپور،
سیدابوالقاســم مرتضوی ،غالمرضا مصباحیمقدم،
مهدی مصطفوی ،سعید ملکالســادات ،میرسعید
مهاجرانی ،میرحسین موسوی ،فرشاد مؤمنی ،سعید
نایب ،ســیدمحمد باقرنجفی ،ســیداحمد یزدانپناه،
محمدرضا یوسفی ،محمدقلی یوسفی ،علی یونسی.

 فارس :آیتاﷲ محمدنقي لطفي ،امام جمعه
ایالم ،در نامهاي به رهبر معظم انقالب از ســمت
خود استعفا داد .او از ديماه سال  ۱۳۸۰در سمت
نماینده ولــي فقیه در اســتان و امامجمعه ایالم
حضور دارد.

نامه اصولگرایان به سران  ۳قوه
 شــرق :جمعي از احزاب و تشکلهاي سیاسي
اصولگرا با صدور بیانیهاي خطاب به ســران سه
قوه نوشتند :مشاهده بيتدبیري امروز و رهاشدگي
حــاد در عرصــه تدبیــر و مدیریــت اقتصادي و
معیشــتي مــردم ،همچون خــاري در چشــم و
اســتخواني در گلو ،جســم و جان همه دلسوزان
انقــالب را آزار ميدهــد ،بااینحــال مــا آمادگي
هــر نوع همــکاري و مشــارکت خالصانه در حل
مشکالت مردم را داریم.

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

سازماني براي مقابله با زلزله
اما در معرض لرزش!
گویا براي جمعي ،حضــور در هیئتمدیره ،هدف
تعریف شده و کرسي مزبور ،کلید دستیابي به اهداف
غیرصنفي و پلکان توفیقات آتي در جغرافیاي سیاسي
و اجتماعي است و ایشــان از مقصود اصلي و کاربرد
صحیح این کرسي که اهدافي صنفي را دنبال ميکند
غافل شدهاند.
شــنیدهها و دیدهها گواه تعامالت پیچیده و کالن
مادي در گروههایي با اهداف ناصواب اســت .مبادله
تعهدات نقدي براي تضمین سرســپردگي و کوشش
براي تحقق منافع جمعي خاص در حال شکلگیري
است.
انفعــال که بایــد منکوب مهندســان باشــد ،در
مناســبات اجتماعي و در افکار ایشــان رسوخ کرده و
در حال نهادینهشدن اســت و به سبب عدم آموزش
فرهنگ مطالبهگري ،التفاتي به آن نیست و گویا امید
بهبود شرایط از سوي دیگر دیوار آغاز ميشود.
نبایــد ایــن بزنگاه حرفهاي با ســکون و ســکوت
جامعه مهندســان موجبات گالیه حرفــهاي آینده را
خلق کند و در این فرصت اندك ميتوان با مشــورت
از همــکاران و فعــاالن صنفي راههاي شناســایي و
انتخــاب بهتر را برگزید .شــاید تشــکلها و گروههاي
موجــود نیز کــه در ابتداي راه بلوغ صنفي هســتند،
کمکي باشند .دانشگاهیان که ضرورت مشارکت را به
خوبي دریافتهاند ،دیگر گزینه براي مشورت و انتخاب
خواهند بود.
آیا انتخابات نظام مهندسي ،مهندسي ميشود؟ که
البته با مشارکت فعال این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
بسان رود که در نشــیب دره سر به سنگ ميزند،
رونده باش
امید هیچ معجزي ز مرده نیست ،زنده باش.

عاقالنه قدم برداریم
از مســئوالن شــرکتي صادرکننده که با مشــکل
بیمهنکردن کشتيهاي حامل کاالي ایراني و تقاضاي
تخفیفهاي سودجویانه مشتریان مواجه است شنیدم
که بنگالدش نیز قطعا به تبعیت از برادران عربستان،
دســتور مشابهي صادر کرده است .همه این اظهارات
در یک شماره »شرق« ،از جهات متفاوت ،ریشه مسئله
را بررسي ميکند .پس یا باید بتوانیم با »علت« بحران
جاري مواجه شویم ،یا وقت خود را براي یافتن راهحل
از سوی دیگران هدر ندهیم .حتي بهرهمندي از بسته
مالي و تهاتري اروپا مستلزم تصویب  FATFاست .این
روزها همه ميدانند که باید عاقالنه قدم برداریم.

اقدامات اثرگذار بر کاهش نرخ دالر
ميدانیم بازار بســیار هوشــمند عمل ميکند،
کســاني که درصدد ســرمایهگذاري در بازار ارز و
ســکه بودند ،خیلي ســریع دریافتند قیمتها در
حال افزایش است و تورم رقمهاي باالتري را ثبت
ميکند ،اغلب مردم همین ســرمایه را با دستمزد
ناکافي دریافتــي خود ذخیــره کردهاند و طبیعي
است تالش براي حداکثرسازي را در دستور کار قرار
دهند .تغییر در روند پرداخت سود بانکي نیز درس
مهمي به سیاســتگذاران پولي کشور داد .زماني
که نرخ تورم به هشتونیم درصد رسید ،الزم بود
نرخ ســود بانکي مطابق با نرخ تورم کاهش یابد؛
بههمیندلیل سیاست کاهش نرخ سود در دستور
کار قــرار گرفت؛ اما به طــور پیشبینیناپذیری با
خروج سرمایهها از بانکها انفجار سرمایههاي در
گردش در بازارهاي مــوازي نرخ ارز را در باالترین
سرباالیي ممکن قرار داد که به نظر ميرسد چنین
سیاســتي به طور شــتابزده انجام شــد و تدابیر
الزم براي اعمال چنین طرحي اندیشــیده نشــده
بود .اکنــون باید همه این عوامل را در کنار هم به
درســتي مدنظر قرار داد تا روند کاهشــي نرخ ارز
ادامه داشــته باشــد و به قیمت منطقي آن و نه
نرخ دســتوري حبسشده از ســوی دولت برسد.
تاآنجاکه بــه علم اقتصاد مربوط اســت ،جهش
نرخ دالر و سایر ارزها ،فاقد توجیه است .اگر دولت
هم به این مســئله باور دارد ،بهکارگیري ابزارهاي
کنترلي در راســتاي منطقيکردن قیمت ارز امري
اجتنابناپذیر خواهد بود.

