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جهان 5

 پس از عربستان و آلمان، هند هم از 
احتمال بازگشایی اماکن دیپلماتیک در کابل خبر داد؛ 

 به رسميت شناختن آهسته، 
اما پيوسته طالبان! 

همين صفحه

 هشدار رئیس دیده بان شفافیت و عدالت
 به سران قوا: 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بحران  زاست
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رئیس جمهور پس از پایان نشســت مشترک 
هیأت دولت و نمایندگان مجلس در جمع خانواده 
بیماران SMA که از روز یکشنبه مقابل مجلس 

تجمع کرده اند، حضور یافت.
به گزارش ایلنا، ســید ابراهیم رئیسی، هنگام 
خروج از ساختمان مجلس، با مشاهده خانواده هایی 
که به همراه فرزندان بیمار خود کنار خیابان تجمع 
کرده بودند، از ماشین پیاده شده و با حضور در جمع 

ایشان با این خانواده ها گفتگو کرد.
در این دیدار والدین بیماران SMA خود را به 
رئیس جمهور رسانده و درخواست ها و مطالبات 
شــان در زمینه تامین دارو و مشــکالت درمانی 

فرزندانشان را مطرح کردند.
رئیسی ضمن ابراز همدردی با این خانواده ها، 
اطمینان داد که دولت برای برطرف کردن مشکالت 

دارو و درمان کشــور بویژه بیمــاران خاص مانند 
بیماران SMA تمام توان خــود را به کار خواهد 
گرفت.  اس ام ای بیمــاری ژنتیکی پیش رونده در 
نوزادان می باشــد که با گذشــت زمان شدت این 
بیماری عصبی عضالنی افزایــش می یابد و برای 
جلوگیری از تشدید آن، بیماران مبتال حتما باید 

تحت درمان بوده و دارو مصرف کنند.

بعد از ظهر دیروز در منطقه شغالک در نزدیک 
والیت نیمــروز بر ســر یک ســوءتفاهم مرزی 
درگیری  میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان 

رخ داده است.
به گزارش تسنیم، بعد از ظهر دیروز در منطقه 
شــغالک در نزدیک والیت نیمروز بر ســر یک 
سوءتفاهم مرزی درگیری  میان نیروهای مرزبانی 

ایرانی و طالبان رخ داده است.
ماجرا از این قرار است که طی سال های گذشته 
در داخل خاک ایران و در چنــد صدمتری مرز با 
افغانســتان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقیان و 
اشرار کشیده می شود؛ امروز برخی از کشاورزان 
ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای 
ایران حضور داشــته اند، اما به واسطه وجود این 
دیوارها نیروهای طالبان تصور می کنند که به مرز 

آنها تجاوز شده است.
پیرو این ماجــرا نیروهای طالبان به ســمت 
ایرانیان شلیک می کنند که این مسئله با تبادل 

آتش نیروهای ایرانی پاســخ داده می شود.گفته 
می شــود هم اکنون این درگیری ها پایان یافته 
و ایران در حــال توجیه طالبان نســبت به خط 

مرزی است.
یک مقام مطلع در گفتگو با تسنیم تاکید کرد 
که اخبار حاشیه ای مبنی بر تصرف پاسگاه های 
مرزی ایران توســط طالبان از اساس کذب است. 
برخی تصاویر منتشر شــده برای لحظات اولیه 
درگیری بوده و در حال حاضر نیروهای مرزی به 

طور کامل بر مرزهای کشور تسلط دارند.

رئیس هیات مدیره سازمان مردم 
نهــاد دیده بان شــفافیت و عدالت در 
نامــه ای به روســای قوای ســه گانه، 
کنار گذاشــتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با 
تصمیمات اتخاذ شــده فعلی بحران زا 

دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، در 
متن نامه احمد توکلی خطاب به روسای 

قوای سه  گانه آمده است: 
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساســی جز گنــدم، دارو و تجهیزات 
پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام 
شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن 
است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. 
توضیحات و دالیل زیر، آن را روشــن 
می ســازد.توکلی اضافه کرد: پیش از 
آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید 
سیاست و نظام ارزی متناسب  با شرایط 
کشــور را برگزیند. چون دولت یکی از 
دالیل این تصمیم را تک نرخی کردن 
ارز و حذف رانت و فســاد ذکر می کند؛ 
نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان 
ارز را از این پس بازار تعیین می کند یا 
دولت؟ اگر بازار تعیین می کند، دولت 
برای فــروش ارز خود چــه قیمتی را 
در نظر می گیــرد؟ نرخ بــازار!؟ در آن 
صورت تالطمات صعودی محتمل را 
پیروی می کند و به بی ثباتی رسمیت 
می بخشــد؟ یا برای کاهش بی ثباتی 
نرخ دیگری را تعییــن می کند و باز ارز 
در سطح باالتری دونرخی می شود. با 
تورم افسار گسیخته بعدی چه می کند؟
وی در این نامه خاطرنشــان کرد: 
ظاهر آن اســت که دولــت در مرحله 
بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می کند 
و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می ماند. 
پیش فرض ناگفته این است که وقتی ارز 
تک نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، 
ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را 
حذف می کند، ارز از تالطم باز می ماند.

رئیس هیــات مدیره دیــده بان 

شــفافیت و عدالــت ادامــه داد: این 
پیش فرض در صورتی درست بود که 
تقاضــای ارز تنها برای واردات باشــد 
در حالی که ســه تقاضای دیگر، برای 
۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه 
و ۳- ســفته بازی، در کارنــد و تالطم 
صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در 
پی آن تورم جهش دیگری می کند، به 
بهانه افزایش تورم، نرخ باالتر ارز... این 
دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان 
می  یابد.وی در این نامه خاطرنشــان 
کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط 
ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی 
جز تأثیر گذاشــتن بر عرضه و تقاضا 
وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر 
سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم 
و حاکمیت به یکدیگر بیشــتر باشد، 
مداخله کمتری برای حفظ ثبات الزم 
می شــود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل 
موشــکی باال می رود و اعتماد مردم به 
حکومت آســیب دیده باشد، اقدامات 
دولت برای مهار بحران سقوط ارزش 
پول ملی باور نمی شود. در این شرایط 
بحرانی، بر خــالف کاالهای معمولی، 
با افزایش قیمت ارز، تقاضــا برای آن 
افزایش می یابد؛ زیرا هرچه ســرعت 
افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد 
بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد 

خیل متقاضیان می شوند.
توکلی در این نامه با طرح این سوال 
که چرا باید نگران بود، نوشت: به گزارش 
میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت 
برای ارزیابی آثــار تورمی این تصمیم، 
فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر 
انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، 

نادیده گرفته است.
رئیس هیــات مدیره دیــده بان 
شفافیت و عدالت تصریح کرد:  تالطم 

صعــودی قیمــت ارز، از چهار طریق 
افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل 
افزایش قیمت ماشین آالت و مواد اولیه 
یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی 
از افزایش هزینه تولید، تورم ناشــی از 
انتظارات منفی، هرج  و مرج قیمتی یا 
قیمت گذاری دلبخواه، پدیده ای جدید 
که در بحران های گذشته در ایران نبوده 
است و در تجربه دیگران نیز من ندیده  ام 

به تورم دامن می زند.
توکلی عنوان کرد: نکته بسیار مهم 
مغفول مانده دیگر این اســت که ارز را 
تنها درآمد و دارایی تلقی می کنند. در 
حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی 
بانک مرکزی اســت که باید در درجه 
نخست، در دســتیابی به اهداف ثبات 
اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته 
شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، 
دولت  ها را که همیشــه دچار کسری 
بودجه بوده  اند به گران شدن ارز متمایل 
می کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را 
جبران کند.وی در این نامه خاطرنشان 
کرد: تورم سنگین ناشی از بحران، بیش 
از همه، به دولت آسیب می  زند. در تمام 
موارد این کار، کسری بودجه سال بعد 
را تشدید  کرده اســت و باعث تمایل 
بیشتر به گران فروشــی ارز شده و دور 
باطل ادامه می یابد. دولت سیزدهم تن 
به این اقدامــات مخرب ندهد و یک بار 
برای همیشه این روند تورم مارپیچی 
را متوقف کند.عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام خطاب به روســای قوا 
اظهار کرد: راهی که دولت ظاهراً آن را 
پذیرفته  است ادامه همان راه صندوق 
بین المللی پول است که از دوره هاشمی 
پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم 
ایران آن کرد کــه می بینیم. البته این 
وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب 
رسانده است، در همان دو سه سال اول 
صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ 
درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید 

و شد آنچه نباید می شد.
وی در این نامه یادآور شــد: تورم و 
آســیب های دیگر بحران ارزی، مانند 
افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید 
فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید 
و سرمایه گذاری دارند و بر رکود موجود 
می افزایند. یک مثال دراین باره کافی 
اســت: با خروج کنجاله و جو و ذرت از 
پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به 
ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ 

برابر سرمایه جاری می سازد.
وی در این نامه خاطرنشان کرد: پس 
رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، 
نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع 
موانع تولید است، بر باد می دهد؛ بلکه 

ضد آن عمل می کند!
رئیس هیــات مدیره دیــده بان 
شــفافیت و عدالت تاکید کرد: ارزش 
پول ملــی در ایــن ۳۳ مــاه، کمتر از 
یک ششم شده اســت. یعنی بیش از 
پنج ششــم ارزش خود را از دست داده 
است. این همان پدیده شومی است که 
رهبری از آن اظهــار خجالت می کند. 
اگر روش صنــدوق بین المللی پول را 
ادامه دهید باید منتظر نرخ  های بسیار 
آسیب  زننده  تر ارز طی همین ماه های 
آخر سال باشــید. مصائب آن وضعیت 

تحمل ناپذیر است.
توکلی عنوان کرد: در این شرایط چه 
چاره ای جز کنترل تقاضا و تخصیص 

اداری ارز، باقی می ماند؟
وی گفت:  راه نجات معیشت مردم 
و اقتصاد ملی محتاج بســته سیاستی 

مفصل تر اســت و اینجا تنهــا به این 
موضوع می پردازم.

توکلی ادامه داد: ارز تا ۵ ســال باید 
فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان 
در کنترل دولت مبادله شــود. این کار 
برای راه اندازی تولید و سرمایه گذاری، 
کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری 
اســت. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن 
موجب ثبات و افزایــش قدرت خرید 
مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که 
ضد رکود عمل می کند.وی در این نامه 
در راهکار دیگری برای نجات معیشت 
مردم و اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: ارز 
صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص 
داده شود، ۴. شبکه اطالعات متمرکز 
یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از 
رانت خواری با قوت جلوگیری می کند.

رئیس هیــات مدیــره دیده بان 
شــفافیت و عدالــت عنــوان کــرد: 
صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز 
حاصل از صادرات به دولت باشند. کاالی 
صادراتی از انواع یارانه های آشــکار و 
پنهان بهره مند  اســت. چــرا نباید در 
اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید 
را مقدور ســازد؟ در غیر این صورت، 
صادرات، فرار ســرمایه در شکل کاال 
اســت که یا در خارج می ماند، یا صرف 
قاچاق می گردد.توکلــی ادامه داد: هر 
نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی 
غیرقانونی شود و مستوجب مجازات 
سخت شود و بازدهی سرمایه گذاری 
در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین 
و مســکن به کمک مالیات بر عایدی 
ســرمایه باید کمتــر از بازدهی آن در 
صنعت و کشاورزی شود.عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان 
کرد: این طــرح مانند هر طرح دیگری 
هزینه هایی نیز دارد. ولــی آن را باید با 
ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ 
خواهد داد و قیمت دالر تا عید ممکن 
است به مقادیر غیرقابل تحملی برای 
اقتصاد ملی نیز برســد. هشیار باشید. 

فرصت کوتاه است.

خبر

 حضور رئیس جمهور در تجمع 
خانواده بیماران SMA در مقابل مجلس

عصر دیروز و نزدیک والیت نیمروز رخ داد؛

درگیری نیروهای مرزی ایران و طالبان

هشدار رئیس دیده بان شفافیت و عدالت به سران قوا: 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران زاست

 نسخه های الکترونیکی؛ مردم، پزشکان و داروخانه ها را سردرگم و عاصی کرده است؛

 مدرنیته بدون زیرساخت کافی
 و دانش وافی! 

چرتکه 3

شهرنوشت 6

  بررسی ابعاد حکم زندان برای مدیر یک پلتفرم
 در گفت وگو با »توسعه ایرانی«

نگاه خیره   فعاالن 
استارتاپی به »دیوار«

 در روزهای گذشــته خبــر محکومیت 
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار به حبس 
موجب واکنش های فراوان فعاالن کسب و 

کارهای مجازی شد. 
انتشــار خبر محکومیت مدیــر پلتفرم 
دیوار سبب حیرت بسیاری از فعاالن خرد 
و کالن دنیای مجازی و تجارت الکترونیک 

شد. 
با اعالم این خبر گروه دیوار در اطالعیه ای 
اعــالم کرد؛ حکــم مجازات زنــدان برای 
مدیرعامل دیوار، اشــکان میرآرمندهی، 

در دادگاه تجدیدنظــر تهران تایید شــد. 
 عنــوان اتهامی این حکــم »فراهم آوردن 
موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان 
تن فروش« اســت؛ این در حالی اســت که 
خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود 
در کشــور و نظارت نهادهای ذی ربط بوده 
است. در این پرونده نیز آگهی های موضوع 
اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده 
و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی 
است که اشــخاص ثالث در فضای خارج از 

این پلتفرم انجام داده اند.

ماه عسل دولت و مجلس به پایان رسیده است؟

نشست  مشترک  با طعم گله گذاری همدالنه 
سياست ۲

رونمایی از نخستین طرح وزیر کار برای اشتغالزایی

بفرمایید بیگاری

مذاکرات هسته ای وین همچنان ادامه دارد

 ۴8 ساعت آینده
 حیاتی است

دسترنج ۴

»درس بی پایان« قصد دارد چه بگوید؟

 همه بن بست ها
 برای دفاع از یک نمایش

فرهنگ و هنر 8

هشت مسابقه و فقط هفت گل

توهمی به نام فوتبال! 
آدرنالين 7

 حضور رئیس جمهور
 در تجمع خانواده بیماران 

SMA در مقابل مجلس

عصر دیروز و نزدیک والیت نیمروز رخ داد؛

درگیری نیروهای مرزی 
ایران و طالبان

همين صفحه

سياست ۲

همين صفحه


