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سالی که نکوست؟!
قبل از هر چیز فرا رس��یدن س��ال جدید را به همه
ش��ما تبری��ک می گوی��م .گرچه همه آنه��ا که پس از
تعطیالت به خانه و کاش��انه خویش برگشتند همچنان
با بحران افزایش قیمت سکه و دالر روبرو شدند و این
گرانی برایش��ان خوش نیام��د .چرا که به قول معروف
س��الی که نکوس��ت از بهارش پیداست .اما امیدواریم
این ضربالمثل حداقل در این مورد و درباره امس��ال
درس��ت از کار درنیاید و بازار ملتهب س��که و ارز آرام
گیرد و به ثبات برس��د که کش��ور بی��ش از هر چیز به
امنیت و ثبات محتاج است .البته از قبل هم پیش بینی
ّ
می شد که سیاستهای اشتباه دولت در سالهای گذشته
و در رابطه با ثابت نگه داشتن قیمت ارز سرانجام نتایج
منفی خود را نش��ان خواه��د داد و ما که معمولًا عادت
داریم اشتباهاتمان را همیشه بازتولید کنیم ،این بار و در
دولت یازدهم نیز اش��تباه دولت دهم را در تثبیت نرخ
ارز ب��ا وجود تورم تکرار کردیم و نتیجه اش تکانههای
قیمتی نیمه دوم سال گذشته و ابتدای امسال بوده است.
برخالف برخی اظهارنظرها که وضعیت پیش آمده را
ی��ک بحران عجیب و غریب و ی��ک اتفاق غیرمنطقی
م��ی دانند تا حد زیادی آنچه که درباره بهای ارز اتفاق
افتاد از قبل هم قابل پیش بینی بود .تمامی این مش��کل
ن��ه به تحریمها مرتبط اس��ت نه به تصمیم ترامپ و نه
به توطئههای بیرونی دشمنان .هرچند نقش هر یک از
این عوامل در جای خود می تواند عامل تش��دیدکننده
به حس��اب آید اما علت اصلی به حساب نمی آید .چرا
که با زور و با دس��تور نمی توان قیمت طال و ارز را ثابت
نگه داش��ت و یا بی جهت ارزش پول را باال نش��ان داد.
ارزشپولملی یککشوررامیزانتولیدثروتوارزش
افزوده ای که در آن کشور خلق می شود تعیین می کند.
ما هر چه قدر بیش��تر کار کنیم و بیشتر زحمت بکشیم
و ثروت بیش��تری بیافرینی��م قاعدتًا قدرت اقتصادی
قویتری هم خواهیم شد و هرچه تولید ناخالص داخلی
ما و نرخ رش��د واقعی ما بیشتر باال برود پول ملی بیشتر
تقویت می ش��ود .اما با ی��ک دولت بدهکار و پرعائله و
پرخرج با حجم باالی واردات ،با کس��ری بودجه زیادو
ب��ا کمب��ود درآمد و با پرداخت یاران��ه های مختلف و
ات��کای بیش از اندازه به نفت نمی ش��ود انتظار معجزه
داش��ت.اقتصاد،قوانینخاصخودراداردوبادس��تور
منوش��ماخودراتنظیمنمیکند.کش��تزاریاستکه

هر چه در آن بکاریم می رویاند .تا زمانی که ما نیاموزیم
ک��ه با دخالتهای بیجا و با اقدامات ش��تابزده و هیجانی
و با بیتوجهی به تولید ملی نمی توان ثروتمند ش��د و با
تزریق دالره��ای نفتی و پرداخت یارانه به ارز خارجی
نمی توان پول ملی را تقویت کرد،مواجه ش��دن با چنین
بحرانهایی چندان عجیب و غریب نیست.
کوته س��خن اینکه چند اتفاق مهم باید در سطح
حاکمیت و در کل نظام بیفتد تا وضع اقتصاد کش��ور
سامان یابد و مشکالت برطرف شود:
٭ همه قوا و همه دس��تگاهها و هم��ه افراد ذینفوذ باید در
مبارزهبافساد،رشوهواختالسیکصداومتحد،بیگرایش
سیاسی و حزبی و بی حب و بغض به یک اجماع همه جانبه
برسند وکوچکترین مسامحهای به خرج ندهند.
٭ ه��ر گونه رانت ،چه در دس��تگاههای دولتی و چه در
مجموعه های اقتصادی زیر نظر بنیادها و نهادها به هر
شکل و به هر صورت باید برچیده شود؛ به این معنا که
ش��رایط این شرکتها کوچکترین تفاوتی با شرایط سایر
شرکتهای خصوصی نداشته باشد.
٭ به ش��دت با بزرگتر و چاقتر ش��دن دولت باید مقابله
کرد و جلوی اس��تقراض ،فروش اوراق قرضه و رش��د
بدهیهای��ش را گرفت .دولت باید موظف ش��ود که به
ان��دازه جیب��ش و توانش وعده بده��د و خرج کند و نه
بیشتر .تکلیف بریز و بپاش که مشخص است.
٭ با حقوق ها و پرداختهای نجومی و پاداش��های نجومی
و هرچیز نجومی دیگر چه در دس��تگاههای دولتی و چه
در دس��تگاههای عمومی و در هم��ه نهادها و بنیادها با
شدت و قاطعیت برخورد شود.
٭ نظام مالیاتی اصالح و حقوقها و درآمدها ،پاداش��ها و به
ویژهپاداشهاینجومیپایانخدمتدردستگاههایدولتی
و عمومی مشمول مالیاتهای پلکانی و سنگین شود.
٭ از هرگونه دخالت سیاسی ،جناحی  ،حزبی و غیرعلمی
دولت و صاحبان قدرت در اقتصاد پرهیز شود.
٭و...ب��ه این فهرس��ت البته م��وارد متعدد دیگری هم
میتوان افزود از جمله رشد آزادی های مدنی و سیاسی،
اص�لاح روابط بی��ن المللی  ،جذب س��رمایه گذاری و
موارد متعددی از این دست که به همین مختصر بسنده
میش��ود تا شاید دلس��وزان را رحمی آید و دولتمردان
را تدبیری ،تا امید و نش��اط در سال جدید بسی بیش از
گذشته مهمان سفره های دل مردمان شود.

توضیح درباره بهای مجله همانطور که مالحظه فرمودید اطالعات هفتگی از این شماره با پانصد تومان
افزایش قیمت تقدیم شما شده است .البته اکثریت شما خوانندگان عزیزبه صبر و قناعت ما در سالهایی که قیمت
مجلهثابتبودپیبردهایداماباتوجهبهافزایشقابلتوجهبهایکاغذازابتدایزمستانگذشته(بیشاز40درصد)
عملًا دیگر امکان مقاومت در برابر رشد هزینه ها را نداشتیم و ناگزیر به افزایش قیمت مجله شدیم که امیدواریم با
درک عمیقی که شما دارید همچنان از همراهی شما خوانندگان صمیمی و وفادار مجله برخوردار باشیم.
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