
قدرت نه چندان یکدست
در گفت وگوی «شرق» با احمد بخشایش اردستانی 

درباره نقد سیاسی حامیان دولت رئیسی مطرح شد 

همکاری دیگری از انتشارات فرهنگ معاصر با انتشارات کتاب 
شــرق؛ کتاب با قیمت ۷۶ هزار تومان در بازار در اختیار عموم 
اســت که همراه با روزنامــه با تخفیف حــدود ۵۰ درصدی،
۴۰ به عــالوه ۱۰ هــزار تومان، تقدیم شــما خواننــدگان روزنامه 
«شرق» می شود. امید است که با حمایت شما خوانندگان گرامی 

بتوانیم گامی در راستای توسعه کتاب خوانی در کشور برداریم.

مجموعه داستان های طنز 
از نویسندگان نامدار جهان 

کتاب کلوچه محبوب شاه  ترجمه  غالمعلی  لطیفی

تومــان  ۵۰۰۰۰ اســتثنائا  صفحــه     ۱۲     ۴۲۷۵ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۱     ۱۴۴۳ شــوال   ۹     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۱  چهارشــنبه 
صفحه  ۳

در «شرق» امروز  می خوانید:  جاماندگان یارانه چه کنند؟، سالمت زنان و معضل دانش مردانه پزشکی، شیوع آسم رو به افزایش است و یادداشت هایی از ابراهیم رضایی راد، امیر عربی، محمود فاضلی، حسن لطفی، سیدجالل ساداتیان 

این روزها با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی 
از کاالهای اساسی، انتقادات افکار عمومی، فضای 

رسانه ای و جامعه سیاسی به دولت سیزدهم تشدید 
پیدا کرده است. در این بین شاید مهم ترین نقدی که 

خود جای انتقاد داشته باشد، به بخشی از سخنان رئیس 
مجلس یازدهم باز می گردد که...

وزارت اقتصــاد در ابالغیه ای ۱۰ ماده ای از شــبکه بانکی خواســته 
دارایی های مستغالتی و شــعبه های اضافی خود را واگذار کند. هدف از 
چنین سیاست گذاری ای احتماال مدیریت بازار مسکن و مستغالت و اصالح 
ترازنامه شبکه بانکی است. اگر شبکه بانکی امالک و ساختمان های خود 
را عرضــه کند طبعا انتظار تأثیری در کنترل قیمت ها و حتی یک شــوک 
کاهش قیمت در این بازار می رود؛ اما دو پرسش در اینجا وجود دارد. اول 
اینکه چرا شــبکه بانکی درگیر چنین امری شده است؟ دوم اینکه چنین 
سیاستی، با نگاه بلندمدت، تا چه حد می تواند موفق باشد؟ واقعیت امر 
این است که بخش درخور توجهی از دارایی های شبکه بانکی را مستغالت 
تشــکیل می دهد. واقعیت دیگر این است که تعداد شعبه های بانکی در 
ایران بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی چه بر حسب جمعیت شهرها و 
چه بر حسب میزان تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین فروش بخشی از 
این دارایی ها و شعبه ها، می تواند حکم یک شوک در بازار مسکن را داشته 
باشد. شبکه بانکی، طبق تعریف کار واسطه گری پولی را انجام می دهد. 
ســپرده ها را در ازای پرداخت سودی دریافت و آن را در قالب تسهیالت و 
وام در اختیار سرمایه گذاران و متقاضیان دیگر وام قرار می دهد. هزینه های 
این شبکه و سود آن از محل تفاوت در سود پرداختی به سپرده  گذار و سود 
دریافتی از وام گیرنده تأمین می شود. طبیعی است که اگر به اندازه منابع 
تجهیزشده، تقاضا برای دریافت تسهیالت وجود نداشته باشد، بانک  ها در 
پرداخت سود سپرده گذاران دچار مشکل می شوند؛ بنابراین منابع باید به 
گردش درآیند و ســود از محل پرداخت تسهیالت ایجاد کنند. بانک های 
تجاری، برای کاهش ریســک ســپرده گذاران (ممانعت از انتقال ریسک 
سرمایه گذاری به سپرده گذاران)، در طرح های سرمایه گذاری نباید درگیر 
بشــوند. بانک های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، کشــاورزی و 
توسعه صادرات در چارچوب شرح وظایف و مأموریت سازمانی شان باید 
درگیر چنین طرح هایی بشوند؛ چون بخش مهمی از منابع شان را دولت 
تأمین می کند تا سپرده گذاران. با وجود چنین مخاطره ای، بانک های تجاری 
از طریق شرکت های سرمایه گذاری خود اقدام به مشارکت در پروژه های 
سرمایه گذاری و همین طور خرید و فروش سهام می کنند. عالوه براین خرید 
زمین و ساختمان نیز جزء مهمی از اهداف سرمایه گذاری این شبکه است. 
در مورد آخــر، دلیل اصلی، میزان بازده باالتر مســتغالت در طول زمان 
است. از قدیم گفته اند «زمین طالست». البته، این َمَثل در چند دهه اخیر 
که رشد ساالنه قیمت زمین و مسکن بیشتر از میانگین ساالنه قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی بوده، بامعناتر شده است. به این صورت، شبکه بانکی 
ترجیح می دهد بخشــی از منابع خود را در مستغالت درگیر کند که سه 
ویژگی مهم دارد. اول، ریسک آن کمتر است. دوم، میزان بازدهی بیشتری 
دارد. ســوم، زمان بازگشت سرمایه آن کوتاه تر است. طبیعی است که در 
نگاه کلی، ســرمایه گذاری در مستغالت از نظر تأمین مسکن و واحدهای 
تجاری و... در حد خود امر نامناســبی نیســت؛ ولی وقتی رشد آن بیشتر 
از رشــد بخش های صنعت و کشاورزی باشد، تبدیل به پدیده خطرناکی 
می شــود. در اصل، رفتاری که در سطح کارگزاران در جهت حداکثرکردن 
میزان بازده و سود و افزایش ارزش دارایی های خود وجود دارد، در سطح 
کالن، موجب تضعیف بخش های صنعت و کشاورزی می شود. ناموزونی 
ساختاری میان بخش مستغالت و این بخش های عرضه کننده کاالهای 
صنعتی و محصوالت کشــاورزی تشدید می شــود. در تحلیل نهایی، این 
ناموزونی، یعنی شکل گیری دور باطلی میان افزایش قیمت مستغالت و 
قیمت کاالها و خدمات. یعنی تبدیل تورم به پدیده ای ساختاری و مزمن 
از ســویی و ناتوانی بخش های تولیدی در رقابت بــا واردات و در نتیجه 
افزایش کســری در حساب جاری یا نامتوازن شــدن تراز کاالها و خدمات 
غیرنفتی از سوی دیگر. حال فرض کنیم شبکه بانکی در زمان مقرر اقدام 
به فروش مستغالت مازاد خود می کند. ترکیب دارایی های این شبکه در 
ترازنامه تغییر می کند. ارزش دارایی های مستغالتی کاهش و منابع نقد 
افزایش می یابد. اگر این منابع در قالب تسهیالت، در اختیار سرمایه گذاران 
قرار نگیرد، بخشــی از وجوه بدون بازده خواهند شــد. برای قرار گرفتن، 
سیاست تسهیالتی و اعتباری باید تسهیل و انبساطی شود؛ اما ممکن است 
با توجه به تجربه گذشته و وجود مطالبات معوقه باال، شبکه بانکی چنین 
امری را ریسک زا ارزیابی کند و چندان از آن استقبال نکند و برای مثال به 
ســوی جایگزینی مستغالت با ارز و طال برود تا در ترازنامه خود میزانی از 
دارایی های اطمینان بخش را حفظ کند. در این صورت، انتظار ایجاد یک 
شوک افزایش قیمت در این بازارها می رود. از نظر تأثیر بلندمدت بر قیمت 
مستغالت نیز طبعا این سیاست چاره ساز نیست. تا زمانی که ریشه اصلی 
تورم ساختاری پابرجا و ماندگار باشد، چنین سیاست هایی حکم ُمسکنی 
کوتاه مدت را دارند. ریشــه اصلی، میزان رشد منفی بهره وری کل عوامل 
تولید در ســطح اقتصاد کالن است. اثر سهم قابلیت ها و توانمندی های 
مدیریتی و انسانی و سطح دانش علمی و فنی در رشد اقتصادی به جای 
مثبت بودن و از این طریق بر صرفه جویی در استفاده از منابع تأثیر گذاشتن، 
در سال های بلند گذشته، منفی بوده است؛ بنابراین فشار روی منابع تولید، 
شدیدتر و هزینه های تولید فزاینده تر و تخریب محیط زیست به مثابه اولین 
منبع تولید کاالها و محصوالت هم بیشتر شده است. در چنین موقعیتی، 
در مجموع، در ورای نوسان های کوتاه مدت، در بلندمدت، سرمایه  گذاری 
در بخش هــای صنعــت و کشــاورزی کم جاذبــه و ســرمایه گذاری در 
مســتغالت پرجاذبه می شــود. امری که موجب می شود چنین سیاستی 
سرنوشــتی بهتر از عرضه ســکه با هدف کنترل قیمت طال، در سال های 
گذشته نداشته باشد. با وجود نقدینگی که توانایی به گردش درآمدن در 
رشــته فعالیت های مولد را ندارد، این دارایی ها خیلی سریع جذب و اثر 

شوک آن سریع برطرف خواهد شد.

امکان ناپذیری پاسخ به 
چالش ها از طریق ابالغیه ها

سـرمـقـالـه

علی دینی ترکمانی

مـتـن

سعید درودی

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۸ بخوانید

قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و در تریبون های رســمی 
صحبت از جراحی اقتصاد و اصالح ســاختار اســت. دولت ارز 
چهارهــزارو ۲۰۰ تومانــی را حذف کرده؛ چــون این ارز موجب 
رانت شده است. حذف این ارز اگر رانت را کاهش داده باشد اما 
قیمت های مواد مصرفی مردم را افزایش داده است و آثار مثبتی 
حداقل در کوتاه مدت در سفره های مردم بر جای نگذاشته است. 
از یک طرف وعده داده می شــود که این سیاست ها در درازمدت 
آثار مثبتی به دنبال خواهد داشــت و از طرفی مشاهده می شود 
این التهاب هــا «انتظارات تورمــی» را افزایش می دهد و همین 
انتظار تورمی باعث افزایش مضاعف قیمت ها می شود. ما امروز 
هــم با تورم مواجهیم، هم با انتظارت تورمی؛ یعنی مردم از یک 
طرف مشاهده می کنند که قیمت ها روزبه روز افزایش می یابد و 
از طرفی این احساس را دارند که این افزایش ها روزبه روز بیشتر 
هم خواهد شد و به قول معروف فردا از امروز بدتر می شود. این 
انتظار الزاما به عملکرد اقتصاد مربوط نمی شود، بلکه ناشی از 
برداشتی است که در جامعه از نحوه عملکرد سیستم حکمرانی 
ایجاد می شــود و در نتیجه تنها از عامل اقتصاد متأثر نیســت و 
مســائل سیاســی و اجتماعی نیز می تواند در ایجاد و تداوم آن 
نقش داشته باشد. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد 
که افزایش قیمت ها الزاما ناشــی از اصالحات ساختاری نبوده 
است. در ســال های اخیر میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران 
روزبه روز کاهش یافته است. این رقم از ۵۲۴ هزار میلیارد تومان 
به قیمت های ثابت در سال ۱۳۹۰ به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در 

سال ۹۹ رسیده است. 
ادامه در صفحه ۴

جراحی در اتاق اورژانس
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

برخی کشورهای منطقه فرش بیجار را با نازل ترین کیفیت 
تولید و به کشورهای دیگر قالب می کنندتولید و به کشورهای دیگر قالب می کنند

«شرق» از تعطیلی صادرات و رکود بازار فرش دستباف «شرق» از تعطیلی صادرات و رکود بازار فرش دستباف 
تاراج فرش کردستانتاراج فرش کردستاندر استان کردستان گزارش می دهددر استان کردستان گزارش می دهد

از  یک حادثه کوچک تا بحران؛ روایت هاي متفاوت از حادثه درگیري خونین شهردار  ناحیه۳ منطقه ۱۹ به احتمال خودزنی شهردار رسیدهندي سازي در شهرداري 

شرق: صنعت فرش دستباف که به گفته کارشناسان قدمتی بیش از ۴۰۰ سال در 
شهر سنندج دارد، این روزها غریب و مهجور مانده است و کم کم این هنر زیبای 
اصیل و مخلوق انگشــتان گره زن نقش و نگارهای دلربا و ســحرآمیز در نقاب 
تاریخ فرومی رود. هرچند فرهنگ و ســبک هنر قالی بافی یا به اصطالح محلی 
«ته ون» ریشه در زندگی مردمان ُکردزبان شهری و روستایی دارد، اما بسته به 
شــرایط منطقه و استان ها، فرایند تولید و بافت فرش در سبک، ساختار و فرم 
زیبایی شناسی تفاوت دارد. سنندجی ها به سبک «سنه ایی» بیجاری ها به سبک 
فرش بیجار از قدیم االیام هنر آفرینی کرده اند؛ تفاوت این سبک فرش بافی در 

طرح نقشه، ابعاد و تعداد گروه های شاغل در صنعت فرش مؤثر است.

مدیرعامل اتحادیه فرش روســتایی اســتان کردستان از وضعیت اســفناک صنعت فرش دستباف در 
اســتان انتقاد کرد و معتقد است خزان گلســتان قالی در کردستان مشهود است و فرش جزء برنامه های 
مســئوالن متولی دولتی نیســت. «عبداهللا فتحی» از رکود بی ســابقه صادرات فرش دستباف در ۲۰ سال 

گذشــته خبر داد و به صراحت اعالم کرد صادرات فرش دستباف کرستان از ۶۰۰ میلیون دالر در سال ۷۵ 
بــه ۶۵ میلیون دالر در ســال ۱۴۰۰ کاهش یافته که این نمودار نزولی فاجعه اســت. به اعتقاد این مقام 
مسئول فرش دستباف روستایی در کردستان، واگذاری مدیریت فرش از جهاد کشاورزی به وزارت صمت 
جدید و بازرگانی قدیم تیشــه به ریشــه فرش دســتباف زد و کمر این صنعت مهم که بعد از نفت مقام 
دوم صادرات به کشــورهای خارومیانه و اروپا را داشــت، شکست. آن گونه که عبداهللا فتحی گزارش داد، 
هم اکنون کشــورهای هند، پاکستان، افغانستان و نپال صنعت فرش دستباف ایران را با کیفیتی نامرغوب 
تولید و بازار جهان را قبضه کرده اند و ما اینجا از دور فقط نظاره گر این فاجعه هســتیم. او با اعالم اینکه 
سال هاست نمایندگی فرش دســتباف ایران در هامبورگ تعطیل شده است، افزود: هندوستانی ها همان 
فرش ســبک بیجار ایران را با نازل ترین کیفیت کپی و تولید کرده و به آمریکایی ها قالب می کنند. به گفته 
او از مجموع ۱۰ هزار بافنده فرش دستباف روستایی در استان کردستان، تنها حدود ۲۰ درصد از این افراد 
بیمه صندوق عشــایر روستایی هستند که به دلیل عدم صدور دفترچه درمانی، بافندگان از این نوع بیمه 

به مثابه بیمه تأمین اجتماعی استقبال نمی کنند. 
این گزارش   را در صفحه   ۵ بخوانید

کشاورزان اصفهانی از پروژه انتقال آب زاینده رود 
شکایت کردند

گزارشی از وضعیت نشر کتاب 
در آستانه نمایشگاه کتاب تهران

عادت کتاب نخواندن

زیر تیغشاهرگ فالت مرکزی
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۹

  عکس: رویترز 

بازی تکراری تلویزیون
سهوی یا عمدی؟

پخش هم زمان گفت وگوی رئیس جمهوری 
با مسابقه فوتبال

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

ســرانجام حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی کلید خورد و دولت 
اعالم کرد که برای جایگزینی دالر ترجیحی مبالغ جدید یارانه را به 
حساب سرپرســتان خانوار واریز کرده است. بر اساس اعالم دولت 
برای ۷۰ میلیون ایرانی یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز شده 
است که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای سه دهک اول درآمدی و یارانه 
۳۰۰ هزار تومانی برای افراد دهک ســه تا ۹ واریز شده است. بنا بر 
گفته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، این مبالغ درواقع ارز ترجیحی 
است که تا به االن به واردکننده اختصاص داده می شد اما از این به 
بعد به مصرف کنند داده می شــود. او البته تأکید کرد به هیچ عنوان 

قیمت نان، دارو و بنزین افزایش نخواهد داشــت. بااین حال بسیاری 
از خانواده های ایرانی اعالم کردند که یارانه جدید به حســاب آنها 
نیامده اســت. این اتفاق پیش از این درباره یارانه معیشتی یا همان 
یارانه بنزین رخ داده بود. بااین حال دولت اعالم کرده اســت افرادی 
که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نســبت به یارانه اختصاص یافته 
دارند، می توانند به ســامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت 
اعتراض کننــد. عالوه بر ایــن روابط عمومی ســازمان هدفمندی 
یارانه ها هم توضیح داده اســت کسانی که به هر نحوی از سال ۹۳ 
به بعــد برای یارانه ها ثبت نام نکرده بودند یــا از قلم افتاده بودند، 

در روزهای آینده اعالم می شــود که در سامانه سازمان هدفمندی 
یارانه ها ثبت نام کنند و کسانی که به هر نحوی به دهک بندی خود 
اعتراض دارند، می توانند از طریق ســامانه جامع رفــاه ایرانیان در 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را ثبت کنند و اگر 
دارای حق باشــند، یارانه آنها جبران می شود. همچنین این سازمان 
اعالم کرده است شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای پاسخ گویی به سؤاالت در اختیار مردم گذاشته 
می شود و ســامانه هدفمندی hadafmandi.ir از روزهای آینده در 

اختیار مردم قرار می گیرد.

جاماندگان یارانه چه کنند؟


