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ادامه از صفحه اول

متنی بر حاشیه موضع گیری اخیر چین
تداوم حاکمیت ایران بر جزایر در دوره نادرشــاه هم مسلم و قطعی است؛ 
زیــرا مأموران دولتی در آن زمان که ایران در اوج قدرت بود، از جزایر بازدید 
می کردند. دوره افشاریه را که پشت سر می گذاریم، به عصر زندیه می رسیم. 
با روی کارآمدن سلسله زندیه، دزدان دریایی که قبال از سوی نادرشاه سرکوب 
شــده بودند، مجددا ســر برآوردند و به راهزنی پرداختند. کریم خان زند که 
فاقد روحیه اقتدارگرایانه نادرشــاه بود و به برخــورد نرم با راهزنان اعتقاد 
داشت، راه گفت وگو با آنان را در پیش گرفت. او البته به هیچ گونه انعطافی 
که به موضوع حاکمیت مؤثر بر جزایر و سواحل ایران تعریض پیدا کند، قائل 
نبود و در نیل به اعمال حاکمیت مؤثر بر آن جزایر و فراساحل جنوبی کشور 
هم از هیچ کوششی دریغ نکرد. با روی کار آمدن سلسله قاجار هم با وجودی  
که بخشی از خاک ایران در مناطق شمالی از دست رفت، قطعا تا اواسط این 
دوره حداقل تا آنجا که به جزایر سه گانه و جزایر کرانه  شمالی خلیج  فارس 
مانند سیری مربوط می شود، حاکمیت مؤثر بر آنها اعمال می شده است. این 
مهم (اعمال حاکمیت مؤثر) از میانه دوره حکومت ناصرالدین  شــاه قدری 
رنگ باخت و به ضعف و کاستی گرایید؛ اما این به آن معنا نبود که ایران در 
برابر دست اندازی بر جزایر خود سکوت اختیار کرده و کنش یا واکنشی نشان 
نداده باشــد. به عنوان مثال، به گواه اسناد موجود، ناصرالدین  شاه وقتی از 
پایین کشیدن پرچم ایران در جزایر مزبور آگاه شد، با تصریح و تأکید بر تعلق 
آن به ایران، دســتوری به این شرح صادر می کند: «اگر شیخی آنجا پرچمی 
به اهتزاز درآورده پایین بیاورید و پرچم ایران را بگذارید». این رویکرد در زمان 
مظفرالدین  شاه که باید آن را شروع دوره فترت حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر 
خود در خلیج  فارس خواند، هم تداوم پیدا می کند و او هم به شهادت اسناد 
موجود مانند پدرش بر تعلق جزایر به ایران تأکید ورزیده و به پایین کشــیدن 
پرچم شیوخ در جزایر ایرانی دســتور می دهد. با روی کار آمدن محمدعلی  
شــاه و در پی آن احمد شاه، در اعمال حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر اختالل 
جدی پیش آمد؛ به طوری که باید بازه زمانی حکمرانی آن دو را دوره قطعی 
فترت حاکمیت ایران بر جزایر جنوبی خود از جمله جزایر ســه گانه بنامیم. 
ایــن دوره  هرچند که فرازوفرودهایی به خود دید و در آن تحرکاتی از جانب 
ایران صورت گرفت؛ اما عمال تا ســال ۱۹۷۱ ادامه یافت. در این ســال ایران 
توانست پس از برگزاری یک رشته مذاکرات نفس گیر با انگلیس در آخرین 
روز حضور آن در منطقه خلیج فارس، دو جزیره تنب بزرگ و کوچک را پس 
بگیرد و حاکمیت بر ابوموسی را به موجب ترتیبات یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ 
مســترد کند که در این نوشتار به شــرح آن می پردازیم. جا دارد قبل از آن، 
جزئیاتی درباره دوره فترت حاکمیت ایران بر جزایر مزبور را از نظر مخاطبان 

گرامی بگذرانیم.
دوره فترت حاکمیت و دالیل آن

درباره چرایــی وقوع فترت حاکمیت ایران بر جزایــر خود در خلیج  فارس 
می توان دالیل چندی را برشــمرد که دو دلیل آن از بقیه مهم تر است. دلیل 
نخســت را باید در ضعف دولت مرکزی ایــران در آن دوره و دلیل دیگر را 
باید در قوت و قدرت بی بدیل کشــور اســتعمارگر وقــت، «دولت بریتانیای 
کبیر»، جســت وجو کرد؛ قدرتی که سرمشــق (پارادایم) آن، سیاســت های 
 (divide and rule) «تفرقه افکنانه موسوم به «تفرقه بینداز و حکومت کن
و نیروی پیشــران آن تــا جایی  که مربوط به منطقه خلیج  فارس می شــد، 
همانا سیاست ایران زدایی (de-persianisation) آن بود. تا آنجا که به دلیل 
نخست بازمی گردد، باید گفت که حکومت قاجار به ویژه از زمان مظفرالدین  
شــاه به بعد دچار چنان ضعف و استیصالی شده بود که حتی حاکمیت بر 
سرزمین اصلی را هم تحت الشعاع آثار سوء خود قرار داده بود. بدیهی است 
که تحت چنین شــرایط آشفته ای فراســاحل (offshore) و مشخصا جزایر 
دورافتــاده مانند همین تنب ها و ابوموســی با بیش از هزار کیلومتر فاصله 
از مرکزیت ســرزمین اصلی و آن هم در غیاب امکانات ارتباطی و ترابری در 
آن زمان، چندان به چشــم نمی آمدند و مغفول می ماندند. و اما تا آنجا که 
به دلیل دوم مربوط می شــود، اراده سیاسی قدرت استعماری مزبور بر آن 
تعلق داشــت که در راســتای تحقق اهداف خود از جمله تضعیف هرچه 
بیشــتر کشور کرانه شــمالی خلیج  فارس و با انگشت گذاشتن روی یکی از 
مهم ترین نقاط ضعف دولت مرکزی در آن زمان، یعنی مرکزگریزی، مبادرت 
به تضعیف یا حتی قطع رابطه فراساحل جنوبی ایران با سرزمین اصلی آن 
کند. این دو دلیل کافی بود تا در راه اعمال حاکمیت مؤثر و بدون وقفه ایران 
بر جزایر جنوبی مانع ایجاد شود و به فترت حاکمیت بینجامد. در اینجا این 
پرسش می تواند مطرح شــود که دلیل ستیزه جویی دولتمردان انگلیس با 
ایران چه می توانست باشد که آنها را مصمم کرده بود تا منافع تهران را در 

قلمرو سرزمینی خود به مخاطره بیندازند؟
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در شــرایطی که وجود برخی محدودیت های 
مصــرف در حــوزه انرژی عرصه را بــر واحدهای 
تولیدی فوالد کشــور تنگ کرده اســت، مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه با انســجام و همدلی هرچه 
بیشــتر توانستند در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۱ با عملکرد 
خوب خود در تولید انواع محصوالت قابل فروش، 
رشــد ۱۰ درصدی درآمد فروش نســبت به مدت 

مشابه سال قبل را به ثبت برسانند.
مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی فوالد 
مبارکه ضمن اشــاره بــه مطلب فــوق، درآمد 
حاصل از فروش این شــرکت در آذر ماه را بیش 
از ۱۲ هــزار میلیــارد تومان اعــالم و اظهار کرد: 
درمجمــوع ۹ ماهه ســال جــاری درآمد فروش 
فوالد مبارکه با رشــد ۱۰درصدی نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل به ۱۱۵ هزار میلیــارد تومان 

افزایش یافته است.
او در ادامه از رشــد فزایند صادرات در آذرماه 
ســال جاری خبر داد و گفت: در حوزه صادرات با 
عنایت به اینکه مدیریت شرکت همواره بر اولویت 
تأمین بازار داخل تأکید داشته است، از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبــان ماه ۳۵۹ هزار تن محصوالت 
شرکت به بازارهای خارجی عرضه شده است؛ اما 
در شــرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگر 
به ارزآوری نیاز داشــته است، این شرکت همگام 
با سیاســت ها و اســتراتژی های اقتصادی کشور، 
به تنهایی در آذر ماه سال جاری توانست با فروش 
۱۴۹ هــزار تن محصول در بازارهای جهانی میزان 
صادرات شرکت را به ۵۰۸ هزار تن افزایش دهد.

رشد ۱۸ درصدی تولید محصوالت فوالدی
او در بخش دیگری از ســخنان خود به مقدار 
تولید شــرکت فوالد مبارکه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ 
اشــاره و اظهار کرد: با وجــود اینکه همه خطوط 
تولیــد شــرکت در فصــول تابســتان و ماه هــای 
آغازیــن فصــل ســرد ســال بــا محدودیت های 
حامل های انــرژی مواجه بوده اند، خوشــبختانه 
با برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناســب برای 
انجام فعالیت هــای تعمیراتی و با همت کارکنان 
شــرکت فوالد مبارکه و فوالد ســبا به رکوردهای 

خوبی دســت یافتیم، به نحوی کــه مقدار تولید 
محصوالت آماده برای فروش این شــرکت در بازه 
زمانی یادشــده بــه شــش میلیون  و ۲۴۶ هزار تن 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با رشد 

۱۸ درصدی مواجه شده است.
او اظهــار امیــدواری کــرد: در شــرایطی که 
تولید برای کشــور نقطه قوت و امیدآفرین است، 
بتوانیم در سایه الطاف الهی و با انسجام و همت 
حداکثــری مدیران و کارکنان، برای ســهامداران و 

ذی نفعان شرکت منشأ اثر باشیم.

در ۹ماهه سال جاری محقق شد
رشد ۱۰درصدی درآمد شرکت فوالد مبارکه

 شــرق: صعود بی وقفه نرخ دالر و رکوردشکنی های پی در پی 
که قبال صندلی افشــین خانی، معــاون ارزی بانک مرکزی را 
گرفته بود، این بار علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی را پس 
زد و محمدرضــا فرزین را به جای او نشــاند. صالح آبادی که 
از ابتدا انتصاب پرحاشــیه ای داشت، در زمان مدیریت بر بانک 
مرکزی هم مدام درگیر حواشــی ای مانند حجاب کارمندان و 
مشتریان بانکی و اســتخدام روحانیون در شعب بانک ها بود؛ 
حواشــی ای که مهم  تــر از متن یعنی وظیفــه او در قبال بازار 
پولی و تورم شــده بود. حاال اما یکی از مدیران قدیمی شــبکه 
بانکی به ســاختمان شیشــه ای میرداماد آمده است. گزینه ای 
که از نظر اقتصاددانان متخصص تر از صالح آبادی اســت، اما 
اولین گفت وگوی او با صدا و ســیما و بالفاصله پس از انتصاب 

چالش برانگیز شده است.
خداحافظی صالح آبادی از میرداماد

صعود دالر و رکوردشکنی های بی وقفه اسکناس آمریکایی 
که پیش از این باعث برکناری افشین خانی، معاون ارزی بانک 
مرکزی شده بود، این بار علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی 
را نشــانه گرفت. هرچند پیش از این بارهــا زمزمه برکناری او 
شــنیده می شــد، اما خود او این موضوع را رد کــرده و آن را 
شــایعه خوانده بود. سرانجام اما در غروب پایان هفته گذشته 
خبر آمــد که صالح آبادی جای خود را بــه محمدرضا فرزین، 

رئیس بانک ملی داده است.
علی صالح آبادی ۴۴ ســاله اما از زمــان انتصاب به عنوان 
رئیس بانک مرکزی دولت ســیزدهم، حواشــی زیادی را یدک 
کشــید. از همان زمان که گمانه زنی حضور او در بانک مرکزی 
مطرح شــد، برخی مــدرک تحصیلی او را دســتاویز قرار داده 
و گفتند کســی که مدرک معــارف اســالمی و مدیریت مالی 
از دانشــگاه امــام صادق دارد، برای تصدی پســت ریاســت 
بانک مرکزی آن هم در حساس ترین شــرایط اقتصادی کشور، 
صالحیت علمی کافــی ندارد. این انتقاد زمانی جدی تر شــد 
که پای ســابقه اجرائــی او در امور بانکی هم بــه میان آمده 
و منتقدانش گفتند که تنها ســابقه اجرائــی او در زمینه امور 

بانکی، مدیریت کوتاه او در بانک توسعه صادرات است.
به هرحال دولت سیزدهم صالح آبادی را به صدر ساختمان 
شیشه ای میرداماد نشاند. حواشی صالح آبادی در زمان تصدی 
ریاســت بانک مرکزی هم تمام نشــد و او که در زمان ریاست 
خود بر ســازمان بورس، کمیته فقهی نظارت شــرعی بر بازار 
ســرمایه را راه انداخته بود، این بار به موضوع حجاب کارکنان 
در شــعب بانکی پرداخــت و گفت وظیفه ســنگینی در قبال 
موضوع حجاب دارد و دســتورالعمل های حجاب در شــبکه 
بانکــی را با جدیت دنبال می کند. حاشــیه خبرســاز دیگر او، 
اضافه شدن ناظران شرعی به ســاختار بانک ها بود که برخی 
رسانه ها آن را به اســتخدام روحانیون در شعب بانکی تعبیر 
کردنــد. هرچنــد بانک مرکزی این تعبیر رســانه ها را اشــتباه 
توصیــف کرد، امــا رئیس بانک مرکزی بار دیگر با حاشــیه ای 
دیگر روبه رو شــد و آن ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به زنان 
بی حجاب بود. به گزارش ایسنا، صالح آبادی در مراسم انعقاد 
تفاهم نامه حمایت از هزار شــرکت دانش بنیان و فناور در ۱۶ 
آذر امســال این موضوع را رد کرد و البته زمزمه برکناری خود 

را کذب محض خواند.
هم زمان با اینکه رئیس بانک مرکزی درگیر حواشی حجاب 
کارکنان بانکی و مشتریان بود، قیمت دالر رکوردهای جدیدی 
بــر جای می گذاشــت. دالر که در زمــان ورود صالح آبادی به 
بانک مرکزی در میانه کانال ۲۵ هزار تومان قرار داشت، با رشد 
تقریبــا ۱.۷ برابری به ۴۴ هزار تومان در بازار آزاد صعود کرد و 

واکنش گسترده ای را به دنبال داشت.
صعــود تاریخــی دالر در حالــی رقم خورد کــه وزیر نفت 
بارها مدعی شــده اســت صادرات نفت صعودی شده و پول 
آن وصول می شــود و حتی یک سنت هم عقب نیفتاده است و 
البته تسنیم هم در ۱۶ خرداد امسال به نقل از خود صالح آبادی 
نوشته بود «بیشــترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور 
داریم، بنابراین از نظر برقراری تعــادل عرضه و تقاضا در بازار 
ارز مشــکلی نداریم و از همه ظرفیت هــای بانک مرکزی برای 
برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می کنیم». صعود بی وقفه 
دالر امــا در وضعیتی رخ می داد کــه نه تنها دولت مدعی بود 
ذخایــر ارزی بانک مرکزی پر و پیمان اســت، بلکه گزارش های 
منتشر شده بانک مرکزی حاکی از آن بود که میزان تقاضا برای 
ارز بسیار کمتر از عرضه است. برای مثال در آخرین روز مدیریت 
صالح آبادی بــر بانک مرکزی، این نهاد گزارش داد که مجموع 
عرضه ارز در سامانه نیما در روز چهارشنبه هفته پیش، معادل 
۷۲۹ میلیون دالر و مجموع ارز معامله شــده در این ســامانه 
معــادل ۱۷۵ میلیون دالر بوده و در واقع عرضه ارز بیشــتر از 
چهــار برابــر تقاضا بوده اســت. صالح آبادی کــه در روزهای 
ریاســت خود مدام درباره کاهش قیمت دالر وعده می داد، در 
آخرین نشســت خود با هیئت دولــت در روز هفتم دی ماه هم 
گفتــه بود که دولت انگیزه ای بــرای افزایش قیمت دالر ندارد 
و عایدی دولت از محل عرضه دالر در ســامانه نیماســت.  به 
گزارش ایســنا، او درباره نوسانات قیمت دالر در بازار گفت: آن 
چیزی که عایدی دولت اســت از محل عرضه دالر در ســامانه 
نیماســت و سامانه نیما ثبات دارد و هم عرضه ها و هم درآمد 
دولت خوب است؛ بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش 
قیمت دالر نــدارد و تالش دولت برای رفع کســری بودجه از 

محل افزایش قیمت دالر قطعا تکذیب می شود.
 در نهایت اما صعود بدون توقف دالر باعث شــد در غروب 
پنجشــنبه هفته گذشــته علی صالح آبادی از ریاســت بانک 
مرکزی برکنار و محمدرضا فرزین، رئیس پیشــین بانک ملی به 

جای او منصوب شود.
 اولین مصاحبه رئیس جدید جنجالی شد

رئیــس جدید بانــک مرکزی از ابتــدا یکــی از گزینه های 
تصــدی این پســت در دولــت ســیزدهم به شــمار می آمد. 
محمدرضــا فرزین که در دولــت محمود احمدی نــژاد دبیر 

ســتاد هدفمندســازی یارانه ها بود، در دولت ابراهیم رئیسی 
به عنــوان گزینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطرح شــد، اما 
به هیچ کدام از این مناصب نرســید و در مقابل در پاییز ســال 
گذشته از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به عنوان رئیس 

بانک ملی منصوب شد.
همان روزها ویدئویی از ورود فرزین به دفتر کارش منتشــر 
شــد که با گستراندن فرش قرمز و استقبال نظامی از او همراه 
بود. اســتقبال عجیــب از رئیس وقت بانک ملــی در فضای 
مجازی با حواشــی و انتقادهای فراوانی مواجه شــد. حاال اما 
فرزین به ریاســت بانک مرکزی منصوب شــده است و هرچند 
در ساعات ابتدایی این انتصاب، فعاالن اقتصادی او را گزینه ای 
مناسب تر از صالح آبادی ارزیابی کردند، اما رئیس جدید بانک 
مرکزی در اظهارنظری عجوالنه، سیاســت خود را برای اداره 
بازار ارز افشــا کرد و موجی از انتقادهــا را به خود جلب کرد. 
او بــا حضــور در یک برنامه صداوســیما، از تثبیــت نرخ دالر 
ســامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد و گفت: برای 
بازار آزاد هم سیاســتمان این اســت که این بازار را به  صورت 
مســتمر کوچک و نرخ آن را به ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومان نزدیک 
کنیــم و آن را کاهش دهیم. فرزین در ادامه گفت: ارز را تثبیت 
و دغدغــه فعاالن اقتصادی کشــور را برطــرف خواهیم کرد. 
دغدغه رئیس جمهور هم معیشــت مردم اســت که با کنترل 
تــورم و ارز آن را تأمیــن خواهیم کرد. به گفته او، بر اســاس 
سیاست جدید بانک مرکزی برای ثبیت نرخ ارز، نرخ هر دالر در 
سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می شود و واردات 
کاالهای اساســی، مواد اولیه و ماشین آالت با این نرخ تأمین و 
ســایر مصارف ارزی که حدود ۴۰ مورد اســت، در بازار مبادله 
ارزی تأمین خواهد شــد. او از مردم خواســت به بانک مرکزی 
اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند و تأکید کرد که «حتما 
تالش می کنیم پاســخ اعتماد مردم را بدهیم». فرزین با تأکید 
بر اینکه مهم ترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل نرخ تورم و نرخ 
ارز اســت، گفت: البته کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش 
دارنــد و باید همه دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با 

بانک مرکزی همکاری کنند.
کارمندی رفت و کارمندی دیگر آمد!

اولیــن مصاحبــه فرزین در مقــام رئیس بانــک مرکزی با 
واکنــش گســترده اقتصاددانــان مواجه شــد. بســیاری دالر 

سیاست ارزی رئیس جدید بانک مرکزی با موج واکنش اقتصاددانان مواجه شد

ضرب االجل فرزین
برخی کارشناسان اقتصاد می گویند دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما سرنوشت بازار ارز را تغییر نمی دهد
اما می تواند مانع از آسیب بیشتر به فقرا در بازار کاالهای اساسی شود

۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی او را سیاســتی مشــابه دالر جهانگیری 
یــا همان دالر چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی توصیــف کردند و آن 
را دالر فرزیــن خواندنــد و برخــی دیگر حرف هــای محمود 
بهمنی، رئیــس بانک مرکزی دولت احمدی نــژاد را یادآوری 
کردنــد که در تیر ســال ۹۰ گفته بود «مــردم منتظر دالر هزار 
تومانی باشــند». همان کســی که در ۱۸ اردیبهشت ۹۱ وقتی 
دالر  رکورد می شکســت، به مهر گفت: «درباره کنترل بازار ارز 
و ســکه به آنچه می خواستیم و مد نظر بود هنوز نرسیده ایم». 
علی چشــمی، استادیار اقتصاد دانشــگاه فردوسی مشهد، در 
واکنش به نخســتین مصاحبه رئیس جدیــد بانک مرکزی در 
صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت: «یک کارمند رفت و 
یک کارمند دیگر آمد! شــأن و جایگاه رئیس کل بانک مرکزی 
در دنیا باالتر از این حرف هاست. رئیس کل باید کسی باشد که 
بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاست مداران تحمیل کند: 
هدف ثبات تولیــد و هدف کنترل تورم». محمد طبیبیان، دیگر 
اقتصاددان نیز با انتشــار ویدئوی مصاحبه رئیس جدید بانک 
مرکزی در کانال تلگرامی خود نوشــته اســت که در به همان 
پاشــنه می چرخد و پرســیده که آیا این حرف ها برایتان آشــنا 
نیســت؟ «فقط قیمت ۲۸هزارو ۵۰۰ را بر دارید و قیمت هایی 
را که دولت های قبل خواســتند تثبیت کننــد، قرار دهید. چند 
بار یــک کار بی حاصل باید تکرار شــود؟».  برخی کاربران هم 
نوشــته اند که دولت ابراهیم رئیسی یک ســال در بوق و کرنا 
کرد که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دولت حسن روحانی رانت 
و فساد به بار آورده و موجب گسترش قاچاق و کمبود کاال در 
بازار شــده اســت و ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کرد و 
حاال قرار است دالر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از آستین درآورد؟ 
و سپس پرسیده اند این چرخه باطل تا چه زمانی ادامه دارد؟

بازار ارز به کجا می رسد؟
در مقابل برخی دیگر از اقتصاددان ها موضعی متفاوت در 
برابــر انتصاب جدید بانک مرکزی در پیش گرفتند. این دســته 
از اقتصاددانــان می گوینــد محمدرضا فرزین نســبت به علی 
صالح آبادی گزینه شایســته تر و متخصص تری است و با قبول 
این پست در چنین شرایط حساسی دست به ریسک بزرگی زده 
است؛ به ویژه اینکه او یک مدیر کم حاشیه بوده و نسبت به سایر 

مدیران بانکی تالش کرده تا عملکرد علمی تری داشته باشد.
با این حال، آنها معتقد هســتند تعویض رئیس بانک مرکزی 
کار زیادی از پیش نمی برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متأثر از 
شرایط دیگری است که مهم ترین آن وضعیت سیاست خارجی 
ایران اســت.مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز 
از این دســته اقتصاددان هاست. او به «شرق» توضیح می دهد: 
ریاســت بانک مرکزی در ایران برخالف ســایر کشورهای جهان 
اختیــارات چندانی ندارد و تعویض او چنان که در گذشــته هم 

شاهد بودیم، نمی تواند گره زیادی از اقتصاد کشور باز کند.
او در ادامــه می گویــد: البتــه نبایــد روی انتصــاب فــرد 
غیرمتخصصی مثل صالح آبادی چشــم بست و خساراتی که 
اقتصاد کشــور در زمان مدیریت او و با فرصت ســوزی های او 
متحمل شــد، غیرقابل چشم پوشی است و در مجموع مدیران 
انتصابی دولت ســیزدهم در این شرایط حســاس اقتصادی، 
بســیار ناکارآمد عمل کرده اند و دولــت و مجلس باید درباره 
این خســارات بزرگ به اقتصاد کشــور، پاســخ گو باشــند. این 
اقتصاددان درباره سیاست تثبیت ارز واردات کاالهای اساسی و 
ماشین آالت صنعتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم می گوید: 
مــن برخالف طرفداران بازار آزاد اعتقاد دارم که دولت باید در 
چنین شرایط نامســاعدی از اقشار محروم و کم درآمد حمایت 
کنــد و منتقد حذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی بودم؛ چرا که 
شــرایط اقتصاد کشور شرایط خاصی اســت و در این شرایط، 
نتیجه دنباله روی ارز از بازار آزاد، آسیب شدید به اقشار محروم 
و الیه های فقیرتر اجتماع اســت. افقه ادامه می دهد: درست 
اســت که ارز چند نرخی باعث تولید فســاد می شود اما مردم 

محروم و توده مردم را نباید نادیده گرفت و آنها را رها کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز همچنین تأکید می کند 
که گرفتاری اصلی اقتصاد کشــور، سیاست خارجی است که 
دولت سیزدهم توفیقی در آن نداشته و برخالف آنچه مدعی 
بــود می توان با وجــود تحریم اقتصــاد را اداره کرد، در عمل 

نتوانسته به این ادعای خود پایبند باشد.
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