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گمانه هایی درباره دالیل
افزایش نرخ ارز
دالر این روزها تب کرده و نوسان نرخ آن زیاد شده است .اگر
چه بر خالف تصــور ،باید اذعان کرد نــرخ هایی که گفته می
شــود اعم از 4600،4700و  ...تاکنون عم ً
ال با ثبات نبوده
وتنهااثرشتحوالتلحظهایبرتیتررسانههابودهاست،اما
فزونی یافتن نرخ دالر به هر حال ،حساســیت ها و تحلیل ها
را راجع به این که در بازار ارز چه خبر است برانگیخته است.
به طوری که طبق اطالعات سامانه سنا ،نرخ دالر در یک ماه
گذشته  365تومان و طبق اعالم شــبکه اطالع رسانی طال
و ارز از نرخ های لحظه ای بازار تهران ،دالر در مدت یادشــده
 393تومانافزایشنرخپیداکردهاست  .
نرخ باالی دالر خوب است یا بد؟
قبلازاینکهوضعیتکنونیبازارارزرابیشتربازکنیم،بهتر
است ســوال مهم فوق را که در شرایط کنونی زیاد مطرح می
شــود ،مرور کنیم .این که آیا افزایش نرخ دالر برای صادرات
کشور خوب اســت یا بد؟ در ادبیات اقتصادی ،دیدگاه کلی
وجود دارد که افزایش نرخ دالر نه تنهــا منفی نبوده ،بلکه به
این دلیل که می تواند به افزایش صادرات کشور منجر شود،
مثبتنیزمیتواندباشد.بااینحال،عمدهمسئلهبرسرامکان
افزایشصادراتاست.مطالعهگذشتهاقتصادایراننشانمی
دهدکهتحوالتوجهشهاینرخارزلزوم ًابهافزایشصادرات
منجر نشده است .با این حال نگاهی به ترکیب واردات ،می
تواند نگرانی های اخیر اقتصاداز وضعیت نرخ ارز را تاحدی
توضیح دهد .آمارهای گمرکی از ترکیــب واردات کاالها در
سال 95بیانگر این نکته است که کاالهای واسطه ای که در
جریانتولیدبهکارگرفتهمیشوند،حدود 65درصدواردات
کل کشور از نظر ارزش را به خود اختصاص می دهند .بعد از
آنکاالهایسرمایهایباسهمقریببه 20درصدقراردارند.
بنابراین در مجموع می توان گفت حدود 85درصد واردات
کشور مربوط به تولید می شود و برای همین می توان نتیجه
گرفت در صورت تــداوم این تنش ها ،این موضــوع می تواند
بهمعنایافزایشهزینهتولیدتلقیشودکهخودرادرتقویت
بنیادینتورمنشانخواهدداد.
تشریحچنداحتمالبرایچراییافزایشنرخارز
ســوال بعدی درباره چرایی نرخ ارز مطرح اســت .این روزها
تحلیل های زیادی درباره دالیل افزایــش نرخ ارز مطرح می
شود .عده ای ســعی می کنند در فضایی فارغ از تحلیل ،این
موضــوع را با توجه بــه عدم تحقــق نیافتند برخــی اظهارات
مســئوالن دولت درباره کاهش نرخ ارز مطرح کنند و نتیجه
بگیرند که این دفعه نیز اظهارات دولتی ها به نتیجه ای نمی
رسد.بنابراینتالشهایدولتدراینزمینهناکارآمدبودهو
خبرهایلحظهایکهدرباالبداناشارهشد،مقدمهایبرای

تداومرشدزیاددرقیمتارزخواهدبود.ناگفتهنماندکهاصرار
وحساسیتدولتوالبتهبرخیاظهارنظرهایرئیسجمهور
دربارهتکدرخاطرازافزایشنرخارز،بردامنهحساسیتهادر
اینزمینهافزودهاست.
برخی دیگر از تحلیل ها ،بــر این باورند که بانــک مرکزی در
تامینوتنظیمبازارارز،باکمبودارزمواجهشدهبنابرایندیگر
عنان کنترل بازار از دســت بانک مرکزی خارج شــده است.
هرچندرئیسجمهورشبگذشتهبهصراحتاینمسئلهرارد
کرد و ...بااینحالدرشرایطکنونیبهنظرنمیرسددولت
به دلیل افزایش قیمت نفت (تا حدود  68دالر) و تداوم روند
مناسب در میزان صادرات نفت ،با کسری منابع ارزی برای
تنظیم بازار مواجه باشــد .هر چند که برخی شواهد از وجود
برخی مسائل بر سر نقد شدن پول نفت و انتقال آن به داخل
خبر می دهند .گزارش مرکز آمار هم از نرخ رشد شش ماهه
امســال نیز حاکی از این اســت که در این مدت رشــد ارزش
افزوده بخش نفت در شش ماهه نخست امسال 4.4،درصد
بوده اســت .همچنین در این باره دیــروز در خبرها خواندیم
که کریمیمدیرصادراتبانکمرکزیازپوششتمامتقاضای
بازار توســط این بانک خبر داد .آن هم در شــرایطی که طبق
گزارشمیدانیخراسانازوضعیتدیروزبازارارز،هجومکم
سابقه ای از سوی متقاضیان برای خرید دالر صورت گرفت.
بنابراینمیتوان گفتکهشایدهدفبانکمرکزیازعرضه
قطره چکانی دالر در شرایط کنونی (که در خبرها بعض ًا می
خوانیم) ،پیش بینی این بانک بــرای زودگذر بودن تغییرات
قیمتی زیــاد و بی نیــازی به مداخله جــدی در بازار باشــد نه
تنگناهایمنابعارزی.
برخیدیگر،کاهشنرخسودبانکیوخروجسپردههاازآنبه
سویدیگربازارهاراعاملاینالتهاباتبیانکردهاند.دراین
زمینه اتفاق ًا آمارهای بانکی در آبان ماه نشان می دهد که در
مقایسه با اسفند ،95میزان سپرده های بانکی بلندمدت با
رشد 45درصدیودرمقابلمیزانسپردههایبانکیکوتاه
مدت با کاهش 12.2درصدی مواجه شــده است .بنابراین
بحث رانش منابع به ســوی بازارهای موازی نیز به نظر نمی
رسددراینبارهزیادمطرحباشد.
فرضیههایافزایشقیمتارز
بااینحالبهنظرمیرسد فرضیههایزیردراینافزایشنرخ
ارزبیشترمیتواندمطرحشود:
اولین نکتــه مربوط به تــراز تجــاری منفی غیر نفتی اســت.
موضوعی که به عنوان موتور محرک افزایش تقاضای ارز می
تواند مطرح باشد .گزارش شــماره  15703مرکز پژوهش
های مجلس نشــان می دهــد که تــراز تجاری غیــر نفتی در
سال های گذشــته منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده است
اما امســال پیش بینی می شــود به منفی 8.3میلیــارد دالر
برسد که نســبت به رقم  0.2میلیارد دالر سال  ،95کاهش
شدیدی را نشان می دهد .هرچند دولت می تواند با توجه به
افزایشدرآمدنفتی،کاهشترازتجاریراباعرضهارزبیشتر
جبرانکند.
از ســوی دیگر ،فضای منفی روانی را درباره این کــه نرخ ارز
واقعی نبوده و باید افزایش یابد می توان در تقویت موج های
دالریاینروزهایبازارموثردانست.درتحلیلها،بامبانیکه
درستیآنهادقیق ًامشخصنیست،اعالممیشودکهنرخارز
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بایدبسیارباالترازرقمهایکنونیباشد.بهنظرمیرسدایناظهارنظرها
نیزدرایجادزمینهروانیبرایتداومافزایشنرخارز،تاثیرگذاراست.چرا
که انتظار برای افزایش نرخ ارز ،مــی تواند به افزایش تقاضای ارز منجر
شودوقیمتارزراباالببرد.
موضوع ســوم به ضعف های شــفافیت در بازار بر می گردد .به رغم این
که سال گذشته ،بانک مرکزی مقررات سفت و ســختی را برای مبارزه
با صرافی های غیر مجاز تعیین کرد ،با این حال ،خبرهای این چند روز
اخیر،حاکیازفعالیتقابلتوجهدالالندربازارارز یاصرافیهایغیر
مجازاست.درکناراینموضوعشایدبتوانتداومداللیدربازارارزرادر
طولفعالیتهایغیرشفافاقتصادیدرکشوربیانکرد.بهعنوانمثال
به رغم اقدامات مثبت صورت گرفته درباره مبارزه با قاچاق کاال ،باز هم
حجم بزرگی از واردات کشــور در قالب قاچاق صورت می گیرد .برخی
آمارها حاکی از قاچاق  10میلیارد دالری کاال به کشــور در طول سال
است.طبیعیاستکهاینمیزانقاچاق،درفضایرهاازتقیداتقانونی،
میتواندفشارقابلمالحظهایرابرتقاضایارزوقیمتآنواردکند.
از ســوی دیگر ،امتناع دولت از ایجاد ســامانه های دقیــق برای کنترل
فعالیتهایسوداگرانهدربازارهایکشورنیزمیتواندتوضیحدهنده
تداوم فعالیت هــای غیر رســمی در بازارهایــی همچون ارز باشــد .در
خبرهای این چند روزه ،کم گفته نشده است که دالالن و معامله گران،
اقدام به باال بردن نــرخ های بازار کرده اند .نتیجــه آن را هم می توان در
هماننرخهایعجیبلحظهایدربازارارزدید.نرخهاییکهارقامکلی
بازارها با آن متفاوت هستند و تنها کارایی آن ها را می توان در تیترهای
رسانهایوجو دادنبیشتربهبازاربیانکرد.
درمجموعبایدگفت،هماینکتغییراتبنیادینعمدهایغیرازمواردی
که گفته شد در بازار مشاهده نمی شــود و بعید است تنش های دالری
تداوم یابد .هر چند به احتمال زیاد نرخ ارز به صعود تدریجی خود ادامه
خواهد داد .با این حال ،این موارد نافی نقش دولت به عنوان سیاســت
گذار ،در بهبود تراز تجاری غیر نفتی از طریق تقویت تولید صادرات گرا
نیست .همچنین ایجاد شفافیت در بازار ارز باید به عنوان سیاست بی
چون و چرای دولت برای مقابله با رانت های غیر قانونی ناشی از داللی
مدنظرقرارگیرد.
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رئیس کمیسیون حمل و نقل از آغاز بررسی
اصالحات پارک حاشیه ای در  2معاونت
شهرداری مشهد خبر داد

اصالحات«الیت»کلیدخورد
خراسان رضوی

صفحه4

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• نماز بــاران کفایت نمی کند بلکه باید رفتارهای
خداپسندانه داشته باشیم و حق الناس را نیز رعایت
کنیمتاشایدموردلطفپروردگارقرارگیریم.
••نوشتن حوادث تلخ و ناگوار در جراید نه تنها باعث
عبرت آموزی نشده ،بلکه برخی افراد تشویق به همان
اعمالناپسندوشیطانیشدهاند.
••با عرض سالم و سپاس فــراوان و خداقوت .اقتصاد
مقاومتی صحیح ،اقتصادی اســت که بتواند همه
نیازهای ملت شریف و صبور را با تولید و اشتغال مفید و
حالل تامین کند و جمهوری اسالمی ایران را در مسیر
پیشرفت ،توانمندی و خودکفایی همه جانبه هدایت و
یاری کند؛ لذا حمایت همه جانبه مسئوالن محترم از
کارجویان،کارفرمایانوکارآفرینانیکضرورتاست.
••ســام من اهــل هیچ دودی نیستم خواستم بگم
روی پاکت های سیگار مضرات سیگار را نوشته و روی
تنباکوهایقلیانهممضراتقلیاندرجشودبقیهاش
باخودمردم.
••از دیوان محترم عدالت اداری عاجزانه تقاضا دارم به
موضوع کسر کارمزد از تراکنش های بانکی و پولی که
بانک ها به ویژه بانک ملی (که حدود دو ماه است) برای
تمام تراکنش های مردم بدون اجازه از حساب ها کسر
میکندرسیدگیواحقاقحقکند.
••ایران عزیزم را خیلی دوست دارم ولی بعضی وقت ها
دلم می گیره می بینم همسرم بعد از50سال کار نه بیمه
دارهنهسهامعدالتنهخونه.تنهاچیزیکهدارهآبرواست.
••چرا بانک مهر اقتصاد بــرای چک های به حساب
گذاشتهافرادنزدشعبههایخودشکارمزددرنظرمی
گیرددرصورتیکهدرسایربانکهابرایاینکارچیزی
دریافتنمیشود.
•• کشیدن قلیان کار ناپسند و زیان باری است .این که
نمایندگان یک کشور اعالم کنند کشیدن آن در قهوه
خانه های (مجوزدار) آزاد است ،بسیار بی معنی است
و جای تامل دارد .مخصوصا که متاسفانه در سال های
اخیر قبح کشیدن قلیان و سایر مواد دخانی برای خانم
هانیزازبینرفتهاست.
•• معلوم می شه مناظره برنامه ثریا درباره برجام خیلی
اثرگذار بوده که روزنامه های اصالح طلب حامی بی
چونوچرایبرجام،اینقدربهجلزوولزافتادن.
••چرامسئوالنفکریدربارهنمایندگیالبسهخارجی
در مشهد نمی کنند که عالوه بر ضربه به تولیدکننده
ایرانی،بافضاییدورازشان،سعیدرتغییرسلیقهمردم
بهپوششغربیمیکنند.
••یاد تمامی شهیدان از خاطرمان نمی رود یاد کسانی
کهدرزلزلههاوآتشسوزیپالسکووکشتیسانچیاز

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

بینمانرفتندوکوهنوردانورزشدوستکههمهگل
هایخوشبوییازگلستانعشقبودندیادشانبهخیر.
•• یادداشتآقایکورششجاعیباعنوانامامجماعت
بیوضو؟خیلیجالببوددوپیامداشتیکیاینکهفرد
دراینشرایط،یک«شاید»درذهنخودشجایدهدو
با خود بگوید شاید این طور که من فکر می کنم نیست
دومبرفرضمشکلدرشخص،بهدیگرانانتقالندهد.
••من موندم اتحادیه ها چه جوری مجوز سود بیشتر از
 30درصدنمیدنبهفروشگاههابعدسالیدوبارمجوز
میدنتا 70درصدتخفیفبدن.بعدپایصحبتمغازه
دارکهمیشینیمیبینیدارهبااونهمهتخفیفباز40
درصدسودمیگیره.
••منرانندهیکوانتم،هرروزبهانهبرچسببغلدرجلو،
از من و امثال من می گیرند و از نان خوردن افتادیم .از
کجابیارمهزینهمجوزحملباربدممستاجرمووانترا
هماجارهکردمبرایکارکهنمیذارنکارکنیم.
•• از صبح میام تا شب یک سره در مغازه و هیچ کس
نمیاد ازم حتی یه چیزی بخره .از بس سماق مکیدم
خوابمگرفته.
••در اواخــر دوره اصالحات وام هــای اشتغال زایی
پرداخت شد .ولی عمال وام ها به سمت خرید زمین و
مسکن رفت یا حیف و میل شد .با گران کردن حامل
های انرژی و وام دادن نمی توان اشتغال ایجاد و فقر را
نابودکرد،مسئوالنبیدارشوید!
••دولت اگر هم بخواهد نمی تواند مسئله آلودگی هوا
راحلکندچوناگربخواهدجلویترددخودروهارادر
شهرهای بزرگ بگیرد کسی دیگر ماشین نمی خرد.
اگر کسی ماشین نخرد ایران خودرو و سایپا ورشکسته
میشوندورشکستگییعنیاضافهشدنخیلعظیمی
کارگر به جمع بیکاران که کنترلش برای دولت خیلی
خیلی خیلی سخت تر از کنترل آلودگی هواست فکر
چنینروزهاییراباید 20سالقبلمیکردند.
••اگر چین دوست واقعی ماست باید به این حقیقت
اعترافکنهکهدرامرسانچیکوتاهیکرده.
••مهاجرتایرانیهابهکشورهایدیگرافزایشیافتهو
مسئوالنهیچاقدامیانجامنمیدهند.
••وقتی آب برای مردم کم است کاشتن درخت ،گل و
گیاه،چمنو...چهمعناییدارد؟
••در کنار همه انتقادهایی که به دولت وارد است کمی
همبهدولتحقبدهیمکهروزهایسختیرامیگذراند
بابت رسیدگی به این همه مشکالت ناشی از بالیای
طبیعی و غیرطبیعی (زلزله های متعدد ،آتش سوزی
هایگوناگون،انفجارمخازننفتیوحادثهتلخسانچی)
درستمثلخیلیازماکهروزگارسختیرامیگذرانیم.
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••تمام مشکالت معیشتی با همت دولت تدبیر و امید
برطرف شد! تنها مشکل قلیان مانده بود آن هم آزاد
شد!!روحانیمتشکریم(کارگربازنشسته).
••چرابازنشستگی 30سالکارو 50سالسن،شامل
وزارتنفتنمیشه؟مگروزارتنفتیهاکارمنددولت
نیستند با بازنشسته شدن هر نفر 5 ،جوان می توانند
مشغولبهکارشوند.لطفاپیگیریکنید.
••آخر کسی نیست بپرسد واردات موبایل چه ربطی به
تامیناجتماعیدارد؟
••کاش مجلس یه فکری می کرد که شغل های دولتی
توخانوادههاتقسیممیشدنهاینکهاکثرکارمندهای
محترمهمسرشونهمکارمندهستند.کاشطرحیبود
کهموقعازدواجاگرهردونفرکارمندهستندیهنفرشون
استعفا بکنه جز در مــواردی که نیاز مبرم به هردو نفر
وجودداشتهباشه.
••چرا مخابرات تلفن منزل مردم را که حریم خصوصی
حساب می شه به امالکی ها داده و آن ها هم ساعت
هشت صبح با پررویی زنگ می زنند مزاحم می شوند
تازه اطالعات هم می خواهند .برخی از آن ها هم که با
عشوهسوالمیکنند.
••چطور آن زمان که برخی تاکسی ها مردم را از دم تیغ
میگذراندند،درشرایطنامساعدجویفقطدربستو
آنهمبانرخهایچندبرابرسوارمیکردند،هرسالبه
هربهانهوچندینبارگرانمیکردندمشکلینبود.اما
حاال که رقیب سرسختی به نام تاکسی های اینترنتی
پیدا کرده اند فریاد وامصیبتا سر می دهند؟! البته
انصافاهمتاکسیرانانباانصافوبامروتبسیاریوجود
دارند،ولیبسیاریازمردماتفاقانظربسیارمساعدیبه
تاکسیهایاینترنتیدارندضمناینکهاینهابیشتر
رقیبآژانسهاهستندتاتاکسیهایزردرنگ.
••من  25روز پیش از شرکت عماد سیر بلیت مشهد
بندرعباس خریداری و به جای مبلغ  133هزار تومان
یک میلیون و 313هزار تومان پرداخت کرده بودم بعد
از  25روز که متوجه شدند من اضافه پرداخت کرده ام
مبلغبهحسابمبرگشتخوردمیخواستمتشکرکنم.
••چــرا قــوه قضاییه وثیقه و امـــوال توقیفی شرکت
پردیسبانرابینمالباختگانتوزیعنمیکند.
••از وقتی شنیدم جهانگیری گفته نخواهیم گذاشت
قیمتهایشبعیدباعثنگرانیمردمشود،حسابی
نگران شدم .چون تجربه نشون داده ،برخی چیزها رو
کهمسئوالندربارهاشحرفزدندوضعشبدترشده.
••آقای عسگراوالدی گفته اند که «غربی ها به تجارت
ایران و چین حسادت می کنند»!؟ این باید جوک سال
باشد....
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