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دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

...

یادداشتروز
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

دولتبازارراباکدامعینک
میبیند؟!

بازار از ابتدای امســال روند پر تب و تابی را در پیش گرفته اســت.
اگرچهجهشنرخارزازاواخرسالگذشتهموجبشدتانشانههای
تبوتاببازارهاشکلگیرد،اماباشکلگیرینشانههایناامیدی
از تثبیت نرخ ارز در 4200تومان بازار نیز در بخش های مختلف
تحتتاثیرتنشارزیقرارگرفت.
 22فروردین ماه بود که دولت در تصمیمی شبانه ،دالر را در نرخ
 4200تومانتکنرخیاعالمکرداماازهمانابتدامشخصبود
که این تعیین نرخ ،آینده پرچالشــی دارد .ارز مسافری به میزانی
کمتر از نیاز مسافران تخصیص داده شــد .برخی نیازهای ارزی
دیگرباتاخیروبهصورتناقصتامینشدهومیشود.ورودپلیسی
و دســتگیری دالالن ،اگرچه از تب و تاب حضــور خیابانی دالالن
کاسته،امادرعملاینفعالیتبهفضایمجازیمنتقلشدهاست.
قیمت سکه نیز که بازتاب قیمت واقعی دالر و حباب ناشی از تورم
انتظاری این بخش اســت به نــرخ دو میلیون و 600هــزار تومان
نزدیکشدهاست.همهاینهابرایدرهمریختننظمبازارکافی
است،امادراینمیانتوجهبهچندنکتهدرتحلیلاتفاقاترخداده
وافقپیشرویبازارهاضروریاست:
 -1قطعا ریشــه اصلی گرانــی های اخیــر را بایــد در افزایش نرخ
ارز دانست .اگرچه مســئوالن دولت اعالم می کنند که رقم قابل
توجهی ارز به نــرخ  4200تومان بــرای واردات اختصاص یافته
استوبهاینترتیبقیمتهانبایدافزایشیابد،امااینتوقعازچند
جهتمنطقینیست.نخست،اینکهافزایشنرخارزبهیکدلیل
مشــخص تورم انتظاری باالیی را به دنبال دارد .سابقه نرخ ارز در
سالهاودهههایگذشتهدراقتصادایراننشانمیدهدکهنرخ
ارز رسمی پس از مدتی مقاومت مجبور می شود که خود را با نرخ
بازار آزاد تطبیق دهد .چرا کــه ارز دو نرخی به دلیل تبعات منفی
و رانت گســترده ای که دارد ،نمی تواند در بلند مدت دوام داشته
باشد.لذاانتظارافزایشنرخارزرسمیدرسابقهذهنیبسیاریاز
فعاالناقتصادیوجوددارد.یکنشانهمشخصیکهاینگمانهرا
تقویتمیکند،رشد 66درصدیثبتسفارشوارداتدردوماه
نخستامسالاستکهدولترابایکدوراهیخطرناکمواجهمی
کند.یکراهپذیرشاینتقاضاهاوهدردادنمنابعارزیبهدلیل
واردات گسترده است که موجب کاهش ذخایر ارزی در آینده می
شود.راهدیگرهم،استنکافازتامینارزبرایاینتقاضاهاستکه
عقب نشینی صریح دولت از تصمیم قبلی است و موجب کاهش
سرمایهاجتماعیدولتمیشود.لذاانتظارافزایشنرخارزدربازار
آزادوافزایشنیافتنقیمتهاانتظاربهجایینیست.
 -2ماه ها پیش از خروج ترامــپ از توافق برجام ،همه به وقوع این
اتفاقاطمینانداشتند.دراینمیانبازارنیزبهتدریجباافزایشنرخ
ارز،خودراآمادهایناتفاقمیکرد.دراینمیانفعاالناقتصادی
کهانتظاراتآنهاازآینده،انتظاراتتورمیوافقپیشروینرخارز

راشکلمیدهد،عمالمنتظربودندتاببینندچهاتفاقاتیرخمی
دهد.دولتپسازتصویرسازیآرمانیازبرجامکهدرعملمنافع
اقتصادیمدنظرفعاالناقتصادیومردمرابهمیزانیکهتصورمی
شد ،فراهم نکرد ،به دنبال تصویرســازی باز هم آرمانی از شرایط
ارتباطاتاقتصادیپسازبرجامرفتوبهگونهایخوشبینانهاز
تداومهمکاریباشرکتهایاروپاییولوباخروجآمریکاازبرجام
ســخن گفت .فرش قرمزی که برای توتال ،پژو ،ایرباس و سایرین
پهن شد و تصور خوش بینانه ای که درباره جانبداری این شرکت
هایبزرگازایراندردعوایباآمریکاوجودداشتموجبشدکه
اقتصادکشوربدونبهرهمندیازمواهبانتقالتکنولوژیازاین
شرکتها،ازفرصتهایدیگردرشرقیاحتیفرصتهایداخلی
برایتوسعهبیبهرهبماند.ایندرحالیاستکهمدیریتاقتصادی
کشورعمالآمادهومهیایشرایطجدیدیکهتوامبابازگشتتحریم
هاستنبود.درحقیقتبازارخوشبینیوبیعملیدولتبهادامه
برجامرامیدیدودرمقابلباواقعیتتلختوقفبرجاممواجهبودو
هست.درچنینشرایطیقطعاانتظاراتتورمیوارزی،بهسمت
وسویافزایشنرخهاگرایشپیدامیکند.
 -3حتی اگر معتقد به معجزه ای برای تداوم برجام باشیم و حتی
اگربهشیوهدولتیهاخوشبینانهمعتقدبهقیمتگذاریکاالها
براساس ارز 4200تومان باشــیم ،باز هم نظام توزیع کشور طی
سالهاباچالشهایتاریخیمواجهبودهودرعملکمترینتالش
هانیزبرایاصالحآنصورتگرفتهاست.چهدردولتهاینهمو
دهمکهاصالحنظامتوزیعصرفارویکاغذماندوچهدردولتهای
یازدهمودوازدهمکهنظامتوزیعباوجودتغییراتقابلتوجهکهبه
صورتخودبهخودوبراساسمنطقبازاررخداده،بابیعملیآزار
دهنده ای مواجه بوده است .یک روز بحث حذف برچسب قیمت
ازمبادیتولیدمحصوالتبهصورتشتابزدهمطرحوچندیبعد
بهسرعتبایگانیمیشود.طرحناقصدولتگذشتهتحتعنوان
شبنم و ایران کد برای شناســه دار کردن کاالها در ابتدای دولت
یازدهم متوقف می شــود ،اما طرح جایگزینی مطرح نمی شــود.
نظارتبربازارنیزدورازتحوالتعمیقفضایمجازیوتکنولوژی،
همچنان با استفاده از ابزارهای 20ســال پیش و از طریق گشت
هایبازرسیصورتمیگیرد.
در هر صــورت اکنــون نیازمند ورود جــدی دولت بــرای مدیریت
بازار است .به نظر می رســد دولت باید در دو بخش اقدامات الزم
را انجام دهد .نخست ،تصمیم گیری ســریع تر و همراه با نظارت
بر بازار ارز و پذیــرش ارز دو نرخی با اختصــاص ارز 4200تومان
برای کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید و دیگر این که ابزارهای
نظارتبربازاربرایقیمتکاالهایاساسیتقویتشود.اماازاین
دوتصمیممهمترضرورتورودجدیدولتبهعرصهاست.موکول
کردنتصمیماتمقابلهباگرانیبهجلسهدوشنبههفتهآیندهکه
از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم شــد ،نشان می دهد که
ظاهراتوفانگرانیبهپاستورومحلزندگیوفعالیتدولتمردان
نرسیده است که چنین کند و دیرهنگام می خواهند عمل کنند.
مردموبازاراکنونبهدقتگفتههایمسئوالنرارصدمیکنندو
منتظرندتصمیماتدولتبرایمواجههباگرانیبهسرعتاتخاذو
عملشود.درچنینشرایطیتاخیروحرکتبرمدارراحتطلبی
و تحلیل های خوش بینانه ای که واقعیت بازار را نه از عینک دالر
گرانقیمتبازارآزادبلکهازعینکدالر 4200تومانیمیبیند،بر
آتشبحرانمیافزایدودولتبایددرگامنخستازاینگونهخوش
بینیهافاصلهبگیرد.

خدایامرادراینماهبارحمتتفروگیروتوفیقوخودنگهدارینصیبمکنوازتیرگیهایتهمتدلمراپاکگردان،ایمهربانبهبندگانباایمان.

رئیسستاداستهاللدفترمقاممعظمرهبری:

بهاحتمالزیادروزجمعهعیدفطراست

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

رئیس ســتاد اســتهالل دفتر مقــام معظم رهبــری گفت:بــرای رؤیت هالل ماه شــوال
یایناستکهدرروزپنجشنبه ۲۹،ماهمبارکرمضان،ماهدربخشیازمناطق
پیشبین 
جنوبیکشورقابلرؤیتاست،امارؤیتاینماهبهآسانیرؤیتشروعماهمبارکرمضان
نیســت .به گزارش ایســنا ،حجتاالسالموالمســلمین مروی افزود :حدود ۱۲۰گروه
استهاللدرکلکشورمستقرهستند؛بهخصوصدرمناطقیکهاحتمالرویتماهبیشتر
وجود دارد .انشاءا ...در اولین فرصتی که نتیجه حاصل شود ،گزارشها به مقام معظم
رهبری اعالم میشــود و اگر برای معظمله اطمینان بخش بود ،از طریق رسانهها اعالم
خواهدشدواگرنتایجاطمینانآورنبودهماعالممیکنیم.اماپیشبینیبرایناستکه
بهاحتمالزیادروزجمعهعیدفطراست.

یکمسئولازبرنامهبهرهبرداریبخشدیگریاز
پروژهمحوربجنورد-گلستانخبرداد:

حذف 5کیلومترازجادهمرگ
بجنورد-گلستانتاآغازسفرهایتابستانی

با بهره بــرداری از 5کیلومتر بانــد دوم پروژه چهــار بانده کردن محور بجنورد -گلســتان
بخش دیگری از جاده مرگ با آغاز سفرهای تابستانی حذف می شود .مدیرکل دفتر فنی
استانداریخراسانشمالیدراینزمینهبهخبرنگارماگفت:شرکتآبوخاک 5کیلومتر
ازبانددوممحوربجنورد-گلستاندرمحدودهروستایباشکالتهبهچمنبیدراآسفالت
وآمادهبهرهبرداریکردهاست«.عنبری»افزود:روزچهارشنبهبازرسانماازاینمحدوده
بازدید کردند و پس از بازرسی اعالم شد که در چند نقطه این محدوده باید محافظ نصب
شود.ویتصریحکرد:طیهفتهآیندهپیمانکارپروژهنصبتابلو،عالیموگاردهایمحافظرا
انجامخواهددادوپسازانجاممراحلقانونیبرایتحویلجادهبهادارهکلراهداریوحمل
ونقلجادهایاستان،مسافرانتابستانیمیتوانندازبانددوماینمحدودهاستفادهکنند.
ویخاطرنشانکرد:شرکتآبوخاکمراحلپایانیآسفالت 5کیلومتردیگرازاینپروژهرا
انجاممیدهدوپسازآنعملیاتنصبتابلو،عالیموگاردهایمحافظراآغازخواهدکردو
امیدواریمطییکماهآینده 5کیلومتردیگرازاینمحدودهبهبهرهبرداریبرسد« .عنبری»
همچنینازپیشرفتقابلتوجهپلروگذردوراهیپیشقلعهخبردادواظهارکرد:بهزودی
عرشهپلنصبخواهدشدتایککیلومترباقیماندهدر 20کیلومترپایانیبانددوممحور
بجنورد -آشــخانه نیز چهار بانده و این محدوده یکپارچه شود .وی همچنین در خصوص
تملکاراضیروستاهایتاتاروبدرانلودر  6کیلومترباقیماندهازمحوربجنورد-آشخانه
گفت:اینعملیاتطیماههایگذشتهپیشرفتخوبیداشتوهماکنون 30تا 40درصد
در کار پیشرفت داشته ایم .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،تاکنون 57کیلومتر از محور
 142کیلومتریبجنورد-گلستانموسومبهجادهمرگچهارباندهشدهاستومسئوالن
وعده داده اند امسال 20کیلومتر دیگر از این محور چهار بانده می شود .جاده مرگ سال
گذشتهحدود 70قربانیودههامصدومداشت.
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حرفمردم



صفحه4

تلفن051 37009111 :
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••سخنگویمحترمدولتباژستحقبهجانب
دررسانههامیگویندکهقیمتاجناسثابتو
بدون تغییر است ولی در واقعیت امر قیمت ها
 30تا 100درصدگرانشدهاست.
••برنامهماهعسلمانندهرسالدیدنیوتامل
برانگیز است .احسان علیخانی کار بلد است
مانند مهران مدیری خالق و دوست داشتنی
اســت ولــی هر دو بدخواه زیــاد دارنــد که از
حسادت چوب الی چرخ شان می گذارند!
••لطفابراساسآماررسمیومستنداعالمکنید
چند درصد از ایرانی ها تا قبل از مرگ هواپیما
سواریراتجربهمیکنند؟
••پدربزرگممیگویددرطولعمرشفقطیک
بار هندوانه کیلویی  25000ریالی خورده
است!
••این جانب در بهمن سال  96به پیش خرید
خودرویهیوندایالنترامونتاژداخلباقیمت
قطعی  147میلیون اقــدام کردم و مبلغ 70
میلیون تومان نیز به شرکت کرمان موتور واریز
کردم.هماکنوندرزمانتحویلشرکتکرمان
موتور به جای تحویل خــودرو ،به جایگزینی
خودرو با انواع خودروی چینی آن هم با قیمت
بسیار گزاف اقدام کرده که باعث تحمیل ضرر
بسیارزیادشدهاست.خواهشمندماینمسئله
راپیگیریکنیدوباعثاحقاقحقتعدادزیادی
ازمردمشریفکشورمانشوید.
••از شهرداری مشهد تقاضا می شود به منطقه
پنجم گاز ،مسلم شمالی یک سری بزند مدتی
است که اومدن برای هواگیری اگو ،که وقتی
سرپوش ها رو باز کردند کلی حشرات از قبیل
سوسکو...بهخانههایمانواردشد.اگراین
وضعیت به همین منوال بگذره دچار بیماری
هایواگیرداروخطرناکمیشیم.لطفابهفکر
سالمت مردم باشید و این موضوع رو پیگیری
کنید.
••بعضی از نمایندگان مجلس همه مشکالت
کشور و مردم را حل کردند فقط مانده بروند
دیــدن فوتبال جــام جهانی .مگه میشه مگه
داریم!
•• مدت ها بود که روزنامه شما هر روز صفحه
ای یا نیم صفحه ای را به کارها و خلقیات آقای
ترامپاختصاصمیداد.منکهداشتحالمبه
هممیخوردچهخبرهمگهباایناخبارمشکلی
از مشکالت ما حل شد؟ باالخره امروز دیدم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دستازسرشبرداشتید.مبارکه!
••درصفحهدخلوخرجلطفابگیدگوشییک
میلیونیچیبخرم؟
••دعای روز آخر ماه مبارک رمضان خدایا!
آن عــده از مسئوالنی که با بی کفایتی و
سوءمدیریت خود باعث شده اند مردم را از
نظر معیشتی و اقتصادی به زحمت بیندازند
و حاضر به کناره گیری هم نیستند و مردم
هم مجبور به تحمل شان هستند به آنان
تخصص مدیریت و توانایی خدمت به مردم
عنایت بفرما .آمین!
••دلواپسونگرانقیمتهندوانهنباشیدچون
به زودی هندوانه تایباد می رسد هم ارزان هم
بهشرطچاقو!
•• 10تا  40درصد افزایش شهریه مهد واقعا
زیاده .همه خانم ها کارمند دولتی نیستند که
افزایش حقوق داشته باشند .تازه مهد از اول
سالتاپایانشبهعناوینمختلفازوالدینپول
میگیره!
••آقایحریرچیسخنگویادارهبهداشتچرا
دفترچه بیمه سالمت با سه ورق استفاده برای
تمدید کل دفتر تعویض می شــود؟! بعد می
گوییدکاغذنداریم!
••آقـــای الریــجــانــی شما رفتید بــه مجلس
مشکالت مردم را حل کنید یا به امنیت کشور
لطمهبزنید؟!
••کــاش نمایندگان مجلس قبل از تصویب
قراردادهاییمثل FATFآنرامطالعهکنند.
••واقعا باعث تاسف است وقتی نماینده مردم
که رئیس کمیسیون صنایع است در جلسه
ای که برای رسیدگی به گرانی های اخیر به
ویژه خودرو تشکیل شده بود با صراحت کامل
خبرنگاران را بیرون می کند! خروجی این
جلسههمهمانشدکهوزیرصنعتومعاونانش
بی اعتنا به سواالت خبرنگاران هنگام خروج
پاسخیندادند.
••سالم مسئوالن محترم چرا نانوایی هایی که
آردآزاددارندنانشانمرغوباستولینانوایی
هاییکهآرددولتیمیگیرندنانخمیرتحویل
میدهند؟شمارابهخدارسیدگیکنید.
••برنج پاکستانی  60هــزار تومان شده 80
هزار تومان که خود شما در روزنامه اعالم می
کنیدآنوقتآقاینوبختمیگویندتورمپایین
است .چند میلیارد دادیم برای اقالم اساسی.

نمابر05137009129 :

بنده خدا کجایی؟! شما حتما در ایران زندگی
نمیکنی!
••دولت می گوید که اگر مردم از مترو و وسایل
نقلیه عمومی استفاده کنند ترافیک ،شلوغی
و آلودگی نخواهیم داشت ولی نمی گویند که
هر روز کرایه مترو و اتوبوس را گران می کنند
و در عرض چند سال از  200تومان به 500
تومان و هزار تومان نقدی افزایش یافته پس
چطور مردم از این طرح ها حمایت کنند حاال
ببین چه سودی برایشان دارد که هرایستگاه
یک نفر برای کنترل کرایه گذاشته اند! واقعا
چهخبراست؟
••تیتر یک امــروز نه در شان خراسان بود نه
کارمندان.مگراینافزایشحقوقچقدراست
که تیتر بزرگ می زنید؟ چرا زمانی که سکه در
عرضیکشب 750هزارتومانگرانمیشود
خبرشراتیترنمیکنید؟
••ممنون از خبرهاتون خراسان .ان شــاءا...
مراکش رو می زنیم ،با پرتغال هم مساوی می
کنیم ،می ریم باال ،لطفا انــرژی مثبت بدید.
چیزیکهکمنمیشه!
••دولتمردان بارها به ویژه در جریان انتخابات
پارسال گفتند گذشت آن زمان که قیمت های
اجناس و کاال هر روز تغییر می کرد ،پس چرا
االنکسیپاسخگونیستبااینوضعیت؟!
•• اتفاقاافتتاحیهبازیجالبیه.شمانظرتروبه
نمایندگیرادیوورزشتحمیلنکن!
••مخاطبیازگرانیهندوانهگالیهکردهوگفته
کی بــاورش می شه؟ این حقیر در جواب این
دوست می گویم :من باور می کنم .هیچ چیز
عجیبومحالنیست!
••از منتقدان برجام که هر روز در روزنامه های
شانمطلبمیزنندیکسوالدارم:اگربرجام
نبودوضعکشورباتحریمهایبیشتروشدیدتر
بهترمیشدیابدتر؟
••چرا مردم نباید جایی داشته باشند تا حرف
دلشان را بزنند؟ همه که نباید موافق سیاست
های دولت باشند باید بتوانند اعتراض کنند
تا از دیدن دورهمی و شنیدن سخنان شان از
زبان یک برنامه سرگرم کننده یا جناب رفیع یا
رشیدپوراینقدرذوقنکنند!
••چــرا قبض هــای تلفن همراه اول دایمی و
خطوطایرانسلدایمیبینمشترکانبهتازگی
توزیعنمیشود؟

CMYK

