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خوش بینی به 98؛ روی دیگر سکه
مصائب اقتصادی 97

اقتصاد کشور ،سال  97را با انبوهی از تالطمات
در بازارها ،بسیاری از تصمیم های نادرست در
سطح سیاست گــذاری و وضعیتی سخت برای
مــردم پشت سر گذاشت .در این شرایط تحلیل
های متعددی دربــاره وضعیت اقتصاد کشور در
سال  98وجــود دارد و اصــوال از مناظر مختلفی
می توان به این موضوع نگریست .برخی با تحلیل
متغیرهای اقتصادی ،شرایط سیاسی ،تحوالت
تحریمی و روندهای بین المللی به ترسیم چشم
انــداز اقتصاد می پردازند و از این رهگذر ،پیش
بینی ها و توصیه هایی نیز ارائه می دهند .طبیعتا
وابستهبهچهارچوبدرنظرگفتهشدهبرایتحلیل
و همچنین چگونگی وزن دهــی به متغیرهای
مختلف ،پیش بینی ها و توصیه های سیاستی
بسیار متفاوت است؛ برخی همه وقایع را از مسیر
بــازار نفت ،قدرت تحریمی آمریکا و توان تحریم
گریزیایرانواثراتآنبربازارارزتحلیلمیکنند
وبرخیبهطورکلیعینکسیاسیدارندوهرگونه
تحولاقتصادیرابهسطحیازمذاکراتسیاسی
وتحوالتبینالمللیگرهمیزنند.
بااینحالدریادداشتکوتاهپیشرو،تالشداریم
ازمنظریدیگربهرصدتحوالتوچشماندازپیش
رو بپردازیم؛ آن هم توجه به این واقعیت است که
در یک اقتصاد معمولی ،همه چیز بر اساس بده
بستان ( )trade offاست و از دست رفتن یک
موقعیتیاشاخصخوب،بهمعنیایجادامتیازاتی
(به صورت بالفعل یا بالقوه) در حوزه دیگر است.
به بیان دیگر ،اصوال سیاه و سپید نداریم و جهش
هر شاخص و حرکت آن به سمت مقادیر غیرقابل
قبول و هزینه زا ،باعث ایجاد مزیت یا فرصت در

بخشی دیگر است .بنابراین اتفاقات سخت سال
 97به خودی خود ،مزیت ها و فرصت هایی ایجاد
کرده است که می تواند چشم اندازی روشن برای
سال  98ایجاد کند .قبل از اشاره به برخی از این
موارد ،الزم است دو تبصره ذکر شود :اول این که
اقتصاد در شرایط نامتعارف نیست (مثل شرایط
ابرتورمموجوددرونزوئالیاناآرامیهایامنیتیدر
برخیکشورهایآفریقایی).واضحاستکهاقتصاد
کشورباوجودهمهمصائببهچنینشرایطی،حتی
نزدیک هم نیست .دوم این که بسیاری از مزیت
های ایجاد شده ،به صورت بالقوه است (به بیان
دیگرفرصتاستونهیکمزیتنقد)وبهرهبرداری
ازآننیازمندتدبیر.
با این نگاه ،می تــوان از بند برخی تحلیل های
سراسر مایوس کننده گریخت .مزیت دیگر این
زاویهدیدبهمسائلایناستکهبیاعتباریبرخی
تحلیل های کل نگرانه و همچنین نگاه های تک
بعدی به اقتصاد به راحتی مشخص و البته فرصت
های پیش رو برای اصالح و پیشرفت روشن می
شود.
به عنوان مثال بدترین اتفاق سال  97را در نظر
بگیریم .جهش حدود سه برابری نرخ ارز در کنار
مصیبت هایی که ایجاد کرد ،اکنون فرصت ها و
مزیت هایی نیز پدید آورده است .از جمله این که
دولتمردانفهمیدهاندکلیدکنترلبازارارز،توجه
بهشریانهایارزیدرکشورهایمنطقه(بهبیان
دیگر،تغییرهابارزیکشور)استوجستوجوی
راهکار ،صرفا در اروپا ،یک راهکار نامتوازن و یک
سویه است .مقایسه کیفیت تحرکات و تعامالت
سیاسی و اقتصادی و مقصد اعــزام هیئت های
سیاسی-اقتصادی در زمستان  96و زمستان
 97به خوبی این موضوع را نشان می دهد .فارغ
از اثری که این تحرکات جدید در کنترل بازار ارز و
تضعیفاثرتحریمهاخواهدداشت،فرصتبزرگی
برایگسترشتعامالتبابازار 300میلیوننفری
منطقه ایجاد خواهد شد که نه تنها برای کنترل
وضعیتاقتصادیکشور،بلکهبرایبهبودمعنادار
شرایطکافیاست.
ازمنظردیگر،جهشنرخارزیکفرصتاقتصادی

قابلتوجهبرایبرخیبخشهایاقتصادیایجاد
کردهاست.همهمیدانیمکهرشدنرخارز(کاهش
ارزش پول ملی) به معنی افزایش قدرت رقابت
اقتصادی هر کشور در سطح بین المللی است و
حتی برخی کشورها مثل چین به عمد ارزش پول
خود را پایین نگه می دارند تا توان صادراتی خود
راحفظکنند.اگرچهاینموضوعبهمعنیافزایش
هزینه تمام شده واردات و افزایش تورم نیز هست
اما بحث بر سر همین بده-بستان است .واقعیت
این است که برخی صنایع صادراتی و فعاالن این
حوزهها،ازجهشنرخارزسودقابلتوجهیکسب
کردهوزنجیرهایازکسبوکارهارارونقدادهاند؛
اینموضوعدربرخیکاالهایصادراتیکشاورزی
مثل کشمش و پسته به وضوح قابل ردیابی است.
اگرچه به خاطر برخی سیاست های غلط دولت و
همچنین ساختار اقتصاد کشور ،کفه هزینه های
تورمی بر مزیت های صادراتی می چربد اما بحث
این است حاال که آن هزینه ها را داده ایم ،زمینه را
برایاستفادهازفرصتهایپیشرونیزمهیاکنیم.
فهرست مزیت ها یا فرصت های ایجادشده بر اثر
تحوالت عمدتا سخت و آزاردهنده سال  97کم
نیست .به اعتقاد نگارنده ،بر اثر تحوالت سال97
و وقوع و مالحظه انبوه رانت ها و فسادها و قاچاق
های ایجاد شده از قیمت گذاری های نادقیق در
حوزه ارز و انرژی ،بهترین شرایط (از منظر درک
و همراهی افکار عمومی) برای اصالح وضعیت
ناکارا،غیرعادالنهومخربتوزیعیارانههایانرژی،
تخصیص ارز و در نهایت اصالح ساختار بودجه
ای فراهم شده است .تحوالت  97بیماری های
مزمناقتصادکشورراچنانآشکارودرکعمومی
دربارهآنهاایجادکردهاستکهکارسیاستگذار
برای جراحی و اصالح به مراتب کمتر و راحت تر از
قبل است .به این فهرست می توان فرصت های
ایجادشدهبرایتوسعهوتقویتبرخیصنایعمزیت
دار داخلی و بهره برداری از فرصت های صادراتی
ناشیازرشدنرخارزدراینمسیرراافزود؛مسیری
که در کنار افزایش تعامالت منطقه ای ،به تنهایی
میتواندحجمقابلتوجهیازمعضالتبیکاریو
همچنینرکودراحلکند.

دعوت نماینده ولی فقیه ،تولیت آستان قدس و استاندار از مردم برای دیدار یار
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد ،تولیت آستان
قدس رضوی و استاندار خراسان رضوی با صدور پیامی مشترک از زائران
و مجاوران حرم مطهر رضوی برای حضور در مراسم سخنرانی رهبر معظم
انقالب که در نخستین روز سال  98در حرم مطهر رضوی برگزار میشود،
دعوت کردند.
به گزارش فارس ،متن پیام مشترک آیت ا ...سید احمد علم الهدی،
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی و علیرضا رزم حسینی
بدین شرح است" :اکنون که به فضل الهی و بهبرکت وجود مرقد شریف
حضرت رضــا(ع) آغــاز سال جدید را در جــوار بارگاه منور رضــوی آغاز
میکنیم ،همجواری فصل بهار مجاورت و زیــارت حرم ثامن الحجج،

علی ابن موسی الرضا و دیدار با ولی امر مسلمین جهان حضرت آیتا...
العظمی امام خامنهای که سرچشمهای برای تبدیل حالمان به احسن
الحال و استفاده از کالم مدبرانه معظم له میدانیم.
به همین جهت و میمنت از همه زائران و مجاوران عزیز دعوت میکنیم در
نخستین روز بهار جهت استفاده از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب
در حرم مطهر حضور یابند تا با تالش و همدلی در جهت شکوفایی نظام
مقدس جمهوری اسالمی گام برداریم".
مراسم سخنرانی رهبر معظم انقالب پنج شنبه اول فروردین ماه سال
 1398ساعت  15در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار
میشود.

امامی کاشانی :در مقابل امکانات حداکثری دشمن،ما هم باید
ازامکانات حداکثری خود استفاده کنیم

خطیب جمعه تهران گفت :وقتی قرار است دشمن از امکانات حداکثری
استفاده کند و با تحریمها بر ایــران فشار بیاورد ما هم باید از امکانات
حداکثری خود استفاده کنیم .یعنی ما هم باید درست فکر کنیم و راههای
صحیحراانتخابکنیم .بهگزارشخراسان ،آیت ا...محمدامامیکاشانی
در خطبه های نمازجمعه دیروز تهران افزود :مشکالت اقتصادی کشور
باید در داخل و با استفاده از ظرفیتهای تولیدی صورت گرفته در ایران
حل شود.این یعنی ما در داخل به تولید اهمیت دهیم ،مواظبت کنیم
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دزدی نکنند ،احتکار نکنند و گران فروشی نکنند .وی با اشاره به حضور
گسترده مردم در راهپیمایی  22بهمن گفت :دشمنان اسالم که همواره
کور هستند هیچ گاه نور  22بهمن و حضور انبوه مردم در خیابانها را
نمیبینند .وی افزود :جمهوری اسالمی گلوی رئیس جمهور آمریکا را
گرفته و به دیوار فشار داده است و دنیا این را قبول دارد که ایران آمریکا را
در عراق و سوریه به زمین زد .این کار خداست ولی تکلیف ما در ساختن
کشور چیست؟

ایرنا-محمدجوادظریفدرحسابکاربریخوددرتوئیتردرواکنشبهکشتارمسلماناندرمسجدیدرنیوزیلندنوشت:بیمجازاتبودنترویجنژادپرستیدربه
اصطالحدموکراسیهایغربیبهاینمیانجامدکهدرفلسطین ،مزدوراناسرائیلیباورودبهمسجدبهمسلماناناهانتمیکنندودرنیوزیلند،تروریستهاکشتار
 49نمازگزاررابهصورتزندهپخشمیکنند.وزیرامورخارجهافزود:تزویرودوروییغربیهادرحمایتازاسالمهراسیبهنامآزادیبیانبایدمتوقفشود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• سال تمام شد .قرار بود سه مرحله سبد کاال
بدهند.پسچیشد؟
•• علومپزشکیمشهدحقوحقوقواقعیروفقط
به پزشکان پرداخت می کند و بقیه برایش مهم
نیست! مخصوصا بیمارستان قائم که به پرسنل
زحمتکشتوجهنمیکنه.االنچندماههمعوقه
قاصدک یاهمون کارانه و حق لباس رونــداده
اند کسی هم عین خیالش نیست! بااین اوضاع
تورم امسال کمک بهیارها و بقیه خدمه که در
آن بیمارستان شلوغ کار می کنند الاقل برای
دلگرمیشانحقبندههایخداروبپردازید.
•• مگر تعیین حقوق ودستمزد کــارگــر بینوا
چقدر کار دارد که این همه جلسه پشت جلسه
می گذارند آخرش هم به نتیجه نمی رسند و باز
همونپیمانکارپیروزمیداناست؟
•• چرا هر سال نظر دولت در شــورای عالی کار
درباره حقوق کارگران ،به نظر نماینده کارفرما
نزدیک تر است؟ آیا دولت فقط حامی سرمایه
داراست؟
•• چه سیاستی در تنظیم اخبار و تحریریه صدا
وسیماستکههرگونهپرداختحقوقومطالبات
فرهنگیان را در بوق وکرنا می کند؟ آیا پرداخت
حقوق کارکنان صدا وسیما،بانک ها و سایرنهاد
ها و وزارتخانه ها و ادارات نیز اعالم می شود؟
مگر پرداخت حقوق ما ،صدقه و انفاق محسوب
میشود؟
•• برگه های دفترچه بیمه رو به  12تا رسوندند
و زیــر ســه مــاه اگــر تمام شــود باید جــواب پس
بدی! مریض رو اول پیش پزشک عمومی بردم
و بستریکردم.دراورژانسدارودادهسونوگرافی
و آزمایش نوشته بعدش به جراح معرفی کرده
جراحعمومینتایجآزمایشهاروکهدیدهبهفوق
تخصص ارجاع داده یعنی سر یک هفته برگه ها
تموم شده باز باید دنبال گرفتن دفترچه باشی و
مریضداریکنیرئیسادارهبیمهسالمتمیگه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

چندباردکتررفتیدکهزودتمومشده؟آخه بااین
گرونیومشکالتکدومآدمعاقلیبیدلیلدکتر
میرهکهچنینچیزیمیگویند؟!
•• درحالیکهکمترازیکهفتهبهعیدنوروزمانده
استدرعملیهماهنگمرغداریهاازعرضهمرغ
بهبازارخودداریمیکنندبهنحویکهچهارشنبه
دربازاراستقاللمرغیبرایفروشوجودنداشت.
•• آقــای وزیــر جهاد کــشــاورزی! مــردم زیــر بار
گرانی مرغ وگوشت که توسط یه عده سودجو
ایجادشده ،کمرشان شکسته اون وقت شما به
عنوانوزیرازآنتولیدکنندهوداللو...خواهش
میکنید؟دربرابراینافرادبایدازجایگاهقدرت
صحبتکنیدنهضعف!
•• ای کاش دولت یه بسته حمایتی ویژه عید با
اقالم(آجیل،میوه،شیرینی)رواعالمکنهتامردم
ازاینبابتنگرانینداشتهباشند.
•• از صداقت «حرف مردم» کمال تشکر رو دارم
که سعی داره انتقادات ما رو به گوش مسئوالن
برسونه.
•• اگــه مــردم شــده چندماه خودروومسکن و
کاالهای اساسی رانخرند خودشان مجبورند
ارزان کنند .چون اکثرگرانی هادست دالالن
گرگصفتاست.
•• تعدادکثیریاز نیروهایبهداشتطرحتحول
سالمت به امید بهتر شدن شرایط بهداشتی
جذب شدند .اما اکنون با واریز نشدن به موقع
حقوق ،بی انگیزگی در جمع آن ها موج می زند.
روز  ۲۲اسفند هنوز حقوق و مزایای بهمن به
نیروهایبهداشتمشهدپرداختنشدهودریافت
حقوق بر مبنای تعداد ارائه خدمت از بهمن ماه
عقبلیدردستورکارقرارگرفتهاست
بدوناطال 
کهطبققانونکارتخلفمحسوبمیشود.
•• چه طــور دراخــبــار از فــراوانــی گوشت ومرغ
صحبتمیشودامادربازارخبرینیست؟
•• دربارهمتنجنابشجاعییکیازگلوگاههای

نمابر05137009129 :

فساددرنظامقضاییهمینموسسههایحقوقی
استکهمردمراچپاولمیکنند.برایواردشدن
به موضوع حاضرم حضوری با خبرنگار محترم
دیدارکنمومستنداتمراارائهدهم.
•• غذادادندوطلبهمشهدیجوانبهنیازمندان
حاشیهشهرحتیدرهفتهیکروزبسیارزیباست
و باید کسانی که هر سال به سفرهای خارجی
می روند یاد بگیرند که گاهی به دور و بر خود هم
نگاهیبیندازند!
•• مطلب آقای ادیب در ستون آن سوی سیاست
درســت ،به جا و منطقی اســت .حرف دل ما را
گفتند ولی متاسفانه کسانی که با رای مردم هم
انتخاب می شوند بعضی هاشون تحت تاثیر جاه
ومقام،خودخواهومغرورمیشوند.
جوابیه بانک سپه
با توجه به درج مطلب درخواست بررسی از
جانب یکی از مشتریان بانک سپه در ستون
حرف مردم بابت دریافت کارمزد برای گرفتن
صورت حساب به استحضار می رساند:
کارمزد اخذ صورت حساب حضوری برای کلیه
حساب ها توسط مشتریان محترم بانک ها و
موسسات مالی وفق بند  -1-4-6و 2-4-6
بخشنامه مورخ  11مهرماه  95مدیریت محترم
کل نظارت بر بانک ها و موسسات مالی بانک
مرکزی به ازای هر صفحه  5هزار ریال تعیین و
به کلیه بانک ها و موسسات مالی دولتی و غیر
دولتیابالغشدهوالزماالجراست.ضمناحسب
بخشنامه مذکور کارمزد ارائــه صورت حساب
سال های گذشته نیز به ازای هر صفحه  6هزار
ریال قابل انجام خواهد بود .همچنین مشتریان
گرامی می توانند در صورت هرگونه ابهام در این
خصوص با شماره تلفن 05138440260
روابط عمومی مدیریت شعب بانک سپه استان
خراسانرضویتماسحاصلکنند.
مدیریت شعب منطقه خراسان رضوی


