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ارز  ،4200حذف
یا جایگزینی یا اصالح؟!
این روزها زمزمه حذف ارز  4200تومانی جدیتر
شده است و در عمل برخی کاالهای مشمول ارز
 4200در حال حذف از فهرست تخصیصی این
ارز هستند .تردیدی نیست که اعالم نرخ 4200
تومان برای ارز و وعده اختصاص ارز با این نرخ به
همهنیازهاوکاالهاتصمیمیکامالشکستخورده
بود و در عمل هم دولت مجبور به تجدیدنظر در آن
شد و با راه اندازی سامانه نیما و سپس به رسمیت
شناختن واقعیت تلخ بازار آزاد ارز و مداخله در آن
برایمدیریتنرخهاینجومیارز،سیاستارزیرا
تغییر داد .با این حال ارز 4200نه برای همه نیازها
و کاالها که برای  25قلم کاالی اساسی باقی ماند.
این اتفاق البته باز هم کمک چندانی به مهار قیمت
کاالهایاساسینکردودرعملقیمتموادخوراکی
کهوارداتآنهایاتولیدمواداولیهشانباارز4200
انجاممیشود،باتورمیباالترازتورممتوسطکاالها
مواجه شد .چنان که براساس گزارش مرکز آمار،
تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در فروردین امسال
نسبت به فروردین سال گذشته به  85.3درصد
رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه کل کاالها و
خدمات که 51.4درصد بود ،تفاوت چشمگیری را

نشان می دهد .این آمار نشان می دهد که یارانه ای
که دولت در قالب ارز ارزان تر از نرخ بازار به کاالهای
اساسیداده،درعملبهشکستانجامیدهاست.این
ناکارآمدیفارغازرانتگستردهایاستکهواردات
با ارز  4200و توزیع و فروش کاال به نرخ ارز آزاد در
اقتصاد ایران ایجاد کرده است .تردیدی نیست که
خوددولتیهاهمبهاینمشکلاذعاندارندوبرخی
مقاماتدولتازجملهرئیسکلبانکمرکزیووزیر
اقتصاددرهفتههایاخیربهناکارآمدیاینسیاست
اذعانداشتهاند.بااینحال،مشکلبرسرسیاست
جایگزیناست.دربارهسیاستجایگزینارز4200
توجهبهچندنکتهضروریاست:
 -1مهم ترین معضل بر سر سیاست گــذاری در
اقتصاد ای ــران ،اشتباه بــزرگ سیاست گــذاری
واحــد بــرای همه بخش هاست .به عبارت دیگر
همواره صحبت بر سر ایــن اســت که اختصاص
ارز  4200تومان خوب است یا بد؟ در حالی که
مسئلهمیتوانددربارهبرخیکاالهاتفاوتداشته
باشد .اساس مشکل توزیع ارز  ،4200این بوده
و هست که شبکه توزیع ،به دلیل گسترده بودن و
خاصیتمویرگیوپهنایوسیعجغرافیایی،قابل
رصد نیست و این کاالها در مقایسه با کاالی گران
مشابه ،به سمت قیمت باالتر میل می کند .حال
اگرکاالییباتعدادواردکنندهمحدودوبازارمصرف
محدود مواجه باشد ،این مشکل قابل حل است.
به عنوان مثال در ماجرای کاغذ روزنامه که زمزمه
حذف ارز  4200برای آن موجب افزایش قیمت
شده است ،ما با تعداد محدودی وارد کننده و چند
مصرف کننده عمده مواجه ایم که زنجیره توزیع را
رصدپذیر می سازد .بنابراین تداوم اختصاص ارز
 4200برای کاالهایی که بازار مصرف محدود و
قابلنظارت دارد،امکانپذیراست.

 -2اشکال مهمی که در روند حذف ارز 4200در
حال وقوع است ،سبقت حذف بر ایجاد جایگزین
است.بهعبارتدقیقترقراربودبهجایاختصاص
ارز  ،4200حمایت به شکل کاالیی یا نقدی از
خانوارها صورت گیرد ولی در عمل فرایند حذف
ارز 4200بهصورترسمیبرایکاالهایاساسی
نظیرگوشتقرمز،کره،حبوباتوچایوبهصورت
غیررسمیبرایکاغذدرحالانجاماستدرحالی
کهسامانهایکهبهعنوانیکیازجایگزینهایارز
 4200قراراستتوزیعکاالهایاساسیبراساس
کد ملی سرپرست خانوار و کاالبرگ الکترونیکی
را انجام دهد ،همچنان در مرحله آزمایشی و اما و
اگر و سکوت خبری نسبی به سر می برد .بنابراین
ضروریاستکهحذفارز 4200بهقطعیشدن
جایگزینمطمئنآنمنوطشود.
 -3دربــاره جایگزین ارز  ،4200گزینه هایی
مطرح شده اما مشکل این جاست که مفاهمه ای
کارشناسی و گفت و گویی نقادانه بین مجریان و
کارشناسان در این باره شکل نگرفته است .توزیع
نقدی مابه التفاوت ارز  4200و ارز به نرخ نیما،
اختصاص کاال در قالب کاالکارت و تداوم توزیع
کاالباارز 4200باایجادشبکهتوزیعمطمئن،سه
گزینه پیش روست که باید درباره آن به طور جدی
بحث ونقاطقوتوضعفهرکدامازگزینههابرآورد
شودتابهگزینهبهینهبرسیم.
در مجموع به نظر می رسد که سیاست حذف ارز
 4200و جایگزینی آن ،سیاستی است که باید
دنبال شود ولی با این مالحظه که حذف قطعی
و  100درصدی این ارز برای همه مصارف شاید
امکان پذیر نباشد و مهم تر از آن ضروری است،
جایگزین مطمئن ارز  ،4200مشخص شود
بایدبه سراغ حذف آن برویم.

تأکید فرماندهان ارتش و سپاه بر همدلی و اتحاد بیشتر
در پی انتصاب سردار سرلشکر حسین سالمی به فرماندهی کل سپاه که با
حکم فرماندهی معظم کل قوا صورت گرفت ،عصر روز گذشته امیر سرلشکر
موسوی ،فرمانده کل ارتش با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با وی دیدار
و گفت و گو کرد .به گزارش ایسنا ،سرلشکر سالمی در این دیدار با بیان این که
افق همکاری و همدلی ارتش و سپاه به دلیل داشتن درک یکسان از مخاطرات
و تهدیدات بسیار روشن است ،افزود :این وحدت و همدلی روز به روز گسترش

خواهد یافت و ما متحدتر ،منسجم تر و نیرومند تر از گذشته برای دفاع از ملت
بزرگ ایران با یکدیگر حرکت خواهیم کرد .در این دیدار فرمانده کل ارتش نیز
گفت  :بنا بر تدبیر فرماندهی معظم کل قوا که نباید به وضعیت فعلی راضی بود
بسیار امیدواریم که این همدلی ،هم افزایی و وحدت بین ارتش و سپاه در دوران
فرماندهیسردارسالمیقدرتبیشتریبگیردتا بتوانیمهرچهسریع تراهداف
واالی انقالب اسالمی را محقق کنیم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چندسالاستکهبانکقوامینسپردههای
ماراکهازتوسفرزانگانگرفتهپسنمیدهد.
مسؤالن یا نمی توانند یا نمی خواهند کاری
کنند.مابایدچهکارکنیم؟
•• قابل توجه اعضای شــورای شهر! چرا باید
دولتمردانازشماحسابببرند؟ شما کهفقط
ازمردمپولمیگیرید ،نمونهآنالیت.
•• بابت بیمه کــارگــران ساختمان بــرای سه
نفرماهیانه نودوشش تومان می دادم وهیچ
وقت نتوانستم از خدمات درمانی استفاده
کنم.حاالوبااینشرایطدرفروردینمبلغصدو
پنجاهوسهتومانبابتقبضبیمهدادهام.بااین
همهبیکاریعلتاینگرانیچیست؟
••خرما کیلویی  30هــزار تومان! نهادهای
نظارتیخوابند؟!
••چرا کسی روی قیمت امالک نظارت نمی
کنه؟واقعاچقدرمیخوادگرونبشه؟!
•• تمام وقت وانرژی مردم صرف قیمت مرغ و
گوشتوپیازوگوجهشده.یعنیدقیقابرگشتیم
بهقاعدههرممازلوکهحداقلنیازهایزیستی
جزو اولین و مهم ترین خواسته ها شده .واقعا
جای تاسف است برای همه به ویژه مدیران و
مسئوالندولت!
••چرا دولت فکر اساسی برای اشتغال جوانان
نمی کنه؟!باید شرایط استخدام شرکت ها رو
عوض کنند که دقیقا شده هفت خان رستم،
بندهباوجودداشتنیهبچهوخونهاجارهاییک
ماه تمام دنبال پیدا کردن کار هستم؛صاحب
خونه هم به فکر افزایش اجاره هست و خودم
با این شرایط گرانی و بیکاری شرمنده زن و
بچهامشدم.
••وقتی که با سرعت می روید و برای خرید از
دو خودرو ساز بی تعهد ثبت نام می کنید ،آن
هاهمهرچقدرمیخواهندآنخودروهایغیر
استانداردشان را به قیمت های غیرمنطقی به

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مردم می فروشند .پس دیگر به جایی شکایت
نکنید که چرا خودرو را به ما تحویل نمی دهند
یا چرا به قیمت روز با ما حساب می کنند؟ از
خودتان بپرسید که چرا با مردم یکی نیستید و
بهسرعت ثبتنامکردید؟
••در سایت پلیس راهــور بــرای خــودروی من
جریمه به تاریخ  13فروردین در مشهد ثبت
شده ،در حالی که آن روز خودروی من نیشابور
بوده!!بایدبهکجااعتراضکنم؟
•• به عنوان یک بازنشسته فرهنگی خطاب به
مسئوالندولتی ،ازخواببیداربشید.جوانان
تحصیل کــرده دارن پیر و فــرســوده میشن.
کاری برای اشتغال شون انجام بدید .باجلسه
وهمایشوسخنرانیعمرشونروهدرندید.
•• تو را به خدا به نمایندگان و دولتمردان بگید
وقتی تعرفه ای را می خوان افزایش بدن به دور
و بر خودشان نگاه نکنن ،چون اطرافیان شان
پولدارند .بیایند به وضعیت زندگی کارگران
نگاهیبکنندکهنانشبندارن .بعدباوجدان
و نگاه به مــرگ ،رای به افزایش بــدن ببینم
میتوانندبیتفاوتباشند.
••ما سهامداران پردیسبان با این حکم صادر
شده چگونه می توانیم سرمایه مان را وصول
کنیم؟لطفا اطــاع رسانی کنید .با تشکر از
روزنامهخراسانسنگصبورمردم.
•• در این اوضاع خراب اقتصادی مدرسه پسرم
30تومانگرفتنبرایاردو.مدرسهدخترم۲۵
تومان گرفتن برای روز معلم .باز امر کردن 50
توماندیگربیارینبرایجشنفارغالتحصیلی
دورهاول.خداخیلیخیربدهبهکسانیکهاین
خرجهارومیتراشن!
•• همه چیز را به حساب دولــت و حاکمیت
ننویسید وقتی یک فروشنده معمولی احتکار
و گران فروشی می کند ،نمی شود که روی سر
همهماموربگذارند.بهتراستیکعزمبابرنامه

نمابر05137009129 :

براینجاتپولملیبشود.
•• دبیرمحترمانجمنخرمارسمااعالمکردکه
بهخاطرواسطهگریها،قیمتخرماششبرابر
قیمتواقعیاست!ازآنجاییکهدرآستانهماه
مبارکرمضانخرماجزوموادغذاییپرمصرف
به شمار می رود تقاضای رسیدگی عاجل
به این موضوع را داریــم .بدیهی است تنظیم
قیمت خرما فقط توسط این انجمن قابل حل
وفصلاست.
••من وقتی که در صف نانوایی می ایستم و
شاطرنانوااعالممیکند،شلوغنکنید،بههمه
نان می رسه ،ناخودآگاه تنم می لرزه و استرس
به من وارد میشه.چون یاد صحبت های آقای
جهانگیریوروحانیدرمناظرههایانتخاباتی
میفتموبرایاینکهشبگرسنهنخوابمسریع
خود را به یک نانوایی دیگر می رسانم .این
جوریخیالمراحتتره!
••سامانه  3060که درب ــاره حمایت از تیم
والیبالاستچندسالیهستازماشارژکسر
میکندوقراربودهرهفتهقرعهکشیکندولی
تا به حال هیچ قرعه کشی نداشته .جالبه که
پشتیبانیآنهمپاسخگونیست.
••وزیــر صمت اعــام کرد که خــودروســازان تا
خودروهای ثبت نامی را تحویل نداده اند حق
ثبت نام مجدد ندارند اما ایران خودرو از دیروز
شروعکردهبهثبتنام!انگارنهانگار!
••هرسالدرآستانهماهمبارکرمضاناینهمه
حرصوجنبوجوشبابتخریدوفروشارزاق
و کاالها برای چیست؟ خوب است این ماه ،ماه
نخوردناستنهماهخوردن!
•• به عنوان یک مشترک روز نامه خراسان از
کسانی که سحر گاهان در هوای سرد وگرم با
موتور اقدام به پخش روزنامه می کنند بسیار
متشکرم .خواستم بــا ایــن پیام از ایــن قشر
فراموششدهقدردانیکردهباشم.

