اخبار

2
یادداشت روز
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

چه کسی مقصر رشد نقدینگی است؟
دو شب قبل همزمان در تلویزیون و فضای مجازی ،دو مقام
اقتصادی دولت ،بحثی را که پیشتر به صورت مناظره غیرمستقیم
دربــاره رشد نقدینگی و تورم مطرح کرده بودند ،مجدد ادامه
دادنــد .همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در تلویزیون در پاسخ
به پرسش مجری ادعای نوبخت را دربــاره طلب دولت از بانک
مرکزی ،شوخی توصیف کرد .همزمان نوبخت در کالب هاوس
در پاسخ به پرسشی در این باره ،استقراض دولت از بانک مرکزی
را بی اساس دانست .بدین ترتیب مناظره ای که پیشتر بین این دو
مقام دولتی درباره رشد نقدینگی شروع شده بود ،ادامه یافت ،اما
اصل ماجرا چیست؟
واضــح است که یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی که بر
متغیرهای مهم دیگر نظیر تورم اثرگذار است ،رشد نقدینگی
است .براساس اعالم چند روز قبل بانک مرکزی ،رشد نقدینگی
در سال گذشته  40.6درصد بود که باالترین رشد نقدینگی در
چهار دهه اخیر محسوب می شود .نرخ تورم نیز به باالترین سطوح
سال های اخیر بازگشته است .در این میان فهم عوامل موثر بر
رشد نقدینگی ضروری است .رئیس کل بانک مرکزی به عنوان
سکاندار نظام پولی و بانکی کشور معتقد است ،ریشه مشکل به
کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می گردد.
مهم ترین مصداق این استقراض را هم تامین  13میلیارد دالر ارز
 4200از ذخایر ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته می داند.
آمارهای رسمی و غیررسمی نیز نشان می دهد که طی دو سال
اخیر برای درآمد دولت از فروش نفت به مراتب کمتر از ساالنه
 8تا  10میلیارد دالر ارز  4200پرداختی به کاالهای اساسی
بوده است .در نتیجه دولت به سراغ ذخایر ارزی بانک مرکزی
رفته که در خارج از کشور بلوکه است .در شرایط معمول پس از
فروش ارز دولت به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن ،برای
جبران خلق پول ،بانک مرکزی با فروش ارز به وارد کنندگان و
متقاضیان ارز ،معادل ریالی توزیع شده را جمع می کند و اجازه
رشد نقدینگی را نمی دهد ،اما زمانی که ارز بلوکه شده و غیرقابل
دسترس تبدیل به ریال می شود ،امکان فروش آن ارز و جمع آوری
ریال وجود ندارد و نقدینگی افزایش می یابد.تا این جای کار،
مسئله از جهت فهم ماجرا و تبیین دالیل رشد نقدینگی و به تبع آن
افزایش تورم ،پیچیدگی خاصی ندارد ،اما مسئله به نظر می رسد
بهمقصریابیرشدنقدینگیبرمیگردد.درحقیقتبانکمرکزی
مقصر این رشد را کسری بودجه می داند و به این ترتیب توپ در
زمین سازمان برنامه است .واقعیت این است که نوبخت نیز این
آمار را به طور صریح رد نکرده است اما از طلب  1.2میلیارد دالری
دولت از بانک مرکزی بابت فروش فــراورده های نفتی سخن
میگوید .بحث این جاست که آیا نوبخت آن  13میلیارد دالر
بدهی دولت به بانک مرکزی را رد می کند؟ پاسخ روشن نیست!
این مسئله پرده دیگری از اختالفات داخل تیم اقتصادی دولت
را نشان می دهد .واقعیت این است که اقتصاد اجــزای به هم
پیوسته ای دارد که اداره بودجه بر متغیرهای پولی اثر می گذارد
و برعکس .در این میان تقابل و اختالف موجود نشان می دهد
که مسئله در دولت الینحل باقی مانده که اختالف به تریبونها
کشیده شده است .هم اکنون هفته ای  2تا  3بار جلسه ستاد
اقتصادی دولــت برگزار می شود و بعید است این دعــوا پشت
درهای بسته آن جلسات مطرح نشده باشد ،اما این که مسئله
جمع نشده است ،به این معناست که دولت در بعد اقتصادی
نه به منزله یک کل واحد بلکه به صورت جزایر جداگانه فعالیت
می کند .این مسئله نشان می دهد که به لحاظ ساختاری برای
هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باید فکری عاجل کرد .شاید
الزم باشد در دولت سیزدهم کاپیتان تیم اقتصادی مشخص و
رئیس جمهور موظف باشد یک تیم اقتصادی یک دست را انتخاب
کند نه بازیکنانی جدا از هم.
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درانتظاربازشدنآخرینگرههایبرجامی

خطیب زاده :آمریکا در چارچوب تعهدات خود ،بخش عمده ای از آن چه را ضروری می دانیم ،قبول کرده است
مذاکرات وین چند روزی است که به ایستگاه چهارم خود رسیده
و برخی ناظران بر این باورند؛ امکان این که آخرین ایستگاه پایانی
مذاکراتدرپایتختاتریشباشد،دورازذهننیست.اینامیدواری
بیناعضایحاضردرنشستنیزآشکارابهچشممیخورداماآنان
از وجود یک سری موانع در مسیر مذاکرات خبر می دهند که البته
دورازانتظارنیستدرآخرینلحظاتمشکلجدیدرمقابلتوافق
ایجادکند.مثال«سیدعباسعراقچی»رئیستیم مذاکراتهسته
ایکشورماندرپیوندبارفعتحریمهابهعنوانمهمترینگرهموجود
در گفت وگوها ،تاکید کرد «آمریکا با لغو بخش بزرگی از تحریم ها
علیه ایران موافقت کرده اما از نظر ایران این میزان کافی نیست».
وی پیشتر نیز دو تحریم «موضوعی» و «بخشی» را در کنار تحریم
های «خاص» قرار داد و گفت« :تحریم های موضوعی و بخشی
مثلتحریمبخشانرژیایرانکهشاملنفتوگازمیشودیاتحریم
صنعت خودرو ،تحریم مالی ،بانکی و بنادر ،بر اساس توافقاتی که
تا االن صورت گرفته است ،باید برداشته شود و توافق هم در این
زمینه وجود دارد ».در کنار تحریم های موضوعی و بخشی ،برخی
افراد و نهادها به صورت خاص تحریم شدهاند که مذاکرات درباره
این فهرست هنوز ادامه دارد ،اگرچه موافقت شده که بیشتر آن ها
از فهرست تحریمها خارج شوند .فهرست عریض و طویل ۱۵۰۰
موردیازتحریمهاکهدولتترامپدرچهارسالاخیرعلیهاشخاص
ونهادهایایرانوضعکردهاست،دراینگروهجامیگیرد.دولت
ترامپ با گنجاندن سپاه ذیل گروه های تروریستی و زدن برچسب

های تروریستی ،حقوق بشری و غیره بر مقامات و نهادهای ایران،
بر پیچیدگی تحریم ها افزود تا بایدن یا هر رئیس جمهور دیگری
به راحتی نتواند تحریم های هسته ای و غیرهسته ای را از یکدیگر
منفک کند و آمریکا را به برجام بازگرداند؛ گره ای که گویی تا
چهارمین دور مذاکرات هنوز باز نشده است .در یک دستهبندی
کلی ،گفته می شود در مذاکرات کنونی در حالی اروپایی ها با
همفکریوهدایتتیمآمریکاییمستقردرشهرمحلمذاکراتبر
ماندگاریکاتساپافشاریمیکنندکههیئتمذاکرهکنندهایرانی
همواره بر ضرورت لغو همه تحریمها بعد از اجرایی شدن برجام و
اجرای کامل توافق تاکید دارد .شاید بدین دلیل است که «سعید
خطیبزاده»سخنگویوزارتامورخارجهدرنشستدیروزخودبا
بیاناینکهآمریکادرچارچوبتعهداتخودبخشعمدهایازکاری
کهبایدانجامدهدوماهمآنراضروریمیدانیم،قبولکردهاست،
اظهار کرد :درخصوص آن بخشی که قبول نکرده اعالم کردهایم
همهمواردیکهدرفهرستایراناست،ازنظرماتحریمهاییاست
کهبرایازبینبردنبرجاموازبینبردنانتفاعایرانازبرجامبوده
است بنابراین فارغ از اینکه بخشی ،گروهی و بعضی از اشخاص و
برچسبهایمختلفباشد،نظرخودراقطعیگفتهایموهمچنان
باجدیتآنرادنبالمیکنیم .ویاضافهکرد:گزارشهادرتهران
بررسی و هر روز مواضع به تیم مذاکرهکننده اطالع داده میشود.
دستورالعملهاوتصمیمهاییکهدرتهرانتهیهوگرفتهمیشود،
چارچوبگفتوگوهایویناست.

تولیت آستان قدس در دیدار معاون مفتی اعظم سوریه:

گرفتاری های امت اسالم نتیجه فراموشی آموزههای قرآنی است

تولیتآستانقدسرضویگفت:متأسفانهبسیاریازآیاتوآموزه
های قرآن در میان مسلمانان فراموش شده و بسیاری از مشکالت
امت اسالمی نیز به واسطه همین غفلت از آمــوزه های قرآنی
است .به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین مروی
در دیدار شیخ عالءالدین زعتری معاون مفتی اعظم سوریه که در
حرم رضوی برگزار شد ،با بیان این که ساالنه زائران اهل سنت
بسیاری به حریم قدسی رضوی برای زیارت مشرف میشوند،
اظهارکرد :علمای بزرگ اهل سنت همواره در طول تاریخ برای
اهل بیت پیامبر(ص) احترامی عمیق قائل بودند و برای کسب
حاجات خود به زیارت مرقد شریف حضرات معصومین(ع) از
جملهحضرترضا(ع)مشرفمیشدند.ویبااشارهبهتوطئههاو
دسیسههایاستکباربرایایجاداختالفوتفرقهمیانمسلمانان،
تصریح کرد :استکبار ،دوستی و ارتباط میان فرق اسالمی را بر

نمیتابد زیرا میداند اگر مسلمانان متحد شوند قدرتی را ایجاد
خواهند کرد که در دنیا هیچ کس توان مقابله و ایستادگی در برابر
آن را نخواهد داشت .وی با بیان این که متأسفانه بسیاری از سران
کشورهای اسالمی دست نشانده مستکبران هستند ،به منابع
غنی کشورهای اسالمی اشاره و اظهار کرد :منابع و ذخایر عظیم
ت های
انرژی دنیا در اختیار امت اسالم است ،مسلمانان با ظرفی 
سترگی که در اختیار دارند میتوانند دنیا را مدیریت کنند اما
متأسفانه استکبار بر بسیاری از کشورهای اسالمی مسلط است.
وی داعش را محصول همکاری استکبار جهانی ،صهیونیسم و
ارتجاع منطقه دانست و افزود :یاد شهید گران قدر حاج قاسم
سلیمانی را گرامی میداریم و مقاومت دولت و ملت بزرگ سوریه
را میستاییم ،سوریه با مقاومتی که از خود نشان داد برای ملت
های آزاده خصوصا جهان عرب یک الگو و اسوه شد.

واکنش وزارت خارجه به حوادث مقابل کنسولگری ایران در کربال
خطیب زاده :دولت عراق به وظایف خود در صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران عمل کند
یک شنبه شب گذشته عــدهای با تجمع در برابر کنسولگری
ایران در کربال اقدام به آتش زدن الستیک در مقابل ساختمان
کنسولگری کردند و در نهایت با دخالت نیروهای امنیتی ،تجمع
کنندگانمتفرقشدند.درپیایناقدام«خطیبزاده»سخنگوی
وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در
پاسخبهپرسشایرنادربارهحملهبهسرکنسولگریایراندرکربال
تصریح کرد :عدهای تعرضی به نمایندگی ایران در کربال داشتند.
از همان ابتدا با مراجع ذی ربط درعراق از طریق سرکنسولگری
و سفارتمان در بغداد تماس گرفته و با متعرضان برخورد شده
است.وی با تاکید بر این که ایران این حمله را به شدت محکوم
میکند ،خاطرنشان کرد :امیدواریم دولت عراق در وظایف خود
درصیانتازنمایندگیهایدیپلماتیکبراساسکنوانسیونوین
 ۱۹۶۱با دقت عمل کند .همچنین وزارت خارجه شب گذشته
یادداشت اعتراضی را به سفارت عراق داد و انتظار داریم دولت

عراق به وظایف خود عمل کند .همزمان ،مدیرکل تشریفات
وزارت خارجه در مالقات سفیر عــراق ،اقــدام انجام شده علیه
نمایندگی ایران در کربال را محکوم کرد .سفیر عراق نیز در این
مالقات گفت :دولت عراق به عنوان دولت پذیرنده در خصوص
تضمین امنیت و ایمنی اماکن نمایندگیها متعهد است .روز یک
شنبه افراد مسلح ناشناس« ،ایهاب الوزنی» فعال مدنی در استان
ت هایی در اعتراض به ترور
کربال را ترور کردند که درپی آن تظاهرا 
فعاالن اجتماعی در کربال ،دیوانیه و ذیقار شکل گرفت .نزدیکان
او مدعی شدهاند که شبه نظامیان تحت حمایت ایران او را ترور
کردهاند و با این بهانه به کنسولگری ایران در کربال تعرض کردند.
برخی صاحب نظران عراقی معتقدند که موساد اسرائیل توانسته
استازطریقبرخیعواملمزدوربومیوهمچنینآمریکاییهابه
داخل جامعه عراق نفوذ و حوادث ترور و برخی ناآرامی های اخیر
عراق را طراحی و اجرا کند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••حال که بچه هامون مجازی درس خواندند
و می خواهند حضوری امتحان بدهند ،پس
معلم های عزیز لطف کنند درس هایی را که
بارم بیشتری دارد اعالم کنند تابچه ها اون ها
رو بیشتر بخوانند .امیدواریم همه ما مخصوصا
مدیران و معلمان عزیز به فرزندانمون آرامش
بدهند تا به خوبی تمام شود.
••آقای سعید محمد شما گفتید که یک جوان،
 40میلیون تومان پس انداز عروسی اش را
خرج تبلیغات مجازی شما کرده .اگر واقعا شما
فکر می کنید که این جوان به خاطر عالقه به
شما این کار را کرده سخت در اشتباه هستید.
شاید وعده و وعید بوده .چون از قدیم گفته اند،
هیچ گربه ای برای رضای صاحبخانه موش
نمی گیره .کسی که این قدر ساده اندیش باشه
می شود اداره یک کشور را به او سپرد؟
•• آرزو می کنم فردا بیدار که شدی ،گوشیتو که
برداشتی ،چشمت به پیام واریز حسابت بیفته
و هرکاری می کنی نمی تونی تعداد صفرای
عدد واریز شده رو بشماری .بعدش از بانک
زنگ بزنند و بگن اشتباه شده!
•• خدايی اش اگر اروپــا و آمریکا در ماجرای
کــرونــا ناموفق بــوده انــد ،پــس وای بــه حال
دیگران.
•• خدا پدر و مادر کسی که ورود بازیکن و مربی
خارجی را منع کرد بیامرزد و پدر و مادر کسی
را که می خواهد ورود خارجی ها را آزاد کند
لعنت کند که هم کلی ارز از کشور خارج می
شود هم هواداران هر روز منتظر شنیدن اخبار
استرسی می شوند.
•• لطفا انتقادات سوزنده و سازنده مردم رو
سانسور نكنيد.
••دوست محترمی که به قرآن سرگرفتن یک
انسان ایراد می گیری ،هیچ وقت ظاهر آدما رو
باباطنخودتونمقایسهنکنید.منخودمبارها
انسانهاییرودیدمکهشایدظاهرغلطاندازی
داشتن اما دل های بزرگ وپاکی داشتن.
•• وزیر نیرو گفته :مصرف آب زیاد شده ،آب
کمتر مصرف کنید .دستمون رو بشوییم ،وزیر
نیرو ناراحت می شه .نشوییم ،وزیر بهداشت
نــاراحــت می شــه .بمونیم تــوی خونه ،وزیر
اقتصاد ناراحت می شه .بریم بیرون ،کادر
درمــان نــاراحــت می شــه .زنــده بمونیم... ،
ناراحت می شــه ،بمیریم کــادر بهشت رضا
ناراحت می شه... .
•• روحــانــی گفته در مــذاکــرات تقریبا همه
تحریمهای اصلی برطرف شده .آقای روحانی
تحریم ها زمانی برداشته می شــود که یک
خانواده ایرانی ارزانی و رفاه را حس کند .اگر
با برداشته شدن تحریم ها پراید  150میلیون
بماند وخانه متری  100میلیون باشد و تورم
همچنان باالی  40درصد ،این دیگه تدبیر و
امید نیست بلکه ...است.
•• واقعا جــای تعجب داره مگه حامد لک از
رشید مظاهری و پیام نیازمند و اخباری کمتره
که به تیم ملی دعوت نمی شه؟ کامال واضحه
که لک خیلی سرتره ولی معیاردعوت چیه،
ا ...اعلم.
•• حــال کــه سید بــزرگــواری همچون آقــای
رئیسی پس از سال ها در راس قوه ای پیدا
شده که با جان ودل به کشور و مردم خدمت
می کند ،چرا باید این نعمت از قوه قضاییه
گرفته شود؟
•• هفته معلم هم گذشت بازهم روی کاغذ
تشکرشد انگار این ها زیادی هستند.

پیامك2000999 :

••همشهریکهگفتهخانوادهمنحتییهوعده
غذای حرم نخورده و مادر مریض داره ،من یک
وعده غذای حرم دارم حاضرم به این خانواده
تقدیم کنم البته مقام این خانواده از یه وعده
غذا باالتره و ان شاءا ...خود آقا به زودی کل
خانواده را به مهمانسرایش دعوت کند.
•• خانمی سن باال می گفت واکسن نمی زنم،
ترس دارم ،یکی می گه چینی نزنید ،دیگری
می گه اثر بخشی آمریکایی و روسی بیشتره.
ترجیح می دهم اصال نزنم من که جایی نمیرم
و مشکلی ندارم !
•• چرا قیمت دالر پایین می رود نظر سرمایه
دارها رو می پرسن که چه تاثیری بر بازار دارد
از نظر سرمایه دارها قیمت دالر هر چه بیشتر
باشد بهتر است .آن ها می گویند اقتصاد کشور
به اندکی تورم نیاز دارد .در صورتی که تورم
اندک ندارد و وقتی ایجاد شد مثل توفان عمل
می کند اما از نظر من مصرف کننده اگر دالر
به اندازه یک تومن هم بشود به نفع من است و
وقتی مصرف کننده سود کند همه کشور سود
می کنند نه فقط سرمایه دار.
••یکی از سخت ترین کارای دنیا اینه که آماده
بشی برای خواب ،روی تخت دراز بکشی پتو
رو بکشی روی خودت ،خوابتم بیاد ولی ببینی
چراغو خاموش نکردی! ان شاءا ...همه تون
این جوری باشید!
••انتخابات وقتی طبیعی جلوه می کنه که هر
تعداد منتخب الزم باشه نامزدها باید دو برابر
باشه .هر کشور یک رئیس جمهور می خواد،
پس باید نامزدها دو نفر باشند ،جمهوری
اسالمی دو جناحی یا دو حزبیه پس دو نامزد
کافیه.
••ایــن رتــبــه  ۴نــشــریــات کــشــوری را کــه در
شناسنامه روزنامه چاپ می کنید بر اساس
کدام آمار و مربوط به چه زمانی است؟
خراسان:مخاطب گرامی ایــن رتبه بندی
توسط وزارت ارشــاد به عنوان مقام مسئول
حوزه مطبوعات تعیین شده است.
••مــســئــوالن مملکت! مــلــت خیلی صبور
وعزیز هستند .مواظب کارهایتان باشید وبه
صداقتشان درست پاسخ دهید.
•• احکام جدید بازنشستگان تامین اجتماعی
دردی ازما دوا نکرد حقوق زیر پنج میلیون با
 30سال سابقه جای بسی تاسف است.
•• لطفا از ریاست محترم قوه قضاییه بخواهید
در خصوص کفایت برگه سبز در معامالت
خودرو و نیاز نداشتن به ثبت معامالت در دفاتر
اسناد ،شفاف سازی کنند ،چون دفاتر الکی
شایعه کــرده اند در صورتی که در معامالت
کار به دادگاه کشیده شود ،قاضی برگه سبز را
کافی نمی داند و تقاضای ثبت در دفاتر اسناد
رسمی را خواهد کرد.
••معلمان مــدارس غیر دولتی را دریابید.
خــواســتــار اســتــخــدام مــعــلــمــان مـــدارس
غیردولتی ،نبود تبعیض و قــرار گرفتن این
نیروها در کنار چهار گــروه حق التدریسی،
پیش دبستانی ،خرید خــدمــات و نهضتی
هستیم .مطمئن ًا کسب نتایج درخشان از سوی
دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در آزمون
های مختلف علمی (استعدادهای درخشان،
کنکور و )...مهر تاییدی بر باال بودن مهارت
و توانمندی نیروهای سخت کوش و پرتالش
غیرانتفاعی است و در صورت جذب این نیروها
شاهد انقالبی در سیستم آمــوزش و پرورش
کشور خواهیم بود.

