اخبار

2
یادداشت روز
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

تفسیر وارونه از یک قانون ارزی
حضور جمعه شب معاون اول رئیس جمهور در
کالب هاوس و اظهارات وی واکنش های فراوانی
به دنبال داشت .با این حال از منظر اقتصادی،
اظهارات وی دربــاره مصوبه مجلس در قانون
بودجه  1400درباره نرخ ارز ،بحث برانگیز شده
است .اسحاق جهانگیری مدعی شد که مجلس
مصوب کرده است که بانک مرکزی هر روز بیش از
 ۲درصد نمی تواند نرخ ارز را کاهش دهد .سپس
نتیجه گرفته است که مجلس جلوی ارزان شدن
دالر در سال  1400را گرفته است .این ادعا در
شرایطی است که متن مصوبه مجلس و واقعیت
های بازار خالف این ادعا را نشان میدهد .ابتدا
متن مصوبه مجلس را مرور کنیم .در جزء  4بند
ب تبصره یک قانون بودجه  1400آمده است:
به منظور پایش (کنترل) بازار ارز ،بانک مرکزی
مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر تا 2
درصد کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی

تولیت آستان قدس:

حیات و چرخ توسعه جامعه
مرهون تالشهای کارگران است
تولیت آستان قدس گفت :حیات و حرکت چرخهای
توسعه جامعه مــرهــون تــا ش و مجاهد تهای
کــارگــران اســت .به گــزارش آستان نیوز ،حجت
االســام مــروی همزمان با روز جهانی کارگر در
دیدار جمع محدودی از نمایندگان جامعه کارگری
آستان قدس رضوی که با رعایت دستورالعملهای
بهداشتی در تاالر والیت حرم مطهر امام رضا(ع)
انجام شــد ،اظهار کــرد :هر روز ،روز کارگر است
زیرا چرخ توسعه جامعه به دست توانای کارگران
در حرکت و حیات یک جامعه ،مرهون تالش و کار
اســت .وی بر اهمیت نظم و انضباط کــاری برای
موفقیت در امور تأکید کرد و خطاب به نمایندگان
کارگران آستان قدس گفت :هر کاری را باید مهم
برشمرد و نهایت دقت را برای انجام آن به کار برد و
این توصیه اسالم است ،همان گونه که خداوند در
تمام عالم نظم و دقت را جاری کرده است.

(ای.تی.اس) اقدام کند.
در توضیح این مصوبه باید گفت که دولت در سال
آینده (سال )1400حــدود  13تا  15میلیارد
دالر درآمد از محل صادرات نفت خواهد داشت.
از این رقم موظف است معادل  8میلیارد دالر
به نرخ ارز  4200تومان به کاالهای اساسی
اختصاص دهد .در این مهلت باقی مانده درآمد
ارزی را باید با نرخ مشخصی به ریال تبدیل کند و
ارز آن را در بازار عرضه و ریال مذکور را جمع آوری
کند .برای این منظور خود دولت سامانه معامالت
الکترونیک با نام اختصاری «ای.تـــی.اس »را
تدارک دیده است که منعکس کننده نرخ بازار
ارز شامل صرافی هاست .مصوبه مجلس به این
معناست که دولت باقی مانده ارز را حداکثر تا 2
درصد زیر این نرخ می تواند بفروشد .به این معنا
که اگر نرخ ارز صرافی ها  23هزار تومان است،
دولت حداکثر ارز را ارزان تر از  22هزار و 540
تومان نمی تواند عرضه کند.واضح است که این
مصوبه به معنای جلوگیری از ارزان شدن نرخ
ارز نیست و نرخ ارز در صورت بهبود انتظارات
تورمی و رفع تحریم ها کاهش می یابد چنان که
اکنون نیز تاحدی کاهش یافته است اما روند این
کاهش باید به گونه ای باشد که ایجاد صف و رانت
نکند .تقریبا روند فعلی عرضه ارز از سوی بانک
مرکزی در صرافی های بانکی نیز همین گونه
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است که نرخ صرافی های بانکی را با فاصله زیاد
از نرخ بازار تعیین نمی کند چرا که این فاصله به
ایجاد صف خرید برای بهره مندی از رانت تفاوت
قیمت منجر می شود .در حقیقت این مصوبه به
دنبال اصالح ذهنیت اشتباه برخی سیاسیون
است که معتقدند با ارزپاشی به نرخ ارزان ،قیمت
ارز کاهش می یابد در حالی که هرگونه تزریق ارز
اگر با فاصله قیمتی زیاد از بازار باشد صف طویلی
از تقاضا و خرید ارز را ایجاد میکند و منابع ارزی
به هدر می رود .بماند که خیلی از کارشناسان
اقتصادی معتقدند :کاهش نرخ ارز باید روندی
طبیعی داشته باشد و افت سریع قیمت روی
اقتصاد و تولید تاثیر سوء خواهد داشت.همه این
توضیحات نشان میدهد که فرایند مدیریت در
بازار ارز از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است
که فرافکنی یا تحلیل سیاسی درباره آن راهگشا
نیست .آن چه مشاهده می شــود تــاش بانک
مرکزی برای کاهش تدریجی و بدون ایجاد رانت
قیمتی و صف خرید در بازار است .مصوبه مجلس
هم دقیقا به معنای قانونی کــردن همین روند
منطقی است .بنابراین نباید با تفسیرهای عجیب
و تحلیل های غلط و سیاسی که یک روز با وعده
ارز  15هزار تومانی و روزی دیگر با تفسیر غلط از
مصوبه مجلس اراده می شود ،بازار رو به آرامش
ارز و مهیای کاهش قیمت را دچار تالطم کرد.

افت دالر به کانال  22هزار تومان
قیمت دالر در ادامه روند نزولی تدریجی و آرام
خود ،دیروز به کانال  22هزار تومان وارد شد.
قیمت دالر آمریکا در حالی به مرز  22هزار و
 900تومان نزدیک شده است که تحلیلگران
احتمال میدهند با عبور از این مرز افت قیمت
دالر ادامهدار شود .به اعتقاد تحلیلگران مرز
مهم پایینی بــرای دالر هم اکنون  22هزار
و  900تومان و مــرز مهم باالیی  23هــزار و
 800تومان است .عبور از این مرزها و تغییر
دامنه نوسان به صورت عمده به روند مذاکرات
هستهای وابسته است .سکه طرح جدید در
پایان هفته گذشته مرز حساس  10میلیون
تومانی را از دست داد و در حوالی قیمتهای
 9میلیون و  940هــزار تومان کار خود را به
پایان رساند.
کاهش نرخ ارز ،سرعت می گیرد؟

این کاهش ناشی از خوش بینی ها به مذاکرات

وین و توافق هسته ای است .خوش بینیها
بــه م ــذاک ــرات وی ــن مــوجــب ش ــده تــا ریــزش
قیمتها در بازار طال و ارز با شتاب بیشتری
طی شود و آن طور که فعاالن بازار پیش بینی
می کنند ،احتمال ثبت رکــوردهــای پایین
بــرای سکه و دالر در روز جــاری وجــود دارد.
برخی خبر ها هم از این حکایت دارند که هم
در سامانه نیما و هم در بازار آزاد فروشنده ها
زیاد شدهاند و خریداری در بازار برای ارز وجود
ن ــدارد .اگــر همین روال ادامــه داشته باشد
باید منتظر کاهش شدید قیمتها در بازار
باشیم .در سامانه نیما نیز صادرکنندگان و
فعاالن اقتصادی که به ارزنیاز دارند،دست نگه
داشتهاند تا بازار به ثبات برسد و بعد برای خرید
اقدام کنند .با این شرایط باید حداقل در کوتاه
مدت منتظر کاهش قیمت دالر باشیم .هرچند
که با اتفاقات سیاسی هر لحظه ممکن است
نتیجه تغییر کند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••آقازاده اونی نیست که پدر پولدار و پرنفوذ
داره ،آقازاده ما هستیم که پدری زحمت کش
داریم .این رو به همه بگید .پدرم روز کارگر
مبارکت.
••تا کی شرمنده خانواده برای تهیه یک کیلو
گوشت یا مرغ و برنج باشیم؟ مسئوالن کال
مردم را به حال خود رها کرده اند .هرکس
هرچه خواست می کند .هیچ برنامه و نظارتی
نیست.
••فکر کنم ما چیزی از خود نداریم چون هر
مشکلی که پیش می آیــد تحریم را به زبان
میآورند .پس در کدام بخش ما به خود کفایی
رسیده ایم .فکر کنم که تنها نفس کشیدن را
تحریم نیستیم البته اون هم توسط کرونا توی
تحریم هستیم.
•• وقتی از توزیع غذا ومخصوص ًا نان رایگان
خبر چــاپ می کنید مسئوالن اگــر یک جو
غیرت داشته باشند باید از خجالت بمیرند....
••اختالس کننده ها را برکنار و دالل هارا
دستگیر کنید .کسانی را که با جان و مال
مردم بازی و مایحتاج مردم را احتکار می کنند
اعدام کنید .دو نفر دو تا واکسن زدند توی بوق
و کرنا کردید!
••تــو را بــه خــدا ایــن دولــت کمی بــه فکر ما
بیمارهای سرطانی باشد .من برای آزمایش
پیوند مغز استخوان نیازمند رادیــولــوژی با
تزریق هستم .هر جا رفتم دارویــش را گیر
نیاوردم .تازه هزینه اش هر بیماری را از پای
در می آورد .مخصوصا ما کارگرها دیگه با
هفته ای یک بار شیمی درمانی توانی برای
کار نداریم.
•• قحطی نان در سالمه خــواف باعث شده
چهار ساعت در صف نانوایی قرار بگیریم تا
نوبت به ما برسد!
•• من کارشناس اقتصادی نیستم ولی دارای
حس هفتم هستم که این حس به من می گوید
در آینده ای نه چندان دور ارزش ریال ایرانی
در بین کشورهای همسایه و منطقه حرف اول
را خواهد زد و در حال حاضر نیازی به حذف
چهار صفر از پول ملی نیست.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••آقای رئیس اتحادیه بار فروشان پیشنهاد
دارم بــراتــون اگــر پرتقال و سیب مشتری
ندارند ،بیایید پرتقال و سیب ها را رنگ کنید
و به جای خربزه و هندوانه به مردم بفروشید!
•• برادر عزیزی که فارغ التحصیل دانشگاه
امیرکبیر هستی و در مصاحبه رد شدی
چطورنمی دونــی مصاحبه رو بــرای همین
گــذاشــتــن کــه بتونن هــرکــس راخــواســتــن
انتخاب کنن.
••لطفا آمـــوزش وپــــرورش پــاســخ دهـــد :چرا
اکثرکسانی که در دانشگاه ها ادامه تحصیل
دادنــــد ،بــیــکــاروســرگــردان ومجردهستند
ودرعــلــم وتــقــوا ضعیف تــرشــدنــد .بعضی از
کــســانــی هــم کــه مــشــغــول کـــار شــدنــد مثال
در دکتری و بیمارستان ها کارایی الزم را ندارند
و مریض های زیادی اذیت شدند،تحصیل خوب
است برای خدمت نه برای مدرک.
•• افرادی که مشغول فعالیت های خدماتی
هستند ،از دو جهت بــرای واکسن اولویت
دارنــد  :یکی این که با افــراد زیــادی دایم در
تماس اند و دوم این که سرپرست خانواده
هستند و معاش چند نفر را تأمین می کنند؛
به عنوان مثال رانندگان تاکسی و اتوبوس
بیشترین احتمال خطر را دارند.
••م ــن چـــرا بــایــد ب ــه نــصــیــحــت آدمــــی که
پیراهناش رو پاره میکنه گوش بدم؟!
••همه مــردم ایــران و خــارج ،آقــای ظریف و
دامنه فعالیت ایشان را خوب می شناسند.
بیایید با چشم بصیرت به این امور نگاه کنیم.
دولــتــمــردان مــا هــم سعی کنند در هــر تور
مسمومی نیفتند.
•• یکی ازدوســتــان من که در بولوار سجاد
سکونت داره گفت هفته گذشته از طرف
آستان قدس به در منزل ما مراجعه کردن
وافطاری ساده ای را بهمون دادن .سه سال
قبل هم براشون همین اتفاق افتاده بود.
سوالم از این بزرگواران این است که مبنای
انتخاب شــون چیه؟ ۳۰ســال اســت من در
بــولــوار معلم ساکنم ولــی ایــن اتــفــاق بــرای
مانیفتاده؟ ما هم آرزوداریم غذای متبرک را

نمابر05137009129 :

حداقل یک بار داشته باشیم.
•• ظریف و روحانی و لیالز آبــروی ایــران را
بردند .برای انتخابات باید صالحیت ظریف
رد شود .این خیمه شب بازی بود که آشنا رفت
و ربیعی آمد.اصال چرا این سه ساعت مصاحبه
انجام شد؟ این نقشه سر دراز دارد.
• •مــردم لطفا سهاماتون رو نفروشید چــون به
زودی گــــران م ــی ش ــه ب ــه خــصــوص پــدیــده!
به جــای استخدام پرستار یک آقــای کامرانی
سریال احضار بگیرید آزمــایــش کرونا رو یک
دقیقهایبانگاهکردنبهشخصتشخیصمیده!
••مقام قضایی با افرادی که آتش نشان ها را
هدف ضرب وشتم قرار دادند باید با قدرت
برخورد و نتیجه را به مــردم اطــاع رسانی
کند .در غیر این صورت ممکن است این عمل
رویهای شود برای دیگران.
••عشق مثل ساقه طالیی می مونه.میدونی
اذی ــت مــی شــی ولــی نمی شــه ازش دست
کشید.
•• چــرا پ ــارک هــای تــهــران در شــرایــط االن
اردیبهشت ۱۴۰۰بازاستولیمشهدتعطیل
اســت؟ مگر سیاست شهرداری ها در قبال
کرونا نباید یکی باشد؟ مردم در پیاده روهای
کنار پارک نزدیک به هم تردد می کنند.
••متاسفانه در بــولــوار مفتح شرقی بولوار
کــرامــت ۱۲بــوســتــان پونه توسط عــده ای
ازمردم که  99درصد آن ها مهاجران محترم
افغانستانی هستند دستورالعمل که هیچی
بلکه پروتکل های بهداشتی کرونا رعایت
نمیشود .مــردم تا پاسی از نیمه شب در
بوستان هستند و تذکرات گشت های پلیس،
بسیج وآتش نشانی را به تمسخر می گیرند.
تقصیر ما ساکنان چیست؟
•• همچنان در خراسان ورزشی راجع به تیم
دوچرخه تیتر بزن چون توان گرفتن جام رو که
ندارن ال اقل این جوری کیف کنند!
••وزارت علوم حقوق هیئت علمی و کارکنان
پیام نور رو افزایش داده ،ولی حقوق استادان
حق التدریس رو یک ساله که نداده و زیاد هم
نکرده! این انصافه؟

