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مهارتآموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال در کشور

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت :مهارتآموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال است
که به طور ویژه باید به آن توجه شود .به گزارش مهر ،تاجگردون به عزم دولت برای ایجاد
اشتغال در سال  ۱۳۹۷و در نظر گرفتن بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومان در این زمینه اشاره کرد
و افزود :مهارتآموزی حلقه مفقوده حل مسئله اشتغال است که به طور ویژه باید به آن
توجه شود.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام09128197782 :

زلزلــه در یک دقیقه ویرانی زیادی به جا
میگذارد ولی برای ســاخت آن سالها
وقت میبرد ،حــال حکایت دولت قبل و
فعلی است این جریان.
0935...

فرصت دادن به افرادی مثل پرورش مار در
آستین خویش است پس به هوش باشیم.
0935...

یکی از عاملهای شرایط به وجود آمدن
اختالسها نظم نداشتن بود.
0935...

فکر میکنم البته نخواندهام! قسم نامهی
ســقراط برای پزشــکان این باشــد که:
اگردشمنت که مریض بود پیشت آمد او را
طرد نکن بلکه او را مداوا و پرستاری کن،
حال اگر دوست بود چی!
0935...

آفتاب یزد :خودتــان دارید مطرح
میکنید برای یک پزشک دوست و
دشمن برای مداوا برابر باشد.
اگر روحانی پیگیر مشــکالت اقتصادی
نباشد پشت پا به طیف فکری جریان ساز
عمیق کشور زده!
0935...

در حوادثهای طبیعــی از قبیل توفان،
سیل ،رانش زمین ،ریزش کوه ،تصادفات،
بمب باران ،رعد و برق ،ســرمای شدید،
کوالک برف ،حتی ســقوط هواپیما غرق
شدن کشتی پناهگاه نیاز حتمی است اما
درمواقع زمین لرزه بهترین پناهگاه فضای
باز است زمین لرزه کوهها را خرد میکند
هیچ پناهگاهی امن نیست جز فضای باز
آنهم احتمال ترک خوردن و بازشــدن
زمین وجود دارد فضای باز بهترین پناهگاه
برای زمین لرزه میباشد شکرگزار خداوند
هستیم که زمین لرزه کرج -تهران به خیر
گذشــت که ضرر جانی و مالی نداشــت
0918...
خدایا شکر.
سالم .عجب فکری کرد این آقای روحانی
با اون مشاوران اقتصادیش میگه با افزایش
قیمــت بنزین میخواهیم شــغل ایجاد
کنیم ،چرا پس از اول هدفمندی یارانهها
چند بار قیمــت بنزین افزایش پیدا کرد،
شغل ایجاد نشد.
0910...

باسالم اینکه آقای روحانی میگوید قیمت
بنزین نصف قیمــت جهانی خواهد بود
یک چیز را فراموش کردند و آن اینکه در
این کشورها حداقل حقوق بازنشستگان
آموزش و پرورش چقدر اســت؟ ایشان
کشــور مــا را نبایــد با دیگرکشــورها
0919...
مقایسه کند.
شش سال دکتر روحانی حرف خوب خوب
میزند اما در عمل؟ بنزین1500تومانی
چه توجیهی دارد آیا کوچکترین گرهای
از مشکل بیکاری حل شده.
0917...

از دولت توقــع به حق داریم حداقل یک
مســله را با خالقیت و مدیرت حل کند،
نه اینکه برای هر موردی به جیب و سفره
مردم هجوم ببرد.
0912...

اینقــدر خرج این بدن کــه بعد از مرگ
غذای کرمها میشود نکنید خرج چیزی
کنیــد که فرشــتگان آن را برمیدارند و
میبرند (اعمال صالح وخالص برای خدا)
0912...

حضرت امام علی(ع) میفرمایند :هر کس
خوشنیت باشد ،روزیش زیاد میشود.
0938...

با ســام بیات هســتم از زنجان مزاحم
میشــوم گرچه من هم نســبت رویکرد
دولــت دوازدهم و حضور امثال نوبخت و
واعظی انتقاد شدید دارم ،ولی از انتخاب
خود چندان پشیمان نیستم.
0919...

بنده سالها در آزمایشگاه تشخیص طبی
کارکردهام ،نمونهای که آزمایش میشود
اگر نیاز به کشت نداشته باشد با توجه به
تکنیکهای مدرن امروزی و تکنولوژی
پیشرفته دستگاههای آزمایشگاهی جواب
آن خیلی ســریع مشخص میشود حال
چطوراست که جواب آزمایش دوپینگ
کشــتیگیری که درســال2008مدال
طال گرفته بعد از حدود  9ســال مثبت
اعالم میشــود .چطــور چنین چیزی
0912...
ممکن است؟

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

خبر
در شرایطی که طبق برنامهریزیهای ابتدایی انجام
شــده ،بنا بود نخســتین بوئینگ خریداری شده از
ســوی ایرانایر در اردیبهشت امســال به ایران وارد
شود ،صحبتهای جدید قائم مقام وزیر راه حاکی از
احتمال تاخیر در تحویل این هواپیماهاست.
به گزارش ایسنا ،ایرانایر سال گذشته و همزمان با نهایی کردن
قراردادهای خود با ایرباس وای تی ار ،قرارداد خود با بوئینگ را
نیز نهایی کرد تا به این ترتیب این هواپیماساز آمریکایی بعد از

میز خبر

واردات گل ه به جای گوشت

مدیرعامــل اتحادیه دامــداران گفت :وزارت
جهاد با ترغیب ســرمایهگذاران نســبت به
واردات گلههــای مولــد به دنبــال افزایش
تولید گوشــت قرمز و تأمیــن آن از نیازهای
کشور است .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
علیرضا عزیزاللهی تولید ساالنه گوشت قرمز
را  850هزارتن در کشــور اعالم کرد و گفت:
سرانه ساالنه مصرف گوشت قرمز به ازای هر
نفر 12کیلو است که با احتساب تولید داخل
مابقی آن از طریق واردات تأمین میشود .وی
خشکســالیهای اخیر را دلیل اصلی کاهش
تولیــد دامهای مولد اعالم کــرد و افزود :در
گذشته ،جمعیت دامهای سبک و سنگین در
سیستم دامپروری روستایی و عشایری از رشد
چشــمگیری برخوردار بود که به دلیل تغییر
ساختار و افزایش شهرنشینی ،جمعیت دامها
تعدیل یافت که برای جبران این امر ،توسعه
سیستم دامپروری در دستور کار قرار گرفت.

خودرو

رکورد تولید خودرو
در سایپا شکسته شد

گروه خودروســازی سایپا توانســت از ابتدای
ســالجاری تاکنون  500هزار دستگاه خودرو
تولید کنــد .به گزارش ســایپا نیــوز؛ گروه
خودروسازی سایپا در حالی موفق به شکستن
رکورد تولید در ده ماه شــده است که توانسته
با پشــت سر گذاشتن مشکالت و موانع فرارو،
جریان تولیــد محصــول را در این مجموعه
به ثبات برســاند .براســاس این گزارش گروه
خودروسازی سایپا در مدت مشابه سال گذشته
تعداد  423هزار و  398دستگاه خودرو تولید
کرده بود .سایپا توانست در آذرماه سال جاری
تعداد  63هزار و  885دستگاه خودرو تولید کند
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تعداد
 57هزار دســتگاه ،بیانگر رشــد  12درصدی
اســت؛ ضمن این که تعــداد تولید خودرو در
آبانماه ســال جاری در گروه سایپا  61هزار و
 850دستگاه بوده اســت .از ابتدای دیماه تا
روز چهارشنبه نیز گروه سایپا  28هزار و 173
دستگاه خودرو تولید کرده است و باتوجه مدت
زمان باقی مانده تا پایان سال ،این مجموعه با
ادامه روند فعلی خواهد توانست رکورد جدیدی
در امر تولید خودرو از خود بر جای بگذارد.

استان

اشتغالزاییدرمناطقروستایی
آذربایجانشرقی

آفتاب اقتصادی -اســد فــاح :مدیرکل
دفتر امور روســتایی و شــوراهای استانداری
آذربایجــان شــرقی گفت :در ســال جاری
مطابق گزارش دستگاههای اجرایی برای سه
هزار و  85نفر در مناطق روســتایی اســتان
اشتغالزایی شده است .به گزارش خبرنگار ما
در تبریز ،تقی کرمی در همایش تبیین قانون
و آییننامه اجرایی قانون توسعه اشتغال پایدار
در مناطق روســتایی و عشایری استان افزود:
در ســال گذشته برای هشت هزار و  776نفر
در مناطق روستایی اشــتغال ایجاد شد .وی
ادامه داد :در ســال جــاری بیش از یک هزار
و  160میلیــارد ریال منابــع اعتباری برای
دســتگاههای اجرایی در نظر گرفته شده که
تاکنون از لحــاظ ریالی  33درصد و از لحاظ
تعداد اشــتغال نیز  45درصــد تحقق یافته
اســت .کرمی همچنین خاطرنشــان کرد :از
محل تفاهمنامه بین معاونت توسعه روستایی
و مناطق محروم کشــور ،بنیاد مستضعفان،
بانک ســینا و استانداری آذربایجان شرقی به
میزان  400میلیارد ریال به این استان منابع
تخصیص یافته است.

حدود چهار دهه بار دیگر به ایران هواپیما بفروشد.
به دنبال نهایی شدن این قرارداد اعالم شد که ایران
در چارچوب برنامهای بلندمدت  ٨٠بوئینگ تحویل
خواهد گرفت و نخستین فروند آنها در اوریل ٢٠١٨
یعنی اردیبهشــت  ٩٧به ایران تحویل میشــود؛
موضوعی که صحبتهای جدید قائم مقام وزیر راه نشان از تاخیر
احتمالی آن دارد.
قائممقام وزیر راه و شهرســازی در امور بینالملل درباره قرارداد

بوئینگ با ایران گفته که ترامپ ســعی کرده در موسسات مالی
و بانکها وحشــت ایجاد کند که با ایران کار نکنند ،ولی با این
وجــود ،مجوزها معتبر و ســر جای خود بــوده و هیچ تغییری
ایجاد نشده است .به گفته فخریه کاشان ،بوئینگ باید از اواسط
ســال آینده نخســتین هواپیما را به ایران تحویل میداد اما با
این احتیاطهایی که ما میکنیــم و دائما قرارداد را تجدیدنظر
میکنیم ،فکر میکنیم در ســه ماهه آخر سال  ۲۰۱۸هواپیما
را تحویل بگیریم.

آفتاب اقتصادی گزارش میدهد

احتمال دونرخی شدن بنزین

رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت با اشاره به
اینکه استفاده از کارت سوخت برای  ۱۱سال
پیش و کاری منسوخ است ،گفت :ممکن است
استفاده از کارت سوخت مقدمه دونرخی شدن
بنزین باشد .البته اگر بنزین  ۱۲۰۰تومان شود
دو نرخی نخواهد شــد .بیژن حاج محمدرضا
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی مبنی بر استفاده دوباره
از کارت ســوخت ،اظهار کرد :اتحادیه قبل از
این که مجلس شورای اسالمی استفاده دوباره
از کارت سوخت را تصویب کند ،مخالفت خود
را اعالم کرد ،زیرا هنگامی که گفته میشــود
بنزین لیتری  ۱۰۰۰تومان اســت ،استفاده از
کارت ســوخت بیمعنی خواهــد بود .رئیس
اتحادیه جایگاهداران سوخت در پاسخ به این
ســوال که آیا استفاده دوباره از کارت سوخت
مقدمه دونرخی شــدن بنزین است یا خیر؟
اظهــار کرد :احتماال مقدمه دونرخی شــدن
بنزین باشــد ،زیرا رئیسجمهور در سخنان
خود اعالم کرده اســت که در مــورد بنزین
برای اقشار آســیبپذیر فکری خواهیم کرد.
حاج محمدرضا با بیان اینکه مجلس شورای
اسالمی با بنزین لیتری  ۱۵۰۰تومانی مخالفت
کرده است ،افزود :به نظر من اگر بنزین لیتری
 ۱۲۰۰تومان شود ،دونرخی نخواهد شد.

احتمال تاخیر در ورود اولین بوئینگ به ایران

سردرگمی؛

مشکلاصلیصادراتکشاورزی
رئیس اتاق ایران :ایران  9میلیون و  600هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد
و میزان صادرات محصوالت کشاورزی آن ساالنه  4 .6میلیارد دالر است ،این در
حالی است که ترکیه پنج میلیون و  215هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و
میزان صادرات محصوالت کشاورزی آن ساالنه  6 .16میلیارد دالر است
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :بهرغم آنکه کشورمان
در تولید محصوالت کشــاورزی از پتانسیل خوبی
برخوردار بوده و حتــی در برخی محصوالت باغی
رتبههــای تکرقمــی را در جهان داراســت ،ولی
وضعیــت صادرات محصــوالت کشــاورزی اصال
رضایتبخش نیســت .در این باره ،غالمحســین
شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ،صنایــع ،معادن و
کشاورزی ایران در نشســت اعضای شورای گفت
و گوی دولت و بخش خصوصی در مشــهد گفت:
«براساس اعالم موسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی،
سهم صادرات بخش کشاورزی کشور در سال جاری
از کل صادرات به  6 .5میلیــارد دالر و معادل 13
درصد رســید» .اما نکته قابل تامل این اســت که
میزان صادرات محصوالت کشاورزی ایران با سطح
زیر کشت محصوالت هیچ تناسبی ندارد .شافعی در
این باره اظهار کــرد« :ایران  9میلیون و  600هزار
هکتار اراضی آبی کشــاورزی دارد و میزان صادرات
محصوالت کشــاورزی آن ساالنه  4 .6میلیارد دالر
است ،این در حالی اســت که ترکیه پنج میلیون
و  215هــزار هکتار اراضی آبی کشــاورزی دارد و

|

میزان صادرات محصوالت کشــاورزی آن ســاالنه
16.6میلیارد دالر است» .وی گفت« :کرهجنوبی نیز
 753هزار هکتار اراضی آبی کشاورزی دارد و میزان
صادرات محصوالت کشاورزی آن 2 .11میلیارد دالر
در سال اســت و مالزی با  380هزار هکتار اراضی
آبی کشــاورزی ساالنه  5 .25میلیارد دالر صادرات
محصوالت کشاورزی دارد ».گفتنی است این آمار در
جدولی که در این گزارش آمده قابل مشاهده است.
یک مرجع پاسخگو باشد

آفتاب اقتصادی در این خصوص با عبداهلل حاتمیان،
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفتوگو کرده

اســت .حاتمیان گفت« :معتقدم مشکل اصلی در
پایین بودن صادرات محصوالت کشاورزی ،مشکل
مدیریتی است یا کشاورزی و تولیدی .ما در تولید
محصوالت مشکلی نداریم اما برای پس از تولید که
شامل صادرات ،بســتهبندی ،پیدا کردن بازارهای
صادراتی هدف و ارائه محصوالتی با حداقل سموم
و آلودگی و برندســازی و ...است ،مشکالت زیادی
داریم» .حاتمیان ادامه داد« :البته علت این مشکالت
این نیست که بگوییم به خاطر کمکاری وزارت جهاد
کشاورزی بوده است .یک چندگانگی مسئولیتی بین
دستگاههای مختلف وجود دارد که موجب بالتکلیفی
صادرکننده و تولیدکننده شده است .من معتقدم که

نام کشور

سطح زیر کشت اراضی آبی

میزان صادرات کشاورزی

ایران

 9میلیون و  600هزار هکتار

 6/4میلیارد دالر

ترکیه

 5میلیون و  215هزار هکتار

 16/6میلیارد دالر

کره جنوبی

 753هزار هکتار

 11/2میلیارد دالر

مالزی

 380هزار هکتار

 25/5میلیارد دالر

ورود برخی محصوالت کشاورزی به عراق ممنوع شد

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد :براساس اطالعیه وزارت امور
خارجه از ششم دیماه ورود برخی محصوالت کشــاورزی به عراق ممنوع شد« .محمود بازاری» در گفت و گو با ایرنا ،افزود :براساس ابالغیه
وزارت امور خارجه و طبق اعالم سفیر ایران در بغداد ،عراق ورود برخی محصوالت کشاورزی از جمله کاهو ،شلغم ،چغندر ،کلم و گل کلم را به
این کشور ممنوع کرده است .وی پیرامون علت این ممنوعیت گفت  :دلیل این ممنوعیت تاکنون اعالم نشده و ایران در حال بررسی موضوع
است .این مقام مسئول یادآور شد :اطالعیه مزبور سه روز پیش به استانها ابالغ شده و انتظار میرود صادرکنندگان این امر را مورد توجه قرار
دهند .به گفته بازاری ،بیشترین آمار صادرات محصوالت کشاورزی به عراق مربوط به سیبزمینی ،سیب درختی و صیفیجات است .مردادماه
امسال نیز گمرک عراق بدون هماهنگی و اطالع قبلی واردات چهار محصول هندوانه ،خربزه ،گوجهفرنگی و سیبزمینی ایران را به دلیل تولید
این محصوالت در کشورشان ممنوع کرد.

مشاور وزیر راه:

افزایش قیمت زمین سوداگری را تقویت میکند

مشــاور وزیر راه و شهرسازی
گفت :هیچ کشوری در جهان
سیاســت افزایش ارزش زمین
را دنبال نمیکند ،زیرا افزایش
قیمت زمیــن ســوداگری را
در شــهرها تقویــت میکند.
بــه گــزارش ایرنا ،حســین
عبدهتبریزی افزود :ســوداگری زمین در شهرها
نظام عرضه و تقاضــای آن را بر هم میزند ،لذا
هیچ کشــوری عالقهمند به افزایش ارزش زمین
نیست .مشــاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این
که سیاســتگذاری روی انواع مالکیت زمین اعم
از ملکی و استیجاری برای جلوگیری از افزایش
قیمــت زمین ضروری اســت ،گفــت :در تمام
کشورهای جهان عرضه زمین بیش از تقاضای آن
است ،زیرا افزایش قیمت زمین هیچ گونه ارزش
مولدی در کشــور ایجاد نمیکند .عبده تبریزی
با بیان این کــه افزایش قیمت زمین در تولید و
اشتغال کشور تاثیری ندارد ،گفت :قیمت زمین در
برخی از مناطق توسعهیافته شهری به شدت باال
است و همین مسئله به ساختوساز و شکلگیری
ثروت در داخل کشور لطمه میزند .مشاور وزیر

راه و شهرسازی تصریح کرد :از
طرفی روند اشــتغال در کشور
رونــد قابل قبولی نیســت ،از
ســال  86تاکنون جهت رشد
اقتصادی تغییر نکرده و درآمد
حقیقی خانوارها در ســال 94
حــدود  18درصد نســبت به
سال  86کاهش یافته است .وی ،خواستار تعیین
سیاستهای مدیریت زمین در کشور شد و گفت:
مدیر زمین شهری باید بداند که چگونه زمین در
شــهرها به کار گرفته شود تا بیشترین منافع را
برای مردمی که در آن جغرافیا زندگی میکنند
داشته باشــد .مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور
شد :وقتی مدیریت زمین به گونهای اعمال شود
که مدیران ارشد تنها منافع گروه کوچک خاصی
را تامینکنند ،طبیعتا منابع مشترک زمین در
جغرافیای ایران به شکل پایداری توزیع نخواهد
شــد .عبدهتبریزی در پایان عرضه کافی زمین
برای مسکن و فعالیتهای اجتماعی ،تفریحی و
تولیدی و توزیع آن در فضای جمعیتی در سطح
ملی با اولویت منطقــهای را از مهم ترین اهداف
سیاستهای زمین شهری اعالم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت به دنبال گرانی ارز نیست

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت :بی
توجهی به مدیریت بازار ارز ،دســتاورد دولت در
تکرقمی شــدن نرخ تورم را بــا چالش روبهرو
میکند .بــه گــزارش خانه ملــت ،محمدرضا
پورابراهیمــی داورانی ،درباره وضعیــت بازار ارز
گفت :زمانی کــه در تمامی کشــورها تنش یا
اغتشاشــاتهای اجتماعی اتفاق میافتد اقتصاد
کشــورها متاثر میشود .تنش یا اغتشاشاتهای
اجتماعی ،فضای ریســکی در حوزه فعالیتهای
اقتصادی ایجاد و به نوسانات در بخشهای مختلف
منتهی میشود که قیمت برخی کاالها را افزایش
و برخی را نیز کاهش میدهد .رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس ادامه داد :التهابات اجتماعی باعث
ایجاد فضای روانی در بازار ارز شــد و سوداگران
بازار ارز نیز بیشــترین سوءاســتفاده را داشتند.
پورابراهیمی داورانی افزود :عدم اطالعرسانی بانک
مرکزی در خصوص نوسانات بازار ارز باعث رونق
سوداگری در بازار ارز میشود ،بنابراین باید بانک
مرکزی با شفافیت به مردم اطالعرسانی و بازار را
به صورت فعال تر مدیریت کند .وی با بیان اینکه

در برخی کشــورهای اروپایی نیز درگیریهای
اجتماعی وجود دارد و مردم دســتگیر میشوند،
گفت :نباید برخی اغتشاشات اجتماعی که گاهی
اتفاق میافتد بازارها را تحت تاثیر قرار دهد ،چرا
که این موضوعات گذرا است .پورابراهیمی داورانی
با بیان اینکه پیشبینی میشــود بانک مرکزی
بتواند بــازار ارز را کنترل کند ،افزود :نقش بانک
مرکزی در مدیریت بازار ارز در روزهای گذشــته
پررنگ نبوده است .وی ادامه داد :موضوع افزایش
درآمدهــای دولت از محل تغییرات قیمت ارز به
نفع دولت و اقتصاد نیســت و مجلس و دولت در
این خصوص نگاه مشــترک دارند .پورابراهیمی
افزود :دولت در پی افزایش نرخ ارز نیست ،چرا که
دولت خود مصرفکننده ارز بوده و رشد قیمتها
باعث تحمیل هزینهها و افزایش تورم میشود و
دستاورد دولت در تکرقمی شدن نرخ تورم را با
چالش روبهرو میکند.وی یادآور شد :ثبات نسبی
بازار ارز در چند سال گذشته وجود داشته و بانک
مرکزی با اعمال سیاستهای مناسب و مدیریت
میتواند ثبات نسبی را در بازار به وجود آورد.

عضو کمیسیون کشــاورزی در گفتگو
با آفتاب اقتصادی :مشــکل اصلی در
پایینبودنصادراتمحصوالتکشاورزی،
مشکل مدیریتی اســت یا کشاورزی و
تولیدی .ما در تولید محصوالت مشکلی
نداریم اما برای پس از تولید که شــامل
صادرات،بستهبندی،پیداکردنبازارهای
صادراتی هدف و ارائــه محصوالتی با
حداقل سموم و آلودگی و برندسازی و...
است ،مشکالت زیادی داریم
دولت باید این چندگانگــی را برطرف کند و یک
مرجع پاسخگو باشد .چون وزارت جهاد کشاورزی
مسئولیتی از مرحله تولید تا سفره مردم را بر عهده
دارد اگر این مرجع به این وزارتخانه پاسخگو باشد
بهتر اســت .االن من بهعنوان نماینده مردم و عضو
کمیسیون کشــاورزی نمیدانم در نابسامانی بازار
برنج چه کسی مقصر است؟ و مقصد در نوسان در
بازار مرغ دقیقا کیست؟» وی افزود« :من پیشنهاد
میکنــم یک نماینده تاماالختیــار از طرف دولت
تعیین شده و پاسخگوی صادرات کشاورزی باشد.
اگر این چندگانگی حل نشود مشکل برندسازی و
بازارسازی صادراتی نیز حل نخواهد شد .در شرایط
فعلی به غیر از جهاد کشاورزی دستگاههای دیگری
هم مســئولیت داشــته و هر کدام اختیاراتی نیز
دارند .دولت باید یک مرجع برای پاســخگویی به
تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد .ما در
شرایط فعلی بهعنوان نماینده خودمان به سردرگمی
افتادهایم چه برسد به کشاورز و تولیدکنندهای که با
مشکالت فراوان روبهروست» .

یک اقتصاددان:

االن وقت آزادسازی قیمتها نیست

یک اقتصاددان ،خــروج دولت از وضعیت کنونی
اقتصــادی را در گرو اصالح بودجه در کوتاهمدت
و بهبود فضای کسب و کار در بلندمدت میداند.
مرتضی افقه در گفتوگو با ایسنا ،اضافه کرد :به
هر حــال باید به محرومیت طبقات فرودســت
جامعه توجه شود؛ آنهم نه صرفا در گفتار ،بلکه
در عمل .عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه
شــهید چمران با بیان اینکه به نظر میرسد در
جدالهای سیاسی مســائل و مشکالت طبقات
محروم جامعه فراموش میشــود افزود :به نظرم
این روزها نکته قابل توجه این است که به سمت
سیاستهای مربوط به آزادسازی قیمتها نرویم
تا شــرایط اقتصادی بهبود یابد .شــرایط کنونی
فضای مناسبی برای به کار بردن مکانیزم آزادی
قیمتها نیست؛ هر چند به نظر میرسد برخی
از مشــاوران رئیسجمهوری طرفــدار این نوع
سیاستها هستند .افقه خاطرنشان کرد :برخی با
کجفهمی از ساختارهای اجتماعی کشور به دنبال
اعمال نظر خود برای آزادسازی قیمتها هستند،
در حالی که این موضــوع موجب افزایش تورم و
کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد .اگر به خاطر
داشته باشیم ،سال  ۱۳۶۸و  ۱۳۶۹که برای اولین

بار این سیاستها پیاده شد ،با انتقاداتی همراه بود
ولی اکنون آستانه صبر و تحمل مردم نسبت به
آن دوران کاهش یافته است .وی افزود :نکته قابل
توجه این است که هنوز هم ،بعضی میگویند نباید
راهحل مربوط به افزایش قیمتها را فراموش کرد و
راهحل بد را کنترل قیمتها توسط دولت میدانند.
به نظــر من این یک زنگ خطر اســت؛ چرا که
قشر محروم و حاشیهای با کوچکترین تحریکی
میتواند برای کشور مشکالت سیاسی جدی ایجاد
کند؛ ضمن اینکه بسیاری هم هستند که آمادهاند
از اعتراضهــای مردم سوءاســتفاده کنند .این
اقتصاددان در خصوص راهکار دولت برای خروج
از وضعیت کنونی گفت :به نظرم دولت باید سریعا
نانخورهای بودجه را کاهش دهد .اکنون واحدها،
سازمانها و نهادهای بسیاری هستند که به بودجه
آویزانند ولی تاثیر چندانی در افزایش تولید ندارند.
اگر بودجه صرف گروهها و نهادهایی شــود که به
تولید کمک نمیکنند ،این بودجه تورمزا خواهد
بود و تورم آن نیز همراه با رکود است که درمانش
به مراتب سختتر از تورم همراه با افزایش نقدینگی
اســت .دولت باید بودجه را اصالح کند و در این
زمینه کل نظام باید تصمیم بگیرد.

حقشناس:

نرخ فارغالتحصیالن بیکار دو برابر نرخ بیکاری است

یک اقتصاددان گفت :امروز نرخ بیکاری دو رقمی
اســت و نرخ فارغالتحصیالن بیکار دو برابر نرخ
بیکاری اســت ،بنابراین چنین وضعیتی نیاز به
جذب سرمایهگذاری خارجی دارد ولی ما میبینیم
که بخش خصوصی منابع خود را به کشــورهای
همجوار هدایت میکند و دولت در وهله اول باید
تالش کند که فضا را برای جلب ســرمایهگذاران
فراهم کند .به گزارش ایسنا ،هادی حق شناس به
موضوع مالیات هم اشاره کرد و افزود :اکنون دولت
در الیحه بودجه ســال  ۱۳۹۷حدود  ۱۲۸هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای خود پیشبینی
کرده که این عدد نشــاندهنده آن است که نرخ
مالیات به  GDPدر ایــران کمتر از هفت درصد
است؛ این در حالی است که در کشورهای همجوار
ما درآمد مالیاتی تا سه برابر بیشتر است .در نتیجه
دولت باید روی بحث مالیات توجه ویژهای داشته
باشــد که البته یکی از دالیل کم بــودن درآمد
مالیاتی این است که دولت با عدم توجه به بخش
خصوصی سهم خود را در اقتصاد بیشتر کرده است.
حقشناس ادامه داد :دولتهایی که به اقتصاد ورود

میکنند کارآمدی چندانــی در اقتصاد ندارند و
نمیتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند؛ ضمن اینکه
بهرهوری الزم و کافی هم ندارند .در نتیجه اغلب
مشکالت به دولتیبودن اقتصاد برمیگردد و این
که دولت باید اولویت خود را در کاهش سهم خود
در اقتصاد بگذارد .وی اظهار کرد :در الیحه بودجه
 ۱۳۹۷دولت یک کسری پنهانی در منابع وجود
دارد که ممکن است دولت را با مشکل مواجه کند.
این وضعیت نشاندهنده این است که دولت باید
هر چه بیشتر عزم خود را در جهت خصوصیسازی
جزم کند .این اقتصاددان با بیان اینکه هم مسئله
روشن است و هم راهحل ،گفت :دولت باید مدیران
کارآمد را در اختیار گیرد تا اقتصاد کشور را جراحی
کند .مگر نه اینکه در فوتبال از مشاوران خارجی
استفاده میکنیم و در صنعت نفت و پتروشیمی
از دانش غربی بهره میبریم ،در حوزه اقتصاد کالن
هم به راحتی میتوانیم از دستاورد سایر کشورهای
توسعهیافته در تدوین برنامههای اقتصادی استفاده
کنیم .هر قدر در این زمینه دیر اقدام شود همان
قدر عوارض آن بیشتر خواهد بود.

