هر بامداد در سراسر ایران

الزمه تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی گفت :افزایش سرمایه و رشد بهرهوری
دو ضرورت دستیابیبه رشد اقتصادی ۸درصدی و تحققبرنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدعلی محمدی در پانزدهمین همایش
تعالی سازمانی افزود :پشتوانه اصلی آینده جامعه ،مدیران سازمانهای بزرگ و
موثر جامعه اند که آینده کشور را معماری می کنند.وی اضافه کرد :برای داشتن
جامعه توسعه یافته باید سازمان های متعالی بهره ور و توسعه یافته داشته باشیم.

یادداشت1-

کاهش نرخ ارز با جذب نقدینگی؛
آب شور یا شیرین؟

سروش بامداد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
از تهیه طرحی دو فوریتی برای توقف دو برنامۀ در
حال اجرای بانک مرکزی ایران در کنترل قیمت ارز
خبر داده است.
این در حالی اســت که دو مکانیسم بانک مرکزی
دائمــی نیســت و اگــر تمدید نشــود مهلت آن
آخرهمین هفته به خودی خــود پایان می یابد و
با این وصف طرح دوفوریتی عمال بال موضوع است
چون تا اعالم وصول شــود و به تصویب رسد زمان
سپری شده است.
ماجرا از این قرار است که بعد از افزایش قیمت ارز
بانک مرکزی دست به کار شد و دو تدبیر اندیشید
که تا اینجا به ثمر نشسته است.
اول این که اوراق سپرده با سود  20درصد منتشر
کرده و دو هفته هم مهلت داده و مردم هم بســیار
استقبال کرده اند .دیگر این که به صورت ریالی اما
بر اساس قیمت ارز سپرده بگذارند.
در حالت اول مانند ســپرده گذاری قبل از کاهش
نرخ ســود بانکی  20درصد سود دریافت می کنند
در حالی که بانک مرکزی هم بخشنامه قبلی درباره
نرخ سود را تغییر نداده است .در حالت دوم فردی
که از بیم کاهش ارزش پول ،ارز می خرد می تواند
بر اساس نرخ ارز ســپرده ریالی بگذارد و  4درصد
هم سود دریافت کند و هر گاه پول خود را خواست
بر پایه میانگین قیمت ارز در هفته آخرمحاســبه
می شود.
بانک مرکزی این اقدام را با بررسی دو انگیزه اصلی
از مراجعه مازاد به بازار ارز انجام داده است.
متقاضیان واقعی بازار ارز کسانی هستند که مصرف
یا تعهد ارزی دارند .ماننــد بازرگانی که باید دالر
بپردازد یا مسافری که در طول گردشگری به دالر
نیاز دارد.
جدای این متقاضیان واقعــی اما هر گاه التهاب و
تکانه ای پدید می آیــد دیگرانی که مصرف ارزی
ندارند و تاجر یا توریست نیستند نیز به خرید دالر
و یــورو روی می آورند .چرا؟ چون بیمناک کاهش
ارزش پول خود هستند .اصطالحا احساس می کنند
قالــب یخ نقدینگــی آنان در حال ذوب شــدن
است و به دالر تبدیل می کنند تا ذوب نشود .طرح
دوم نگرانی آنان را رفــع می کند .هر چند که در
صورت کاهش نیز زیان مــی بینند اما اگر دالر را
در خانــه و الی متکا و اوراق کتــاب و در مواردی
در فریــزر(!) هم نگاه داری کنند این اتفاق متصور
است تازه باید نگران احتمال جعلی بودن یا سرقت
هم باشند.
در طرح اول نیز نقدینگی ســرگردان که یک روز
ســراغ مِلک می رود و روز دیگر خودرو یا طال به
سمت بانک جذب می شود.
استقبال فراوان مردم که به خاطر حمایت بانک های
دولتی و مادر خصوصا بانک ملی ایران که نزد مردم
اعتباری معادل بانک مرکزی دارد نشــان میدهد
تدابیر بانک مرکزی تا اینجا نتیجه داده و توانسته
اند چند صد تومان از قیمت دالر بکاهند.
اما این یک روی سکه است .روی دیگر سکه بورس
و تولید اســت و این پرسش که ما به التفاوت سود
تسهیالت و این سود را از کجا تأمین می کنند؟
یا وقتــی بانک  20درصد ســود تضمین شــده
بدهد فرد چرا برود سراغ تولید یا سهام بخرد؟ همین
روی دیگر انگیزه طرحی است که رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس از آن صحبت کرده است.
می توان طرح هایی از این دســت را ُمسکن
آری ،
دانست یا گفت آب شور است و عطش را فرونمی نشاند
و دوباره تشــنگی می آید به دســت .طرح ذهنی
مجلسیها آیا آب شیرین است؟ اگر طرح داشتید
چرا زودتر ارائه نکردید؟ چی را می خواهید ممنوع
کنید؟ مگر می توانید دست بانک مرکزی را ببندید
و ابزارها و قدرت مانور را از آن بگیرید و بعد انتظار
شنا داشته باشید؟
تجربه نشــان داده مادام که موانع سرمایه گذاری
برداشته نشــود صاحبان نقدینگی ســراغ تولید
نمی روند و هر روز از یک جا سر درمی آورند.
اگر بانک مرکزی مســئول کنترل است باید اجازه
بازی با همه برگ های خود را داشته باشد .حتی آن
بخش ازسپرده گذاران موسسات مالی اعتباری که
مال باخته اند و در مقابل ساختمان بانک مرکزی
تجمــع می کننــد و به پلیس یادآور می شــوند:
«نیروی انتظامــی بههوش بــاش!  /مالباختهایم
نــه اوبــاش» و برخی شــعار «مرگ بر ســیف»
ی دهند بانک مرکزی مقتدر و رییس کل با
ســر م 
ی توان مسئولیت
ی پسندند .نم 
دست باز را بیشتر م 
خواست و اختیار نداد /.منبع :عصرایران

تورم شاخص بهای تولید کننده اعالم شد
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بر اساس اعالم بانک مرکزی ،نرخ تورم تولید کننده در بهمن ماه
به  10.2درصد رسید که نسبت به ماه قبل  0.3درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  1390=100در بهمن ماه
 1396به عدد  261.6رسید که نسبت به ماه قبل  1.1درصد افزایش داشته
است.این شاخص (تورم نقطه به نقطه) در بهمن ماه  1396نسبت به ماه مشابه
سال قبل معادل  11.9درصد افزایش نشان میدهد.

کمک بزرگ وزارت صنعت به خودروسازان

استانداردهای85گانهخودروتغییرمیکند
معاون وزیر صنعت ،معدن :
برخی از این اســتانداردها
در اروپا نیز استانداردهای
تشویقی است لذا با سازمان
ملی اســتاندارد هماهنگ
شده که اســتانداردهای
مربوط به ایمنــی معادل
آخرین استانداردهای روز
باشــد ولی قرار شــده در
ارتباط با اســتانداردهای
اختیاری ،تعادل الزم ایجاد
شود و به نوعی میتوان از
اصطالح بازنگری استفاده
کرد

آفتــاب اقتصــادی -گروه صفحــه اول:
خودروســازان داخلی به شــدت از استانداردهای
 85گانه خــودرو گله مند هســتند تا جایی که
اخیرا مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت:
«خودروهای بنز و هیوندای استانداردهای جدید
را پاس نمیکنند و بــا آنها که صحبت میکنیم
میگویند این استانداردها را نمیتوانیم پاس کنیم.
این که نمیشــود خودروهایی که در آلمان و کره
تردد میکنند نتوانند استانداردهای جدید را پاس
کنند ،اما ما بتوانیم ».حال وزارت صنعت از تغییر
در استانداردهای 85گانه خودرو خبر داده؛ اقدامی
که می تواند در جهت تامین رضایت خودروسازان
باشــد .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره
اعتراض خودروســازان مبنی بر اســتانداردهای
۸۵گانــه خودرویــی تصریح کرد :برخــی از این
اســتانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی
است لذا با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده
که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین
اســتانداردهای روز باشد ولی قرار شده در ارتباط
با استانداردهای اختیاری ،تعادل الزم ایجاد شود و
به نوعی میتوان از اصطالح بازنگری استفاده کرد.
رئیــس اتحادیه صنــف فروشــندگان پرنده و
ماهی تهران از افت قیمت گوشت مرغ به دلیل
کاهش تقاضــا در بازار مصرف خبر داد«.مهدی
یوســفخانی» در گفت و گو با ایرنا پیش بینی
کرد :با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش تقاضا،
احتمال افزایش نرخ این محصول از  20اسفندماه
جاری وجــود دارد.وی تصریح کرد :قیمت هر
کیلوگرم مرغ زنده در محــل مرغداری ها 49
هزار ریال ،میدان بهمــن  66هزارو  500ریال،
کشــتارگاه  68هزار و  500ریال ،تحویل درب
واحد صنفی  70هزار ریال و در بازار مصرف 77
هزار ریال است.وی یادآور شد :این درحالیست

به گزارش ایســنا ،محسن صالحی نیا در نشستی
خبــری در این خصوص که اســتاندارد  85گانه
خودرویی پیش از این در شــورای سیاستگذاری
خودرو به تصویب رســیده و چــه دلیل دارد که
مجددا در ارتباط با آن بازنگری شــود؟ بیان کرد:
مجــددا تاکید میکنم که برخی اســتانداردهای
در نظر گرفته شده که شامل استانداردهای اختیاری
میشود شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست.
اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب و بعد
بگوییم که نمیخواهیم آن را اجرایی کنیم .با توجه به
شرایط پیش آمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی
میدانیم که سازمانهایی نظیر استاندارد و محیط
زیست نسبت به اجرای قوانین تاکید دارند.
قرارداد سایپا و سیتروئن عقبماندگی دارد

وی در پاسخ به سوالی مربوط به آخرین وضعیت
قراردادهای خودرویی نظیر ســیتروئن ،فولکس،
ماموت و رنو توضیح داد :قرارداد سایپا و سیتروئن
در حال پیشبرد اســت و سرمای ه گذاری و تامین
تجهیزات مدنظر قرار گرفته است .این قرارداد دو ماه
از برنامــه مربوط به خود عقب افتــاده ،اما طبق

وعده اواســط تیرماه ســال آینده کار خود را آغاز
میکند.معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تجــارت ادامه داد :در مورد فولکس نیز باید خاطر
نشــان کرد که دو مدل خودرو بــا تولید داخلی
 ۳۰درصدی مدنظر قرار میگیرد و فولکس با حدود
 ۲۸قطعهســاز قرارداد خود را منعقد کرده است.
فولکس واگن تعداد تولید محدودی را در نظر گرفته و
اینمحدودیتبهدلیلثبتوسفارشخودروهابود،اما
طبق آخرین خبرها از سرمای ه گذار بخش خصوصی
شرایط برای خط مونتاژ و سفارشگذاری مهیا شده
و از شهریورماه سال آینده تولید در محل کارخانه
به منظور عرضــه و صادرات صورت میگیرد .آنها
طبق برنامهای که به ما ارائه کردند متقاعد شدیم
برنامهای را تحت عنوان تجدیدنظر برای راهاندازی
داشته باشــیم.صالحینیا در مورد قرارداد رنو نیز
گفت :این قرارداد به سرانجام رسیده و طی ماههای
آتی شاهد شرایط خوبی برای آن خواهیم بود .ایدرو
طرف اصلی در قرارداد رنو است و خود آنها در این
رابطه باید پاســخگو باشند.معاون وزیر صنعت در
پاسخ به سوال دیگری مربوط به شرایط نامساعد
پیش آمده برای قطعه ســازان به دلیل نوســان

پای کاهش تقاضا در میان است

راز چرایی افت قیمت مرغ

که در اواخر بهمن ماه امســال نرخ هر کیلوگرم
مرغ زنــده در محل مرغداری ها  52هزار ریال،
میدان بهمن  72هزار ریال ،کشتارگاه  74هزار
ریال ،تحویل درب واحد صنفی  75هزار و 900
ریال و در بازار مصرف  83هزار و  400ریال بود.
وی افــزود :در واقع پس از چند هفته باال بودن
قیمت مرغ شاهد کاهش بیش از  60هزار ریالی
قیمت این محصول در بازار مصرف هســتیم.به
گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و

ماهی تهــران ،نرخ هر کیلوگــرم تخم مرغ در
محــل مرغداری ها نزدیک بــه  80هزار ریال،
در واحدهای صنفــی  85هزار ریال و در خرده
فروشی ها  90هزار ریال به فروش رسید.یوسف
خانی یادآوری کرد :طبق نرخ های اعالم شده،
قیمت هر شانه  2کیلوگرمی تخم مرغ بیش از
 180هزار ریال به فروش می رسد.به گفته وی،
تخم مرغ مارک دار با چهار درصد افزایش نسبت
به قیمت های اعالمی عرضه می شود .به گزارش

نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس
شورای اســامی گفت :نباید اجازه داد برخی
ســوداگران از رشــد تقاضا در بازار شب عید
سوءاســتفاده کننــد و کاالها را بــا قیمت
غیرمتعارف به مشــتریان بفروشند.علی اکبر
کریمی در گفتوگو با خانه ملت ،درخصوص
وضعیــت قیمــت کاالها در بازار شــب عید
گفت:نوروز یکی از مناسبت های مهم ایرانیان
اســت که بخش عمده ای از خریدهای مردم
برای شــب عید در اسفند ماه انجام می شود.
نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس
شــورای اســامی ادامه داد:اقــام خوراکی،
پوشاک و حتی لوازم خانگی از کاالهایی است
که در روزهای پایانی ســال تقاضا برای خرید
این اقالم و کاالها با رشــد روبرو می شود که
بطــور طبیعی با توجه به نیــاز خانوارها باید
کاالهای مذکور به انــدازه نیاز در بازار عرضه
شــود.نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب
مجلس شورای اســامی افزود:ضرورت دارد
میزان کنتــرل قیمت کاالهــا و خدمات در
روزهای پایانی ســال با افزایش روبرو شــود
و در این راســتا باید وزارت صنعت ،معدن و
تجارت،سازمان تعزیرات و تمامی سازمان های

ذی ربط با اعمال نظارت بازار را کنترل کنند.
کریمی تصریح کرد:رصد قیمت ها به وسیله
تیم های کنترل و بازرسی در روزهای پایانی
ســال باید به صورت جدی مدنظر باشد ،در
هرصورت نباید اجازه داد برخی ســوداگران
از رشــد تقاضا در بازار شب عید سوء استفاده
کنند و کاالها را با قیمت غیرمتعارف و گران
به مشتریان تحمیل کنند.وی ادامه داد:شوک
افزایش قیمت ارز در مدت اخیر باعث شــده
بــود در بازار به صورت روانــی قیمت کاالها
بــا افزایش روبرو شــود ،امــا اقدامات دولت
برای کاهش قیمت دالر توانســته تا حدودی
آرامش را به بازارها بازگرداند.کریمی تصریح
کرد:دولــت باید همچنان به موضوع مدیریت
بازار ارز توجه جدی داشــته باشــد چرا که
نوســانات این بــازار حتی قیمــت کاالهایی
که خیلی وابســته به نرخ ارز نیســت را نیز
به صورت روانی با رشد کاذب روبرو می کند.
نایب رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس
شورای اسالمی یادآور شــد:با توجه به رشد
سفرهای نوروزی در ایام نوروز ،ضرورت دارد
قیمت ها در مجتمع های خدمات رفاهی بین
راهی ،هتل ها و مهمان پذیرها کنترل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ،انتشار اسناد و
اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه های عمرانی
را راهی شکســت خورده خواند و گفت :دولت
به باز شدن شــرایط رانت و فساد در تکمیل
پروژه ها راضی نشــود.عبدالکریم حسین زاده
در گفــت وگو بــا خانه ملــت ،با اشــاره به
وضعیت پروژه های عمرانی در ســال جاری،
گفت :برخی راهکارهای پیشــنهاد شده برای
تکمیل این پروژه ها همچون انتشار اسناد خزانه
اسالمی و اوراق مشارکت شاید در کوتاه مدت
به صورت مقطعی کارگشــا باشد ،اما در بلند
مدت هزینه ســاز و دردسر آفرین خواهد بود.
عضو کمیســیون عمــران مجلس شــورای
اسالمی ،با بیان اینکه انتشار اوراق مشارکت و
اسناد خزانه هر دو منشا بروز فساد و مشکالت
عدیده برای پیمانکاران هستند ،افزود :پیمانکار
برای نقد کردن اسناد مجبور به ارائه آن به بازار
زیر قیمت است که در این صورت از سرجمع
پروژه و کیفیت آن زده می شود.نماینده مردم
نقده و اشــنویه در مجلس شورای اسالمی ،با
تاکید بر اینکه ارائه این نوع اسناد به پیمانکاران
یعنی موافقت با کاهــش کیفیت پروژه های
عمرانــی ،تصریح کرد :پیمانکاران ســرجمع

پیش بینی رشد اقتصادی  3.5تا  4درصدی در سال آینده

عضو هیات علمی دانشــکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه شریف با اشاره به میانگین رشد بلند مدت
 3.9درصدی بین سالهای  68تا  95گفت :برای
سال آینده رشد اقتصادی بین  3.5تا چهار درصد
پیشبینیمیشود.بهگزارشایرنا«،فرشادفاطمی»
افزود :سال گذشته شاهد ثبت رشد باالی 10درصد
در اقتصــاد کشــور بودیم که عوامــل اصلی آن
اجرایی شدن برجام و استفاده از ظرفیت های خالی

ایرنا و بر پایه برآوردهای وزارت جهادکشاورزی،
قیمت تمام شــده هر کیلوگرم گوشــت مرغ
 70هزار تا 75هزار ریــال و تخم مرغ  45هزار
ریال است .امسال نزدیک به دو میلیون و 100
هزارتن گوشــت مرغ و  930هزارتن تخم مرغ
درکشور تولید شده است.شیوع آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان در فصل پاییز سبب معدوم سازی
مرغ های آلوده در واحدهای تولیدی شد که این
امر افزایش قیمت تخم مــرغ و مرغ را در بازار
به دنبــال داشــت؛ عرضه تخم مــرغ وارداتی
به نرخ  126هزار ریال برای تنظیم بازار همچنان
ادامه دارد.

کیفیت پروژه های عمرانی در سرازیری سقوط

استاد اقتصاد دانشگاه شریف مطرح کرد

تولید بود.به گفته این استاد دانشگاه ،برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) سبب افزایش صادرات نفت
و همچنین افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی
شد ،همچنین افزایش تولید و صادرات فلزات پایه
و رشــد صنعت خودرو به عوامل افزاینده رشــد
اقتصادیدرسال 95بدلشدند.ویخاطرنشانکرد:
عوامل اصلی رشد اقتصادی سال  95با پایان یافتن
تاثیرگذاری در ادامه کم رنگ شدند و آثار مثبت

تولید پژو  301سال آینده کلید میخورد

وی در مورد آخرین وضعیت پــژو 301 ،2008
و  208نیــز اعالم کرد :عدد واقعــی برای تولید
داخــل پژو  2008نزدیک بــه  22درصد بود که
به عدد  30درصد میرســد .پژو  301 ،2008و
 208شرایط تیراژشــان با توجه به پلتفرم فرق
میکند و در مورد خودروی  301باید اعالم کنیم
که تولید آزمایشی در دستور کار قرار گرفته و در
سال آینده تولید آن کلید خواهد خورد .عالوه بر
این ظرفیت تولید این خودرو  50درصد باالتر با
استفاده از قطعهسازی ساخت داخل است.

حسین زاده هشدار داد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:

کاهشقیمتدالرمانعگرانفروشیبازارشبعیدشد

به وجود آمده در بازار ارز ،بیان کرد 6000 :تا 7000
میلیارد تومان ظرفیت در نوســازی قطعهسازی
خــودرو وجود دارد و امیدواریم بتوانیم کمکهای
مناســبی در بخش تســهیالت برای پروژههای
قطعهسازان داشته باشیم تا در زمین ه کاهش قیمت
تمام شده گام برداریم .دو مسئله برای قطعهسازان
در نظر گرفته شــده که یک مورد مربوط به مواد
اولیه نظیر مس ،فــوالد ،آلومینیوم و موضوع دوم
مربوط به نرخ ارز مبادالتی است.

برجام بر صادرات ،در سال  96تداوم نیافت.فاطمی
ادامه داد :برای سال  97ثبت رشد اقتصادی نزدیک
به رشد متوسط بلندمدت کشور را متصور هستیم.
وی تصریح کرد :کاهش مشــکالت بانکی ،رفتار
بودجهای دولت ،سیاســتهای ارزی ،روابط بین
الملل ،کاهش یا افزایش ریســک های سیاسی و
باالتر از همه این عوامل ،موضوع نوآوری میتواند
در ثبت رشد و رونق اقتصادی کشور دخیل باشد.

پروژه ها را بر اساس مبالغ نقدی می بندند ،اما
بر اساس اسناد خزانه و موضوعاتی از این قبیل
پول دریافت می کنند.حسین زاده با بیان اینکه
انتشــار اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی
کشور را برای سال های آتی بدهکار می کند،
گفت :هدف اصلی توسعه پایدار این است که
ما حق نسل های آینده را پیش خور نکنیم.وی
با اشاره به فعالیت عده ای سودجو در بازار که
به خریداری اسناد خزانه اقدام می کنند ،افزود:
برخی افراد هم در بازار با خرید این اسناد سعی
در جذب سود هستند ،زیرا اسناد با  20درصد
ســود برای ســال آینده امکان فروش مجدد
را دارند.این نماینده مــردم در مجلس دهم،
با بیان اینکه فروش اســناد در بــازار تبدیل
به رانت جدیدی شده است ،تصریح کرد :دولت
باید راهکارهای دیگــر را در خصوص تکمیل
پروژه های عمرانی در دســتور کار قرار دهد.
وی در پاســخ به این سوال که راهکار تکمیل
پروژه های عمرانی چیســت ،گفت :در حوزه
پروژه های عمرانی با توجه به اینکه اعتبارات
عمرانی کم اســت ،راهی جــز جدی گرفتن
بحث فاینانس و ورود سرمایه گذار خارجی و
همچنین بخش خصوصی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه یادآور شد :باید تا میانههای فصل
س جمهوری
بهار آینده منتظر بمانیم و ببینیم رئی 
آمریکا چه تصمیمــی در خصوص برجام خواهد
گرفت و آثار آن را شاهد باشیم.

یادداشت2-

عبرت از اشتباهات تاریخی
در اقتصاد

عوضمحمد پارسا *

اغلب کارشناســان بر این باورند کــه بهترین راه
حل برای شــرایط کنونی کشــور این است که در
یک فاصله  ۳تا  ۱۰ساله قیمت حامل های انرژی
قابل قاچاق سریعتر و با شیب تندتر واقعی شود و
قیمت حامل های انرژی شبیه گاز ،آب و برق را نیز
با شــیب مالیم تر و ده ساله واقعی شود ،مشروط
به اینکه قیمت ارز را هم مطابق برنامه ششم توسعه
هر ســاله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی
واقعی شود.
از سویی ایجاد امنیت اقتصادی و روابط بین الملل
مطلــوب و اعتماد داشــتن به برنامــه های نهایتا
بیســت ســاله و پنج ســاله و اجرای آنها و ثبات
تصمیم گیــری و رویــه عدم دخالت سیاســت
در اقتصاد و اقتصاد در سیاســت و محیط رقابتی
در کســب و کار و خصوصی سازی واقعی و اعالم
شیب افزایش قیمت حامل های انرژی و مفید بودن
آن می تواند ســرمایه های کوچک و بزرگ داخلی
و خارجی را به تدریج در بخش انرژی جذب کند.
اقتصاد ایران نیاز دارد که خصوصی ســازی واقعی
را تجربه کند ،انحصارات از بین بروند و درآمدهای
نفتی با شیب باالتر از سالی سه درصد به صندوق
توســعه ملی واریز شــود ،تا در سال  ۱۴۰۴یعنی
موعد پیش بینی شــده برای تحقق چشــم انداز،
دولــت بدون وابســتگی به درآمد نفــت از محل
درآمدهای مالیاتی هزینه اش را تامین نماید.
اگر مجلس برای سال آینده به دولت اجازه می داد
که قیمت حامل هــای انرژی را اصالح کند،درآمد
بســیار بزرگی از محل اصــاح قیمت حامل های
انرژی حاصل می شد که می توانست صرف کمک
بــه تولید و اصالح و بهینه ســازی مصرف انرژی
بشود و سهم مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده
هم از این محل به درآمدهای دولت اضافه شــود .
البته این درآمد می توانســت برای بیمه سالمت و
بیمه حقوق بیکاری و کمک به افراد تحت پوشش
بهزیستی و کمیته امداد و افزایش حقوق کارمندان
دولت مطابق نرخ تورم شود.
حتما برخورد علمی و با برنامه ریزی همه جانبه با
افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجبات
شکوفایی اقتصادی کشــورمان شود .توجه داشته
باشیم یکی از اهداف مهم برنامه های بیست ساله
و پنج ساله کوچک نمودن دولت است ،دولت باید
هزینه هایش کاهش یابد ،از طریق وصول مالیات
شــریک تمام بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور
شود و درآمدش را از محل  ۲۵درصد سود بنگاهها
و مالیات بر ارزش افزوده تأمین کند.
هر چه تعداد بنگاههای کشــور بیشتر شود و هر
چه سود بنگاهها افزایش یابد ،دولت هم درآمدش
بیشــتر مــی شــود .در واقع دولت یک شــریک
۲۵درصدی برای تمامی فعالیــت های اقتصادی
کشور می شود و باید سعی کند هم تعداد شرکایش
را باالتر ببرد و هــم بنگاه های موجود را بزرگتر و
سودده تر کند /.منبع :خبرآنالین
*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

مردوخی عنوان کرد

ضرورت هدایت صحیح
نقدینگیسرگردان

استاد بازنشســته اقتصاد دانشگاه تهران گفت:
«در شــرایط کنونی بهترین راهــکار برای رفع
مشکالت دولت و توجه به مقدورات مردم ،هدایت
نقدینگی سرگردان به محل هایی مطمئن مثل
سرمایه گذاری در پروژه های نیمه تمام عمرانی
است ».بایزید مردوخی در گفت وگو با خبرآنالین
با بیان اینکه درحال حاضر ،نقدینگی در اقتصاد
بــه گردش درآمــده و به بازارهای ســوداگری
مثل ارز و ســکه روی آورده است،اظهارداشت:
«این نقدینگی دائم از بازارهایی مثل سکه و طال
به سمت بازارهایی چون دالر و سایر ارزها حرکت
کرده و احتمال اینکه از بازار دالر به سمت بازار
مسکن و زمین حرکت کند،بسیار است».او افزود:
«این همان نقدینگی ســرگردانی است که اگر
بتوان برای آن ،مقاصدی مطمئن پیدا کرد که در
سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها مشارکت
داده شوند ،شــاید بتوان بخشــی از مشکالت
موجود را برطرف کرد ».این اقتصاددان با تجربه
که در دولت هشــتم مدت زمانی ریاست هیات
امنای حســاب ذخیره ارزی را برعهده داشــت
و از کارشناسان باســابقه برنامه و بودجه کشور
است،خاطرنشان کرد« :آنچه که من یقین دارم
این اســت که از منابع دولتی نمی توان انتظار
کار عمرانی داشــت ،چراکه بــرای پروژهها نیاز
به منابع بزرگــی دارد که با توجه به درآمدهای
نفتی و مشــکالت بدهی های دولت بعید است
کــه دولت به تنهایــی بتواند از پــس تعهدات
پروژه هــای عمرانی برآیــد ».مردوخی گفت:
«اما آنچه مشکالت بیشــتری را متوجه دولت
و پــروژه های عمرانی می کند ،آن اســت که
با هجوم ســرمایه های ســرگردان به بازارهای
سوداگری ،سرمایه گذاری در بخش خصوصی به
حداقل می رسد و مانعی برای توسعه اقتصادی
به شمار می رود».

