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وزیر اقتصاد:

حتی یک ریال
از بانک مرکزی
استقراض نشد

وزیرامور اقتصادی و دارایی گفت:
صاحب نظران سال گذشته میگفتند دولت
 ۱۲۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی
استقراض خواهد کرد درصورتیکه حتی یک
ریال هم از بانک مرکزی استقراض نشد.
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راهي جديد
براي واردات
کاال به ايران

رئيس سازمان توسعه تجارت از
کاهش سخت گيري دولت براي واردات
در ازاي صادرات خبر داد و اعالم کرد
مصوبهاي جديد در اين زمينه اجرايي
ميشود.از سال  1397و همزمان با از
سرگيري تحريمهاي امريکا عليه ايران،
دولت براي مديريت منابع محدود ارزي
کشور ،اعالم کرد که واردات حدود 2000
قلم کاال به کشور ممنوع بوده و در کنار آن
صادرکنندگان نيز بايد ارز حاصل از صادرات
خود را به کشور بازگردانند.

سرمقاله

خبرخوشوزیرراه برايفرهنگيان،شاغلينوبازنشستگانفاقدمسکن؛

ساخت1/2ميليونواحدمسکوني

رونق مسکن باعث رونق توليد ،توسعه اشتغال ،رفاه و منزلت اجتماعي و ،...و افزايش سطح کيفي زندگي خانوادهها خواهد بود
3
به همين دليل تمام فکرما اين است که با رونق مسکن بتوانيم پايداري توليد را پايهگذاري کنيم

نشستکمیسیون
ک برجام در وین
مشتر 

2

وزير کشاورزي:

کرونا مثل لُرد ولدمورت داستان
هریپاتر سرکش شده است و هر روز در
حال قدرت گرفتن بیشتر است .در داستان
هریپاتر هم ولدمورت که «جی.کی.
رولینگ » آن را با قلم جادویی خود خلق
کرده ،با کمک برخی چنان قدرت گرفت
که زندگی را به هری پاتر و دوستانش
سیاه کرد.
شکست ولدمورت اما راهکار داشت که به
آن اشاره نمیکنم تا کتاب را بخوانید یا فیلم
آن را ببینید و اگر هم دیدهاید که میدانید.
شکست کرونا هم راه و روش مشخصی دارد
که باید به آن عمل کنیم و گرنه این جادوی
سیاه دست از سر ما بر نمیدارد.
اصلیترین راهکار این است که هرچه
سریعتر واکسیناسیون یا همان «مایه کوبی»
قدیمی خودمان را آغاز کنیم تا جلوی
پیشروی کرونا را بگیریم .نمیدانم واکسن
داخلی یا خارجی ،هرچه که هست باید زودتر
وارد چرخه شود تا بتوانیم کمی به وضعیت
کرونایی کشور سامان دهیم.
مسئله بعدی این است که مردم ماسک
زدن را جدی بگیرند .طبق گزارش برخی از
مردم از شهرهای مختلف و مشاهدات نگارنده
از سطح شهر تهران ،بخشی از جامعه ،ماسک
زدن را جدی نمیگیرند و به راحتی میشود
افرادی که ماسک نمیزنند را در کوی و برزن
دید.
آنهایی که ماسک نمیزنند یا کال به
کرونا اعتقاد ندارند و هنوز فکر میکنند که
کار خودشان است و یا از ماسک زدن خسته
شدهاند.
نکته بعدی که بسیار مهم است و
متاسفانه از سوی ستاد ملی کرونا به آن کم
توجهی میشود ،مسئله سفر رفتن و رفت و
آمدهای درون شهری است.
مشخص نیست که مثال در تهران چرا
طرح ترافیک لغو نمیشود؟ چرا به مردم
اجازه داده نمیشود که ماشینهای خود را
در خیابانهایی که پارک ممنوع است ،پارک
کنند تا مجبور نشوند به خاطر طرح ترافیک
و جای پارک ،به مترو و اتوبوس پناه ببرند.
اگر طرح ترافیک لغو نشود ،بخشی
از مردم به خاطر مسائل اقتصادی و گرانی
کرایه تاکسی ،از مترو استفاده میکنند و
خطر کرونا را به جان میخرند .درآمد مردم
چقدر است که حقوق خود را به کرایه تاکسی
اختصاص دهند.
فکر میکنم میشود تا آخر سال ،سفر
رفتن را ممنوع کرد .یک سال گذشته نشان
داد که سفررفتن یکی از علل اصلی سرکش
شدن کرونا در کشور است.
تا وقتی در شیپور عادی شدن بدیم و
راهها برای رفت و آمد باز باشد باید هم به
سرمان بزنیم و لباس سیاه بپوشیم و از قرمز
شدن شهرها ناله کنیم.
ستاد ملی کرونا باید به این نکته توجه
کند که مردم از زندگی در شرایط کرونایی
خسته شدهاند و از هر گشایشی برای فرار
از این شرایط استفاده میکنند .پس باید با
قوانین سفت و سخت ،کرونا را مدیریت کرد
تا باالخره به جشن پایان کرونا برسیم.

نسخه
شوراي رقابت بر
گراني خودرو
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جادویسیاهکرونا
باآسانگیریتمامنمیشود

مصطفی داننده

2

سخنگوي کميسيون صنايع و
معادن مجلس افزايش قيمت خودرو در
کارخانه را غيرمنطقي دانست و گفت:
کميسيون صنايع و معادن مجلس با
جديت موضوع افزايش قيمت خودرو را
پيگيري کرده و از گراني بي ضابطه آن
جلوگيري ميکند.
حجت اله فيروزي درباره
صحبتهاي رييس شوراي رقابت مبني
بر اينکه قطعا در سه ماه نخست سال
 1400قيمت خودروهاي داخلي توليد
شده در کارخانهها افزايش مييابد،
گفت :از آخرين باري که شوراي رقابت
به خودروسازان اجازه افزايش قيمت داد...
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روزنامهنگار

بسته
معیشتی دولت
در آستانه ماه
مبارک رمضان

با احتکار و منجمدکردن مرغ
رو به رو هستيم
3

تدوين برنامهاي گشايشي
براي فعاالن استخراج رمز ارز
4

حمایت از بخش خصوصی؛ با کنار رفتن دولت از فعالیت های اقتصادی حاصل می شود

به این معنا که می خواهند اقتصاد با حضور جدی بخش خصوصی
و بازار آزاد اداره شود باید تمامی واحدهای تولیدی دولتی و وابسته
به دولت و خصولتی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا
بخش واقعی خصوصی اقتصادی در عرصه های مختلف اقتصادی؛
فعال شود.
عضو اتاق بازرگانی توضیح داد :اگر دولت قصد حمایت از تولید
و رشد دادن به اقتصاد کشور را دارد باید هر گونه مقرراتی که مانع
رشد بخش خصوصی است را برطرف کند  ،چرا که بخش خصوصی
گرفتار مقررات دست و پاگیری است که امکان هر گونه فعالیت را
از بخش خصوصی گرفته است.دانشمند دراین باره تصریح نمود :اگر
قرار است که اقتصاد خصوصی و رقابتی باشد ،در وهله اول دولت باید
تمام بنگاههای خود را غیر از آنهایی که در اصل  ۴۴قانون اساسی
تاکید شده که باید در دست دولت باشد را تماما به بخش خصوصی
واگذار کند تا فضا برای بخش خصوصی باز شود .ضمن اینکه بخش
خصوصی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار دارد تا موانع
پیش روی حضور بخش خصوصی برای تحقق تولید را از سر راه
بردارد ،یعنی با رفع موانع و قانون گذاری های مطلوب به نفع بخش
خصوصی و تولید ،راه را برای فعالیت های بخش خصوصی در فضای
اقتصاد کشور باز کند.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی دراین باره
خاطر نشان کرد :زمانی که اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی
باشد نیازی به کمترین پشتیبانی از سوی دولت نیست چرا که خود
بخش خصوصی با رقابتی که در اقتصاد و درعرصه تولید و خدمات
دهی ایجاد می کند زمینه های رونق اقتصادی را فراهم می آورد ،لذا
بخش خصوصی نیازی به پشتیبانی ندارد.

معطل ماندن اقتصاد ایران در
سایه عدم لغو تحریمهای ایران

وزير نيرو خبر داد:

عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛

عضو اتاق بازرگانی گفت :وقتی پای بخش خصوصی در عرصه
تولید و فعالیت های اقتصادی در میان نباشد دولت آنگونه که باید
و شاید قادر به دریافت مالیات از بخش خصوصی نیست ،ضمن
اینکه دولت نمی تواند مالیات الزم را از شرکت های زیر مجموعه
خود دریافت کند بنابراین درآمدهای کشور مختل می شود و تورم
ناشی ازاین موضوع با استقراض از بانک مرکزی در هنگامه کاهش
درآمدهای ارزی کشور به مردم تحمیل می شود.
به گزارش اخبار صنعت ،رونق و جهش تولید و توسعه تولید
نیازمند باز شدن فضای اقتصادی کشور و حضور فعال بخش مردمی
و خصوصی در اقتصاد است ،موضوعی که دیر زمانی است اهمیت
آن برای مسوولین کشور مشخص شده و شاهد آن اقتصاد توسعه
یافته کشورهای قدرتمند اقتصادی است که با بها دادن به بخش
خصوصی و باز کردن مسیر پیش روی بخش خصوصی برای مشارکت
در اقتصاد زمینه های توسعه و رونق تولید را فراهم کرده اند .پر
واضح است که بخش خصوصی نقش ویژه ای در شکوفایی اقتصاد
می تواند ایفا کند به شرط اینکه دولت از عرصه اقتصاد کنار برود
و تنها نقش نظارت را ایفا کند .مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی
و فعال اقتصادی مهمترین اولویت های توسعه اقتصاد را با حضور
بخش خصوصی و الزاماتی که دولت باید رعایت کند را درگفت و
گوی پیش رو با ما درمیان گذاشته است.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی گفت :یکی
از مهمترین شعارهای دولت ها و دولت آقای روحانی که هیچ گاه
محقق نشده مساله حضور مردم در عرصه اقتصاد ،توسعه خصوصی
سازی واقبعی است .دولت آقای روحانی درابتدای روی کارآمدن بر
گسترش خصوصی سازی تاکید کرد که دولت من زمینه را برای
فعالیت بخش خصوصی فراهم می کند ،اما در پایان عمر این دولت
عمال شاهد بودیم که دولت در این زمینه کار خاصی انجام نداد.
وی دراین باره افزود :قطعا اگر زمینه های الزم برای فعالیت
بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی باز شود ،بخش
خصوصی نیازی به اجازه گرفتن و چراغ سبز از سوی دولت ندارد
و خود برای فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی وارد عمال می
شود ،اما مساله این است که بخش خصوصی تکلیف خود را نمی داند
که اقتصاد دولتی است یا دولت زمینه را برای حضور بخش خصوصی
در عرصه های اقتصادی فراهم می کند؟
مسعود دانشمند دراین باره خاطر نشان کر :اگر دولت و
حاکمیت به معنای واقعی قصد حمایت از بخش خصوصی را دارند

یادداشت

دانشمند مزیت حضور بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد
اینگونه توضیح داد و گفت :در حال حاضر کاالها و اقالم مورد نیاز
مردم گرانتر از نرخ واقعی به دست مردم می رسد؛ به این دلیل که
خود دولت اصلی ترین عمل گرانی است ،به این معنا که اصوال و
عموما خود شرکت های ایرانی ،عامل گرانی هستند و این شرکتهای
دولتی هستند که گران فروشی را بسط داده اند ،بنابراین وقتی
اقتصاد به دست بخش خصوصی اداره شود اوضاع به نفع مردم تغییر
می کند.دانشمند دراین باره تصریح کرد :یعنی دولت به جای
اینکه خود عامل گرانی باشد نقش نظارتی پیدا میکند ،اما دولت
در حال حاضر به دلیل اینکه باید حامی شرکت های وابسته به
خود باشد ،شرکت هایی که عمدتا عامل گرانی هستند جلوی
این شرکت ها نمی ایستند و از آنها بابت گرانی ها بازخواست
نمی کند .از سوی دیگر بخش خصوصی هم نمیتواند جلوی
شرکتهای دولتی بایستد .متاسفانه نبود فضای رقابت در اقتصاد
کشور و حضور دولتی ها در عرصه های مختلف اقتصاد؛ زمینه
حضور مثمر ثمر را از بخش خصوصی گرفته است.
فعال اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد :ضمن اینکه وقتی پای
بخش خصوصی در عرصه تولید و فعالیت های اقتصادی در میان نباشد
دولت آنگونه که باید و شاید قادر به دریافت مالیات از بخش خصوصی
نیست ،ضمن اینکه دولت نمی تواند مالیات الزم را از شرکت های زیر
مجموعه خود دریافت کند بنابراین درآمدهای کشور مختل می شود و
تورم ناشی ازاین موضوع با استقراض از بانک مرکزی در هنگامه کاهش
درآمدهای ارزی کشور به مردم تحمیل می شود.
مسعود دانشمند درپایان درباره نقش قوه قضاییه در اجرای
قانون و فشار بر دولت گفت :به هر حال انتظار می رود قوه قضاییه
برای جلوگیری از هر گونه بی توجهی به اجرای قانون که بر ورود
بخش خصوصی به عرصه اقتصاد تاکید می کند باید وارد عمل شود.
وقتی دولت خودروی  15میلیون تومانی را در نبود نظارت و پیگیری
جرم توسط قوه قضاییه  150میلیون تومان به مردم می فروشد یعنی
دست دولت با خودروساز دریک کاسه است قطعا فضا برای فعالیت
و رقابت بخش خصوصی باز نمی شود ،از سوی دیگر چون پای خود
دولت در میان است و هیچ گونه شکایتی از دولت به قوه قضاییه
ارسال نمی شود؛ قوه مقننه و قوه قضاییه نیز سکوت اختیار می
کنند و به صورت قاطعانه در برابر جرم های دولت نمی ایستند ،لذا تا
زمانی که این روال ادامه داشته باشد ،رونق و توسعه اقتصادی دور از
ذهن و بعید به نظر می رسد که به سرعت محقق شود.

حسن حیدری
اقتصاددانواستاددانشگاه
یکی از موضوعاتی که نگرانی مردم و
کارشناسان اقتصادی کشور را با مطرح شدن
دوباره مذاکرات برجامی در وین با اعضای4 +1
را برانگیخته است موضوع طوالنی شدن روند
مذاکرات و معطل ماندن اقتصاد کشور به دلیل
چشم انتظاری برای لغو تحریم هاست.
اما فارغ از همه نگرانی ها وحساسیت های به
جایی که دراین موضوع و موارد عنوان شده وجود
دارد این نکته را نمی توان الپوشانی کرد ونادیده
گرفت که به هر حال مذاکرات و روناد بازگشت به
برجام طوالنی خواهد بود .با توجه به اینکه آمریکا
به صورت قطعی به برجام برنمی گردد و تحریم ها
را به احتمال زیاد به یک باره لغو نمی کند قطعا
بازگشت به برجام برای دو کشور به صورت گام به
گام انجام می شود و زمان بر خواهد بود.چه دولت
آقای روحانی و دولت بعدی در بحث برجام با توجه
به اینکه برجام موضوعی مربوط به دولتها نیست؛
بلکه بحث حاکمیتی است قطعا برجام و حواشی
آن را پیگیری خواهند کرد ،لذا برجام قطعا در یک
فرآیند طوالنی دنبال می شود اما طوالنی شدن
بازگشت به برجام زمانی مشکل آفرین است که کار
به صورت ناقص صورت بگیرد نه به صورت اساسی.
قطعا اگر خواهان توسعه و رشد اقتصاد کشور
هستیم در کنار بحث برجام یک سری الزامات و
اصالحات را از قبیل اصالحات نظام بانکی؛ بودجه
ای ،یارانه ای و مالیاتی به سرعت باید در دستور
کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد تا اقتصاد کشور از
تبعات طوالنی شدن زمان لغوکلیه تحریمها کمتر
آسیب ببیند ،چرا که به هر حال در برخی مبادالت
تجاری و عرصه های مختلف اقتصادی بین المللی
تا رفع کلیه تحریم ها ،اقتصاد در برخی بخش ها
حالت بالتکلیفی خود راخواهد داشت .هر چقدر
در بحث های رسانه ای وانتخاباتی دولت را در
معطل ماندن اقتصاد کشور برای رفع تحریم ها
یا مسائل برجامی مقصرجلوه دهیم اما این یک
واقعیت است که سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و
بازگشت به بازار نفت و بازارهای صادرات و واردات
معطل نیازمند لغو کلیه تحریم ها و نشان دادن
چراغ سبز از سوی آمریکا به دیگر کشورهاست،
چرا که تا زمانی که تحریم ها لغو نشود کشورها
تمایلی به ریسک برای توسعه تجارت و فعالیت
اقتصادی با ایران از خود نشان نمی دهند؛ ضمن
اینکه تا زمانی که کشوری سرمایه خارجی جذب
نکند قطعا در روند توسعه یافتگی کند شده و با
چالش های مختلفی رو به رو می شود.

