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 انتظارات تورمی درباره قیمت دالر 
موجب رشد سال گذشته بورس شد

رئیس سازمان بورس مطرح کرد؛

پاکسازی بازار ۳۰۰ میلیون دالری جتهیزات 
»سیم کارت خور« از کاالی قاچاق

با تکمیل طرح رجیسرتی؛

افزایش قیمت محصوالت لبنی 
مجوز ندارد

مدیرعامل هدفمندی یارانه ها اعالم کردمدیر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی

مدیــر عامل اتحادیه تعاونی فرآورده های لبنی با اشــاره به اینکه 
مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت لبنی صادر نشده است، 
گفت: با توجه به ثبات قیمت شیرخام، افزایش قیمت محصوالت 

لبنی تخلف است.

تخصیص 3000 میلیارد 
تومان بابت یارانه نان و گندم

مدیرعامل هدفمندی یارانه ها با اشاره به پرداخت ۴۵۴میلیارد تومان به 
وزارت نیرو بابت تصفیه آب گفت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نان 
و خرید گندم اختصاص یافته است.امید  حاجتی با اشاره به پرداختهای  

سازمان هدفمندی یارانه ها، گفت: تا کنون مبالغ مختلفی جهت...
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تمام وعده های انتخاباتی 
براساس دالر 25 هزار تومان است

 مشکلی جدید در مسیر
 بازگشت ارز به کشور

اســتاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشــت: نقطه کلیدی در این وعده ها که 
متاسفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵هزار 
تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود 
ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه گذاری منفی آن مشاهده کردیم.حسین 
راغفر در گفت وگو با ایلنا در مورد وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری 
اظهار داشت: نقطه کلیدی در این وعده ها که متاسفانه مغفول مانده است اینکه 
تمام وعده های انتخاباتی براساس دالر ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ 

ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در...

رئیس کنفدارسیون صادرات ایران می گوید با وجود آنکه بنا بود در سال جاری 
با اجرای ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی مشکالت ارزی صادرکنندگان 
کاهش یابد اما در روزهای گذشته معضلی جدید در این عرصه ایجاد شده است. 
محمد الهوتی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: 
هرچند بخش خصوصی از سه سال قبل پیشنهادات خود در زمینه بازگشت ارز 
به کشور و ایفای تعهدات ارزی را ارائه کرده بود اما متاسفانه تا چندی قبل این 
پیشنهادات راه به جایی نبرده بودند و سرانجام با ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت بنا شد، پنج روش برای بازگشت ارز به...
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رکورد زنی ایران در افت ارزش پول ملیرکورد زنی ایران در افت ارزش پول ملی
رئیس اتاق بازرگانی تهران افشا کرد:رئیس اتاق بازرگانی تهران افشا کرد:

www.todayonline.ir وز: وب گاه  امر

 امروز- لیال زمانی
همه می پرســند که از میان چالش های ریز و درشت 
اقتصــاد ایران، کدام یک اولویــت دارد و دولت آینده 
)حتی دولت دوازدهم( باید به صورت فوری و اورژانسی 
بــه آن بپردازد؟ در پاســخ به این ســوال، عده ای از 
کارشناسان اقتصادی روی زمینه سازی برای افزایش 
»رشد« اقتصادی تاکید دارند، چرا که بر این باورند که 
با افزایش رونق تولید و درآمدهای خانوار و بنگاه ها، فضا 
برای تعدیل سایر معضالت اقتصادی فراهم خواهد شد. 
گروه دیگری اما نرخ »تورم« را  ام الفساد می دانند و بر 
این باورند که دولت باید به صورت فوری جلوی رشد 
نقدینگی و افزایش حجم پول را از طریق اصالح بودجه 
سنواتی بگیرد. چرا که تورم، افزون بر تهی کردن جیب 
فقرا، مانع رونق تولید شده و به سفته بازی و داللی در همه 
بازارها دامن می زند. اما در صورتی که برنامه منسجمی 
برای مهار نقدینگی و تورم از سوی دولت یا نامزدهای 
ریاست جمهوری اعالم شود، در تعدیل انتظارات تورمی 
و بروز نشانه های رونق در اغلب بنگاه های اقتصادی موثر 

خواهد شد.اما سابقه نامزدها در این خصوص چیست؟
سوابق اجرایی در حوزه اقتصاد

در ســوابق سعید جلیلی مدیریت اقتصادی دیده نمی شود. البته در 

شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت که وی در آن 
عضویت و دبیری داشته، برخی مسائل مهم اقتصادی نیز مطرح می 
شود. محسن رضایی، در بیش از دو دهه اخیر دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بوده و چند ســالی هم دبیر کمیسیون اقتصاد کالن 
مجمع بوده است که درباره موضوعات مختلف اقتصاد در آن بحثهای 
زیادی شــده است. یکی از تجربیات رضایی نیز حضور در انتخابات 
ریاســت جمهوری در سالهای ۸۴، ۸۸، ۹۲ است و در هر یک از این 

رویدادها هم شعارها و برنامه های اصلی وی، اقتصادی بوده است.
قریب به اتفاق سمت های سید ابراهیم رئیسی قضایی بوده است. البته 
اقتصاد و اختالفات مالی سوژه بسیاری از دعاوی حقوقی و قضایی و 
بازرسی از دستگاه ها در ریاست سازمان بازرسی است و قاعدتاً رئیس 
قوه قضاییه با مسایل اقتصادی از منظر دستگاه قضا ارتباط داشته داشته 
اســت. رئیسی در مقطعی به دلیل سمت دادستان کل کشور، عضو 
شــورای عالی پول و اعتبار هم بوده که مسائل پولی و مالی در آن 

مطرح می شود.
تولیت آستان قدس رضوی دیگر سمت آقای رئیسی بوده که یکی 
از مجموعه های اصلی اقتصادی کشور است. رئیسی در مقام رئیس 
دستگاه قضایی، عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز بوده که 
در سه سال اخیر درباره مسائل مهم اقتصادی کشور نظیر ارز، قیمت 

بنزین، کمک به بورس و.. تصمیم گیری داشته است.
سابقه اجرایی اصلی علیرضا زاکانی، نمایندگی مجلس است. وی در 

یک سال اخیر رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بوده و سابقه بررسی 
آمارها، طرح ها و لوایح اقتصــادی را دارد. البته او در مجالس هفتم، 
هشتم، نهم و یازدهم عضو کمیســیون های آموزش و تحقیقات، 

شوراها، کمیسیون اصل ۹۰ و برجام بوده است.
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی هم مانند زاکانی پزشک است 
و عــالوه بر جراح گوش و حلق و بینی، چهار دوره نماینده مجلس 
بوده است. او در این مجالس، عضو کمیسیون اجتماعی و بهداشت 
و درمان بوده، گرچه عضویت در کمیسیون تلفیق مجلس را هم که 
متصدی تنظیم بودجه ســالیانه کشور است، تجربه کرده که سابقه 
تصمیم گیری اقتصادی محسوب می شود.سوابق مدیریت اقتصادی 

و صنعتی محسن مهرعلیزاده زیاد است و سمت های زیادی در کارنامه 
او دیده می شود؛ هرچند برخی از این سمت ها را در دوره کوتاهی عهده 
دار بوده است. قائم مقام سایپا، معاون وزیر صنایع سنگین، مدیر عامل 
سازمان عمران کیش و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شاهد برخی 
از اینهاست. او در دولت اصالحات استاندار خراسان و رئیس سازمان 

تربیت بدنی و در دولت روحانی استاندار اصفهان بوده است.
عبدالناصر همتی که باید او را رئیس »سابق« بانک مرکزی خطاب 
کنیم هم نوع ســوابقش مدیریت مالی و بانکی بوده است. او دوره 
ای طوالنی ریاســت بیمه مرکزی را برعهده داشته و چند سال هم 
مدیرعاملی بانک سینا و بانک ملی را تجربه کرده است. رئیس کل 

بانک مرکزی هم آخرین سمت او در دولت کنونی بود.
تولید ناخالِص داخلِی ایران کمتر از ۰.۵ درصد رشد 

ایران یک اقتصاد تک محصولی نیست و در واقع، وابستگی اقتصاد 
ایران به نفت، اکنون بسیار کمتر از گذشته شده است.همین حاال، در 
مقایسه با کشور هایی مانند عربستان سعودی یا کویت که بین ۶۰ تا 
۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی )GDP( آن ها به نفت وابسته است، 
ایران عماًل یک کشور نفتی به حساب نمی آید و کمتر از ۱۰ درصد از 

تولید ناخالص داخلِی ایران به درآمد های نفتی وابسته است.
حتی اگر تولیدات پتروشیمیایی نظیر بنزین، انواع روغن ها و نظایر 
این ها را هم به فهرست درآمد های نفتی اضافه کنیم، سهم »بخش 
نفت« از اقتصاد ایران، باز هم از ۳۰ درصد تجاوز نمی کند. از این منظر، 

اقتصاد ایران در سال های اخیر شاید از اقتصاد کشوری مانند روسیه هم 
کمتر به نفت وابسته باشد.

بــا این همه، هنوز هم جای نگرانی وجود دارد. اگر کســی از یک 
اقتصادداِن خبره بپرسد که چرا وضعیت اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ 
خورشیدی به جایی رسیده که در سراسِر این دهه، تولید ناخالِص داخلِی 
ایران کمتر از ۰.۵ درصد رشد داشته، اقتصاددان خبره احتماالً باز هم 

به نفت اشاره می کند.
صادراتی که مقرون به صرفه نیست

محمدحسین اســالمیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگــی، چند روز پیش گفته بود صادرات لوازم خانگی از مبدا ایران 

به کشور های اطراف، صرفه اقتصادی ندارد.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود: »برند هایی 
که در کشور های اطراف ما وجود دارند، کاال هایی با قیمت کمتر به 
فروش می رسانند، بنابراین ما هنوز در بخش صادرات موفق نیستیم. 
در مورد کاال هایی مانند کولر آبی یا یک سری از آبگرمکن ها که دیگر 
کشور ها تولید نمی کنند و تنها ما تولید داریم، می توانیم صادرات کنیم. 
اما امکان ندارد که بتوانیم یک ماشین لباس شویی که قیمت تمام شده 
آن در ایران ۱۳ میلیون تومان است را به کمتر از این قیمت صادر کنیم، 
در حالی که در کشور های اطراف، قیمت یک ماشین لباسشویی برند 

۷ یا ۸ میلیون تومان است.«
اما این چه ربطی به نفت دارد؟ موضوع همین است. در یک اقتصاد 

تــک محصولی و نفتی که همواره »پترو-دالرها« یی برای واردات 
کاال از خارج از کشور داشته، تولید هیچ کاالیی ارزان تر از واردات آن 
کاال نخواهد بود.اقتصاد ایران باید در مقیاس جهانی رقابت کند، آن 
هم بدون دستور و با زمینه ای که FATF )یا هر کنوانسیون تسهیل 

کننده تجارت خارجی( هم در آن قرار دارد.
نامزد هایی که می گویند چند میلیون شغل ایجاد می کنند، چند میلیون 
واحد مسکونی می سازند، ماهانه چندصد هزار تومان یارانه می دهند، 
تورم را تک رقمی می کنند و بورس را به اوج می رسانند، باید این را هم 
توضیح بدهند که منابِع مالِی اجرای این طرح ها قرار است از کجا بیاید؟ 

افزایش بهره وری در اولویت 
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در همین 
رابطه می گوید: من اگر خودم کاندیدا می شــدم، اولویت خود را روی 
صادرات و افزایش راندمان و بهره وری می گذاشــتم. همچنین روی 
پتانسیل نیروی انســانی خیلی تاکید می کردم تا به عنوان سرمایه 

اجتماعی پای کار آیند.
وی می افزاید: ما دو بار شانس داشتیم که اقتصاد کشور را از وضعیت 
فعلی رها کنیم. یک بار با خصوصی سازی بود که می توانستیم انقالب 
اقتصادی ایجاد کنیم. اما به حدی بد اجرا شد که فرصتی برای اقتصاد 
کشور ایجاد نشد. دولت الغرتر شد، اما حکومت فربه تر شد. در بحث 

هدفمندی یارانه ها هم نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم.
ادامه در صفحه 3

گزارش » امروز« از کارنامه نامزدها و برنامه های اقتصادی پیش روی کشور در 1400؛

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن!

گزارش » امروز« از کارنامه نامزدها و برنامه های اقتصادی پیش روی کشور در 1400؛

چو  دخلت  نیست، خرج آهسته تر  کن!چو  دخلت  نیست، خرج آهسته تر  کن!

متاسفانه سرمایه اجتماعی در تمامی بخش ها دچار ریزش 
شده به طوری که میانگین ۱۰ ساله رشد اقتصادی کشور 
تقریبا صفر بوده در حالی که میانگین تورم ۱۸ درصد است. 
مسایل تحریم نیز به اقتصاد کشور ضربه زده و هنوز هم 
پابرجا است. سردرگمی سیاسی یک عامل بازدارانده برای 
پیشرفت و توسعه کشور است.دهه ۹۰، دهه سوخت شده 
ایران است و ما این دهه را از دست دادیم؛ میانگین سرانه 
قدرت خرید ایرانیان ۴۰ درصد کاهش یافت. اگر قرار باشد 
از این دســت آمارها ردیف کنیم بهانه ناامیدی می دهیم 
امــا باور داریم فرصتی کــه در بحران ها برای جراحی و 
اصالحات ســاختاری اقتصاد وجود دارد در شرایط عادی 
وجود ندارد. آمار و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور در 
سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد 
ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات 
زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی 
اقتصادی و اشکاالت ســاختاری در نظام بودجه ریزی، 
موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب 
جینی در سال های گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران 
تحت فشار تحریم ها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را 
متحمل شد.. سیر تحوالت سیاسی و موضوعات بین المللی 
نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم 
همچنان اقتصاد را تهدید می کند.ایران سال هاست که با 
چالش های اقتصادی روبه روست و دولتمردان و مسئوالن 
رده بــاال، راهکارها و توصیه هایی برای عبور ایمن از این 
برهه ها ارائه داده اند؛ حاال اما، پژوهشگران و صاحب نظران 
اقتصادی معتقدند ایران به بزرگ ترین و البته حساس ترین 
برهه رسیده و با توجه به چالش های پیش روی کشور اعم 
از بحران آب و محیط زیست، کسری بودجه، تورم، بیکاری، 
فساد و نابرابری، دیگر امکان آزمون و خطا برای عبور از 
برهه حســاس کنونی وجود ندارد.در این شرایط می توان 
اولویت اول را تحقق رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تعیین 
کرد اما حقیقتا باید قبول کنیم بدون اســتراتژی کالن و 
رفع تقابل نیروها با یکدیگر، نمی شود چندان کار زیادی 
انجام داد.در اقتصاد بیمار ایران، بخش زیادی از شعارهای 
انتخاباتی بر پایه خواسته های کوتاه مدت و آنی جامعه مطرح 
می شوند که اغلب بعد از انتخابات یا اجرا نمی شوند یا با 

اجرای آنها تبعات بدتری دامن گیر جامعه می شود. 
ادامه در صفحه 3

شاه بیت اولویت های اقتصادی 
یادداشت امروز

 ابوالفضل شادمان

صفحه 1

صفحه 2

 گرانی  های  افسارگسیخته  گرانی  های  افسارگسیخته 
کنونی سیاسی استکنونی سیاسی است
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