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بایدها و نبایدهای توسعه اقتصادی ایران
ادامه از صفحه یک... این دیدگاه یک تقابل با آموزه های اسالمی 
دارد. اگر به روش پیامبر )ص( و جامعه بعد از آن  نگاه کنید، مبتنی 
بر تجارت و اس��تفاده از منابع ارزانی اس��ت که در نقاط دیگری، 
خارج از جغرافیای یک کش��ور یا ملت بوده اس��ت. بنابراین این 
ش��یوه که با آموزه های اقتصادی امروز در تضاد کامل اس��ت به 
کنار، حتی نمی توانیم بگوییم مبتنی بر تعالیم اسالمی است. یکی 
از اصول اولیه توس��عه اقتصادی، توس��عه روابط با دنیاست؛ برای 
اینکه بتوانید منابع را از جاهایی که ارزان تر و مناسب تر است وارد 
کش��ورتان کنید و تولیدات تان را با هزینه کمتری انجام دهید تا 
هم شهروندان از مزایای آن بهره مند شوند و هم قدرت رقابتی 
افزایش پیدا کند و بتوانید محصوالت تان را به کشورهای دیگر 
صادر کنید. از طرفی راه کنترل بازار ارز از مس��یر حل مس��ئله 
تحریم ها اس��ت که در راس مش��کالتی اس��ت که  ما در بازار ارز 
داریم. این تحریم ها غیر از اینکه درآمد نفتی ما را کاهش داده، به 
روابط بانکی، مالی و معامالت تجاری ما با دنیا ضربه زده است. 
هزینه های هر آنچه از کش��ورهای دیگر قبال وارد می کردیم را 
چندی��ن برابر افزایش داده اس��ت. به همی��ن دلیل برای واردات 
همان مقدار کاال و خدمات به ارز بیش��تری نیاز داریم. از طرفی 
هم تحریم ها جلوی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی مان 
را گرفته است. این مهم تنها مربوط به تجارت کاال یا به عبارت 
دیگر به تراز تجاری مان مربوط می ش��ود. ما به دلیل مش��کالتی 
که در اقتصادمان با آن مواجه هس��تیم و نوع نگرش نادرس��ت 
دولت به جامعه، بحث خروج سرمایه را داریم. تنش های سیاسی 
و اجتماعی بی مورد و بی جهتی که در کش��ور ماس��ت عده ای را 
به فکر سرمایه گذاری در خارج از ایران؛ یا در قالب مهاجرت یا 
در قالب سرمایه گذار انداخته است. با توجه به تورم باال هم یک 
ع��ده را ب��ه ای��ن صرافت انداخته که از ارز به عنوان ذخیره ارزش 
استفاده کنند. همه اینها باعث کاهش شدید تقاضا برای ریال در 
کشور شده  و در مقابل تقاضا برای پول های خارجی که پول های 
جهان شمول هستند، به شدت افزایش پیدا کرده است. مشکالت 
ساختاری دیگری هم هستند که ریشه داخلی دارد، به عنوان مثال 
ما بانک مرکزی مستقلی نداریم. همه نگاه ها به بانک مرکزی 
است تا بلکه بتواند بازار ارز را مدیریت کند غافل از اینکه اختیارات 
وسیع و گسترده ای ندارد و حتی در حوزه ارزی هم نمی تواند به 
صورت مستقل تصمیم گیری کند. بازار ارز ما توسعه نیافته و ما 
ابزارهایی همچون اوراق آتی، قراردادهای پیش خرید ارز، اوراق 
ح��ق اختی��ار معامله و... که می توان��د به مدیریت بازار ارز کمک 
کند را در اقتصادمان نداریم. بخش عمده مسائل و مصائبی که 
در زمینه کنترل نرخ ارز داریم، ساختاری است، تورم باالیی که 
در اقتصادمان داریم خود یک عاملی اس��ت که متناس��ب با نرخ 
تورم، نرخ ارزمان افزایش پیدا کند. یعنی وقتی حدود 50 درصد 
ت��ورم در اقتص��اد دارید برای اینکه قدرت رقابت پذیری تان حفظ 
شود، اگر نرخ ارز سال قبل حدود ۳0 هزار تومان بوده االن فقط 
تحت تاثیر تورم باید ۴5 هزار تومان ش��ود، حال س��ایر عوامل 
تحریمی که هر روز بر میزان و شدتش افزوده می شود به کنار. 
با این تفاصیل، تا مشکالت ساختاری حل نشود مسئله ارز هم 

در کشور ما ثبات پیدا نمی کند.

لزوم واقعی سازی نرخ بنزین
ادامه از صفحه یک... کاال ها نیز رخ می دهد. در علم اقتصاد نباید 
بین کاال ها فاصله قیمتی وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال یک 
بطری نیم لیتری آب حدود پنج هزار تومان فروخته می  شود در 
حالی که یک لیتر بنزین قیمت پایین تری دارد. این فاصله قیمتی 
منطقی نیست و می تواند باعث پدیده هایی مانند قاچاق شود. با 
وجود اینکه نرخ بنزین در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده، اما 
مشکل تورم در اقتصاد ایران حل نشده است، بنابراین با ثابت نگه 
داشتن قیمت یک کاال در کاهش قیمت کاال های دیگر معجزه ای 
اتفاق رخ نمی دهد. واگذاری صنایع پایین دس��ت نفت به بخش 
خصوصی یک راهکار خوب است. در بسیاری از کشور های دنیا 
بخش خصوصی صنایع پاالیشی و توزیعی را مدیریت می کند، 
به همین خاطر بخش خصوصی براساس هزینه ها و سود منطقی 
قیمت گذاری انجام می دهد، هر چند در خصوص ایران به دالیل 
خاصی ممکن است در حال حاضر شرایط برای انجام این واگذاری 
وجود نداش��ته باش��د. دولت سیزدهم نباید گرفتار معادالت غلط 
شده و مسیر دولت های قبل را پیش بگیرد. افزایش تدریجی و 
با اطالع رسانی درست مسلما هم به نفع مردم خواهد بود و هم 
می تواند کش��ور را از یک ش��وک اقتصادی دیگر مانند آنچه در 
سال های گذشته رخ داد و پیامد های بدی نیز داشت نجات دهد. 
اگر دولت هر سال نرخ بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد در 
واقع تورم در همان سال اعمال شده و فاصله قیمتی باالیی بین 
بنزین و س��ایر کاال ها ایجاد نمی ش��ود در حالی که عدم افزایش 
تدریجی نرخ بنزین به این معناست که به یک باره قیمت بسیار 
باالیی تعیین ش��ود که ممکن اس��ت منجر به ش��وکی در مردم 
ش��ود به همین خاطر انتظار می رود نرخ بنزین به طور متناوب 
افزایش یابد. بر این اس��اس، بررس��ی روند تولید و مصرف بنزین 
نشان می دهد که دولت طی سال های آتی با یک چالش جدید 
رو به رو خواهد شد. پس از فروکش کردن کرونا، مصرف بنزین 
و گازوئیل در کش��ور به س��رعت در حال افزایش اس��ت. به گفته 
مس��ئوالن زمستان امسال مصرف بنزین کاهش نیافته است؛ به 
طوری که متوس��ط مصرف بنزین در س��ال جاری از ابتدای سال 
10۳.5 میلیون لیتر در روز بوده اس��ت. امس��ال تنها س��الی است 
که برخالف روند سال های گذشته، مصرف در زمستان کاهش 
نیافته است. ظرفیت تولید پاالیشگاهی بنزین کشور در 20 سال 
گذشته از ۴5.۸ میلیون لیتر در روز در سال 1۳۸0 به حدود 112 
میلیون لیتر در روز در سال 1۴00 افزایش پیدا کرده است. با افتتاح 
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال 1۳۹7، برای اولین 
بار میزان تولید بر مصرف بنزین در داخل کشور پیشی گرفت و 
ایران به فهرس��ت کش��ور های صادرکننده بنزین پیوست.این در 
حالی است که مقدار میانگین مصرف بنزین در سال 1۴00، ۸2 
میلیون لیتر در روز بوده و در 10 ماهه س��ال 1۴01 این عدد به 

10۳.5 میلیون لیتر در روز رسیده است.

اقتصاد كان

گ�روه اقتص�اد كان - بنيامي�ن نجفی: سياس�ت ارزی دولت 
س�يزدهم در هفته های گذش�ته دچار تغيير شد. بعد از تغيير 
ریيس كل بانك مركزی استارت سياست تثبيت نرخ ارز كليد 
خ�ورد. به گ�زارش »تجارت«، تقریبا بافاصله بعد از روی كار 
آمدن محمدرضا فرزین در بانك مركزی او در یك گفت و گوی 
تلویزیونی از برنامه جدید بانك مركزی در حوزه سياست ارزی 
و چگونگی تامين كاالهای اساس�ی رونمایی كرد. ریيس كل 
بانك مركزی اعام كرد كه در حال حاضر در سامانه نيما نرخ 
ميانگين ارز 2۹ هزار تومان است و از روز شنبه ارز نيمایی 28 
هزار و 500 تومانی را عرض می كنيم. وی گفته بود: ارز نيمایی 
حاصل از صادرات نفت، پتروشيمی ها و بنگاه ها است، پيش 
از ای�ن روزان�ه 150 تا 200 ميليون دالر در س�امانه نيما مبادله 
شده است. به گفته فرزین اشکالی در سامانه نيما وجود دارد 
و آن ای�ن اس�ت ك�ه وقت�ی در نيما عرضه عرضه می ش�ود در 
نقشه تجاری و نقشه ارزی هماهنگی نداریم و این مشکاتی 
در سامانه ایجاد كرده است. رئيس كل بانك مركزی ادامه داد: 
ارز 28500 تومانی س�امانه نيما را به تعادل می رس�اند بخش 
زی�ادی از ای�ن ارز ارز نفتی اس�ت ك�ه دولت عرضه می كند. از 
سوی دیگر در بازار مبادالت ارزی هم همه ارزهای غيرتجاری 
مبادله می ش�ود 40 نوع نياز ارزی داریم.این س�امانه به زودی 

راه اندازی می شود.

رمزگشایی از اظهارات فرزین  � 
 این اظهارات نش��ان می دهد که بانک مرکزی تصور می کند که 
می تواند نیازهای اساس��ی مردم را از این طریق با قیمت پایین تر 
وارد و در بازار عرضه کند. اما سووال این است که آیا با تثبیت نرخ 
ارز می توان نیازهای اساسی را با قیمت ارز به دست مردم رساند؟ 
یا اینکه در نهایت قیمت کاالها چه اساس��ی و چه غیر اساس��ی با 
نرخ بازار آزاد تعیین و به دست مصرف کننده می رسد؟ ارز 2۸ هزار 

و 500 تومان اما قرار اس��ت به چند قلم کاالی محدود تخصیص 
داده شود. نهادهای دام و طیور،روغن و کاالهایی از این دست به 
عالوه ملزومات خطوط تولید و مواد اولیه قرار اس��ت در دایره ارز 
ارزان قیمت قرار خواهند گرفت. اما نکته مهم این است که در حال 
حاضر نرخ ارز دولتی در سامانه نیما با ارز آزاد حدود 1۸ هزار تومان 
فاصله گرفته است که این خود یک رانت بزرگ برای واسطه گران 
و دالالن است. همین شکاف قیمتی و ارز دو نرخی که به کررات در 
اقتصاد ایران تکرار شده عواقبی دارد که سیاستگذار پولی نمی تواند 

جلوی آن را بگیرد. 
بررسی قیمت های کاالهای مختلف هم نشان می دهد که امروز 

ای��ن کااله��ا عمدت��ا از ارز ۴5 هزار تومانی بازار آزاد تاثیر گرفته اند 
و نه ارزی که رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، ضمن 
اینکه تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما چیزی شبیه به تثبیت نرخ ارز در 
فرودین ماه 1۳۹7 است. ضمن آنکه در آن زمان فاصله ارز دولتی با 
ارز بازار آزاد بسیار کمتر از امروز بود اما در حال حاضر شکاف ارزی 
و احتمال رانت ایجاد شده ناشی از آن می تواند تبعات منفی را برای 

اقتصاد و تجارت خارجی کشور به دنبال داشته باشد. 

کاالها از ارز بازا آزاد تاثیر می گیرند � 
این روزها قیمت کاالهای س��رمایه ای مثل مس��کن و خودرو هم 

نشان می دهد که این ها مستقیما از ارز بازار آزاد تاثیر گرفته است. 
تابس��تان س��ال 1۴00 که قیمت دالر در محدوده 25 هزار تومان 
قرار داشت قیمت هر متر مسکن در تهران بین 25 تا ۳0 میلیون 
تومان بود اما زمستان امسال این قیمت از مرز ۴0 میلیون تومان 
هم به طور متوسط عبور کرده است. در مورد کاالیی مثل خودرو 
هم همین وضعیت وجود دارد. طبیعتا در ش��رایطی که نرخ تورم 
سالیانه باالی ۴5 درصد است و نرخ تورم ماهیانه دی ماه از ۴ درصد 
عبور کرده همچنان انتظارات تورمی رو به افزایش است و فعاالن 
اقتصادی، تجار و عموم مردم در ماه های آینده نیز انتظار باال رفتن 

دوباره قیمت ارز را دارند. 
ح��اال بان��ک مرک��زی به عنوان مهمترین عرضه کننده ارز در بازار 
در دو راهی قرار دارد که یا باید اش��تباهات گذش��ته را تکرار کند و 
رانت بزرگی را نصیب عده ای واسطه گر و سوداگر کنند یا اینکه بر 
اساس واقعیت های بازار تصمیم بگیرد و سیاست های دستوری را 
کنار بگذارد. از نگاه کارشناسان در شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر 
نرخ باالی تورم است میخکوب کردن نرخ ارز نمی تواند سیاست 
راه گش��ایی باش��د. هم باعث هدر رفت منابع ارزی می ش��ود و هم 
اینکه کاالها در نهایت گران به دست مردم می رسد و ارز 2۸ هزار 
و 500 تومان��ی نمی توان��د تاثی��ری در پایین آوردن تورم کاالهای 

اساسی داشته باشد. 
اگر بانک مرکزی قصد دارد نقش بازارساز را ایفا کند باید از نقش 
انفعالی فعلی خود خارج ش��ود و به س��مت سیاست های مشخصی 
برود که میانگین نظرات کارشناسان اقتصادی باشد. ضمن آنکه 
این نهاد باید در دوره جدید اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی 
و کنترل تورم اس��ت اس��تقالل خود را حفظ کند و از دس��تگاه های 

دولتی دستور نپذیرد.  
ضمن آنکه نگاهی به گذشته نزدیک و سیاست های اشتباه ارزی 
مثل تعیین دس��توری ارز ۴200 تومانی می تواند راهنمایی خوبی 

برای مسیوالن فعلی دولت و بانک مرکزی باشد. 

»تجارت« آثار شکل گیری شکاف قیمتی معنادار میان نرخ ارز آزاد و دستوری را تبیین کرد؛

دود ارز چندنرخی در چشم مردم

سرمقاله

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
 گ�روه اقتص�اد کالن: یکی از تحلیلگ��ران محبوب حوزه ارزهای 
دیجیتال معتقد است که بیت کوین )BTC( پس از شکل گیری 
الگوی مش��ابه در چند هفته گذش��ته ممکن است در حال تکرار 
شکس��ت خود در س��ال 201۹ باش��د. به گزارش ایسنا به نقل از 
کریپتو، تحلیلگر رمزارز با نام مس��تعار رکت کپتال می گوید که 
ساختار فعلی بازار کریپتو بسیار شبیه رخداد سال 201۹ به نظر 
می رسد، قبل از اینکه بیت کوین جرقه صعودی بزرگ را ایجاد 
کند؛ وی می گوید »روند اکنون در مقایسه با گذشته بسیار کوچک 
است اما سطوح پایین تر و یک مثلث صعودی برای چندین هفته 
و س��پس شکس��ت…پس آیا اینها قابل مقایسه هستند؟ از نظر 

س��اختار بازار و از نظر زمان همچنین رالی شکس��تی که از آن 
مثلث صعودی، 27 و 21 درصد شاهد بودیم قابل مقایسه است«. 
وی افزود: اگرچه افزایش فعلی ارزش بیت کوین ممکن اس��ت 
مانند یک رالی ترس از دس��ت دادن یا فومو )FOMO( به نظر 
برسد اما فوموی کالن واقعی هنوز آغاز نشده است. شمع ماهانه 
بیت کوی��ن در ح��ال حاضر حدود مثبت ۳۸ درصد افزایش یافته 
است. در کوتاه مدت، مردم فوموی بیت کوین را دارند اما در طرح 
بزرگتر چرخه جدید، این مورد به سختی فوموی بزرگ محسوب 
می شود. این معامله گر به سرمایه گذاران هشدار می دهد که در 
کوتاه مدت، بیت کوین ممکن است هنوز آماده بازگشت به بازار 

صع��ودی جدید نباش��د. وی می گوی��د که بیت کوین با مقاومت 
بزرگی در میانگین متحرک 200 هفته ای )MA( مواجه و ممکن 
اس��ت پیش از س��قوط دوباره، گاوهای بیت کوین را جعل کند. 
شایان ذکر است که در اینجا ممکن است یک سناریوی جعلی 
ب��رای بیت کوی��ن رخ دهد زیرا میانگین متحرک 200  هفته ای 
کمی باالی 2۳هزار و۴00 دالر اس��ت، بنابراین ممکن اس��ت به 
عنوان مقاومت در کوتاه مدت عمل کند. به طور کلی، بیت کوین 
باید میانگین متحرک 200 هفته ای را به عنوان پشتیبان برای 
حرکت صعودی بیش��تر پس بگیرد. مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزه��ای دیجیتال��ی در حال حاض��ر 1.0۶ تریلیون دالر برآورد 

می شود که این رقم نسبت به روز قبل 1.۳۳ درصد بیشتر شده 
اس��ت. در حال حاضر ۴2.0۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 
در اختی��ار بیت کوی��ن بوده ک��ه در یک روز 0.07 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 2۴ س��اعت 
گذشته 5۶.۳1 میلیارد دالر است که 7.۸5 درصد افزایش داشته 
است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۸1 
میلیارد دالر اس��ت که ۸.55 درصد از کل حجم 2۴ س��اعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۴۹.۳1 
میلیارد دالر است که ۸7.57 درصد از کل حجم 2۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است. 

مسئولین ضمن پاسخ قاطع به اروپا غول تورم را مهار کننداحتکار و سوداگری عاقبت نبود مالیات بر عایدی سرمایه 
  عضو کمیس��یون عمران مجلس بیان کرد: مالیات بر عایدی س��رمایه موجب 
می ش��ود ک��ه وقت��ی عموم مردم برای خرید مس��کن، خ��ودرو، طال و ارز مراجعه 
می کنند با قیمت های سرسام آوری مواجه نشوند. به گزارش ایرنا، اقبال شاکری 
در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه که توسط نمایندگان در دست بررسی 
است، گفت: این دست از مالیات ها، در قالب مالیات های تنظیم گر هستند و نباید 
آن ه��ا را درآم��دزا بدانی��م، بلکه این مالیات ها می خواهند وضعیت بازار و اقتصاد را 
ب��ه نف��ع م��ردم تغییر دهند. وی افزود: نبود این نوع مالیات باعث ش��ده که برخی 

مس��کن خریداری کنند و نگه دارند و با افزایش قیمت آن هر موقع دلش��ان خواس��ت بفروش��ند که این کار مانند 
احتکار دارایی ها اس��ت. در مورد خودرو و ارز و زمین هم همین طور اس��ت. نماینده مردم تهران تصریح کرد: در 
کش��ور، هر موقع بازار چهار دارایی اصلی دچار احتکار و س��فته بازی ش��دند، قیمت هایش��ان نیز جهش غیرمعقول 
پیدا کرد. مالیات بر عایدی س��رمایه موجب می ش��ود که وقتی عموم مردم برای خرید مس��کن، خودرو، طال و ارز 
مراجعه می کنند با قیمت های سرسام آوری مواجه نشوند. شاکری اظهار داشت: این دست مالیات های تنظیم گر 
قرار است این چهار کاال را از حالت سرمایه ای و افزایش قیمت غیرواقعی خارج کنند که بی شک، رضایت مردم 

را حاصل خواهد کرد؛ زیرا همه ی مردم خواهان ثبات در وضعیت اقتصاد هستند. 

   نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی گفت:  وظیفه اصلی ما مسئولین 
در کنار پاس��خ قاطع متقابل به وقاحت اروپایی ها مصون س��ازی اقتصاد کش��ور 
از نوس��انات قمیت هاس��ت، چراکه مادامی که غول گرانی و تورم گلوی مردم و 
مستضعفان را می فشارد، اروپایی ها هم بیشتر دست به این اقدامات می زنند. به 
گزارش ایسنا، سیدجلیل میرمحمدی میبدی در نطق میان دستور خود در جلسه 
علنی امروز س��ه ش��نبه )۴ بهمن ماه( مجلس ش��ورای اسالمی ضمن محکومیت 
اهانت سوزاندن قرآن در سوئد بیان کرد: در روزهای اخیر شاهد نمایش وقیحانه 

اتحادیه اروپا در خصوص سپاه پاسداران بودیم؛ این اقدام اتحادیه اروپا قطعا از سوی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. 
وی با بیان اینکه مهم است که بدانیم چرا این روسیاهان تاریخ در این مقطع چنین تصمیمی گرفته اند، تصریح 
کرد: نقش آفرینی ممتاز س��پاه در س��ازندگی کش��ور، در پیروزی دفاع مقدس، همراهی در س��طح عالی در مقابله 
با کرونا، حضور پیش��تاز در امدادرس��انی در زلزله و س��یل به مردم و پاس��داری از امنیت کش��ور و... نمونه کوچکی از 
موفقیت های سپاه است که دشمنان را به این تصمیم رسانده است. اروپایی ها و ارباب بزرگشان آمریکا به خوبی 
نقش و جایگاه س��پاه را در امنیت و پیش��رفت ایران اس��المی درک کرده اند و می دانند که مهمترین مانع در برابر 

سیاست های استعمارگرایانه آنها در منطقه این تاسیس نورانی است. 

 گروه اقتصاد کالن: رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانک 
مرکزی از این به بعد به بازار آزاد وارد می شود و نرخ ساز خواهد 
بود. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: »از امروز بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات 
مشترکی در #احیای_ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند. 

بانک مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ 
س��از خواهد بود.« وی پیش  از این نیز در برنامه ای تلویزیونی 
در این باره اعالم کرده بود که در بازار آزاد هم ورود می کنیم و 
برخالف گذشته سعی می کنیم در این بازار هم نرخ سازی کنیم، 
چراکه هدف ایجاد ثبات ارزی در کشور است. رئیس کل بانک 

مرکزی در روز یکش��نبه هفته جاری گفته بود که در بخش��نامه 
جدید از روز سه شنبه )چهارم بهمن( فرصت حضور جدیدی به 
صرافی ها داده ایم و به آنها گفته ایم به هر فرد می توانند تا 5000 
یورو ارز بفروشند و اگر محدودیت سقف خرید برای صرافی ها 
تعیین کردیم به دلیل این است که می خواهیم معامالت ارز به 

س��مت عرضه مثبت باش��د. به گفته فرزین، اگر از روز سه شنبه 
که خرید و فروش ارز توسط صرافی ها آغاز می شود محدودیتی 
برای صرافی ها به وجود بیاید در بازار متش��کل در قالب حراج 
به آنها ارز می فروش��یم و به دنبال این هس��تیم که در بازار آزاد 

به یک نرخ ساز تبدیل شویم. 

  بانك مركزی در بازار» نرخ سازی« خواهد كرد

یادداشت

 گروه اقتصاد كان: وزیر اقتصاد از پابرجا ماندن یارانه نان در سال آینده خبر داد و اعام 
كرد: امروز بيش از 2۷50 ميليارد تومان قيمت خرید خودرو كمتر از قيمت خرید در بازار آزاد 
است و این پول در جيب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم 
برای عرضه خودرو در بورس كاالست. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی - سخنگوی 
اقتصادی دولت - امروز )سه شنبه( در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه ها 
با بيان اینکه به دنبال شفاف سازی در بودجه كشور و اصاح ساختار هستيم، اظهار كرد: 
افزایش ميزان حقوق كاركنان دولت كه در ميانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه 
1401 نبود و بعد از اصاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه كرده كه 

باید در مقایسه اعداد الیحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشيم.

دولت به دنبال افزایش هزینه ها و انبساط بودجه نیست � 
 وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه ها و انبساط 
بودجه است، ناشی از سوء برداشت هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت 
کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی هاست که در مجموع 
به مهار تورم کمک کند. خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی های الیحه بودجه 1۴02 گفت: 
سقفی برای تسهیالت تکلیفی شبکه بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه آینده تعیین شده 
که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می کند به اینکه رابطه 
دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های بانکی 
وارد شود کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در زمینه طرح های عمرانی هم 
استفاده از ابزار مالی درون سالی که به مدیریت ناترازی های ابتدا و انتهای سال کمک می کند 
و هم س��هم و ضریبی که اس��تان های محروم تر کش��ور در هزینه های عمرانی س��ال آینده 
دارند، قابل توجه است. خاندوزی افزود: در خصوص استان لرستان 110 درصد، سیستان و 
بلوچستان 10۹ درصد، کرمان 101 درصد و کهگیلویه و بویراحمد 12۳ درصد و مواردی از 

این دست جزو هدف گیری های توزیع عادالنه منابع منطقه ای است.

کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی � 
 وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تالش کرد بیش برآورد نداش��ته باش��د و عدد 
واقع بینانه ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی 
کاهش نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را 
تایید کند. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت ها، حمایت از سهامداران 
خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در الیحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار 
دارد، اظهار کرد: در هفته های آینده شاهد بهره برداری از مجموعه پروژه هایی هستیم که 
از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می شود. از جمله آغاز بهره برداری از پاالیشگاه 
1۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود 5۶ میلیون مترمکعب در روز می رساند 
و آغاز بهره داری از اولین سکوی تولید فاز 11 پارس جنوبی که 12 میلیون متر مکعب گاز 

خام در روز را تولید می کند.
 وزی��ر اقتص��اد ب��ا اش��اره ب��ه عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک س��ازوکار 
اس��ت و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دس��تور کار داش��ته 
اس��ت؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دس��ت 
دالالن از این عرصه بود. وی یادآور ش��د: یکی از راه های کوتاه کردن دس��ت دالالن، 
عرضه خودرو در بورس کاالس��ت که آمارها نش��ان می دهد از روش های قبلی موثرتر 
است . اگر کارشناسان اقتصادی روش های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می کنیم. 
خان��دوزی تأکی��د ک��رد: امروز بیش از 2750 میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از 
قیمت خرید در بازار آزاد اس��ت و این میزان در جیب مردم باقی مانده اس��ت. وزارت 
صمت هم در پی زمان بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کاالست. سخنگوی 
اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با 
اجرای این طرح مش��خص ش��د روزانه حداقل 5000 تن از 21 هزار تن آرد یارانه ای از 
شبکه توزیع خارج می شود و به نان تبدیل نمی شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد 
فاز اول طرح اس��ت که متاس��فانه با شیطنت های سیاست زده ای، به عنوان نقطه ضعف 
دولت معرفی ش��د. وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت 

گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد  کرد؛ یارانه 
نان از 70 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امس��ال به 10۴ هزار میلیارد تومان در 
الیحه پیشنهادی بودجه 1۴02 افزایش یافته است. خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز 
اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کش��ور مجهز به مکانیس��م رصد 
هوش��مند توزیع آرد ش��دند، اظهار کرد: 5۸ هزار نانوایی در ش��هرها و 1۸ هزار نانوایی 
در روس��تاها به این سیس��تم مجهز ش��ده اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در 
تمام ۳0 اس��تان کش��ور اجرا ش��ود. وی افزود: بنابراین خبری از آزادس��ازی قیمت نان 
وج��ود ن��دارد و محدودیت��ی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت 
تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداش��ته خواهد ش��د. وزیر اقتصاد با اش��اره 
به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای س��ال آینده اظهار کرد: در الیحه 1۴02 
ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین 15 تا 25 درصد خواهد بود 
ک��ه ب��ه تناس��ب رده های حقوقی، رویکرد ت��وازن و ایجاد عدالت را رعایت می کنیم. ما 
برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تالش کردیم 
ان��دازه حداکث��ر می��زان افزایش��ی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن اس��ت را در 

حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.

وضع منابع ارزی کشور خوب است � 
 سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور و مدیریت این بازار تاکید 
کرد: بنا به اعالم رییس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع ارزی کشور خوب است. حتی به 
جهت کنترل مصارف ارزی کشور هم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از ۸0 درصد نیازهای 
ارزی کشور در بازار رسمی یعنی سامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی تامین می شود.  
خاندوزی گفت: متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که خرید و فروش کاغذی و قمار ارز انجام 
می شود، بدون توجه به منابع ارزی کشور و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشور، شاهد 
افزایش نرخ در این بازارها بوده ایم که امیدواریم دستگاه هایی که در این زمینه از سوی دولت 

مسئولیت دارند، نقش خود را در این بازارهای کاغذی و مهار آن به خوبی ایفا کنند. 

نفع ۲۷۵۰ میلیارد تومانی مردم از خرید خودرو بورسی


