امکانتغییرشاخصهایتعیینمشموالنیارانه
مدیرکل آینده پژوهی ،مدلس��ازی و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد
اظهار داش��ت :خانوارها برای مصرف کاالهایی که ارز ترجیحی آن حذف ش��ده با
یاران��هنق��دیجدی��دمبلغیراه��ماضافهمیآورنداماهدفدولتحمایتازخانوار
بوده چراکه این اقدام تورم غیر مس��تقیمی هم خواهد داش��ت و هدف این اس��ت که
اطمینان پیدا کنیم که خانوار س��طح رفاه قبل از تغییر قیمتها را از دس��ت ندهند.
ابراهیمصیامیدرگفتوگوباایلنادربارهجزییاتاجرایکاالبرگاظهارداشت:روش
اجرای کاال برگ براساس همان کارتهای بانکی افراد مشمول است و به دنبال آن
هستیم که با اجرای این روش بتوانیم اطمینان پیدا کنیم که خانوار به طور قطع به آن کاالی اساسی مورد نظر که
ارز ترجیحی آن حذف شدهاند ،دست پیدا کنند .وی ادامه داد :این روش در بانک مرکزی در حال پیاده سازی است
و مدل مفهومی و فنی آن نیاز به زمان دارد تا تستهای پایلوت و اولیه را انجام دهد و پس از آن به طور عملیاتی در
کل کشور به اجرا میرسد .دو ماه دیگر اگر روش کاالبرگ عملیاتی شود میتوان را در اختیار مردم گذاشت .مدیرکل
مدلسازی و مدیریت اطالعات اقتصادی وزارت اقتصاد افزود :کاالبرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست
که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعالم و
ارایه کنند ،بر روی همان کارت بانکی عملیاتهای جدید یارانهای قابل انجام است.

پرداخت یارانه نقدی متوقف نشود
ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی با بیان اینک��ه تخصیص یارانه نقدی به همه مردم با
مبالغ یکسان باید گسترش یابد ،گفت :همچنین ،پرداخت یارانه نقدی باید ادامه
دار باش��د؛ نه اینکه فقط برای دو ماه این مبالغ پرداخت ش��ود .علی س��عدوندی در
گفتوگو با ایس��نا درباره اصالح نظام یارانهای در کش��ور اظهار کرد :ارز ۴۲۰۰
تومانی کارا نبود و منجر به هدر رفتن منابع ارزشمند ارزی شد .همچنین ،تخصیص
ای��ن ارز موج��ب اخت�لاف طبقاتی و رانت ش��د که از ابت��دای امر ،ورود این ارز به
اقتصاد کشور هیچ منطق اقتصادی نداشت و بدون بررسیهای کارشناسی الزم
و جلس��ههای یکی دو س��اعته تصویب ش��د .وی افزود :از آنجا که اقتصاد خود را به س��رعت تطبیق میدهد ،حذف
ارز ترجیحی مش��کالت معیش��تی را برای مردم به همراه دارد که باید جبران ش��ود و باید یارانه نقدی یکس��ان به
همه تعلق گیرد .اینکه  ۱۰درصد از مردم در راس��تای پرداخت یارانه حذف ش��وند و برخی دهکها مبلغ بیش��تری
دریافت کنند ،درست نیست .این کارشناس اقتصادی تخصیص کاالبرگ الکترونیک در مقابل حذف ارز ترجیحی
را شکس��ت خورده دانس��ت و گفت :بنابراین ،ارز  ۴۲۰۰تومانی حتما باید حذف ش��ود و تعلل  ۹ماهه دولت در این
زمینه نیز غیرقابل توجیه بود.

«تجارت»  از پیامدهای مثبت اصالح نظام پرداخت یارانهها گزارش میدهد؛

گروهاقتصادکالن:بعدازاصالحپرداختیارانههاامیدواریهای
زیادی به وجود آمده اس�ت که عدالت در توزیع منابع از طریق
پرداخت صحیح یارانهها و واقعیس�ازی قیمتها اتفاق بیفتد.
به گزارش «تجارت» ،هر چند که هنوز نان و دارو از لیس�ت ارز
ترجیحیخارجنش�دهاندامااحتماالچش�ماندازفعلینش�ان
میدهدکهبایددرانتظارکنارگذاشتنداروازدایرهارزترجیحی
باش�یم.دراینخصوصبهرامعیناللهیوزیربهداش�تدولت
س�یزدهماظه�ارکردهبوددرس�الجاریدرموض�وعدارو،ارز
ترجیحی برداشته خواهد شد و شرکتها دیگر معطل دریافت
مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند؛ زیرا پروسهای زمانبر بود .اما
سرپرستروابطعمومیوزارتبهداشتگفت:تاکنونحذفارز
ترجیحیبرایتأمیندارووتجهیزاتپزشکیبهوزارتبهداشت
دربودجهسال۱۴۰۱اعالمنشدهوهمچنانسیاستارزترجیحی
ادامه دارد .بهرام دارایی نیز رئیس سازمان غذا و دارو کشور نیز
اظهارمیکند:درسال۱۴۰۱باانتقالمنابعارزترجیحیبهبیمهها،
ارز دارو مستقیم ًا به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث
از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد .به گفته وی ،امسال
مجلس س�ه میلیارد دالر به صورت ارز یا معادل آن برای حوزه
دارووتجهیزاتپزشکیتصویبکردهاستکهدولتباسازوکار
مناسب،اینیارانهرابهدستمصرفکنندهمیرساند.بسیاریاز
کارشناساناقتصادیارزترجیحیرازمینهسازرشدایجادرانت
درکشورمیدانند.بسیاریازتولیدکنندگانپسازتخصیصارز
 4200تومانی به واردات برخی کاالهای اولیه ،تولید را رها کرده و
بهس�متوارداترفتهاند.همینمس�الهتولیدکشوررابهخطر
انداخت.تخصیصدالررانتیاینبارهزینههایگزافیبهصنعت
دارو تحمیل کرده است .ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو
حاکیازایناست کهتخصیصدالر۴۲۰۰تومانینهتنهابهثبات
قیمتمنجرنشده،بلکهدوبخشوارداتوتولیدداروهایداخلی
رانیزتحتتاثیرقراردادهاست.بهاعتقادآنها،اجرایاینسیاست
خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کش�ور ش�دهاند،
بهدنبالداش�تهاس�ت.نمایندگانبخشخصوصیخواس�تار
حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از
مصرفکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال
بیمههابهدستمصرفکنندهبرساند.

حذف رانت و فساد از بازار دارو

از نگاه فعاالن و کارشناس��ان این صنعت ،اختصاص دالر ۴۲۰۰
تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخشها
نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاستگذار را تامین کند .بر این

اساس ،اجرای این سیاست ،دو بخش واردات و تولیدات داروهای
داخل��یراتح��تتاثی��رقراردادهوهمچنی��نزمینهرابرایخروج
داروهایی که با ارز دولتی به کش��ور وارد میش��وند(به دلیل شکاف
نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد) ،فراهم کرده است.
آثار مثبت آزادسازی دارو

رش��د و توس��عه صنعت دارو در کش��ور در گرو آزادسازی تدریجی
قیمتها در کنار حمایت نسبی و غیرمداخلهگرانه از صنایع دارویی
داخلی و همچنین افزایش توان رقابتپذیری شرکتهای داخلی
اس��ت .اجرای چنین فرآیندی باعث کاهش قاچاق دارو به کش��ور
ومان��عازقاچ��اقداروه��اییارانهایبهخارجازکش��ورش��ده واز
خروج منابع محدود جلوگیری میکند .در مقایسه با سایر صنایع
صنعتدارو،صنعتیپیشرواست،زیراهمصنعتیباقدمتباالست
و ه��م محصوالت«ه��ایتک» در ایران تولید میش��وند .از آنجا
که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ،بنابراین بسیاری از
محدودیتهاییکهبرایشرکتهایعضووجوددارددرموردایران
رعایت نمیشود؛ اینکه گاهی شنیده میشود ایران در تولید دارویی
خاصدومینتولیدکنندهبرتردنیااستبهدلیلآناستکهایندارو

با محدودیتهایی در سازمان تجارت جهانی و معاهدههای جهانی
روبهرو است و چون ایران عضو این سازمان و معاهدهها نیست آن
راتولیدمیکند.بنابراینهمینعاملبرایکشورمانمزیترقابتی
ایجاد میکند و میتواند مزیتهای رقابتی برای صادرات هم ایجاد
کند .در حال حاضر  ۶۴پروژه ملی ایرانی در زمینه تکمیل زنجیره
ف شده است که طبق پیشبینیها میتواند تا پنج سال
ارزش تعری 
آین��ده حدود یکه��زار و۱۰۰میلیون دالر ارزشافزوده به اقتصاد
کش��ور تزریق و برای یکهزار و ۵۰۰نفر اش��تغالزایی ایجاد کند.
صنعت دارو از معدود صنایعی است که در شرایط تحریم توانسته
سکوی پرتابی داشته باشد و جزو هفت کشور جهان در این حوزه
باشدوازاینمنظرقدرتینوظهوردردنیابهحسابمیآیدودرکشور
مابههمتمتخصصانوشرکتهایدانشبنیانرشدقابلتوجهی
داشته باشد .در این حوزه  ۵۰۰شرکت دارای مجوز وجود دارد که
 ۳۴۴شرکت دانشبنیان هستند .حدود  ۴۰شرکت از شرکتهای
فعال در بورس اوراق بهادار را شرکتهای داروسازی و شرکتهای
سرمایهگذار در صنعت دارو تشکیل میدهد که از این تعداد حدود
 ۳۴ش��رکتداروس��ازهس��تندو ۶شرکتدرحوزهسرمایهگذاری
تخصصی در صنعت دارو فعالیت میکنند.

 سهم ایران از بازار دارویی جهان

سهم ایران از بازار دارویی جهان در سال  ۱۳۹۸مبلغی معادل
یکمیلی��ارد و ۱۰۰میلی��ون دالر برای واردات دارو۳۳ ،میلیون
دالر برای شیر خشک و ۲۷میلیون دالر برای ملزومات دارویی
بوده است که مجموع آنها مبلغی در حدود ۲میلیارد و ۴۴۱میلیون
دالر میش��ود .همچنی��ن در ای��ران نس��بت کل مخارج بخش
سالمت به تولید ناخالص داخلی کشور ( )GDPدر سال ۲۰۱۹
حدود ۸ /۷درصد بوده و  ۱۴درصد این مخارج به دارو اختصاص
داش��ته اس��ت که برابر با متوسط جهانی است .بررسیها نشان
میدهد تنها داروهای وارداتی ساختهش��ده بهصورت محصول
نهایی ازجمله محصوالتی هستند که متناسب با رشد چند برابری
نرخ ارز درنتیجه آزادسازی ،با رشد قیمت روبهرو میشوند ،اما
ای��ن ن��وع داروه��ا بین  ۲۰تا ۳۰درصد از س��هم ب��ازار را به خود
اختص��اص میدهن��د ،و  ۷۰ت��ا ۸۰درصد دیگ��ر بازار بین  ۳۰تا
۱۰۰درصد رشد قیمت را تجربه میکند و تغییر مسیر تخصیص
ارز از ترجیح��ی ب��ه نیمایی بودجه درمجموع میتواند به رش��د
۱۰۰درصدی قیمت دارو منتهی شود که کنترل بخش مهمی
از این فشار بر عهده بیمهها خواهد بود .در اینبین وقتی قیمت
دارو در کشور تا این حد پایین است ،قاچاق معکوس نیز تقویت
میش��ود .حوزههای مختلف داروس��ازی بدون سرمایهگذاری
و حمای��ت عمل��ی دول��ت از بخ��ش تحقیقات و ش��رکتهای
دانشبنیان امکانپذیر اس��ت .ش��اید ادعایی گزاف نباش��د اگر
بگوییم صنعت دارو نس��بت به س��ایر صنایع در کشور کوچکتر
مان��ده اس��ت و دلیل آن بیگم��ان تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
ب��ه ای��ن صنعت اس��ت .یکی از موضوعات م��ورد تاکید فعاالن
صنعت آزادس��ازی قیمت ارز از نرخ ارز ترجیحی به ارز نیمایی
اس��ت .بنا بر آماری که س��ازمان غذا و دارو اعالم میکند ،طی
دو س��ال گذش��ته واردات دارو کاهش چشمگیری داشته است،
بهطوریکه «واردات دارو» در سال  ۱۳۹۷حدود ۳۰درصد بازار
ریالی دارو بوده است که در سال  ۱۳۹۸به  ۲۲درصد و تا پایان
سال  ۱۳۹۹به کمتر از ۱۵درصد رسیده است .یعنی سال ۱۳۹۷
ساالنه  ۳ /۷دالر برای واردات دارو ارز وجود داشته است ،این
میزان در سال  ۱۳۹۸به ۳میلیارد دالر و تا پایان سال  ۱۳۹۹به
کمتر از ۲ /۵میلیارد دالر رس��ید .خرید دارو بهتنهایی از تحریم
معاف است ،اما واردات دارو فرآیندی است که شامل هزینههای
انتقال وجه ،حملونقل ،بیمه و انتقال مدارک با پس��ت س��ریع
میشود که متاسفانه همه این موارد تحریم هستند.

منوچهر توسطی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

گ�روه اقتص�اد کالن :عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت
حذف ارز ترجیحی اقدام واقعیس��ازی نرخ ارز اقدام درس��تی
بود که از سوی دولت انجام شود و دولت باید در ادامه برنامه
مشخصیبرایواقعیسازیقیمتهاوحمایتازاقشارضعیف
داشته باشد.
منوچهر توس��طی در گفت و گو با «تجارت» درباره اصالح
نظام پرداخت یارانهها که به تازگی از سوی دولت اجرایی شده
عنوان کرد :به هر حال موضوع معیشت و سفره مردم بسیار
مهم است که آنچه خواسته بخش خصوصی هم در سالهای
گذشته بود به سفره مردم ارتباط پیدا میکند.

تاکید دولت بر مردمی سازی اقتصاد در کشور

او افزود :حذف ارز ترجیحی 4200
تومانی در ش��رایط فعلی یک کار
درس��ت بود .این کار بسیار درست
اس��ت و تف��اوت و فاصل��ه زیاد ارز
ترجیح��یب��اارزآزادخیلیباالبود
و این باعث رانت و فس��اد و س��وء
اس��تفاده ش��ده بود .در یک مقطع
زمانیمیبایستایننرخارزواقعی
میش��د تا قدرت رقابت هم به طبع آن به صورت یکس��ان
ایجاد ش��ود و خواس��ته و نیاز مردم توس��ط بخش خصوصی

گروه اقتصاد کالن :وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت :ما میراثدار دولتی هستیم
که افتخار میکرد قرار نیس��ت به اطالعات اقتصادی و مالی س��رک بکش��د و با
این گفتمانس��ازی فریبکارانه مانع از این میش��د که زیرساختهای حکمرانی
در کش��ور ش��کل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمیداد بتوانند هوش��مندانه
یارانه بدهند ،مالیات بستانند و حمایت کنند .به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی
در دومین روز از نخستین نشست کشوری حزب نسل نو گفت :ما در بسیاری از
زیرساختها و مقدماتی که بتوانیم سیاستهای اقتصاد مردمی و عدالتخواهانه
را پیاده کنیم دچار نقطه ضعف هستیم ،اگر برخی از سیاستگذاران دوره پیشین
عزم جدی برای پیاده کردن سیاستهای اصالح اقتصادی نداشتند امروز دولت
و شخص آقای رئیسجمهور بر پیادهسازی اقتصاد مردمی اصرار دارند اما حدی
از توانایی اعمال سیاست در عرصه اقتصادی که پیش از این باید فراهم میشد
امکانپذیر نیست ،البته دولت تالشش را کرده که بتواند فقط زیرساخت خوبی
برای بنای اقتصاد مهیا کند.
وی با بیان اینکه من قب ً
ال هم گفتم تازه فوندانسیون این کار فراهم شده است
گفت :امروز میتوانس��تیم به جای سیاس��تهای قیمتی به س��مت سیاستهای
حمایتی مقداری از مردم برویم مثل بس��یاری از کش��ورها که میتوانند بگویند
دول��ت میتوان��د کااله��ا را به وفور برای ش��ما فراهم کند و مش��کلی در تامین
نداریم ش��ما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید .بعد از جنگ اوکراین در
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی حداکثر خرید کاال برای مردم تعریف میشد اما
چنین سیاستهایی در اقتصاد ما قابل پیادهسازی نیست .به جهت اینکه اصال
زیرس��اخت اطالعات اقتصادی وجود ندارد و اساس��ا امکان اعمال سیاستهای
عدالتگرایانه به دلیل نبود زیرساخت ،دشوار است.

خبرکوتاه
دارندگانرمزارزدرمسیرورشکستگی؟!

شرکت آمریکایی کوین بیس به  ۹۸میلیون مشتری خود هشدار
داد که ممکن اس��ت با س��قوط س��هام ،تمام رمزارزهای خود را از
دست بدهند .به گزارش ایسنا به نقل از بیتکوین نیوز ،در حال
حاضر ،بازار ارزهای دیجیتال پس از سقوط شدید قیمت برخی
از بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان ازجمله بیت کوین و ترا لونا
با رکود مواجه اس��ت .این رکود در بحبوحه گزارشهایی مبنی
برازدس��تدادناعتماددربازارهابهوقوعپیوس��تهاس��توگفته
میش��ود که سرمایهگذاران کریپتو به دلیل فشارهای اقتصادی
جهانی ناش��ی از جنگ روس��یه و اوکراین و قرنطینههای پس از
کووید نگران ش��دهاند .همچنین به دلیل تصمیم ناگهانی اخیر
ایالن ماس��ک برای جلوگیری اس��تفاده مردم از بیتکوین برای
پرداخت خودروهای تسال همچنین سرکوب کریپتو توسط چین،
شوکهای قیمتی بزرگی وجود داشته است .البته نگرانی بیشتر
تنها پس از آن افزایش یافت که صرافی کلیدی رمزارز کوین بیس
در گزارش درآمد س��ه ماهه اول خود هش��داری درباره پیامدهای
ورشکس��تگی صادر کرد .کوین بیس که در س��ال  ۲۰۱۲توسط
مدیر عامل فعلی برایان آرمسترانگ و فرد اهرسام تاسیس شد،
پلتفرم مبادالت ارز دیجیتال است و به مردم فرصت خرید ،ذخیره
و فروش بیش��تر ارزهای دیجیتال اصلی و اطالعاتی را در زمان
واقعی در مورد ارزش آنها ارائه میدهد.

سرمقاله

ارزترجیحیتجربهناموفقدولت

ادامه از صفحه یک ...بحث زنجیره نان ،آرد و گندم اس��ت که از
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت اما این زنجیره به دلیل افزایش
نرخ ارز و تورم در بخش تولید و واردات دچار مش��کالتی ش��ده
ب��ود .سیاس��ت دولت در زمینه گن��دم حمایت از تولید داخلی بود
و ب��ه همی��ن دلی��ل هم قیمت گندم را از 5هزار تومان به11500
تومان افزایشداد .سیاست قیمتتکلیفیدولتدربخشمصرف
باعث شد که اختالف قیمت خرید گندم با قیمت گندمی که برای
مصارف نان مردم فروخته می ش��ود به بیش از  10برابر برس��د و
این اختالف  10برابری انگیزه هایی را برای فعاالن این زنجیره
و خارج از زنجیره برای افزایش کسب سود ایجاد کرده بود .قیمت
هر کیلو آرد در مرزها باالی یک دالر معادل  25هزار تومان است
درحالیکه قیمت هر کیلو آرد در داخل کشورمان حدود  16هزار
تومان تعیین شده و این اختالف قیمت با قیمت آرد یارانه ای 800
تومانی ،سود بسیار زیاد معادل یک میلیون تومان سود برای هر
کیسه آرد دارد .نبود نظام جمع آوری اطالعات از مشکالت بخش
کش��اورزی اس��ت به همین دلیل آمار تولید و مصرف ما در حوزه
گندم خیلی دقیق نیست و لذا سال آینده هم با مشکالتی مواجه
خواهیم شد .سودآوری باال یکی از دالیل گرایش قاچاقچی ها به
قاچاق کاال به ویژه کاالهای یارانه ای است که متأسفانه از جیب
مردم برداشته می شود و سیاست ارز ترجیحی هم تجربه گسترده
و ناموفقی بود که یارانه را به سمت کشورهای اطراف سوق می
داد .هدف اصلی سیاست ارز ترجیحی کمک به اقشار آسیب دیده
بود اما در حال حاضر برای جلوگیری از تالطم در جامعه و کمک
به اقشار ضعیف بهتر بوده است که به جای پرداخت یارانه بدون
حس��اب و کتاب ،طوری برنامه ریزی کنیم که به اقش��ار ضعیف
کمک شود .پرداخت یارانه به کاالهای اساسی از جمله گندم و
قیمت پایین آن باعث شده بود که در داخل کشورمان به عنوان
غذای دام و طیور فروخته ش��ود و منافع اس��تفاده از این یارانه به
دهک هدف اصابت نکند.

سردرگمیکشوردرمسیرتوسعه

ادام��ه داد :بهتری��ن راه این اس��ت که دولت م��ردم را آگاه به
برنامههای خود کند ،چرا که مردم به دولت کمک میکنند و
برنامههای دولت هم در راس��تای منافع مردم اس��ت .در مورد
بنزیناگرهرسال 10درصدگرانمیشدوتبعاتشبرایمردم
قاب��ل تحم��ل بود .االن هم دولت باید در حذف ارز ترجیحی
اولویتبندی کند و باید خودش را آماده جبران حذف آن کند.
همه ارز ترجیحی نباید یکباره حذف شود .االن هم برای نان
و دارو حذف نمیش��ود اما ما بقی کاالها اینگونه نیس��ت .باید
زمینه تامی کاالهای اساس��ی را فراهم کند و مردم را آماده
کند .این تنها راهی است که وجود دارد.

آگهی مناقصه خرید تجهیزات کارخانه شن و ماسه
شهرداری آستانه – مرحله دوم

نوب

تد
وم

شهرداری آستانه در نظردارد به استناد مصوبه  400/58/26مورخ  1400/11/03شورای اسالمی شهر آستانه نسبت به خرید ماسه ساز
دو طرفه  180تنی ،فیدر رودخانه ای و سرند دو طبقه با مشخصات فنی در اسناد با اعتبار  9/000/000/000ریال
(نه میلیارد ریال) از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط دعوت به همکاری می
ش��ود جهت دریافت اس��ناد مناقصه به ش��ماره  2001005738000002و ش��رکت در مناقصه به س��امانه ستاد ایران www.setadiran.ir
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  086-38432480تماس حاصل فرمایید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  900/000/000ریال (نهصد میلیون ریال)
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول :روز شنبه مورخ 1401/02/17
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم :روز شنبه مورخ 1401/02/24
مهلت دریافت اسناد :از روز پنج شنبه مورخ  1401/02/15لغایت روز پنج شنبه مورخ  1401/02/22تا ساعت 17:00
زمان بازگشایی :روز چهارشنبه مورخ  1401/03/04راس ساعت  09:30صبح در محل شهرداری آستانه
علی عباسی-شهردارآستانه

8 p a g e

1 4 M a y. 2 0 2 2

S a t

اقتصاد کالن

یادداشت

گام صحیح برای واقعیسازی نرخ ارز
برطرف شود.
توس��طی تصری��ح ک��رد :به نظر
میآی��د نیاز ب��ه یک زمینه قبلی و
فراهم کردن مقدماتی برای حذف
ارز ترجیح��ی وجود دارد که دولت
تالش کرده این مقدمات را فراهم
کند.امیدوارهستیمکهدولتبرنامه
مشخصی برای کنترل تبعات و آثار
حذف ارز ترجیحی داشته باشد .هر چند که حذف ارز ترجیحی
و واقعی کردن نرخ ارز اقدام درستی است .عضو اتاق بازرگانی
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ادام�هازصفح�هی�ک...قب��لوبعدازانقالبش��دهنمیدانیمدر
توس��عه دنبال چه هس��تیم و ابهامات زیادی وجود دارد .در حالی
کهدورهفراصنعتیواساس��ادورهفراس��رزمینیش��روعش��دهو
در س��ایر کش��ورها به زندگی در س��ایر کرات فکر میکنند ،اما ما
نمیدانیم در توس��عه دنبال چه چیزی هس��تیم .عدهای بر این
باورند که توس��عه به معنای عبور از انقالب کش��اورزی و رسیدن
به انقالبهای صنعتی و فراصنعتی بوده اما واقعیت این اس��ت
که هیچ یک از آنها به معنای واقعی توسعه نیست و نبوده است
و ما نمیدانیم آنچه که باید از توسعه دنبال کنیم چیست و فقط
میدانیم واقعیت ملموس توسعه چه چیزی است.
در دنیا بحث توسعه بر میگردد به بعد از جنگ جهانی دوم و در
این تاریخچه توسعه به بعد از تخصیص سازمان برنامه و بودجه
بر می گردد اما واقعیت این است که برداشت مشترکی از مفهوم
توسعه نداریم و در واژه شناسی هم از توسعه ترجمه های متفاوتی
از جمله عمران ،گس��ترش ،توس��عه ش��ده است بنابراین حتی در
سطح واژه شناسی هم ذهنیت مشترک نداریم.
در دنیا دو جامعه توس��عه یافته و جامعه توس��عه نیافته یا در حال
توسعه رسمیت یافتند .البته کشورهای توسعه یافته و کشورهای
در حال توسعه مفهوم خاصی و طبقه بندی خاصی ندارند اما به
طور کلی با دو جامعه توسعه یافته و در حال توسعه مواجهه هستیم
که جامعه توس��عه یافته از زمان رنس��انس از جامعه توسعه نیافته
جدا شدهاند و این نوزایی از قرن  14آغاز شده و تا قرن  20ادامه
داشته است .ماحصل این دوران ایجاد سه مکتب انسان گرایی،
دنیا گرایی و آزادی خواهی بوده که این مکتب فکری سه عنوان
حرکت به س��مت علم ،فضیلت و شایس��ته ساالری مطرح شده
است اما سوال این است که آیا در ایران در این شرایط به صورت
رسمی میتوانیم این عنوان ها و مکاتب را بپذیریم که جواب این
است که نه در گذشته و نه در حال و نه در آینده میان مدت کشور
ما آماده پذیرش این مفاهمی را ندارد  .ما نه راه توسعه را میدانیم
و در مفهوم توسعه هم اختالف داریم در تعریف و ترجمه توسعه و
پاسخهای دینی و اندیشهای هم در وادی توسعه گم گشته هستیم
اما میتوان گفت از زمان تاس��یس س��ازمان برنامه و بودجه وارد
موضوعتوس��عهش��دیمکهآنهمبهتفاهممادرتوس��عهکمکی
نکرد و متولی توس��عهای که س��ازمان برنامه و بودجه بوده عمال
در طول این سالها تنها دو کار عمده انجام داده آن هم این که
بوده که زمان فراوانی پول نفت داشتیم ثروت را تقسیم کرده و
در زمان کم پولی نفت فقر را تقسیم کرده است.

