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شیرخام
همچنان باالتر از نرخ مصوب

ادامه از صفحه اول

شاخه زیتون احمدینژاد
برای آمریکا

نجمه نوربخش:نیمه اول سال  91در حالی
رو به پایان اس��ت که اقتصاد کشور شرایط
خاصی را تجربه میکند؛ شرایطی که عوامل
بسیاری در به وجودآمدنش نقش داشتهاند و
برای گذر از آن باید تدابیر ویژهای اندیشید؛
تدابیری به دور از هرگونه وابستگی جناحی
و سیاسی .حوزه اقتصاد حوزهای است که
برای پیشرفت و رش��د در آن یا برونرفت
از مس��ایلاش باید فاکتورهای زیادی را در
نظر گرفت و ارتباط و در هم تنیدگی آنها را
با هم به خوبی شناخت وگرنه نگاه سطحی
و عاری از دوراندیشی ،خسارت و مشکالت
گاه جبرانناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور
وارد میکند که شاید در کوتاهمدت به مثابه
مس��کنی باش��د اما باعث میشود عمق و
ریشه درد شناسایی نشود.
در ای��ن گ��زارش ت�لاش میش��ود از
طریق بررسی چند شاخص و فاکتور مهم
اقتصادی و نرخ برخی کاالهای اساس��ی و
مقایسه آن با چند کشور دیگر تا حدودی
به وضعیت اقتصادی کش��ور پی ببریم و آثار آن را بر وضع
معیشتی مردم شناسایی کنیم.
در س��الهای اخیر با توجه به خشکسالیهای گسترده
و کاهش ش��دید تولی��د ذرت در ایاالت متح��ده آمریکا و
روس��یه ،دو کشور عمده تولیدکننده غالت و علوفه جهان،
کاهش تولید محصوالت کشاورزی در سطح جهانی به علت
تغییرات آب و هوایی ،س��ونامی ژاپ��ن ،تحوالت خاورمیانه
و افزای��ش جهانی قیم��ت نفت ،قیمت کااله��ا در جهان
دستخوش تغییر شد و بحرانهای اقتصادی را تشدید کرد.
آمار و اطالعات انتشار یافته از قیمت کاالهای اساسی توسط
بانک جهانی نشان میدهند در س��ال جاری طی ماههای
ژوئی��ه تا ژوئن ،قیم��ت ذرت در بازارهای جهانی از 267/3
دالر در هر تن به  333/1دالر ،قیمت سویا از  567دالر در
هر تن به  662دالر و قیمت گندم نیز از 276/2دالر در هر
تن به  354/7دالر افزایش یافتهاند.
تاثیر این افزایش قیمتهای جهانی در کش��وری مانند
ایران که با تحریمهای گسترده دست به گریبان است نمود
بیش��تری دارد .این تحریمها عالوه بر آنکه ارزش پول را در
مقابل دالر به ش��دت کاهش داده باعث ناامن شدن فضای
اقتصادی کش��ور نیز شده اس��ت ،فضایی که مانع از جذب
سرمایههای داخلی و خارجی در بخش تولید کاال و خدمات
میش��ود و رشد تولید ناخالص داخلی کش��ور را به شکل
نامطلوبی متاثر میکند .تولیدکننده ایرانی برای ادامه حیات
تولیدی خود عالوه بر همه مشکالت ساختاری موجود در
اقتصاد ایران مانند نظام توزیع نابسامان ،افزایش بهای انرژی،
مش��کالت نظام بانکی و مالیاتی ،بوروکراسیهای اداری و...
حال باید با پیامدهای تحریم نیز دس��ت و پنجه نرم کند؛
شرایطی که گاه و بیگاه به تعطیلی یا کاهش حجم فعالیت
بنگاهها میانجامد به طوری که س��رمایهگذاران و صاحبان
بنگاهها تصمی��م میگیرند برای حف��ظ ارزش داراییهای
خود آن را در بخشهای دیگری مانند ارز ،طال یا مس��کن
س��رمایهگذاری کنند .هزینههای این کاهش تولید موجب
افزایش بیکاری و همچنین س��وقدهی بازارهای کشور به
سمت تامین کاالها از طریق واردات میشود و در بلندمدت،
کاهش ظرفیته��ای تولید را در کش��ور به دنب��ال دارد؛
نتیجهای که آمارها نیز آن را به خوبی نشان میدهند .بانک
جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ،2009
 1/8و در سال 2/3 ،2008درصد اعالم کرده است؛ شاخصی
که به گزارش س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا در س��ال
2/5 ،2011درصد ،در س��ال 3/2 ،2010درصد و در س��ال
3/5 ،2009درصد بوده اس��ت .هرچند بانک مرکزی اعالم
کرده نرخ رش��د اقتصادی ایران در سال  89به 5/8درصد و
در شش ماهه اول سال  90به 4/2درصد رسیده و مرکز آمار
ایران نیز رقم 6/5درصد را برای سال  89منتشر کرده است.
ام��ا آنچه از همه این گزارشها برمیآید روند رو به کاهش
سطح تولیدات داخلی در کشور است.
در زیر برخی ش��اخصهای مهم و قیمت برخی کاالها
را در کش��ورهای مختلف با هم مقایسه میکنیم .البته در
ادبیات اقتصادی همیشه افزایش اندک در نرخ تورم و پایین
ب��ودن ارزش پ��ول ملی در مقابل دالر هم بد نیس��ت .نرخ
پایی��ن تورم به بنگاههای تولیدی این امکان را میدهد که
بتوانند تولیدات خود را با قیمت باالتری به فروش برسانند و
درآمد حاصل از آن را صرف سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
بیشتر کنند .همچنین پایین بودن ارزش پول ملی در مقابل
دالر ،قیمت کاالها را در بازار جهانی نسبت به سایر کشورها
ارزانت��ر میکند و قدرت رقاب��ت آن را در مقابل کاالهای
رقیب میافزاید؛ شرایطی که در کشور چین حکمفرماست.
این کش��ور با در اختیار داشتن نیروی کار فراوان و ارزان و
پایین نگهداشتن ارزش پول ملیاش در مقابل دالر توانسته
کاالهای خود را در بازار جهانی به قیمت پایینی به فروش
برساند و  GDPخود را در سطح باالیی حفظ کند .براساس
همین استدالل اس��ت که برخی از مسووالن افزایش نرخ
دالر را اقدامی مثبت ارزیابی میکنند چراکه در این شرایط
قیم��ت کاالهای داخلی در مقابل کاالهای خارجی کاهش
یافته و توان تولیدی بنگاهها را افزایش میدهد و در نتیجه
اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد! استداللی که در شرایط
موجود و عدم وجود زیرس��اختهای مناسب بعید به نظر
میرس��د چراکه اگر این توان تولیدی وجود داشت در این
مدتی که با کاهش ارزش ریال مواجه هستیم باید افزایش
فعالیت تولیدی بنگاهه��ا را به خصوص در زمینه کاالهای
مصرفی اساسی شاهد میبودیم و این در حالی است که گاه

در میان قش��ر کارگ��ری و کارمندی که
درآمد ماهانه ثابت دارند در همین چندماه
اخیر ارزش حقوقش��ان در مقابل دالر تا
50درصد کاهش یافته اس��ت که نتیجه
آن چیزی جز ح��ذف برخی از کاالهای
اساس��ی مانند انواع لبنی��ات ،حبوبات،
گوشت قرمز و گوشت سفید و بسیاری از
انواع میوهها ،از سبد غذایی آنها نیست که
در نهایت به کاهش شاخصهای سالمت
آنه��ا نیز میانجامد .در می��ان گروههای
خوراکی بررس��ی ش��ده از س��وی بانک
مرکزی ،بیشترین افزایش قیمت نسبت
به سال گذشته را دسته سبزیهای تازه با
رشد  81درصدی تجربه کرده است و در
ردههای بعدی ،حبوبات و گوشت مرغ با
افزایشهای به ترتیب  54و  50درصدی
قرار داش��تهاند .در میان سایر گروههای
خوراکی ،گروه لبنیات نیز نسبت به سال
گذشته 44درصد افزایش قیمت را تجربه
کرده اس��ت .در دسته برنج ،برنج داخلی
درجه دو با  34درصد رشد قیمت ،بیشترین افزایش قیمتی
را به چشم دیده و در نهایت در دسته گوشت قرمز ،گوشت
گاو یا گوساله بیاستخوان با رش��د  48درصدی رکورددار
افزایش قیمت بوده است.
اما در میان تمام کاالهای اساس��ی که از س��وی بانک
مرکزی ارایه ش��ده است (لبنیات ،تخممرغ ،برنج حبوبات،
میوههای تازه ،سبزیهای تازه ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ،
قندوشکر ،چای و روغن نباتی و زیرمجموعههایشان) تنها
تخممرغ و س��یبزمینی بودهاند که نسبت به سال گذشته
کاهش قیمت داشتهاند که البته کاهش قیمت سیبزمینی
هم به دلیل مش��کالت به وجود آمده بر سر تنظیم بازار و
محدودیتهای وضعش��ده برای صادرات س��یبزمینی به
بازارهای همس��ایه بوده که همین امر زی��ان فراوانی را به
کشاورزان سیبزمینیکار تحمیل کرده است و آنها نیز برای
جلوگیری از زیان بیشتر ناشی از خرابشدن محمولههای
خود ،محصوالتش��ان را با قیمتهای پایینتری به فروش
رساندهاند.
اما به راستی چه نسخهای برای اقتصاد میتوان پیچید.
راهحلهای بلندمدت ،کوتاهمدت و میانمدت آن کدامند؟

چرا برخی مدیران اقتصادی از سقوط ارزش ریال حمایت میکنند؟

تولید زیرسایه نوسانات قیمتها
با مشکالت مرغی و گوشتی هم روبهرو میشویم .بنابراین
دلیل حمایت از س��قوط ارزش ریال را باید در جایی دیگر
جس��توجو کرد .در واقع با کاهش ارزش ریال ،درآمدهای
ارزی دولت ارزش ریالی بیش��تری پیدا میکنند؛ مثال اگر
دول��ت در هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی الزم بود ماهانه
 2/5میلیارد دالر ارز بفروش��د ،هم اکنون تنها الزم اس��ت
 1/36میلیارد دالر بفروشد ،به معنای دیگر درآمد و ذخیره
ارزی بیشتری خواهد داشت.
مقایس��ه مورد به مورد قیمت کااله��ا و درآمد افراد در
موقعیتهای شغلی مشابه بین ایران و سایر کشورها موید
نکاتی است که در باال به آنها اشاره شد .در زیر قیمت برخی
از کاالهای اساسی در بین چهار کشور ایران ،ترکیه ،مالزی و
آمریکا مقایسه شده است.
ایران

که میتوان برای باالتر بودن قیمت کاالها در ایران برشمرد،
عدم توسعه کشاورزی در ایران است .صنعت کشاورزی در
ایران اغلب به ش��کل س��نتی خود اداره میشود و از علوم
و فناوریه��ای روز دنی��ا بهره چندانی نب��رده ،مزیتهای
منطقهای خود را به خوبی شناس��ایی نک��رده و در مقابل
تغییرات آب و هوایی به شدت آسیبپذیر است .همچنین
واحدهای صنایع تبدیلی مناس��ب وج��ود ندارند ،فعاالن
این بخش با مش��کل فروش کاالهای خود و تامین منابع
مالی مورد نیاز مواجهند .در کشور کمبود بارندگی و منابع
آب��ی وجود دارد در حالی که اغلب محصوالت کش��اورزی
تولیدش��ده به آب فراوان نیازمندند .اینها مواردی است که
صنعت کشاورزی کشور را به شدت تهدید میکند و دالیل
اصلی بیثباتی بازار کاالهای کشاورزی را رقم میزند .مثال
ترکیه

( تومان)

آمریکا

(دالر)

مالزی

(دالر)

(دالر)

برنج ایرانی  10کیلویی 26000-55000

گوشت پر چرب -کیلویی 10/55

گوجه هر کیلو 0/45

پرتقال :هر عدد 0/48

برنج خارجی  10کیلویی 10000-26500

گوشت نیمچرب -کیلویی 12/7

مرغ هر کیلو  0/54تا 0/94

سیب :هر کیلو 0/78

گوشت مرغ کیلویی 5200

گوشت گوسفندی -کیلویی 17/2

گوشت گاو (گوساله) کیلویی  2/7تا 4

گوجهفرنگی :هر کیلو 0/89

گوشت گوساله هر کیلو 19000

مرغ -کیلویی 1/66 -2/7

گوشت گوسفند کیلویی  3/6تا 5/4

ماهی درجه یک :کیلویی 1

گوشت گوسفند هر کیلو 28000

ماست 0/6 -تا 1/66

شیر هر لیتر  0/26تا 0/36

گوشت بره بیاستخوان :کیلویی 0/95

 12عدد تخممرغ 3000

شیر 0/6 -تا 1/1

برنج هر کیلو  0/8تا 0/85

گوشت گوساله بیاستخوان :کیلویی 0/34

شیر یک لیتری از  1500به باال

 12عدد تخممرغ1/6 -

برنج ایرانی هر کیلو 2/04

مرغ کامل :هر عدد 1

پیاز یک کیلوگرم 800 -1000

سیب -کیلویی 1/66

پیاز هر کیلو در حدود یک

تخممرغ  30عدد0/55 :

سیبزمینی هر کیلو 500

پرتقال -کیلویی 1/66

سیبزمینی هر کیلو  0/18تا 0/45

برنج  10کیلویی درجه یک3/5 :

گوجهفرنگی هر کیلو 650 -800

گوجه فرنگی -کیلویی 1/66

روغن مایع یک لیتر حدود 0/75

برنج  10کیلویی درجه دو2/1 :

رب گوجه 2100

پیاز -کیلویی 0/55

-

روغن سرخکردنی پنج لیتری1 :

روغن مایع  900گرمی 2800

سیبزمینی -کیلویی 0/55

-

رب گوجه0/75 :

رشد تولید ناخالص داخلی ()GDP

نرخ تورم بر حسب CPI

( CPIشاخص قیمتی مصرفکننده ساالنه)

کشورها

2008

2009

2010

2011

کشورها

ایران

2/3

1/8

-

-

ایران

عراق

9/5

4/2

0/8

9/9

عراق

170/7 165/9 155/2

بحرین

6/3

3/1

4/5

-

بحرین

113/9 114/3 112/1 109/0

آذربایجان 10/8

9/3

5/0

1/0

آذربایجان 176/2 163/5 1584/8 152/6
136/8 131/5 127/4 122/6

عمان

2008

2009

2010

2011

248/4 205/9 187/0 164/7
-

عمان

12/8

1/1

4/0

5/5

پاکستان

1/6

3/6

4/1

2/4

پاکستان 202/2 180/8 158/7 139/7
138/5 135/9 139/3 146/4

قطر

17/7

12/0

16/6

18/8

قطر

عربستان

4/2

0/1

4/6

6/8

عربستان

117

ترکیه

0/7

-4/8

9/2

8/5

ترکیه

132/7

141

یمن

3/6

3/9

7/7

-10/5

یمن

142/2

150

ژاپن

129/5 122/9

136

153/1

163

194/1 166/8

-1/0

-5/5

4/4

-0/7

ژاپن

100/2 101/7

چین

9/6

9/2

10/4

9/1

چین

121/7 115/4 111/7 112/5

فرانسه

-0/1

-3/1

1/7

1/7

فرانسه

110/1 107/8 106/2 106/1

آمریکا

-0/4

-3/5

3/0

1/7

آمریکا

115/2 111/7 109/9 110/2

مالزی

4/8

-1/6

7/2

5/1

مالزی

117/6

در حالی که درآمد افراد در شرایط کاری مشابه در این
کشورها نسبت به ایران بیشتر است (مثال در سال ،2012
حداقل حقوق ماهانه در ترکیه  886/50لیر ( 490دالر) و
در آمریکا با توجه به متفاوت بودن آن در ایالتهای مختلف
به طور متوس��ط  1300دالر در ماه اس��ت .در مالزی این
رق��م  900رینگ��ت ( 281/60دالر) در هر م��اه و در ایران
 398000تومان ( به نرخ دالر  2400تومان میشود166 ،
دالر اس��ت) .اما مقایسه قیمت کاالها در چهار کشور ذکر
شده نشان میدهد قیمتها در ایران در اغلب موارد باالتر
است ،هرچند قسمتی از این تفاوت قیمت به میزان عرضه و
تقاضای یک کاال در یک کشور بستگی دارد .مثال در آمریکا
برنج غذای اصلی نیس��ت و تقاضا برای آن کمتر است ،در
حالی که در ایران تقاضا برای برنج بیشتر است و از آنجایی
ک��ه تولیدات داخلی جوابگوی نیاز بازار نیس��ت در نهایت
قیمت باالتری خواهد داش��ت .در آمریکا گوش��ت گوساله
غذای اصلی مردم به حساب میآید و تولید داخلی آن هم
زیاد است که به کاهش قیمت آن میانجامد .دلیل دیگری

112/1 111/5
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اگر این اتفاق میافتاد در آن صورت آقای احمدینژاد
به دولت جدید آمریکا پیشنهاد مذاکره بر سر افغانستان
نم��یداد .همچنین در خصوص مس��اله هس��تهای هم
پیش��نهاد مذاکرات دوجانبه نمیداد .در مورد افغانستان
آمریکاییها مشکل دارند ،اما اوال مشکالت و مسایلشان
حاد نیس��ت .از کمتر از دو سال دیگر خروج آمریکاییها
از افغانستان شروع میشود ،همچنان که در عراق اتفاق
افتاد .البته طالبان به هیچ روی در افغانس��تان تضعیف
نشدهاند ،اما این مشکل خود افغانهاست نه آمریکاییها.
اما فرض بگیری��م که حق با آقای احمدینژاد اس��ت و
افغانستان مهمترین مش��کل و مساله سیاست خارجی
آمریکا باشد ،سوال اساسی آن است که ایران چه کمکی
میتواند در از بین بردن طالبان افغانستان کند؟ رهبری
«طالبان» و «القاعده» در افغانستان کدام تبعیت را از ما
دارند؟ ما چه نفوذی بر پشتونها و سایر اقوام افغانستان
داریم؟ اگر هم افغانس��تان معضل آمریکاییها باشد ،چه
کاری از دس��ت ای��ران برمیآید برای رف��ع آن معضل؟
پیشنهاد آقای احمدینژاد در خصوص مذاکرات دوجانبه
مس��تقیم با آمریکا از پیش��نهاد مذاکره مستقیم بر سر
افغانستان هم غیرواقعبینانهتر است .اوال اگر آمریکاییها
اعتقادی هم به مذاکرات مس��تقیم با ایران بر سر مساله
هس��تهایمان داشته باش��ند ،بدون هماهنگی با  5+1و
متحدان مهم آن کشور تن به چنین مذاکراتی نخواهند
داد ،نه به دلیل آنکه آمریکاییها خیلی پایبند به اخالق
هستند ،خیر .به علت اینکه مساله هستهای برای ما یک
مساله اساسی ش��ده اس��ت .برای آمریکاییها اینگونه
نیست .ثانیا از دید آمریکاییها حل مساله هستهای ایران
خیل��ی نیاز به مذاکرات پیچیده و مفصل نه با  5+1دارد
و نه با خود آمریکاییها به صورت مستقیم .آنها مدعیاند
ایران همواره خواهان نابودی اس��راییل اس��ت .بنابراین
بخشهایی از فعالیتهای هستهای ما که به ادعای غرب
میتواند بالقوه ما را قادر کند که تسلیحات هستهای تولید
کنیم ،باید متوقف ش��وند .اگر اعضای تیم مذاکرهکننده
ایران با آمریکاییها هم مس��تقیما وارد مذاکره ش��وند،
خواست ه آمریکاییها تغییری نخواهد کرد :متوقف شدن
بخشهایی از فعالیتهای هس��تهای ما که آنان مدعی
هس��تند ایران را قادر میکند که هرگاه اراده کند ،بتواند
به فاصله چند ماه تا یک سال سالح هستهای تولید کند.
ب��ا توجه به اینکه ایران هیچگاه حاضر نش��ده تن به این
خواسته بدهد ،عمال مذاکرات مستقیم هم حاصلی به بار
نخواهد آورد.
ثالثا اگر دردم یکی بودی چه بودی! مساله هستهای
صرفا یکی از مناقشات ما با واشنگتن است .ما یک دوجین
مس��اله و مشکل با آمریکاییها داریم که هستهای صرفا
یکی از آنهاس��ت .آنها ادعا میکنند ما در عراق ،سوریه،
خلیجفارس ،لبنان و فلسطین با آمریکا مشکل داریم.

گذر

عكسGettyeimages :

خبرگزاریه�ا :مش��اور مدیرعامل صنایع ش��یر ایران
گفت :با وجود تصویب قیمت  930تومانی ش��یر خام ،هنوز
کارخانههای لبنی شیر را باالتر از یکهزار تومان خریداری
میکنند .حس��ین چمنی اظهار داش��ت :علوفه بهوفور و با
قیمت متعادل در بازار وجود دارد به طوری که کنجاله سویا
به کیلویی یکهزار و صدتومان کاهش یافته اس��ت .مشاور
مدیرعامل صنایع شیر ایران افزود :همچنین قیمتگذاری
جدید شیر خام حاشیه سود  15الی 17درصدی برای دامدار
دارد .وی افزود :اما با وجود تس��هیالت مناس��بی که بعد از
مصوبه جدید ش��یر خام برای دامداران به وجود آمده است
هن��وز هم��کاری الزم برای کاهش قیمت ص��ورت نگرفته
ی دامداران
اس��ت .چمنی تصریح کرد :امیدواریم با همکار 
در اجرای مصوبه ش��یر خام ش��اهد کاهش قیمت در بازار
باش��یم .به گزارش فارس ،کارخانههای لبنی هفته گذشته
گزارش مالی س��ال  90و اسناد مثبته اقالم بهای تمام شده
سال  91و هزینهها را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان برای تعیین نرخ شیر ارایه کردند .قرار بود
روز گذشته قیمت شیر برای مصرفکننده تعیین شود که
هنوز اعالم نشده است.
شیر دو نرخی شد
همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآوردههای
لبنی ایران ضمن اعالم قیمتهای مصوب شیرخام در جلسه
س��تاد تنظیم بازار ،از دو نرخی ش��دن این محصول از دیروز
(سهشنبه) خبر داد .به گزارش مهر رضا باکری درباره قیمت
نهایی محصوالت لبنی اظهار داش��ت :بر اساس تصمیمی که
روز گذش��ته در جلسه س��تاد تنظیم بازار اتخاذ شده ،قیمت
هرکیلوگرم ش��یرخام با داش��تن بار میکروبی یکمیلیون و
چربی 3/2درصد درح��دود  770تومان و قیمت هرکیلوگرم
شیرخام با داشتن بارمیکروبی یکصدهزار و چربی 3/2درصد
در حدود  900تومان تعیین شده است .وی اضافه کرد :البته با
احتساب کرایه حمل  30تومانی این محصول از در دامداری تا
در کارخانه قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی
یکمیلیون و چربی 3/2درصد درحدود  800تومان و قیمت
هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یکصدهزار و چربی
3/2درصد در حدود  930تومان محاسبه میشود.
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کشورها

2008

2009

2010

2011

ایران

25/5

13/5

10/1

20/6

عراق

12/7

6/9

2/9

-

بحرین

1/6

2/4

2/6

2/0

آذربایجان

2/2

6/7

9/7

8/4

عمان

12/1

3/9

3/2

4/1

پاکستان

20/2

13/6

13/9

11/9

قطر

15/1

-4/9

-2/4

1/9

عربستان

9/9

5/1

5/2

5/0

ترکیه

10/4

6/2

8/6

6/5

یمن

19/0

5/4

11/2

16/4

ژاپن

1/4

-1/3

-0/7

-0/3

چین

1/2

3/9

1/8

1/5

فرانسه

2/1

2/1

1/7

1/7

آمریکا

3/8

-0/4

1/6

3/2

مالزی

5/4

0/6

1/7

3/2

الریجانی در جمع دانشجویان:

طبق آمار رسمی کشور نرخ واقعی
تورم ۲۹درصد است

ایلنا :رییس قوهمقننه گفت:طبق آمار رس��می کشور
آم��ار تورم ۲۹درصد اس��ت ولی در برخی از مواقع ش��اهد
باال رفتن ای��ن تورم نیز بودهایم .عل��ی الریجانی در جمع
دانش��جویان گفت :از نظر اقتصادی کشورمان دچار چالش
اس��ت .باوجود تهدیدهای غرب پیشرفتهای مناسبی در
کشور صورت گرفته اس��ت و در حوزه فناوری حرکتهای
خوبی انجام ش��ده اس��ت اما به صراحت میگوییم که در
حوزه استفاده از نخبگان دانشگاهی و فرهیختگان در کشور
با مش��کالتی مواجهیم .وی چالشهای اقتصادی را معلول
شرایط ایران دانست و اضافه کرد :ما در مسایل داخلی خیلی
با مش��کالت مواجه نیس��تیم اما یک نگاه واقعبینانه نشان
میدهد که چالشهایی داریم که یکی از آنها رشد نقدینگی
از ۶۵هزارمیلیارد به ۴۰۰هزارمیلیارد رس��یده است .رییس
مجلس شورای اسالمی گفت :رشد صنعت و تولید کشاورزی
باید در کش��ور افزایش بیابد و اگر بخواهیم با همین برنامه
کنونی که دنبال میکنیم در کشور حرکت کنیم؛ قطعا رکود
حرکت تورم سیال میشود و یک روز این تورم به سمت طال
و ارز و روز دیگر به س��مت کاالهای دیگر حرکت میکند.
الریجانی نرخ بیکاری کشور را باالی ۱۴درصد عنوان کرد و
گفت :برای عالج این واقعه باید توجه ویژه به دستاوردهای
علمی و دانشگاهی داشته باشیم .وی در ادامه افزود :امروزه
تورم با آمار رس��می ۲۹درصد میباشد و در برخی از مواقع
نیز نرخ ،باالتر از حد اعالم آمار رس��می اس��ت و ما باید در
این زمینه نیز توجه جدی داش��ته باشیم .رییس قوهمقننه
در ادام��ه یادآور ش��د :از نظر  GPBکش��ور حرکت خوبی
داش��ته و ضریب  GPBتغییرات نیز مثبت بوده اس��ت اما
باید بگویم که یکی از چالشهای اقتصادی کشور ،عدم ثبات
در تصمیمگیریهایی است که برای صنعت و تولیدکننده
گرفت��ه میش��ود .وی در ادامه افزود :در همه کش��ورهای
توسعهیافته که وضعیت دولت آنها کوچکتر از دولت ایران
است اقتصاد در دست مردم قرار دارد اما در ایران با توجه به
فربه بودن دولت ،اقتصاد دولتی است یا اینکه شبه دولتی اما
پس از اجرای اصل  ۴۴که باید اقتصاد کشور به بخشهای
خصوصی واگذار شود در این زمینه بخشهای دولتی درست
واگذار نش��دهاند .رییس قوهمقننه خاطرنشان کرد :با توجه
به نرخ بودجه اختصاص یافته به بخش تحقیقات و تولید،
ارتباط نخبگان با بخشهای تولیدی با توجه به نرخ بودجه
تسهیالتی بسیار پایین است و ما هنوز نتوانستهایم دفاتری
را ایجاد کنیم که بتوانند ارتباط دانش��گاهیان با واحدهای
تولیدی و صنعتی را برقرار کنند.

نوبت کاالهای اولویت 6تا 10
برای دریافت ارز بهزودی میرسد

 ایس�نا :معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :به
محض اینکه مطمئن شویم ثبت سفارش اولویتهای گروه
یک تا پنج با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ،بانکهای
عامل و بانک مرکزی طبق روال انجام میش��ود ،گروههای
بعدی را برای گرفتن ارز اعالم خواهیم کرد .حمید صافدل
در مرکز مبادله ارز اظهار کرد :در حال حاضر ارتباط کاری
بین ما و ارباب رجوع و بانکهای عامل در حال تعریف شدن
و تبدیل شدن به یک روال است .بر همین اساس با توافقاتی
که داشتیم ،امروز ثبت سفارش برای گروههای چهار و پنج
نیز انجام دادهایم و به محض اینکه مطمئن شویم این روال
به خوبی انجام میش��ود ،گروههای ش��ش تا  10را نیز به
ترتی��ب اعالم خواهیم کرد .مع��اون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت خاطرنشان کرد :گروههای یک و دو نیز کماکان ارز
مرجع دریافت میکنند و پس از ثبت سفارش به بانکهای
عامل معرفی خواهند شد تا ارز مرجع را دریافت کنند .وی
درب��اره تغییر برخی از کاالها و گروههای آنها نیز گفت :در
حال حاضر اولویتبندی کاالها و گروهها مانند قبل است.
البته ممکن است بعضی اولویتها براساس نظر دستگاههای
تخصصی تغییرات مختصری داشته باشد و ترجیحشان آن
باش��د که عرضه یک کاال از گروه باالتر به گروه پایینتر یا
برعکس انجام ش��ود .صافدل گفت :این پیشنهاد یکی ،دو
دستگاه بوده است و اگر هم انجام شود بسیار محدود خواهد
بود و درحال حاضر نیز نهایی نشده است ،چراکه برای این
تغییرات باید گروههای مختلفی نظر بدهند و هرگونه تغییر
باید براساس دستورالعمل باشد.

