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متیندختوالینژاد

سال 1395 بود که برای اولین بار در سه دهه اخیر، 
رویا رنگ واقعیت گرفت و تراز تجاری ایران توانســت 
روی مثبت شدن را ببیند؛ اتفاقی مهم در عرصه تجارت 
خارجی و اقتصاد ایران. اما این دســتاورد دیری نپایید 
که از دســت رفت. خیلی از منتقــدان گفتند به دلیل 
شرایط رکودی اقتصاد تراز تجاری مثبت شده، برخی 
هــم از دایره انصاف دورتر رفته و گفتند، عددســازی 
دولتی ها بوده اســت. اما آنچه اتفاق افتاد، برای اقتصاد 
کشــور مهم بود. اگر ادامه می یافت می توانست مسیر 
تازه ای در اقتصــاد ایران رقم بزند. براســاس آمار، از 
ابتــدای فروردین ماه تا پایان مرداد ســال جاری 17 
میلیــارد و 193 میلیون دالر کاال از ایران به بازارهای 
جهانی صادر شــده اســت، اما در مقابل حجم واردات 
کاال به ایرات از 19 میلیارد و 442 میلیون دالر پیشی 

گرفته است.
در 5 ماهی که گذشــت، صادرات غیــر نفتی ایران 

کاهشــی برابر با 5 درصد را تجربه کرد. در عین حال 
میزان افزایش واردات در ایــن دوره زمانی 16 درصد 
اعالم شــده اســت. هرچند هنوز برای احیــای تراز 
مثبت تجاری دیر نشــده و برای دوباره بدست آوردن 
آن زمان وجود دارد، اما باید توجه داشــت که احیای 
این دســتاورد مهم در تجارت خارجی کشور نیازمند 
فراهم شــدن پیش نیازهایی است. پیش نیازهایی که 
بــه گفته اقتصاددانان و فعــاالن بخش خصوصی باید 
از ســوی دولت بسترسازی شود. واقعیت این است که 
دولت یازدهم پس از توافق هســته ای و برداشته شدن 
تحریم ها توانســت اقتصاد کشور را دوباره احیا کند. به 
عبارتی به گفته خود مســئوالن، اقتصاد از ریل خارج 
شده را مجدد به مسیر اصلی اش باز گرداندند. از همین 
رو زمان زیادی نگذشته که شاهد چنین دستاوردهایی 

در اقتصاد هستیم.
پس از لغو تحریم ها دوباره ســرمایه گذاران خارجی 
عالقه مند به حضور و مشــارکت در طرح های نیازمند 
ســرمایه گذاری در ایران شــدند. آمارسفر هیات های 
خارجــی برای مذاکره با دولتی هــا و بخش خصوصی 
تــا امروز از مرز 2۰۰ هیات خارجی گذشــته اســت 
.برخــی مذاکرات بــه نتیجه رســیده و منجر به عقد 
قرارداد شــده و برخی ها در مســیر مذاکره قرار دارند. 
بررســی تجربه کشورهایی که رشدهای باال در اقتصاد 
را تجربه کردند،نشــان می دهد که بــه میزان افزایش 
سرمایه گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در 
اقتصاد،میزان تولید یک کشــور برای صادرات افزایش 
می یابد. موضوعی که هم اکنون بسترهای آن در کشور 
مهیا شــده،تنها با تغییر و ساده ســازی برخی قوانین 

می توان سرعت آن را افزایش داد.

قولدولتیها
در آغازین ماه های شروع به کار دولت دوازدهم، بیش 
از همــه فعاالن اقتصادی امیدوارند که سیاســت های 
اقتصادی دولت بر مدار سال 95 باشد و در جهت بهبود 
بیشتر فضای کســب و کار قرار بگیرد. البته دولتی ها 
هم قول های بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار و 
افزایش صادرات غیرنفتی داده اند. مســعود کرباسیان، 
وزیر امــور اقتصادی و دارایی در اولین جلســه هیات 
ســرمایه گذاری خارجی در دولت دوازدهم با اشاره به 
حجــم بیش از 18 میلیارد دالر جلب ســرمایه گذاری 
خارجــی از ابتدای دولت یازدهــم تا مرداد ماه 1396 
بر تالش سازمان سرمایه گذاری در دستیابی به اهداف 
مندرج در برنامه ششــم توســعه و رشــد 8 درصدی 
اقتصادی تاکید کرد. معــاون اقتصادی رئیس جمهور 
نیز گزارش داد، در سیاست دولت، کشورهای همسایه 
اولویــت تجاری و اقتصادی هســتند و باید در تعامل 
متقابل و اتکای اقتصاد و تجارت به یکدیگر پیوندهای 
متنوع و غیرقابل گسســت را ایجاد کرد. کارشناســان 
معتقدند با به کارگیری بیشــتر بخش خصوصی، جذب 
ســرمایه ایرانی های مقیم خارج از کشــور و افزایش 
مشــوق ها برای حضور سرمایه گذاران خارجی می توان 

مسیر منفی شدن تراز تجاری کشور را تغییر داد.
آنچهبخشخصوصیپیشنهادمیکند

در همین رابطه محمدرضا نجفی منش، عضو هیات 
نماینــدگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به راههای 
مثبت شــدن تراز تجاری کشــور گفت: اولین راهکار 
توســعه صادرات، واقعی کردن نرخ ارز است؛ مادامی 
که نرخ ارز را به صورت فشــرده نگه داریم این تصمیم 
به ســود واردات و به ضرر صادرات تمام خواهد شــد. 

بنابراین باید نرخ ارز واقعی شــود و از سویی سیاست 
یکسان سازی نرخ ارز به سرعت اجرایی شود. او معتقد 
اســت باید برای صادرات سوپسید در نظر گرفت و از 
ســوی دیگر رمینه تولیدات کشور را رقابتی کرد. این 
عضو هیات نماینــدگان تهران گفــت: نهایتا فعالیت 
رایزن های بازرگانی در سفارتخانه های کشورهای هدف 
به کمک صادرات می آید. اگر همه این اصول در کشور 
ما اجرایی شود و از سویی کاالهایی که صادر می شود، 
دیگر وارد نشود، تراز تجاری مثبت و با ثباتی خواهیم 

داشت.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق 
ایران هم با اشــاره به علل کاهش تراز تجاری کشــور 
می گوید: تنها راهکار مثبت شدن تراز تجاری افزایش 
صادرات اســت؛ در مرحله اول، صــادرات باید افزایش 
یابد و ســپس باید برای کاهــش واردات کاالهای غیر 
ضروری چاره اندیشی کرد. بنا به نظر این فعال بخش 
خصوصی البته پیگیری این برنامه بستگی به این دارد 
که اجناســی بتوانیم تولید کنیم که هم طالب داشته 
باشــد؛ یعنی هم به لحاظ کیفی استانداردهای الزم را 
داشته باشد و هم قادر به رقابت در بازار باشد.از سویی 
کاالیی که صادر می شــود هم باید برای کشور ارزش 
افــزوده ایجاد کند. به همیــن ترتیب باید کاالهایی را 
که ســبب ایجاد ارزش افزوده می شوند در دستور کار 
تولیدکننده های ما قرار بگیــرد. آنطور که خبرآنالین 
گزارش داده فعاالن عرصه تجــارت معتقدند می توان 
با برنامه ریزی و مدیریت دقیق،اصالح فضای کســب و 
کار و واقعی کردن قیمت ارز شــرایط را برای توســعه 
صادرات فراهم کرد؛ شرایطی که منجر به مثبت شدن 

و مثبت ماندن تراز تجاری ایران می شود.

نیروی انتظامی از کشف یک محموله قاچاق ۱۰ تنی پوشاک در تهران که از گمرکات جنوبی کشور وارد شده بود خبر داد. به گزارش تسنیم، روز گذشته موضوع قاچاق پوشاک از گمرکات کشور بار دیگر از زبان یکی از فرماندهان ارشد 
نیروی انتظامی شنیده شد. چندی قبل نیز نیروی انتظامی از کشف محموله 8۰ تنی پوشاک قاچاق در تهران خبر داد. براساس مصاحبه معاون حقوقی گمرک تهران با کانال تلگرامی گمرک ایران، قاچاقچیان مقداری از اجناس خود را به 

صورت قانونی وارد کشور کرده و باقی محموله را از مبادی غیر از گمرک قاچاق کرده و از اسناد واقعی برای الپوشانی کاالی قاچاق سو استفاده می کنند. بعد از این تایید و تکذیب ها روز گذشته نیروی انتظامی همچنان بر نظر قبلی خود مبنی 
بر ورود کاالی قاچاق از گمرک پافشاری کرد و سردار عباسعلی محمدیان فرمانده پلیس آگاهی با اعالم خبر کشف یک محموله بزرگ ۱۰ تنی پوشاک قاچاق در تهران، گفت: همکاران ما طی 24 ساعت گذشته موفق شدند ۱2 هزار سوب 

انواع پوشاک قاچاق را که حدود ۱۰ تن وزن داشت از یک محموله بزرگ کشف و ضبط کنند.

ورود محموله 
پوشاک ۱۰ تنی 
قاچاق به تهران

حاشیه بازار

رخداد

خبر آخر

شاه کلیدی برای رونق تجارت
پسته ایران در مسیر ثبت جهانی

تداوم رشد اقتصادی مثبت در بهار ۹۶

تشکیل پرونده باندهای انحصارطلب صنعت 
خودروسازی در مجلس

معــاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشــد 
اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص تولیدات کارگاه های بزرگ 
صنعتی در سه ماهه ابتدای امسال۵.۵ درصد رشد دارد. پیمان قربانی در گفتگو با مهر 
با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، گفت: 
مطابق تعاریف استاندارد، در مرحله بندی چرخه های تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی 
در دو فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به رشــد مثبت در دو 
فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه بندی می شود؛ بر همین اساس، بررسی 
رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است 
که رشــد اقتصادی برای تمامی فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت نیز در یک مســیر فزاینده، از ۱.8- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به 
۳.۹، ۵.4 و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از 

ورود اقتصاد به دوره رونق است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین از آنجا که طی دوره مذکور، نرخ تورم 
کاهش یافته است، رونق ایجاد شــده غیرتورمی بوده است؛ در حالیکه، انتقاداتی هم 
که در این خصوص مطرح شده، عمدتاً به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و 
تعاریف مرسوم در خصوص رونق و رکود بوده است. قربانی در پاسخ به این سوال که 
تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر چه مبنایی صورت می گیرد، تصریح کرد: تعیین 
مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، بر اساس ارقام رشد  کل صورت می گیرد و احیانًا 
عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دوره های رکودی و 
چه از منظر تعیین دوره های رونق، مالک طبقه بندی مزبور نیست. وی در پاسخ به این 
سوال مهر که آیا با توجه به داده های موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال 
جاری نیز وجود دارد، تاکید کرد: نگاهی به برخی شاخص های پیش نگر نظیر شاخص 
تولید کارگاه های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شــرکت های بورسی، به خوبی 
نشــان می دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سال جاری نیز، ادامه 

خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاه های بزرگ صنعتی 
در ســه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۵.۵ درصد رشد 
داشــته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت های منتخب بورسی در ۱۵ رشته فعالیت 
مختلف طی ســه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 2۹.۳ درصد 
رشد را نشان می دهد؛ به نحوی که در فصل اول سال جاری، تنها رشد فروش 2 گروه 
از ۱۵ رشته فعالیت منفی بوده است، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد 
رشد فروش 8 رشته فعالیت منفی بوده است. قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود 
در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در ســطح یک رقمی محقق شده است؛ به این معنا 
که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش 2.8 واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی 
۱۱.۹ درصد، به ۹.۱ درصد رسیده است که نشان می دهد رشد اقتصادی ۱2.۵ درصدی 
ســال ۱۳۹۵ بدون هزینه های تورمی حاصل شده اســت. این مقام مسئول در بانک 
مرکزی خاطرنشــان کرد: آخرین تحوالت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، 
همچنان کنترل تورم در ســطوح هدف گذاری شده را نشان می دهد؛ لذا عملکرد رشد 
اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان 

از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است.

دبیرکل انجمن پســته ایران از قرارگیری پســته رفسنجان، کرمان و دامغان در 
مســیر جهانی شدن خبر داد و گفت: درخواســت ثبت جهانی این محصوالت در 
دستور کار ســازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( قرار گرفته است. ابراهیم 
علــوی در گفتگو بــا اقتصاد آنالین با بیان اینکه هفته گذشــته کار ثبت مالکیت 
معنوی پســته دامغــان در وزارت صنعت، معدن و تجارت به پایان رســید، افزود: 
اســناد مورد نیاز برای ثبت جهانی این محصول به سازمان جهانی مالکیت معنوی 
)WIPO( ارائه شــده و پرونده پســته رفســنجان و کرمان نیز از 8ماه پیش در 
حال گذراندن مراحل ثبت هســتند. وی درباره اهمیــت ثبت جهانی محصوالت 
کشاورزی، اظهار داشت: امروزه برای محصوالت کشاورزی ثبت جهانی برند یک 
مزیت رقابتی در بازار داخلی و بازارهای صادراتی به شمار می رود و سازمان جهانی 
مالکیت معنوی )WIPO( با حمایت از برند و با داشتن تعداد زیادی کشور عضو 
می تواند امکان رقابت پذیری محصوالت کشــاورزی را افزایش دهد. علوی ادامه 
داد: ثبت در این سازمان جهانی یک دوره حمایت را به دنبال دارد و حق تقدم ثبت 
آن را در ســایر کشورها ایجاد می کند، همچنین با ثبت در این سازمان برند کشور 
ما به عنوان یک نشــان جهانی به مشتریان در بازارهای صادراتی اطمینان خاطر 
می دهد. دبیرکل انجمن پســته ایران با تاکید بر کیفی بودن پســته ایرانی نسبت 
به رقبای خود، بیان داشــت: با توجه به کیفیت باالی پســته ایران، این محصول 
می تواند با ثبت در سازمان جهانی مالکیت معنوی )WIPO( جای خود را در بازار 
جهانی پیدا کند و به صادرات محصوالت کشاورزی کشور رونق بیشتری ببخشد. 
علوی با بیان اینکه تا چند ســال پیش ایران در صادرات پسته رتبه اول جهان را 
داشــت، افزود: امیدواریم با ثبت جهانی پسته بخشی از مشکالت تولید و صادرات 
این محصول حل شــود و با توسعه بازارهای صادراتی و افزایش تعداد کشورهای 

هدف، ایران به جایگاه قبلی خود برگردد.

ســخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس از تشکیل پرونده ای برای بررسی 
البی ها و پشــت پرده صنعت خودروسازی خبر داد. ولی داداشی سخنگوی 
کمیســیون اصل 9۰ مجلس در گفتگو با تســنیم، از ورود این کمیسیون 
به البی ها و پشــت پرده صنعت خودروســازی خبــر داد و گفت: در این 
زمینه پرونده ای در کمیســیون اصل 9۰ تشــکیل شده و پس از بررسی ها 
متخلفان را به دســتگاه قضایی معرفی می کنیم. وی با بیان اینکه صنعت 
خودروسازی کشورمان در انحصار افراد خاصی قرار گرفته است، ادامه داد: 
شــرکت ها و افرادی که در صنعت خودروســازی فعالیت می کنند باید به 
مجلــس این گزارش را بدهند که چه تحولی در این صنعت ایجاد کرده اند 
و خودروهایــی که تولید می کنند چه میزان ارتقا کیفیت داشــته  اســت. 
ایــن نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هزاران نفر در کشــورمان ســالیانه 
قربانی خودروهای بی کیفیت تولید داخل می شــوند، افــزود: یکی از این 
خودروهای بی کیفیت پراید اســت که مدت طوالنی در کشــور تولید شده 
است. سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس تصریح کرد: با تشکیل پرونده 
سعی خواهد شــد دســت افرادی که در صنعت خودرو رانت دارند و باند 
تشکیل داده اند و جان 8۰ میلیون انسان را به مخاطره انداخته اند رو شود. 
داداشی از حضور مسئوالن 2 شــرکت خودروسازی )ایران خودرو و سایپا( 
در کمیسیون اصل 9۰ برای ادای برخی توضیحات خبر داد و اظهار داشت: 
در آینده ای نزدیک از مســئوالن این دو شرکت خودروساز برای حضور در 
کمیســیون دعوت به عمل می آید. وی با بیان اینکه شــکایات متعددی از 
صنعت خودروســازی به کمیســیون اصل 9۰ پارلمان ارجاع شده، گفت: 
بیشتر این شکایات درباره آتش گرفتن خودروها در تصادفات و ایمن نبودن 
آن ها اســت. سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس با تاکید بر اینکه عالوه 
بر افزایش فروش خودروها شــرکت های خودروسازی به فکر ارتقا کیفیت 
محصوالت خود نیستند، گفت: تولید محصوالت بی کیفیت با انحصارطلبی 

برخی از افراد امروز با جان مردم بازی می کند.

تالش دولت دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی

حذف ارز مسافرتی مقدمه 
تک نرخی شدن ارز بود

رئیس اتاق تهران گفت: سرانجام بعد از 2۰ فصل که رشد 
بخش ســاختمانی کشــور منفی یا حداکثر صفر بود، رشــد 
بخش مسکن دربهار سال جاری به 7.1 درصد رسید. مسعود 
خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سی امین نشست 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران گفت: مواردی مانند 
تک نرخی شــدن ارز، اصالح سیستم بانکی، مبارزه با فساد و 
حذف مجوزها باید در اولویت کارهای دولت قرار بگیرد؛ بخش 
خصوصی و اتاق تهران نیز آماده است که برای رسیدن به این 
اهداف به دولت کمک کند. او با اشــاره به سفر هفته گذشته 
بنیانگذار موسسه فریزر و حضور در اتاق بازرگانی افزود: قرار 
شد که این موسسه راهکارهایی را برای توسعه اقتصاد کشور 
ارائه کند؛ یکی از مواردی که موسسه فریزر به آن اشاره کرد، 
خروج سرمایه گذارهای داخلی از ایران و سرمایه گذاری آن ها 
در خارج از کشور بود. اتاق تهران نیز آماده است تا برای حل 
این مشکل چاره اندیشی کند. خوانساری اظهار کرد: پیشنهاد 
آن ها این بود که از سرمایه ایرانیان مقیم خارج استفاده شود 
و سپس به جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته شود. رئیس 
اتاق تهــران عنوان کرد: وزرای اقتصــادی دولت دوازدهم با 
طرح 24 بندی که از ســوی اتاق تهران برای توسعه اقتصاد 
کشور ارایه کرده، موافق هستند و از سوی دیگر وزیر صنعت 
برنامه دارد که تعرفه ها را به مدت 4 ســال ثابت نگه دارد. او 
بیان کرد: اخیرا هم رئیــس کل بانک مرکزی برنامه ارز تک 
نرخی را مطرح کرده که حذف ارز مســافرتی نیز مقدمه آن 
بوده اســت. امیدواریم اقتصاد ایران امسال به ارز تک نرخی 

دست یابد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تشریح كرد

۶ چالش پیش روی اقتصاد ایران
مشــاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: بحران منابع 
آب کشــور، مســائل اجتماعی و زیســت محیطی و 
صندوق بازنشســتگی، بودجه دولــت و نظام بانکی و 
بیکاری 6 عامل چالش اقتصاد ایران اســت. به گزارش 
اقتصادآنالین، دســتیار اقتصادی رئیس جمهور گفت: 
نظام بانکی، صندوق های بازنشســتگی، بودجه، تولید 
و اشــتغال، آب و محیط زیست، 6 چالش پیش روی 
اقتصاد ایران هســتند. وی گفــت: بزرگترین بیماری 
اقتصاد ایران کســری بودجه در دهــه چهل بود. لذا 
دولت ها خود را فارغ از کســری بودجــه دیدند و به 

محدودیت منابع توجه نکردند.
به گفته نیلی: مهمترین مشــکل ما در اقتصاد ایران 
کســری بودجه بود. این کســری حتی در دهه پنجاه 
با افزایــش درآمد های نفتی همچنان وجود داشــت. 
دستیار اقتصادی رئیس جمهور گفت: این ذهنیت که 
دولت همه کاره اســت بین مســئولین قبل و بعد از 
انقالب وجود داشته است. بعد از انقالب مفهوم عدالت 
به معنای توضیح گسترده تر منابع تبیین شد. وظایف 

دولت و بدنه آن افزایش یافت و جمعیت نیز باال رفت 
و جنگ نیز شــکل گرفت. این اقتصــاددان افزود: در 
مجموع مخارج ما در ســال 67 نسبت به سال 57 به 
دوبرابر و منابع مان رســید. این کسری افزایش یافته 
در ســال های بعد تبعات خود را بر جا گذاشت، چون 
هزینه هــا افزایش یافت. دولت برای جبران کســری 
بودجــه به ســمت منابع دیگر مثل بانــک مرکزی و 
صندوق بازنشســتگی رفت و به تدریج این بیماری به 
بانک ها و صندوق ها سرایت کرد. لذا صندوق و بودجه 
و  بانک به صورت موازی با بیماری مواجهه شدند. وی 
گفت: قیمت حامل های انــرژی نیز با توجه به مفهوم 
عدالت پایین نگه داشته شد که مصرف را افزایش داد 

و لذا خالص صادرات ما نیز کاهش یافت.
نیلی افزود: از طرفی کشــور ما نیمه خشک است و 
آب محدودیت داریم. در دهه چهل و پنجاه بر اساس 
رانت سیاسی از منابع محدود استفاده می کردند. بعد 
از سال 61 براســاس تصویب قانونی، دسترسی همه 
به منابع آب آزاد شــد و پس از آن منابع به ســرعت 

رو به کاهش گذاشــت. وی گفت: در گذشــته رفاهی 
داشــتیم که ناشی از مصرف آب، پول صندوق ها و در 
واقع رفاه گذشته ناشی از رفاه آیندگان بوده نه درآمد 
خودمان! تولید ســرانه ما 7۰ درصد ســال 55 است. 
ولی مصرف سرانه افزایش یافته که از دارایی های مالی 
و طبیعی اســتفاده شده اســت. وی با توضیح این که 
نیاز به سرمایه گذاری داریم ولی منابع کم است افزود: 
برای حل این شــش ابر چالش خارج از نظام تصمیم 
گیری ما نیست بلکه سیاستی بوده که در طول زمان 
اعمال کردیم. دهه ها اشــتباه استراتژیک داشتیم که 
در پی آن منابع مالی و طبیعی مصرف شــده اســت. 
باید گفتگوی ملی داشــته باشیم و در مورد این علل 
صحبــت کنیم و بگوییم چرا در حالی که مشــکالت 
اقتصادی قابل پیش بینی بود ولی به اینجا رســیدیم. 
لذا بــه گفتگوی ملی و اجماع بــرای صحبت ر مورد 
این چالش ها نیاز مندیم. نیلــی ادامه داد: 13 درصد 
بودجه عمومــی ما صرف صندوق ها می شــود که در 
حال افزایش اســت. اگر فارغ از دلیل اصلی مشکالت 

به ســمت راه حل برویم به بیراهــه رفته ایم. ولی اگر 
از مسیر درســت برویم باید اصالحات اساسی صورت 
بگیرد. پس قدم اول شناســی چرایی مشکالت است 
و به یک چارچوپ تصمیم گیری عقالیی با اصالحات 

نیازمندیم.

یک کارشناس بانکی می گوید: کاهش نرخ سود 
بانکی موجـب تشـــویق سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی برای فعالیت های اقتصادی مولد می شود 
به شـــرط آنکــه منابع کافی و بدون مشــکل در 

اختیار تولید قرار گیرد. 
بهاالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرآنالین 
با بیان اینکه کاهش نرخ سود تقاضا برای دریافت 
پــول ارزان بانکــی را قطعــا افزایــش می دهد، 
اظهارداشــت: دریافت منابع ارزان برای ســـرمایه 
در گــردش واحدهای تولیدی و توســعه واحدها 
می تواند به رونق کسـب وکار منجر شود. از سویی 

سپرده گذاران با نرخ های جدید، هم سـودی بیش 
از تورم کسب می کنند، بنابراین نرخ سود آن ها هم 
مثبت است. او با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی 
در کنار مزایایی که دارد، معایبی هم دارد، تصریح 
کرد: یکی از این معایب این است که ممکن است 
بازار ســیاه پول را به دنبال داشــته باشــد.هنوز 
پرداخت نرخ های ســود بیشتر از نرخ تعیین شده 
بازار را با آشــفتگی هایی همراه خواهد کرد، ضمن 
اینکه احتمال فعالیت بازارهای غیررسمی افزایش 
می یابــد. عالوه بــر این، جابه جایی ســپرده ها از 
بازارهای رسمی به بازارهای غیررسمی نیز از دیگر 

معایب کاهش نرخ سود است. این کارشناس بانکی 
یادآورشــد: باید در نظر داشــت که سپرده، پول 
نیســت، بنابراین نمی توان گفت که این سپرده ها 
از سیســتم بانکی خارج می شود. بلکه این سپرده 
از بانکی به بانک دیگر و یا موسســه دیگر منتقل 
می شــود. چراکه ســپرده گذارانی که ریسک پذیر 
نیســتند ترجیح می دهند سرمایه شان در بانک ها 
باقی بمانــد. اما در عین حال ســـپرده ها به طور 
طبیعی به ســمت موسســاتی هدایت می شــوند 
 که منفعت بیشــتری برای ســپرده گذار در نظر 

بگیرند.

یک اقتصاددان می گوید: اگر کارشناسان نسبت به 
رشــد اقتصادی اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران 
شبهاتی را وارد می دانند می توانند شبهات را مطرح 
کرده و مرکز آمار ایران نیز موظف به پاســخگویی و 
برطرف کردن آن است. مهدی پازوکی در گفتگو با 
ایسنا، درباره نرخ رشد اعالم شده از سوی مرکز آمار 
ایران برای فصل بهار و شبهات مطرح شده پیرامون 
صحت و ســقم آن اظهار کرد: رشــد اقتصادی که 
بانک مرکزی و مرکــز آمار به عنوان دو نهاد متولی 
تولیــد و ارائه آمارهای کالن اقتصادی ارائه می کنند 
بر مبنای اصول حسابداری ملی انجام می شود و من 
تصــور نمی کنم که این دو مرکز آمار اشــتباه تهیه 
و ارائــه کنند. وی بیان کــرد: اختالفاتی که معموال 
میــان آمارهای اعالم شــده از ســوی این دو مرکز 
درباره شــاخص های کالن وجــود دارد، اینقدر زیاد 
نیســت که بر مبنای آن کل آمارهای ارائه شــده را 
زیر ســوال برده و آن ها را مخــدوش بدانیم. ضمن 
اینکــه باید به این نکته هم توجه کرد بانک مرکزی 
ایران مورد تایید مراکز اقتصادی بین المللی اســت و 
آن ها با اعتماد به اصول حسابداری مرکز بین المللی 

داخلی اطالعات خــود را از این مراکز می گیرند. به 
عبارتی سازمان های بین المللی محاسبات این مراکز 
را قبــول دارند و بر مبنای آن ها گزارش های خود را 

تنظیم می کنند.
او اضافــه کرد: البته می توان انتقاداتی را نســبت 
به نحوه محاســبه آمار توســط ایــن دو مرکز وارد 
کرد و ایــن دو مرکز نیز باید نســبت به آنچه ارائه 
می کنند پاســخگو باشند. با این حال اینگونه نیست 
که مثال تفاوت های شش یا هفت درصدی در برخی 
شاخص ها وجود داشته باشد و اگر خطا یا اشتباهی 
رخ می دهد در درصدهای کوچک امکان پذیر است. 
او اضافه کرد: با این حال اگر شــبهاتی نســبت به 
ارائه آمــار وجود دارد باید آن هــا را از مراکز تولید 
و اعالم آمار پرســش کرده و از آن ها مطالبه کرد که 
با جزئیات پاســخگو باشند که مکانیزم های محاسبه 
آن هــا به چه صــورت، صورت گرفته و مثال رشــد 
اقتصادی در چه بخش هایــی و کدام صنایع و مثال 
در بخش کشاورزی در کدام بخش ها صورت گرفته 
است. این اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 
ادامــه داد: به نظــر من نگاهی بــه تولیدات بخش 

کشــاورزی و روند افزایشــی آن در سال گذشته و 
امســال و همچنین تولیدات بخــش صنایع اعم از 
صنعت اتومبیل سازی نشان می دهد که رشد مثبتی 
را تجربه کرده ایم. ضمــن اینکه به هر حال تولید و 
فروش نفت ما نیز افزایش یافته و این موضوع در نرخ 

رشد اقتصادی تاثیرگذار است.
پازوکی درباره تاثیر این رشد اقتصادی بر وضعیت 
بیــکاری اظهار کرد: قطعا شــاهد تاثیر نرخ رشــد 
اقتصادی بر وضعیت اشتغال خواهیم بود، با این حال 
باید در نظر داشــته باشــیم که نرخ بیکاری اکنون 
بیش از 12 درصد است و ساالنه نیز یک میلیون نفر 
بیکار به بازار کار اضافه می شوند و دولت برای اینکه 
جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرد، باید بتواند برای 
جمعیت بزرگی اشــتغال ایجاد کند. این اقتصاددان 
در پایان با بیان اینکه معتقد است مرکز آمار ایران و 
بانک مرکزی در این دوره سیاســی رفتار نمی کنند، 
گفــت: من به عنــوان یک کارشــناس اقتصادی به 
آمارهای اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی اعتقاد دارم و معتقدم که بر ارائه این آمارها 

رفتار سیاسی حاکم نیست.

مزیت های نرخ جدید سودبانکی برای جذب سرمایه گذاری

مرکز آمار شبهات آمارهای اقتصادی را برطرف کند


