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جنس نوسانات نرخ ارز غیراقتصادی است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری جنس نوسانات نرخ ارز را غیراقتصادی خواند و گفت:
ریشه های غیراقتصادی نوسانات نرخ ارز دنبال ...
مشیریان خبر داد

Jan 14, 2018

سال بیست و سوم شماره 6284

دالیل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست
معاون اقتصادی رئیس جمهور معتقد است که دالیل رشد نرخ ارز اقتصادی نیست .وی با
تاکید بر اینکه اولویت دولت ایجاد ثبات و آرامش ...

خوانساری تاکید کرد

افزایش  ۱۵تا ۱۸درصدی
پایه حقوق کارگران

یک کارشناس بازارسرمایه مطرح کرد

سازمان بورس برای بازگشایی نمادهای بانکی دست به کار شود

با خطر خروج سرمایه مواجهیم
لطمه نوسانات ارزی به اقتصاد

معـاون روابـط کار وزارت تعـاون کار و رفـاه
اجتماعـی گفـت :بـن خواربـار کارگـران امسـال
افزایـش نمییابـد ولـی دولـت درصـدد اسـت
بـه پیشـنهاد مجلـس پایـه حقـوق کارگـران بـا
دریافتیهـای پاییـن را بیـن  ۱۵تـا  ۱۸درصـد
افزایـش دهـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،احمـد مشـیریان امـروز در
نشسـتی اظهـار کـرد :دولت هر سـال دسـتمزد را
عـددی بیشـتر از نرخ تـورم تصویب کرده اسـت،
ولـی مجلـس پیشـنهاد کـرده بـرای گروههایـی
بـا دریافتـی کمتـر ،حداقـل مـزد  ۱۵تـا  ۱۸درصد
افزایـش یابـد و لذا ممکن اسـت این مسـاله روی
دسـتمزد سـال  ۱۳۹۷کارگـران تاثیـر بگـذارد.
وی افـزود :از حـاال نمیتوانـم رقـم دسـتمزد
را پیـش بینـی کنـم ،چـون نظـر دیگـر شـرکای
اجتماعـی هم مهم اسـت ولی همه سـاله دسـتمزد
براسـاس نـرخ تـورم و سـبد معیشـت خانـوار
تعییـن میشـود.
مشـیریان رقـم خط معیشـت را دو میلیـون و ۴۵۰
هـزار تومـان اعلام کرد و گفـت :مجلـس درصدد
تصویـب طرحـی اسـت کـه بـه موجـب آن حداقل
دسـتمزدها بـرای سـال آینـده بـا نـرخ بیشـتری
افزایـش یابد.
معـاون روابـط کار وزارت تعـاون کار و رفـاه
اجتماعـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا
بـن خواربـار کارگـران امسـال افزایـش مییابد یا
نـه؟ اظهار کـرد :رقم بـن خواربار تغییـری نمیکند
و جـزو مزایـای جانبـی مزد اسـت .معتقـدم هرچه
بتوانیـم پایـه حقـوق کارگـران را بـاال ببریـم بهتر
اسـت و در آینـده آنها تاثیرگذار اسـت.
معـاون وزیر تعـاون ،کار و رفاه اجتماعـی در پایان
درباره تشـکیل جلسـه تعیین مزد کارگـران ،اظهار
کـرد :امسـال کارگـروه تخصصـی دسـتمزد را در
شـورای عالـی کار تشـکیل دادیم که ایـن کارگروه
هفتگـی یا هر دو هفتـه یکبار جلسـه دارد و نظرات
گروههـای کارگـری و کارفرمایـی را دریافـت کرده
و بـه شـورای عالـی کار ارائـه میدهد کـه مجموع
نظـرات در جلسـه  ۲۹بهمنمـاه ارائه خواهد شـد.

بنز و هیوندای هم استانداردهای جدید را پاس نمیکنند
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت :خودروهای بنز و هیوندای استانداردهای
جدید را پاس نمیکنند و با آنها که صحبت میکنیم ...

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران معتقــد اســت
نوســانات ارزی بــه بنــگاه هــای اقتصــادی لطمات
جــدی وارد کــرده اســت و بانــک مرکــزی بایــد
تدبیــری بــرای آن بیاندیشــد تــا مانــع خــروج
ســرمایه شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری در جلســه
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران کــه
امــروز  ۲۴بهمــن برگــزار شــد اظهــار کــرد:

ایــن امــر تنهــا در اختیــار دولــت نیســت و
نهادهــای دیگــر هــم موثــر هســتند ،بنابرایــن
ســایر دســتگاهها ممکــن اســت مانــع شــوند امــا
اگــر دولــت اراده داشــته باشــد ،کمــک حــال
تحقــق ایــن امــر خواهــد بــود .تشــکیل ســرمایه
بخــش خصوصــی از ســال  ۱۳۵۵بــه بعــد نشــان
مــی دهــد کــه اگرچــه در طــول ســالهای مذکــور،
تولیــد ناخالــص کشــور دو برابــر شــده اســت ،امــا

در هفتــه گذشــته شــاهد بودیــم کــه رئیــس
جمهــوری بــرای چندمیــن بــار اشــاره کــرد
کــه دولــت تاجــر و بنــگاهدار خوبــی نیســت
و بایــد کارهــا در اختیــار بخــش خصوصــی
قــرار گیــرد کــه ایــن تاکیــد نشــانگر آن اســت
کــه رئیــس جمهــوری معتقــد بــه ایــن اســت
کــه اگــر قــرار اســت اقتصــاد حرکــت کنــد
بایــد بخــش خصوصــی فعــال شــود .بــا تاکیــد
رئیــس جمهــوری ،بــه نظــر مــی رســد کــه
بایــد تســهیالت الزم را فراهــم کــرد تــا بخــش
خصوصــی فعالتــر باشــد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه داد :البتــه

تشــکیل ســرمایه بخــش خصوصــی تــا ســال
 ۱۳۹۲تقریبــا ثابــت بــوده اســت .بــه نحــوی کــه
حجــم ســرمایه گــذاری ســال  ۱۳۵۶معــادل ۱۵
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه در ســال
 ۱۳۹۲نیــز بــه همیــن رقــم رســیده اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت :اکنــون
شــرکتها از انحصــار اســتفاده مــی کننــد
کــه بخــش خصوصــی از آن محــروم اســت.
بــه ایــن معنــا کــه حــدود دو ســال اســت کــه
برخــی بنگاههــا طلبــکار از دولــت هســتند کــه
درمقابــل بــه دولــت و نظــام بانکــی هــم بدهــی
دارنــد ،در حالیکــه هــر مــاه دو درصــد جریمــه

نهاوندیان:

دالیل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور معتقــد اســت کــه دالیــل رشــد نــرخ ارز
اقتصــادی نیســت .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اولویــت دولــت ایجــاد ثبــات
و آرامــش در بــازار اســت گفــت :در ایــن راســتا دولــت در روزهــای آینــده
اوراق مشــارکت ارزی منتشــر خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد نهاوندیــان در جلســه امــروز هیــات نماینــدگان
اتــاق بازرگانــی تهــران در مــورد افزایــش نــرخ ارز اظهــار کــرد :بــرای کســی
کــه در چهــار ســال اخیــر در ایــران زندگــی کــرده باشــد ،ایــن حــرف باعــث
تعجــب اســت کــه دولــت بــه دنبــال افزایــش نــرخ ارز باشــد ،زیــرا ایــن اتفــاق بارهــا در اقتصــاد رخ داده اســت.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور ادامــه داد :اگــر قیمــت هــا بــاال بــرود قــدرت خریــد پاییــن میآیــد و زمانــی کــه کــه قــدرت خریــد پــول
ملــی در رابطــه بــا انــواع کاال و خدمــات پاییــن بیایــد بــه ایــن معنــی اســت کــه قــدرت خریــد در رابطــه بــا ارز خارجــی هــم افــت کــرده اســت.
وی افــزود :ایــن یــک امــر دســتوری نیســت بلکــه حاصــل یــک رونــد اقتصــادی اســت .اولویــت اصلــی دولــت در حــوزه اقتصــاد ایجــاد ثبــات
و آرامــش در بازارهــای اقتصــادی اســت و بــرای مقابلــه بــا بــازار ارز ملتهــب ،هیــچ کاری مهمتــر از کنتــرل نــرخ ارز نیســت.
نهاوندیــان تصریــح کــرد :اگــر نــرخ ارز را مصنوعــی نگــه داریــم و تــورم باالتــر بــرود ،آن زمــان جهــش ســه برابــر شــدن نــرخ ارز را شــاهد
خواهیــم بــود؛ بنابرایــن مــا بــه ریشــه یعنــی نــرخ تــورم پرداختــه ایــم و هیــچ کــس نمــی توانــد ایــن رویکــرد را انــکار کنــد .در زمینــه نــرخ ارز
مســیر چهــار ســال گذشــته را بــا متانــت پشــت ســر گذاشــتیم امــا عامــل ایــن جهــش روانــی ،سیاســی و غیــر اقتصــادی اســت.
وی دربــاره درخواســت رئیــس جمهــور بــرای واگــذاری و دریافــت برنامــه زمانبنــدی بــرای واگــذاری هــا از دســتگاههای دولتــی بــه بخــش
خصوصــی اظهــار کــرد :آنچــه کــه در سیاســت هــای کلــی اصــل  ۴۴بــه عنــوان یــک تکلیــف اعــام شــده بــود را پیادهســازی خواهیــم کــرد
امــا اکنــون وقــت آن رســیده کــه بــا دقــت ،برخــی از کارهایــی کــه در گذشــته انجــام شــده را بازنگــری کنیــم .برخــی واگــذاری هــا صــورت
گرفــت ولــی هــدف آن کــه افزایــش بهــره وری بــود حاصــل نشــد .نکتــه اصلــی در اصــاح ســاختار اقتصــاد ایــران بازتعریــف بخشعمومــی
و بخــش خصوصــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اتفاقــی کــه در اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  ۴۴رخ داد کــه موسســات عمومــی غیردولتــی
تعریــف شــد ،بایــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار اولویــت معاونــت اقتصــادی اســت تصریــح کــرد :توقــع داشــتیم کــه در چهار
ســال اخیــر ســرعت پیشــرفت در ایــن زمینــه بیــش از اینهــا باشــد؛ پــس بایــد در چهــار ســال پیــش رو ایــن کار شــتاب بیشــتری گیــرد .در
قانــون بهبــود محیــط کســب و کار ،یــک فــراز درخشــان آن اســت کــه در شــرایط مســاوی ،بخــش خصوصــی بایــد اولویــت داشــته باشــد .بــه
گذشــتگان کاری نداریــم ،امــا ایــن ســوال مطــرح اســت کــه در چهــار ســال گذشــته گــزارش عملکــرد ایــن مــاده از قانــون آمــاده هســت یــا
نــه؟ دولــت دوازدهــم اولویــت خــود را در دو محــور اشــتغالزایی و فقرزدایــی قــرار داده اســت و اتــاق بازرگانــی هــم بایــد ایــن دو محــور را
لحاظ کند و طرح هایی که همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی کند.

یکه زارع:

بنز و هیوندای هم استانداردهای جدید را پاس نمیکنند

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو گفــت :خودروهــای بنــز و هیونــدای
اســتانداردهای جدیــد را پــاس نمیکننــد و بــا آنهــا کــه صحبــت میکنیــم
میگوینــد ایــن اســتانداردها را نمیتوانیــم پــاس کنیم.بــه گــزارش ایســنا،
هاشــم یکـهزارع در پنجمیــن همایــش بینالمللــی صنعــت خــودروی ایــران
اظهــار کــرد :اینگونــه نمیشــود کــه همــه کارهــا را جهشــی انجــام دهیــم و
بایــد برنامهریــزی منطقــی داشــته باشــیم.وی بــا بیــان ایــن کــه نمیشــود
خودروهایــی کــه در آلمــان و کــره تــردد میکننــد نتواننــد اســتانداردهای
جدیــد را پــاس کننــد ،امــا مــا بتوانیــم ،خاطرنشــان کــرد :ایــران خــودرو و
ســایپا مخالفتــی بــا ایجــاد قطــب ســوم خودروســازی نــدارد و اگــر بتوانیــم
بــه ایجــاد آن کمــک میکنیــم .البتــه یــک شــبه نمیتــوان قطــب ســوم را
ایجــاد کرد.مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو ادامــه داد :به واهلل قســم
خصوصیســازی صنعــت خــودرو را نجــات خواهــد داد ،بنابرایــن نبایــد در ایــن راه مانعــی ایجــاد شــود .اگــر همیــن امــروز ســه ســرمایهگذار
پیــدا شــوند و صندلــی ایــران خــودرو و ســایپا را بگیرنــد و حتــی بنــده و مدیرعامــل ســایپا را نیــز عــوض کننــد ،بــه نفــع صنعــت خــودرو اســت.
وی افــزود :وقتــی در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد یــک میلیــون و  ۸۰۰هــزار دســتگاه خــودرو را داریــم ،چــرا خودروســازان تحــت فشــار قــرار
مــی گیرنــد کــه خــط تولیــد جدیــد ایجــاد شــود.یکهزارع افــزود :پلتفــرم ملــی ایــران خــودرو در حــال طراحــی اســت و طبــق برنامهریــزی
صــورت گرفتــه طــی  ۱۰ســال  ۲۳مــدل خــودرو از جملــه خودروهــای برقــی و هیبریــدی بــر روی آن تولیــد خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :در ســال  ،۲۰۲۱یــک درصــد از تولیــدات ایــران خــودرو مختــص خودروهــای برقــی خواهــد بــود و ایــن میــزان در ســال ۲۰۲۵
بــه هفــت درصــد میرســد .البتــه در حــال حاضــر نیــز نمونههــای خــودروی برقــی تولیــد شــده امــا ابتــدا بایــد زیرســاختها و دســتگاههای
شــارژ آن ایجــاد شــود.مدیرعامل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اظهــار کــرد :برخــاف آنچــه کــه گفتــه میشــود در حــال حاضــر کل ســهم
خودروهــای برقــی در صنعــت خــودروی جهــان برابــر بــا ســه درصــد تولیــدات اســت و نبایــد اینگونــه تلقیــن کنیــم کــه همــه در جهــان
خــودروی برقــی تولیــد میکننــد و مــا جــا ماندهایــم.
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مالیاتــی بــرای آنهــا اعمــال مــی شــود کــه
بــر ایــن اســاس ،اوراق قرضــه بــا  ۸درصــد در
اختیــار بخــش خصوصــی قــرار مــی گیــرد کــه
ایــن یــک ظلــم بــزرگ اســت .بــا ایــن روش
نمیتــوان باعــث پیشــرفت بخــش خصوصــی
شــد.
وی افــزود :ضمــن اینکــه  ۳۰میلیــارد دالر طــرح
پتروشــیمی وجــود دارد کــه بخــش خصوصــی
آمادگــی اجــرای آن را دارد امــا بانــک هــا ۱۲۰
درصــد وثیقــه بــرای هرطــرح طلــب مــی کننــد
کــه ایــن امــر امــکان پذیــر نیســت ،ولــی در
مــورد طــرح هــای دولتــی ،ایــن کار بــه راحتــی
انجــام مــی شــود در حالیکــه بایــد خــود طــرح
وثیقــه شــود .همچنیــن در ســال  ۱۰تــا ۱۵
میلیــارد دالر پتانســیل صــادرات خدمــات فنــی و
مهندســی اســت ،در حالیکــه اکنــون  ۶میلیــارد
دالر در مناقصــه هــای خارجــی ،ایرانــی هــا
برنــده شــده انــد امــا نمــی تواننــد گارانتــی الزم
را ارایــه دهنــد ضمــن اینکــه بــرای فاینانــس نیــز
بخــش خصوصــی قابلیــت ارایــه وثایــق الزم را
ندارد.خوانســاری دربــاره نوســانات اخیــر ارزی
گفــت :نوســانات ارزی لطمــه جــدی بــه اقتصــاد
وارد مــی کنــد و سرنوشــت بنگاههــای بخــش
خصوصــی را تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد
و وظیفــه دولــت اســت کــه بــه ایــن موضــوع
بپــردازد ،ایــن در حالــی اســت کــه رئیــس کل
بانــک مرکــزی هــر ســه مــاه یکبــاره موضــوع
تــک نرخــی کــردن ارز را مطــرح مــی کــرد ،امــا
محقــق نشــد .امیدواریــم بانــک مرکــزی تدبیــری
را بیاندیشــد کــه ایــن نوســانات بــه حداقــل
برســد امــا قیمــت هایــی کــه در بــازار اســت ،ارز
مبادلــه ای اســت کــه ســه نــوع ارز دیگــر
شــرکتی ،اســکناس و حوالــه وجــود دارد .بــه
ایــن معنــا کــه ارز شــرکتی بــرای واردات اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت حوالــه باالتــر از
ارز شــرکتی بــرای گشــایش اعتبــار و اســکناس
اســت کــه ایــن امــر نگــران کننــده بــوده و
حاکــی از خــروج ســرمایه از کشــور اســت.

یـک کارشـناس بـازار سـرمایه میگویـد در
دسـتورالعمل جدید توقـف و بازگشـایی نمادها باید
همـه شـرکتها را بـه یـک چشـم دیـد .او تاکیـد
کـرد کـه سـازمان بـورس بایـد بـرای بازگشـایی
نمادهـای بانکـی هـر چـه زودتـر اقدامـات الزم را
انجـام دهنـد.
علیرضـا قدرتـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دربـاره
دسـتورالعمل جدیـد توقـف و بازگشـایی نمادهـای
بورسـی اظهـار کـرد :بـازار سـرمایه دو رکـن
اساسـی دارد کـه یکـی از آنهـا شـفافیت و دیگری
نقدشـوندگی اسـت .در همـه بورسهـای دنیا تعادل نیـز بین این دو رکـن برقرار میشـود و ایدهآل
ایـن اسـت کـه شـفافیت تـوام بـا نقدشـوندگی وجـود داشـته باشـد.
وی افـزود :در گذشـته مسـاله نقدشـوندگی سـهام قربانـی شـفافیت شـده بـود و بـه بهانههـای
مختلـف سـازمان بـورس به علت عدم شـفافیت سـهمها نمـاد شـرکتها را متوقف میکـرد .لذا در
گذشـته به رکـن نقدشـوندگی توجـه زیادی نمیشـد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه تاکید کـرد :متاسـفانه در آن زمـان جریمه عـدم شـفافیت مدیران
را سـهامداران پرداخـت میکردنـد .خوشـبختانه سـازمان بـورس تصمیـم بسـیار خوبـی گرفت و
بـا دسـتورالعمل جدیـد توقـف و بازگشـایی نمادهـا قـدم بزرگـی در جهـت افزایش نقدشـوندگی
برداشـت .کـم کـردن زمـان توقـف نمادهـا میتوانـد اعتمـاد از دسـت رفتـه را کمکـم بازگرداند.
قدرتـی افـزود :در سـالهای گذشـته اعتمـاد سـهامداران خـرد ناشـی از توقـف نمادهـا به شـدت
تضعیـف و ضررهـای بسـیار زیـادی نصیـب سـهامداران شـده بـود ،امـا بـا آییننامه جدید مسـیر
خوبـی طـی شـد ،ولـی بایـد توجـه کـرد کـه بازگشـایی سـریع نمادهـا منجـر بـه لطم ه خـوردن
شـفافیت نشود.
وی ادامـه داد :در اجرایـی شـدن ایـن دسـتورالعمل هم نقایـص و اشـتباهاتی وجود دارد کـه اگر به
آن موضوعـات توجـه نشـود در میـان مـدت کارکـرد این دسـتورالعمل از بیـن خواهد رفـت و لطمه
بـه رکن نقدشـوندگی خواهـد خورد.
ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه بـا اشـاره بـه نمادهـای بسـته بانکی کـه باید طبـق دسـتورالعمل
گذشـته گـزارش مالـی دهنـد ،گفـت :نمیشـود آن سـهمهایی کـه در گذشـته متوقـف شـده و
سـهامداران آن ضـرر کردهانـد از دیگـر سـهمها جـدا کنیـم.
قدرتـی تاکیـد کرد :در مسـاله بانکهـا بزرگتریـن متضرر سـهامداران بودنـد که چـوب بیتدبیری
و عـدم مدیریـت مدیـران بانکهـا و نـگاه سـلیقهای بانـک مرکـزی را خوردنـد .سـازمان بـورس
قولهـای زیـادی بـه آنهـا داد ،ولی متاسـفانه شـاهدیم کمـاکان بسـیاری از نمادهای بانکی بسـته
هسـتند و هنـوز هـم سـهامداران بـرای این موضـوع تحت فشـارند.
وی ادامـه داد :دسـتورالعمل توقـف و بازگشـایی نمادهـا نباید اسـتثنا داشـته باشـد و سـازمان باید
بـه طـور قاطـع نمادهـای بسـته را بازگشـایی کند.ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه اظهار کـرد :باز
میبینیـم که آخر سـال شـده و زمزمه بازگشـایی یکبـاره همه نمادها را میشـنویم .در سـال ۱۳۹۳
سـازمان بـورس ایـن اشـتباه را کـرد و تمـام نمادهای پاالیشـی کـه مدتها بسـته بودنـد را بدون
در نظـر گرفتـن شـرایط و فقـط بـه خاطـر اینکه ژسـت سیاسـی بگیـرد در انتهای سـال بـاز کرد
و زیـان سـنگینی بـه سـهامداران زد .فکـر میکنم سـازمان بـورس باید نسـبت به اجرایـی کردن
دسـتورالعمل خـود جـدی باشـد همین امـروز هـم بـرای بازگشـایی نمادها دیر اسـت بـه نظر من
بایـد در ایـن مـورد سـریعا اقدام شـود تـا آنها بـه یکباره در آخر سـال بازگشـایی نشـوند.
قدرتـی در پاسـخ بـه این کـه یعنی شـما میگوییـد نمادهـای بانکـی باید بـدون برگـزاری مجمع
بازگشـایی شـوند ،گفت :درسـت اسـت کـه این معضـل وجود دارد ولی شـما دقـت فرماییـد آیا در
برگـزاری مجامـع اتفاقـی خاصـی رخ میدهـد یا خیـر .واقعا بازگشـایی قبـل از برگـزاری مجمع و
انتشـار صورتهـای مالـی ضرر و زیـان و تبعاتـی دارد .بازگشـایی بعد از انتشـار هم تبعاتـی دارد.
سـازمان بـورس بـه عنـوان امیـن و متولی بـازار سـرمایه بایـد تصمیم درسـتی بگیرد کـه کمترین
آسـیب را به سـهامداران بزند.این کارشـناس بازار سـرمایه ادامـه داد :البته بخشـی از این موضوع
دسـت سـازمان بـورس نیسـت و مربـوط بـه نهادهایـی مانند بانـک مرکزی اسـت .بانـک مرکزی
بایـد اجـازه دهـد کـه مجامـع برگـزار شـوند .البتـه از طرفـی هـم در مـورد بازگشـایی نمادهـا
حق میدهم که عدم انتشار صورتهای مالی یک مانع جدی برای بازگشایی نمادهاست.

نهاوندیان:

جنس نوسانات نرخ ارز غیراقتصادی است

ایرنــا  -معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری جنــس نوســانات
نــرخ ارز را غیراقتصــادی خوانــد و گفــت :ریشــه هــای
غیراقتصــادی نوســانات نــرخ ارز دنبــال ملتهــب کــردن فضــا
بــوده و هســتند.
بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا« ،محمــد نهاوندیــان»
امــروز (ســه شــنبه) در ســی و پنجمیــن نشســت هیــات
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ،افــزود :گاهــی مطــرح
مــی شــود کــه دولــت بــه دنبــال افزایــش نــرخ ارز اســت کــه
ایــن ســخن هــا بســیار تعجــب آور اســت.
وی بــا اشــاره بــه رابطــه علــی  -معلولــی نــرخ ارز و تــورم
گفــت :بــرای مقابلــه بــا بــازار ملتهــب ارز ،کاری ریشــه ای
تــر از هــدف قــرار دادن نــرخ تــورم نیســت و دولــت در ایــن
ســالها توانســته اســت بــا وجــود نقدینگــی ،تــورم را مهــار
کنــد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری افــزود :در
شــرایطی کــه دولــت اصلــی تریــن اقــدام بــرای
ایجــاد آرامــش در بــازار ارز را در دســتور کار خــود
قــرار داده و نــرخ تــورم بــاالی  ٤٠درصــد را بــه
کمتــر از  ١٠درصــد کاهــش داده اســت ،چطــور
مــی توانیــم بگوئیــم دولــت عمــدا مــی خواهــد
نــرخ ارز را بــاال ببــرد؟
نهاوندیــان بــا اشــاره بــه وجــود آرامــش بــازار ارز
در ســالهای اخیــر گفــت :در دو ســه مــاه اخیــر
نوســاناتی در بــازار بــه وجــود آمــده اســت کــه
بایــد عوامــل آن شناســایی شــود کــه آیــا ایــن
نوســانات اقتصــادی ،غیراقتصــادی ،روانــی و یــا
سیاســی اســت؟
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دلیــل اقتصــادی بــرای
ایــن نوســانات وجــود نــدارد ،گفــت :جنــس ایــن موضــوع
تابــع عواملــی اســت کــه تقاضاهــای غیرمبادالتــی را وارد
بــازار مــی کنــد.
نهاوندیــان بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای ایجــاد آرامــش در
بــازار ارز اقدامــات هوشــمندانه ای در دســتور کار قــرار گیــرد،
افــزود :تقاضــای ســفره بــازی بایــد مدیریــت شــود؛ آنهایــی
کــه بــرای حفــظ قــدرت خریــد و کســب درآمــد از مبــادالت
ارزی وارد ایــن بــازار مــی شــوند ،بایــد بــا گزینــه هــای دیگــر
جــذب شــوند.
وی اعــام کــرد :در ایــن زمینــه بانــک مرکــزی و وزارت
نفــت در ایــن روزهــا ،اوراق مشــارکت ارزی خــود را عرضــه
خواهنــد کــرد کــه بایــد از ایــن فرصــت بــرای تجهیــز منابــع
و کارهــای مولــد در نظــر بگیریــم.
نهاوندیــان تاکیــد کــرد :مســایل اقتصــادی وقتــی صــورت
سیاســی پیــدا مــی کنــد ،حــل آن مشــکل تــر مــی شــود.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری افــزود :جهــت گیــری
کلــی ایــن اقتصــاد بایــد درون زایــی و بــرون گرایــی و در
جهــت رونــق صــادرات باشــد.
**اجــرای طــرح تحریــک تقاضــا بــا همــکاری وزارت
صنعــت
نهاوندیــان همچنیــن از طرحــی بــرای تحریــک تقاضــا در
بــازار داخلــی خبــر داد و گفــت :ایــن طــرح بــا همــکاری

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت در دســتور کار قــرار گرفتــه
اســت.
وی ادامــه داد :اگــر چــه ضــروری اســت کــه رویکــرد جهــش
صادراتــی داشــته باشــیم امــا حتمــا بــازار داخلــی نیــز اهمیتــی
ویــژه دارد؛ در مــواردی کــه ظرفیتــی بــرای عرضــه در بــازار
داخلــی وجــود داشــته باشــد ،مــی توانیــم طــرح هــای رونــق
ـزای غیرتورمــی را در دســتور کار قــرار دهیــم.
افـ ِ
** تمرکــز دولــت دوازدهــم بــر واگــذاری امــور
بــه بخــش خصوصــی
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری در بخــش دیگــری از
ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر تقســیم کار ملــی میــان بخــش
عمومــی و بخــش خصوصــی در حــوزه اقتصــاد ،گفــت :در
ایــن روزهــا صحبــت هایــی مبنــی بــر واگــذاری بنــگاه

هــای بخــش هــای دولتــی و عمومــی غیردولتــی بــه بخــش
خصوصــی بیشــتر شــنیده مــی شــود.
نهاوندیــان افــزود :رئیــس جمهــوری بــا تاکیــد بیشــتر
خواســتار واگــذاری دارایــی هــای بخــش هــای عمومــی غیــر
دولتــی ماننــد بانــک هــا و تامیــن اجتماعــی شــده اســت .در
ایــن ارتبــاط ،رهبــر معظــم انقــاب هــم دســتور داده انــد کــه
نهادهــای نظامــی نیــز بایــد فعالیــت هــای اقتصــادی خــود
را واگــذار کننــد.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری افــزود :براســاس
اصــل  ٤٤قانــون اساســی بایــد فعالیــت هــای اقتصــادی
دولــت بازتعریــف شــود و بــر مبنــای تعبیــر امــام (ره)  -کــه
فرمودنــد' فقــط در شــرایطی دولــت ورود پیــدا کنــد کــه
مــردم تــوان انجــام آنــرا ندارنــد' اقــدام شــود.
وی اضافــه کــرد :برخــی واگــذاری هــای انجــام شــده در
چهــار دهــه اخیــر ،بــه نــام اصــل  ٤٤بــوده امــا نتوانســته
هــدف بهــره وری را حاصــل کنــد.
نهاوندیــان افــزود :نکتــه مهــم در تقســیم کار ملــی ایــن
اســت کــه بخــش عمومــی بایــد بدانــد کــه بــه بخــش
خصوصــی نیــاز دارد و تصــور اینکــه بخــش خصوصــی را
مــی توانــد حــذف یــا نادیــده بگیــرد را بایــد کنــار بگــذارد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفــت :تصمیماتــی در
دســتگاه هــای حاکمیتــی در گذشــته گرفتــه مــی شــد کــه

هــدف آن حــذف بخــش خصوصــی بــود کــه البتــه موفــق
نشــد.
نهاوندیــان اظهــار کــرد :بخــش خصوصــی موفــق بــه یــک
حاکمیــت موفــق نیــاز دارد؛ حاکمیتــی کــه در سیاســتگذاری
هــا بتوانــد موفــق عمــل کنــد؛ حاکمیــت موفــق یعنــی مدلــی
از خدمــات عمومــی کــه در آن رانــت و فســاد نباشــد.
**افزایــش حجــم اقتصــاد بــا همــکاری دولــت و
بخــش خصوصــی
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر همــکاری دولــت
و بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد و گفــت :بخــش دولتــی و
خصوصــی بایــد بــه جــای تنــازع در توزیــع ســهم ،تــاش
کننــد حجــم اقتصــاد را افزایــش دهنــد.
بــه گفتــه نهاوندیــان ،اگــر دولــت و بخــش خصوصــی دســت
بــه دســت هــم دهنــد ،حتمــا مــی تواننــد تولیــد
ملــی را افزایــش دهنــد و آن زمــان نیــازی بــه
تنــازع در افزایــش ســهم نخواهــد بــود.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری گفــت:
در ایــن مســیر بایــد بــه دنبــال پیشــنهادهایی
باشــیم کــه تولیــد را بــا افزایــش بهــره وری
ارتقــا دهیــم.
نهاوندیــان در ایــن ارتبــاط بــه طــرح نوســازی
نــاوگان تجــاری کــه توســط رئیــس جمهــوری
مطــرح شــده اســت ،اشــاره کــرد و گفــت :در
ایــن روش مقــرر شــده کــه قطعــات کامیــون
هــا و اتوبــوس هــا بــه صــورت ســی.کی.
دی (( )CKDقطعــات کامــ ً
ا منفصــل) وارد
کشــور شــود؛ منابــع مالــی آن نیــز از طریــق
فاینانــس ( تامیــن مالــی )خارجــی و همچنیــن
صرفــه جویــی از محــل صرفــه جویــی ســوخت تامیــن مــی
شــود.
بــه گفتــه وی ،بــا اجــرای ایــن طــرح ،کل نــاوگان حمــل
و نقــل تجــاری شــامل اتوبــوس و کامیــون نوســازی مــی
شــوند بــدون اینکــه دولــت یــک ریــال هزینــه کنــد.
** اشــتغال زایــی و فقرزدایــی ،دو اولویــت
دولــت دوازدهــم
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،اشــتغالزایی و
فقرزدایــی را دو محــور و اولویــت اصلــی دولــت دوازدهــم
ذکــر کــرد و از اعضــای اتــاق بازرگانــی خواســت کــه طــرح
هایــی ارایــه کننــد کــه بــه طــور همزمــان ایــن دو محــور را
در بــر گیــرد.
نهاوندیــان گفــت :بــه عنــوان نمونــه طــرح بازآفرینــی
شــهری و نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل تجــاری دو طرحــی
اســت کــه در ایــن مســیر قــرار دارد؛ ایــن طــرح هــا عــاوه
بــر اینکــه رونقــی جــدی در بخــش هــای اقتصــادی مثــا
مســکن ایجــاد مــی کننــد ،اثــری جــدی در ایجــاد اشــتغال
خواهنــد داشــت.
معــاون اقتصــادی رییــس جمهــوری بــا اشــاره بــه طــرح
زایــی گذشــته ،گفــت :مــا بــه دنبــال پــول
هــای اشــتغال
ِ
پاشــی نمــی رویــم و نمــی خواهیــم حــق الســکوت بدهیــم،
بلکــه بــه دنبــال شــغل مولــد و مانــدگار هســتیم.

