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 استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد 
اســت با وجود مشکالت شدید و کهنه 
شده در اقتصاد ایران، دولت ها همچنان 
درصــدد به کارگیری سیاســت های 

تکراری هستند. 
اخیــرا نامه هایــی بــه امضــای 
محســن رضایی، معــاون اقتصادی 
رئیس جمهورخطاب به دستگاه های 
دولتی ارســال و در قالب آن وظایف هر 
یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 
به آنها ابالغ شــده تا این وزارتخانه ها 
برنامه های عملیاتی خــود را درزمینه 
»رشــد غیرتورمی« برای بررســی و 
تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی 

ارائه کنند.
به گــزارش »توســعه ایرانی« در 
واپســین روزهای آبان 1400 بود که 
وزارت اقتصاد از نقشه راه رشد غیرتورمی 
رونمایی کرد. این طــرح دارای برخی 
محورهای کلی بود و براساس توضیحات 
ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، باید با 
همکاری دیگر دســتگاه های کشور به 

یک برنامه عملیاتی تبدیل می شد. 
بر اساس نامه  معاون اقتصادی رئیس 
جمهور که تاریــخ آن 22 آذرماه ذکر 
شــده، وظایف هر یک از وزارتخانه ها و 
سازمان های دولتی ابالغ شده و آنها تا 
22 دی ماه 1400 فرصت دارند تا نسبت 
به تدوین برنامه های مورد نظر خود اقدام 
کنند. در نامه  هایی که محسن رضایی به 
وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ابالغ کرد؛ شرح وظایفی 
در نقشه راه رشد غیر تورمی عنوان شده 
است.  با توجه به اینکه تورم اکنون بیش 
از 40 درصد و اقتصاد مبتال به بیماری 
مزمن رکود تورمی اســت؛ این سوال 
پیش می آید که آیــا طرحی که معاون 
اقتصادی رئیس جمهــور ابالغ کرده 

قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ 

 رشد اقتصادی بدون تورم 
یعنی رشد تولید  

آلبرت بغزیان، اقتصــاددان و عضو 
هیأت علمی دانشــگاه تهــران درباره 
دستورالعمل جدید محسن رضایی با 
توجه به رکود عمیق اقتصاد و همچنین 
تورم باالی 40درصد و احتمال رشــد 
غیرتورمی به » توســعه ایرانی« گفت: 
به اعتقاد بنده ابــالغ چنین نامه هایی 
از ســوی معاون رئیس جمهور خطاب 
به وزارتخانه ها و دســتگاه های دولتی 
نشان دهنده عدم هماهنگی است که 
هرکدام از معاونان در حال ارائه برنامه 
هســتند در حالی که این برنامه ها باید 
پایش و مدیریت شود و وزارت اقتصاد 

جایگاه مدیریت چنین کاری است. 
وی تصریح کرد: رشــد غیرتورمی 
یک اصطالح، ابداعی اســت که ما از آن 
استفاده می کنیم؛ رشد اقتصادی بدون 
تورم مدنظر تمام اقتصاددانان است؛ رشد 
اقتصادی با تورم را نمی توان رشد نامید. 
وی افزود: رشــد اقتصادی واقعی 
یعنی رشد اقتصادی اسمی منهای رشد 
قیمت ها؛ اگر می خواهیم 6درصد رشد 
مثبت داشته باشــیم و تورم 30 درصد 

اســت باید اقتصاد به صورت اســمی 
36درصد رشــد کند که رشــد واقعی 
با 6درصد برابر باشــد. وی عنوان کرد: 
بنابراین اقتصادهایی که رشد می کنند 
عمال با تورم مبــارزه می کنند؛ راه حل 
ایران در این زمینه بسیار ساده است زیرا 
رشد اقتصادی بدون تورم یعنی بحث 
رشد تولید؛ اگر اقتصاد را از طریق رشد 
تقاضا بخواهیم پیش  ببریم ایجاد تورم 
می کند اما رشد اقتصادی ناشی از رشد 
عرضه و افزایش تولید باشد، ضد تورمی 
خواهد بود به عبارت دیگر همان طور که 
شعار ســال مبنی بر حمایت از تولید و 
پشتیبانی و مانع  زدایی نهاده شده یعنی 
رشد تولید بدون تورم و باید گفت امسال 
بسیار هوشمندانه نامگذاری شده است. 

چرایی گسترش رکود تورمی
بغزیان پرسید: حال دولت پس از 10 
ماه باید به این نتیجه برسد؟  درست است 
که دولت عوض شده اما اقتصاددانان، 
سیاست گذاران و ... که تغییر نکرده اند 
و باید به این نتیجه می رسیدند که باید 
تولید را توسعه بدهیم زیرا تولید منفی 
تبدیل به رکود شده است. زمانی که رشد 
اقتصادی منفی باشد به حتم میزان تولید 

کم شده و در نتیجه قیمت ها باال می رود 
و تبدیل به رکود تورمی می شود. 

وی اظهار کــرد: اقتصادی که رکود 
تورمی را چندین ســال تجربه کرده، 
شاهد رکود همراه با تورم است در حالی 
که رکود همراه با ارزانی، زمانی اســت 
که تقاضا در اقتصاد کم شــده باشد و 
دولت ها بــرای خروج از این شــرایط 
به سیاست های انبســاطی – به ویژه 
پولی- انجام دادن، تشــویق می شوند. 
اما در کشــوری که نــرخ ارز از 4 هزار 
تومان به 30 هزار تومان برسد، امنیت 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آن 
کم شــده و در تحریم به سر می برد، به 
حتم تولید این کشور کمتر می شود و 
با حجم باالی تقاضا یعنی قیمت باالتر 
و نباید اصال شک کرد که اقتصاد ایران 

در رکود تورمی به سر می برد. 
 راه دستیابی 

رشد اقتصادی بدون تورم 
وی عنوان کرد: بــرای خروج از این 
شرایط نســخه هایی پیچیده می شود 
به عنوان رشــد بدون تورم؛ در حالی که 
باید رشــد عرضه صورت گیرد و برای 
دستیابی به آن باید موانع تولید حذف 

شود. این اقتصاددان توضیح داد: موانع 
تولید را می توان در هزینه تمام شده باال 
دانست زیرا ارز گران شده، هزینه مواد 
اولیه، قطعات افزایش یافته و همگی با 
هم تبدیل به شــوک عرضه می شوند و 
در نهایت به رکود همراه با تورم منتهی 
می شوند.وی گفت: بنابراین آقای رضایی 
حرف جدیدی نزده اما این مساله را تبدیل 
به برنامه کرد و هریــک از وزارتخانه ها و 
سازمان ها را مکلف به داشتن و ارائه برنامه  
کرده اند تا تولید افزایش یابد بدون اینکه 
قیمت ها باال رود. اما باید پرسید این کار از 
چه راهی میسر است، عده ای می گویند 
بخش صدور مجوزها کند عمل می کند 
اما حتی اگر این کار یک روزه انجام شود 
در بخش تولید شاهد هزینه های باالی 
تولید، گران بودن ماشــین آالت و مواد 
اولیه و نبود برخی قطعات و ... هستیم که 
عمال کارها را به بن بست می رساند. وی 
تاکید کرد: همه باید دست به دست هم 
بدهند و این مساله نیازمند هماهنگی در 

ستاد اقتصادی دولت است. 
چند پرسش از دولت و دولتمردان 
وی تاکید کرد: تــورم در ایران دلیل 
دارد و باید پرســید چه اتفاق خاصی در 
ماه های اخیر افتاده که فکر می کنیم باید 
30 درصد تورم داشته باشیم؟ چرا فکر 
می کنیم ســال 1401 باید تورم داشته 
باشــیم؟  تورم حاصل فعــل و انفعاالت 
اقتصادی اســت و اگر برنامه اقتصادی 
دولت درســت باشــد و بودجه به موقع 
تخصیص داده شــود و درآمدها محقق 
شــود اصال چرا باید تورم داشته باشیم؟ 
برای نمونه چرا باید قیمــت لبنیات و ... 
گران شود؛ مگر چه مساله  و اتفاقی رخ داده 
است؟ به نظر بنده صحیح نیست که دائما 
بگوییم تورم در راه است زیرا قیمت های 
فعلی قابل تحمل نیســت و باید شاهد 
ارزانی باشیم نه تورم و باید رشد قیمت ها 
منفی باشد. بغزیان تاکید کرد: بنده دلیلی 
برای رشد و افزایش قیمت ها نمی بینم 
مگر اینکه به دنبــال قانونی کردن تورم 

باشیم و توجیه می کنیم که اگر افرادی 
سودجو بخواهند قیمت ها را باال ببرند، 
بهانه داشته باشند و توجیه کنند که گفته 
بودیم که تورم 30 درصد باال خواهد رفت. 

 انتظارات تورمی
 بدون داشتن پشتوانه صحیح 

این استاد دانشگاه درباره انتظارات 
تورمی نیز توضیــح داد: انتظار تورمی 
زمانی اســت که شــما یک سیاست 
اقتصادی را اجــرا می کنید و تبعات آن 
در ســال های آینده نمایان می شود اما 
اکنون باید پرسید ســال گذشته چه 
سیاستی اتخاذ شده که نه تنها امسال 
بلکه سال های آتی هم باید ضربه آن را 
مشاهده کنیم. این روند در اصل تلقین 
کردن به مردم است که 30 درصد تورم 
را خواهیم داشــت اما این انتظار تورم 
داشتن واقعا چه علتی دارد؟ اما پاسخی 

برای این موارد وجود ندارد. 

تحلیل استاد اقتصاد از نامه جدید محسن رضایی به دستگاه ها:

»رشد غیرتورمی« اصطالح ابداعی دولتمردان ایرانی است

آلبرت بغزیان: به اعتقاد 
بنده ابالغ چنین نامه هایی 

از سوی معاون رئیس جمهور 
خطاب به وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی و 

اینکه هرکدام از معاونان 
در حال ارائه برنامه 

هستند نشان دهنده عدم 
هماهنگی است در حالی 

که این برنامه ها باید پایش 
و مدیریت شود و وزارت 
اقتصاد جایگاه مدیریت 

چنین کاری است 

خبر

وزیر صمت گفــت: دیگر کودک 10 ســاله 
صادرات ۵00 میلیون دالری نمی تواند انجام دهد 

زیرا امضای طالیی از کارت بازرگانی حذف شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، سید رضا 
فاطمی امین در مراسم رونمایی از هوشمندسازی 
و حذف نقش عامل انســانی در صــدور کارت 
بازرگانی بــا بیان اینکه حاکمیت بایــد 4 اقدام 
شامل اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری 

و نظارت را انجام دهد، گفت: 
حذف رانت و امضاهای طالیی به شــدت در 
وزارت صمت پی گیری می شود که حذف رانت 
از بورس کاال و کارت بازرگانی از جمله آنهاست. 
دستگاه های زیادی در مورد سامانه جامع تجارت 

مسئولیت دارند و متولی وزارت صمت است؛ وقتی 
این سامانه کامل شود روش حکمرانی ما تغییر 
میکند. اسفند ماه خبر تکمیل سامانه را می دهیم.

وزیر صمت با بیــان اینکه پیــش از این در 
شهرهای کم بضاعت به نام افراد مختلف همچون 
کــودکان کارت بازرگانی می گرفتند و فســاد 
می کردند، افزود: هدف ما این است که ضوابطی 
قرار دهیم تا کارت بازرگانی به افراد قابل اطمینای 
اعطا شود؛ همچنین فعالیت هایی که به سمت 
اولویت ها حرکت می کنند راحت تر به این سمت 
بروند. در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی 2۵ 
استعالم از 20 دســتگاه در کمتر از یک ساعت 

اخذ می شود.

وی ادامه داد: حذف رانــت و امضای طالیی 
به شــدت در وزارت صمت پی گیری می شود. 
در حوزه بورس کاال شــروع شــده و 20 گروه از 
30 گروه دیگر ســهمیه بندی ندارند. در حوزه 
کارت بازرگانی نیز امروز هوشمندسازی را کلید 
می زنیم. تالش ما این است که به سمت اقتصاد 

سالم حرکت کنیم.
فاطمی امین با اشــاره به صــادرات، گفت: 
وضعیت صادرات مناسب است و از مرز 40 میلیارد 
دالر عبور کردیم. تالش ما حذف موانع است که در 

این مدت برخی از موانع نیز حل و فصل شد.
وزیر صمت تاکید کرد: وظیفه ما این است که 
تالش کنیم تا آنجایی که ممکن است قید و بندها 

رو برداریم؛ ظرفیت های زیادی پیش روی ماست 
و اگر بتوانیم با سرعت بیشتری کارها را جلو ببریم 
و فضای کسب و کار را تســهیل کنیم و تولید را 
حمایت کنیم قطعا مشکالت تنظیم بازار، بازار ارز 

و ... حل خواهد شد.

وی با اشــاره به حذف رانــت از صدور کارت 
بازرگانی، گفت: در اذهان مردم این است که کارت 
بازرگانی فساد دارد اما بنده اعلتم میکنم صدور 
و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات است و 

نمی توان صوری اقداماتی انجام داد.

وزیر صمت:

دیگرکودک۱۰سالهصادراتانجامنمیدهد

مهرنوش حیدری

خبر اقتصادی

تعدادومبلغچکهایبرگشتی
زیادشد

آمار بانک مرکزی 
دربــاره چک هــای 
برگشتی در هشتمین 
ماه سال جاری نشان 
می دهد که در این ماه 
معادل 630 هزار فقره 

چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل 
32.۵ و 16.3 درصد افزایش داشته است.

تازه ترین آمــاری که بانک مرکــزی از جریان 
مبادالت چک منتشر کرده است، نشان می دهد که 
در آبانماه سال جاری حدود ۷.1 میلیون فقره چک 
به ارزشی بیش از 2۵0 هزار و ۵00 میلیارد تومان 
مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 
30.2 و 24.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد. 

از سوی دیگر، بیش از 6.4 میلیون فقره با ارزشی 
حدود 220 هزار و 100 میلیارد تومان از چک های 
مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب 30 و 26.3 درصد افزایش دارد.
    

دولتهیچبرنامهایبرای
افزایشقیمتبنزینندارد

تسنیم- وزیــر 
نفــت از صــادرات 
میعانات گازی ذخیره 
شــده بر روی آب به 
عنوان یک دستاورد 
و موفقیت بزرگ یاد 

کرد و گفت: در طرح اختصاص بنزین به افراد به جای 
خودرو، هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 

وجود ندارد.
جواد اوجی با تاکید بر اینکه وزارت نفت به دنبال 
حمایت از ساخت داخل است گفت: امروزه بالغ بر ۵ 
هزار و ۵00 حلقه چاه در میادین نفتی و گازی داریم 
که نزدیک به ۷00 حلقه کم بازده شده اند و به دنبال 
این هستیم که با استفاده از توانمندی شرکت های 
دانش بنیان ایرانی ایــن ۷00 حلقه چاه کم بازده را 
ارتقاء توان دهیم و با افزایش تولید از این چاه ها بدون 
ســرمایه گذاری هنگفتی که برای حفر چاه های 
جدید نیاز است می توانیم افزایش تولید قابل توجهی 

در میادین نفتی و گازی داشته باشیم.
    

افزایشتعرفهبرق
مشترکینپرمصرفازبهمنماه

تسنیم- وزیــر 
نیرو از افزایش تعرفه 
بــرق مشــترکین 
پرمصــرف خانگی 
از ابتــدای بهمــن 
1400 خبر داد.علی 

اکبر محرابیان با اشــاره به اینکه بخش کوچکی از 
مشترکین خانگی جزو مشترکین پرمصرف هستند 
افزود: بخش عمده ای از مشترکین خانگی الگوی 
مصرف را رعایت می کنند بنابراین مشــمول این 

افزایش قیمت نخواهند شد.
وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح که 
شب گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده کاهش 
مصرف برق در کشور است گفت: الگوی مصرف برای 
ایام غیرگرم 200 کیلووات ساعت برای هر دوره و در 
فصول سرد 300 کیلووات ســاعت در استان های 
غیر گرمسیری است که استفاده بیشتر از این الگو 
شامل افزایش قیمت ها خواهد شد. الگوی مصرف 
در استان های گرمسیری تا 3000 کیلووات ساعت 

نیز تعیین شده است.
    

قیمتهرمترخانهدرآذرماه
اعالمشد

طبق اعالم بانــک مرکزی، در آذرماه امســال 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، 
32 میلیون و ۵۹0 هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.۸ و 21.1 

درصد افزایش یافته است.
گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این است که 
در آذرماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی تهران 32 میلیون و ۵۹0 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب 1.۸ درصد و 21.1 درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این 
ماه حدود ۹.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و 
در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 33.۸ 
و 2۸2.۵ درصد افزایش را نشان می دهد و بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مســکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که 
واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 33.2 درصد 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف 
ارز ترجیحی باید مرحله به مرحله باشد، گفت: 
رانت و سوءاستفاده گسترده ای در این سیاست 
گنجانده شده اســت و از جیب مردم فرودست 

خرج می شود.
غالمحسین شــافعی در گفت وگو با مهر در 
مورد اصالح سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی، 
اظهار کرد: از همان ابتدا نظر بخش خصوصی بر 
این بود که سیاست پرداخت ارز ترجیحی اشتباه 
است. در 2۷ خرداد ســال ۹۷ نظرمان را کتباً به 

ریاست جمهوری وقت اعالم کردیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: منتهی در 
حال حاضر یک شرایط خاصی داریم؛ اگر دولت 
بتواند تفاوت این نرخ ارز را برای مردم کم درآمد، 
جبران کند، حذف ارز 4200 تومانی فوق العاده 

اقدام مثبتی است.
وی ادامــه داد: ارز ترجیحــی نشــان داده 
که مســائل و مشــکالت زیادی دارد و رانت و 
سوءاستفاده گسترده ای در این سیاست گنجانده 
شــده اســت و از جیب مردم فرودست خرج 

می شود.

شــافعی یادآور شــد: به نظر من حذف ارز 
ترجیحی اقدام مثبت و درســتی است، منتهی 
به این شرط که دولت با جبران تفاوت نرخ ارز از 
طریق به کارگیری هر سیستمی چه یارانه باشد 
چه هر اقدام دیگری، مانع کوچک شدن سفره 
مردم شود و نکته مهم تر اینکه نظارت ها بعد از 

حذف ارز 4200 تومانی فراموش نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بــا تاکید بر لزوم 

جلوگیری از ورود شوک به اقتصاد کشور، گفت: 
وقتی در شرایط اقتصادی بدی هستیم شوک وارد 
کردن به اقتصاد کار درستی نیست مطمئناً هر 
چقدر درجه شوک پایین بیاید بهتر است بنابراین 
اگر حذف ارز ترجیحی به صورت مرحله به مرحله 

اجرا شود، نتایج بهتری در پی خواهد داشت.
 در عین حال در شــرایطی که برخی اخبار 
داللت از آن داشت که ارز 4200 تومانی جذف 
شده اســت، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار اســتان تهران اعالم کرد: براســاس 
اعالم معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، 
نهاده های دامی در دی ماه نیز با ارز 4200 تومانی 

در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.
ناصر نبی پور گفته است با اشــاره به اینکه 
مطرح شدن مباحثی از سوی برخی کارشناسان 
و نمایندگان مجلس دربــاره احتمال حذف ارز 

4200 تومانی منجر به این شــد که تعدادی از 
واردکنندگان از عرضه نهاده های دامی به بازار 
خودداری کنند، گفت: زمانی که مباحثی مبنی 
بر حذف یارانه و گرانــی محصول نهایی مطرح 
می شود طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد.

این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی 
تولیدکننــدگان از عرضــه تخم مرغ بــه بازار 
خودداری می کردند چرا که احتمال می دادند 

قیمت آن افزایش یابد.
نبی پور ضمن انتقاد از چنین اقداماتی گفت: 
مگر چقدر می توان این محصوالت را انبار کرد و به 
بازار عرضه نکرد، بعد از مدتی چاره ای جز عرضه 
آنها به بازار وجود ندارد و زمانی هم که عرضه زیاد 

شود قیمت متعادل می شود.
وی تصریح کرد: با این حــال امروز معاونت 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که 

نهاده های دامی در دی ماه نیز با ارز 4200 تومانی 
در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.

این فعال صنفی از اظهار نظر کارشناسان و 
نمایندگان مجلس در این زمینه ابراز نگرانی کرد و 
گفت: باید وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 
امر در این حوزه ابراز نظر کنــد و بگوید که چه 
زمانی قرار است چنین اتفاقی رخ دهد تا تکلیف 
تجار، تولیدکننده و مصرف کننده مشخص شود. 
اظهار نظرات کارشناسی نه تنها مشکلی را حل 
نمی کند بلکه به شایعات دامن می زند و منجر به 

آشفتگی و نابسامانی بازار خواهد شد.
نبی پور با تاکید بر اینکه چنین اقدامی نیاز به 
یک بسترسازی جدی دارد و چنین بستری االن 
فراهم نیست، اضافه کرد: غذای مردم مانند بنزین 
نیست که قیمت آن یک تا دو هزار تومان افزایش 
یابد و مدتی بعد همه چیز متعادل شــود، وقتی 
قرار است قیمت مواد غذایی چند برابر شود باید 
زیرساخت ها به درستی فراهم شود و نمی توان 
با آن شوخی کرد همچنین نقدینگی مورد نیاز 
تولیدکنندگان ۵ برابر می شود باید شرایطی باشد 

که تولیدکننده بتواند آن را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگان: 

حذفارز4200تومانیبایدمرحلهبهمرحلهباشد


