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ایران در رده کشورهای با درآمد متوسط  -باال

بانــک جهانــی در گزارش ســاالنه خود که بــه وضعیت مالی
گزارش
اقتصادهای جهان در حــوزه درآمدی میپردازد ،اعالم کرده
روز
که ایران همچون سالهای گذشته در رده کشورهای با درآمد
متوسط – باال قرار گرفته است .براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران
منتشــر شده ،وضعیت درآمدی  ۲۱۸کشــور بررسی شده است و براساس میزان
درآمــد ،کشــورها در چهار رده باال ،متوســط – باال ،متوســط – پاییــن و کم درآمد
طبقهبندیشدهاند.
این طبقهبندی براساس درآمد سرانه ملی کشورها صورت گرفته که در سال
 ۲۰۱۸نسبت به سال میالدی قبل از آن قدری سختگیرانهتر بوده است.
از میان  ۲۱۸کشور بررسی شده ۳۱ ،کشور در گروه کمدرآمد ۴۷ ،کشور در گروه
متوسط – پایین ۶۰ ،کشور در گروه متوسط  -باال و  ۸۰کشور در گروه درآمدی باال
قرار دارند .به این ترتیب  ۶۷درصد از کشورهای دنیا در رده متوسط – باال یا باالی
درآمدی هســتند .در سالی که گذشت شش کشور گرجستان ،سنگال ،سریالنکا،
زیمبابوه ،کوزوو و اتحاد قمر توانستهاند یک رتبه ،شاخص درآمدی خود را ارتقا
دهند ،اما آرژانتین با سقوط درآمدی روبهرو شده و از رده باال به رده متوسط – باال
تنزل جایگاه پیدا کرده اســت .در این آمار ،ایران با جمعیت  ۸۰میلیونی خود از
نظر جمعیت در رده  ۱۹جهان قرار گرفته و با ثبت بیش از  ۴۴۱میلیارد دالر درآمد
ناخالص ملی ،رتبه  ۲۶میان تمام کشورها را به خود اختصاص داده است.
همچنیــن ســرانه درآمد ملی ناخالص ایــران براســاس روش برابری قدرت
خریــد در ســال  ،۲۰۱۸برابر با  ۲۱هزار دالر برآورد شــده کــه از این نظر رتبه  ۶۸را
نشــان میدهد .اقتصاد ایران از ســال  ۱۹۸۷تا  ۲۰۱۸میالدی که این شــاخص در
ســطح جهانی بررســی شــده ،در  ۱۹ســال ابتدایی در ســطح درآمدی متوسط –
پایین قرار داشته و از سال  ۲۰۰۹به بعد به رده متوسط – باال وارد شده و در تمام
ســالهای گذشته توانســته این جایگاه را حفظ کند .در بخش پایانی این گزارش
بــه وجود آمــدن رکود ،بخصــوص رکودهای تورمــی یکــی از اصلیترین عوامل
تأثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه اشاره شده که ایران نیز با توجه به
محدودیتهای سالهای گذشته با آن روبهرو بوده است.
براســاس این گزارش اقتصاد ایران پس از طی روند صعودی تا ســال  ۲۰۱۱از
این سال تا سال  ۲۰۱۵وارد روند نزولی شده و پس از آن نیز تقریباً روندی ثابت را
طی کرده است .این در حالی است که در همین بازه زمانی همسایه ایران ،ترکیه
با وجود نوســاناتی که تجربه کرده اما در نهایت توانســته مسیر رو به رشد خود را
ادامهدهد/.ایسنا

بانک مرکزی در ابالغیهای به بانکها اعالم کرد :واگذاری
دســتگاههای پایانــه فــروش (پــوز) بــه افــراد زیر  ۱۸ســال
اخبـــار
ممنوع اســت .در این بخشــنامه که به شــبکه بانکی ابالغ
شــده ،آمده اســت :بــا توجه بــه مصوبه هیــأت عامــل این بانک مــورخ ۲۳
اردیبهشــت  ۹۸به اطالع میرســاند واگذاری پایانههای فروش به اشخاص
زیر  ۱۸ســال ممنوع اســت؛ لذا مقتضی اســت بــه واحدهای ذیربط دســتور
فرماییــد از واگــذاری پایانههــای فــروش بــه مشــتریان غیــر رشــید آن بانک
خودداری کرده و در اســرع وقت نسبت به جمعآوری تمامی پایانههایی که
حســاب آنان متعلق به افراد غیر رشــید اســت اقدام کنند و نتیجه به همراه
آمار پایانههای جمعآوری شده اعالم شود/.بانک مرکزی

آغاز بهکار سامانه مدیریت توزیع اقالم اساسی

ســامانه مدیریــت هوشــمند توزیع اقــام اساســی (مهتا) رونمایی شــد .این
ســامانه که توســط اتــاق تعاون ایران طراحی شــده اســت ،با هــدف اصالح
نظام توزیع و عادالنه شــدن آن و شفافسازی توزیع کاالها پیادهسازی شده
است .امکان نظارت بر فرآیند توزیع کاال ،حذف فساد و رانت در نظام توزیع
و همچنیــن مدیریــت توزیع کاال بــرای دهکهای مختلــف جامعه از جمله
ویژگیهای این سامانه است .همچنین بر اساس مکانیزمی که برای سامانه
مهتا طراحی شده ،امکان مدیریت توزیع کاالها به شکل هوشمند و پیگیری
لحظهای میزان و نوع کاالها نیز وجود دارد/.مهر

مجوزی برای تولید بیتکوین صادر نشده است

رضــا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت در خصــوص انحــراف
فعالیت برخی واحدهای صنعتی از
مجوزهــای مربوطه ب ه ســمت تولید
بیتکویــن ،تصریــح کــرد :وزارت
صنعــت مجوزی بــرای این موضوع
صــادر نکــرده و اگــر فعالیتــی انجام
میشود ،اقدام خودسرانه افراد است .بهگفته وی ،دولت با تشکیل کمیسیونی در
این زمینه در حال بررسی موضوع است/.ایرنا

برنامهریزی برای حل مشکل سوخت پروازهای خارجی

تأمین نیاز وارداتی کشور با ارز صادرات غیر نفتی

غالمرضــا پناهی ،معــاون ارزی بانک مرکــزی با بیان اینکه سیاســت این بانک
تسهیل صادرات است ،گفت :ارز حاصل از صادرات باید پشتیبان تجارت کشور
باشــد .وی اظهــار داشــت :رئیــس کل بانک مرکزی همــواره بر تعامــل و ارتباط
نزدیک تمام بخشهای بانک مرکزی با فعاالن تولیدی و صادرات کشور تأکید
داشــته و این معاونت در راســتای اجرای این سیاســت بهطور مستمر با فعاالن
بخش خصوص جلســات مشترک برگزار میکند .وی عنوان کرد :روند بازگشت
ارز صادراتی خوب است به نحوی که تاکنون بیش از پنج میلیارد دالر ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی تأمین شده است/.بانک مرکزی

خودداری پتروشیمیها از عرضه کود اوره با نرخ مصوب

حمید رسولی ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
گفت :شــرکتهای پتروشــیمی تولیدکننده کــود اوره از ابتدای تیرماه ســالجاری از
تحویل و عرضه کود اوره با قیمتهای مصوب به بخش کشاورزی خودداری میکنند
کــه همیــن امر موجــب مشــکالتی در تأمین کود بخش کشــاورزی خواهد شــد .وی
افزود :بر اساس اعالم پتروشیمیها کود اوره طبق قیمتهای بورس کاال به بخش
کشاورزی تحویل میشود که اجرایی شدن این موضوع منجر به افزایش سه برابری
قیمت فروش کود اوره تحویلی به کشاورزان خواهد شد/.ایرنا

اطالعیه سازمان دامپزشکی درباره تب کریمه کنگو

ســازمان دامپزشــکی طــی اطالعیــهای بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری تــب
خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور از مردم خواست از خرید هرگونه گوشت
بدون ُمهر این سازمان خودداری کنند/.مهر
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برابر
افزایش واردات گوشت در بهار

علیرضا رفیعیپور ،رئیس سازمان دامپزشکی از رشد
دو برابری واردات گوشت در بهار امسال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت :این افزایش
واردات نشانه مبادالت پولی بهتر ما است/.فارس

۹۵

درصد
یجنگلهاعاملانسانی
آتشسوز 

علی عباسنژاد ،فرمانده یگان حفاظت
سازمان جنگلها ،گفت 95 :درصد آتش سوزی
جنگلهای سراسر کشور به خاطر عوامل انسانی
بوده است /.وزارت جهاد کشاورزی

۲۰۰

درصد
افزایش تولید از میدان آزادگان

تولید نفت از میدان آزادگان در غرب کارون اکنون
به بیش از ۱۱۰هزار بشکه در روز رسیده و قرار است
باتکمیلتوسعهاینمیدان،رقمتولیدبه ۳۲۰هزار
بشکه در روز ،معادل 200درصد رشد ،بالغ شود / .ایرنا

سایه سازمان استاندارد روی خودروهای ناقص

یک مقام مسئول میگوید خودروهای ناقص از پارکینگ خودروسازان به هیچ وجه خارج نمیشود
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

معــاون نظارت ســازمان ملی اســتاندارد
کشور گفت« :خودروسازان موظف هستند
خودروهایی که به مردم تحویل میدهند
براساساستانداردهایمصوبشدهباشد
در غیرایــن صورت تخلــف کردهاند ».این
جمله «وحید مرندی مقدم» برای اتمام
حجت با خودروسازان بود؛ خودروسازانی
کهبافشاروزارتصنعت،معدنوتجارت
قرار اســت خودروهــای ناقص را تــا پایان
مردادماه به مردم تحویل دهند.
چند روزی اســت که تکمیــل و تحویل
 10هــزار خــودروی ناقــص کــف پارکینگ
خودروســازان به مشــتریان برای برخیها
این سؤال را ایجاد کرده است که خودروها
بــا نقــص قطعــه بــا چــه فرآینــدی وارد
بازار مصرف میشــود؟ اگــر امکان تأمین
آن قطعــه وجود داشــته چــرا تــا االن این
خودروهــا در پارکینــگ ماندهانــد و آیا این
خودروها با رعایت اســتانداردها تکمیل و
به مشتریان تحویل داده خواهد شد؟
در ایــن خصــوص خودروســازان
اطالعرســانی نکردند اما فرشــاد مقیمی
معــاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
توگویــی که با خبرگزاری مهر داشــته،
گف 
عنــوان کــرده اســت که بــزودی فهرســت
کاملــی از قطعات کســری دو خودروســاز
بزرگ تهیه و تکمیل خواهد شد تا بخشی
از آن را از ســوی قطعهســازان داخلــی
و بخــش دیگــر را از ســوی قطعهســازان
خارجیتأمینکنیم.
ëëپاسخبهسؤاالتمردم
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد
کشــور در برابــر ســؤاالت متعــدد مردمی
در مــورد خودروهــای ناقــص و اینکــه
خودروهایی که تجاری نشدند به قطعاتی
نیاز دارند که مشــمول اســتاندارد اجباری
است،گفت«:خودروسازانموظفهستند
خودروهــا را بــر اســاس اســتانداردهای

 85گانــه بــه مــردم تحویــل دهنــد لــذا با
وجــود تحریم هیچکــدام از خودروســازان
حق ندارند ،خودروهایی را روانه بازار کنند
که از اســتانداردهای اجباری تخطی کرده
باشد.ما به دقت بررسیهای الزم را انجام
میدهیم که حق مردم تضییع نشود».
وی تأکید کرد« :سازمان ملی استاندارد
به دقت وضعیت خودروهــای تولیدی را
بررســی میکند تا شائبههای عنوان شده،
برطرفشود».
ëëآغازبررسیخودروهایکفپارکینگ
وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگار
«ایــران» مبنــی بــر اینکــه شــنیده شــده،
خودروها با نقص اســتانداردهای اجباری
تحویــل داده خواهــد شــد تــا مــردم بــه
خودروهایشــان برســند و بــازار بــا جهش
قیمتــی مواجــه نشــود ،اظهــار داشــت:
«بــا توجــه بــه ایــن گزارشهــا بهصــورت
رنــدوم بررســی خودروهــای ناقــص را در
پارکینگهــا ،آغاز میکنیم .خودروســازان
میداننــد کــه حــق ندارنــد خودروهایی را
بــه مردم تحویل دهند که اســتانداردهای
 85گانه را پاس نکردهاند».
از ســال  95اســتانداردهای  55گانــه
خــودرو بــه  85گانــه ارتقا یافــت و خیلی
از مــوارد کــه خودروســازان تمایلــی به آن
نداشــتند در زمره اســتانداردهای اجباری
قرار گرفت .بارزترین استانداردها ایربگ،
ترمــز ای بــیاس ،سنســور حفاظــت از
افراد پیاده و ســایر موارد بــود .در آن زمان
خودروســازان هزینهها را بهانه میکردند
تا مشمول اســتانداردهای اجباری نشوند
و بدیــن جهت هم بارهــا فرصت گرفتند
ولــی در نهایــت خیلــی از مــوارد تولیــد
خــودرو بــا هــدف ارتقای ایمنی مشــمول
استانداردهایاجباریشد.
ëëخودروهایبدونایربگ
آنگونه که مطلع شدیم ،خودروهایی
در پارکینــگ خودروســازان جــا خــوش
کردهانــد کــه بــه جهــت تأمیــن ایربــگ
و قطعــات الکترونیکــی دچــار مشــکل

خودروهایناقصچگونهشکلگرفتند؟

خودروهــای ناقــص در پارکینــگ
خودروســازان کــه آمارهــای متعــددی از
بــرش تعداد آنهــا روایت میشــود بهدلیل نبود
قطعاتی است که بعضاً در ردههای تک قرار میگیرند .در
تحریمهای قبلی هم چنین اتفاقی رخ داد و خودروسازان
نتوانســتند در تولیــد موفق عمل کنند .انتظــار میرفت با
تجربــه ســالهای  91و  92قطعــه ســازان به ســمت تولید
شــدهاند .حــال معلــوم نیســت مهلت
زمانــی کــه بــرای تحویــل ایــن خودروها
لحــاظ شــده بــا در نظــر گرفتــن تأمیــن
ایربگ است یا قرار است خودروها بدون
ایربگ و قطعات استاندارد اجباری وارد
بازار شــود .کســانی کــه بــه پارکینگهای
خودروســازان دسترســی پیــدا کردنــد و
از خودروهــا فیلــم گرفتنــد (در فضــای
مجازی منتشر شده اســت) نشان دادند
کــه خودروها بدون پخش صوت ،ایربگ
وقطعاتکامپیوتریاست.
در حالی که ســازمان ملی اســتاندارد،

ت تــک و قطعاتی که تــوان تولید نداریــم بروند اما
قطعا 
خوش بینــی قطعه ســازان و خودروســازان کار دستشــان
داد .آنها به جای تولید به ســمت واردات قطعه رفتند .به
گونــهای کــه در تأمین قطعــات خودرو ،چین شــریک اول
خودروســازان شــد .اگر آن زمان موضوع تولید قطعههای
تــک جدی گرفته میشــد اکنون بیش از  10هــزار خودروی
ناقص در پارکینگ خودروسازان نبود.

رعایــت اســتاندارد اجبــاری خودروهــا
را الزامــی میدانــد و میگویــد بــا وجــود
تحریمهاخودروسازانبایدبهسمتتولید
درست حرکت کنند ،کارشناسان صنعت
خودروعنوانمیکنندکهدرشرایطتحریم
ســازمان ملی اســتاندارد نباید کوتاه بیاید
و اجــازه دهــد خودروهــا بــدون قطعــات
استاندارد وارد بازار شوند.
این کارشناســان قطعاتی چون ایربگ
و ای بیاس را آپشن میدانند و معتقدند
در برخی از کشــورها مانند هند نصب این
قطعاتاجبارینیست.

ëëحذفقطعاتخالفقانوناست
مرندی مقدم اذعان داشــت« :حذف
قطعــات اســتاندارد اجبــاری خودروهــا
خالف قانون است و از طرفی خودروسازان
حــق ندارنــد از قطعاتــی کــه در شــمول
استاندارد اجباری نیست هم چشمپوشی
کننــد .البتــه پیگیــری ایــن امــر بــر عهده
سازمان ملی اســتاندارد نیست و سازمان
حمایت باید این مسأله را دنبال کند».
مقیمی معــاون وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت در این باره گفته بود :پیشبینی
ما این اســت که به محض اینکه ساز و کار

تأمیــن قطعــات مورد نیــاز فراهم شــود،
حداکثــر ظــرف  ۵هفتــه کل خودروهــای
موجودراتکمیلکنیم.
ëëهرگونهتغییربااطالعسازماناستاندارد
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه
خودروســازان برای دور زدن اســتانداردها
میتوانند دخل و تصرفی در تولید داشته
باشــند ،تصریــح کــرد« :هــر گونــه دخل و
تصــرف و حتــی تعویــض قطعه خــودرو
باید با اطالع سازمان ملی استاندارد باشد.
طــی این مــدت مجوز هیچ تغییــری را به
خودروسازانندادیم».
ëëگزارشمنفینداشتیم
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد
کشــور گفــت« :تاکنون بازرســان ســازمان
ملی اســتاندارد گزارشــی مبنــی بر نصب
نکردن قطعات استاندارد اجباری از سوی
خودروســازان ارائه نکردند لــذا امیدواریم
خودروسازان مانند گذشته قانون را رعایت
کنند».
ëëتولیدناقص؛ممنوع
این گفتهها در شرایطی است که وزارت
صنعت ،معدن و تجارت آب پاکی را روی
دســت خودروســازان ریخته و عنوان کرده
اســت اگر قــرار اســت خودرویــی با نقص
قطعــه تولیــد و وارد پارکینگ شــود ،بهتر
است که تولید نشود .البته این گفته بیشتر
حالــت بخشــنامه دارد .مقیمــی ضمــن
تأیید این اظهارنظر عنــوان کرده که از این
پــس ،هیچ خــودروی ناقصــی در خطوط
کارخانجاتتولیدنخواهدشد.
ëëمردمگزارشدهند
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد
کشور خاطرنشان کرد :اگر مردم در تحویل
خودروهایشان متوجه شدند که قطعهای
حذف شــده درمــورد قطعات اســتاندارد
اجباری به ســازمان ملی استاندارد اطالع
دهند تا پیگیریهای الزم صورت گیرد .اگر
قطعه مشــمول استاندارد اجباری نیست
به ســازمان حمایــت اطالع دهنــد تا این
مجموعه بررسیهای الزم را انجام دهد.

دفاع سعید لیالز از سیاست های توزیعی در شرایط کنونی

دولت دست به جراحی عمیق اقتصادی بزند

تحلیلگــر ارشــد اقتصــادی کــه غالبــاً
از منظــر اقتصــاد سیاســی بــه مســائل
مینگــرد ،در گفتوگویــی ازضــرورت
تصمیمات رادیکال در راستای جراحی
عمیق در اقتصاد ایران میگوید و تأکید
میکند«:من به رادیکالیســم اعتقادی
نــدارم و تنــدرو نیســتم ،امــا میگویــم
وقتی شــرایط کشــور رادیکال است باید
متناســب بــا آن تصمیمهــای رادیکال
بگیریــم و جراحیهای عمیــق کنیم».
او در بخــش دیگــری از ایــن مصاحبــه
بــا ارســال یــک پیــام ضمنی بــه طیف
خاصــی از مدافعان اقتصاد آزاد عنوان
میکند«:این یــک دروغ بزرگ ،آگاهانه
و رذیالنــه اســت کــه گفتــه میشــود
مــا میخواهیــم کشــور را بــه دهــه 60
برگردانیم».
توگو بــا پایگاه
ســعید لیــاز ،در گف 
خبــری جمــاران میگوید :اگــر دولت از
االن بــه بعــد سیاســتهای انقباضــی
خود را با اســتحکام بیشتری پیش ببرد
و اعوجاج تصمیمگیری نداشــته باشد
مکانیزمهــای طبیعــی اقتصــاد ایــران
حتــی به ما ایــن فرصــت را میدهد که
بشــدت از آهنگ سقوط رشد اقتصادی
در همین سال  98جلوگیری کنیم .من
تصور میکردم اگر دولت میخواســت
از ابتــدا مدیریــت رادیکالــی مطابــق
شــرایط موجــود کشــور را اعمــال کنــد
رشــد اقتصادی ایران در ســال  98حتی
میتوانســت صفر باشد و منفی نباشد.
البته هنوز هم این امکان وجود دارد.
ëëدفــاع از سیاســتهای توزیعــی در
شرایطکنونی
ســعید لیالز از برخی سیاســتهای
توزیعی در شــرایط کنونی دفاع میکند
و میگوید :مطمئن هســتم اگــر دولت

یــک رشــته تدابیــر جــدی در زمینــه
تأمیــن معیشــت مــردم بخصــوص
در حــوزه توزیــع کاالهــا و یارانههــای
اساسی بهصورت عادالنه داشته باشد،
میتوانیم حتــی با صادرات نفت صفر
هم از این شرایط عبور کنیم.
او اضافــه میکنــد :توزیــع عادالنــه
کاالها و یارانههای اساســی با پاشــیدن
پول از باال ممکن نیســت .این کار فقط
دزدیهــا را زیــاد میکنــد .هــم دولت
از اصطــاح «کوپنیســم» میترســد
و هــم طرفــداران رانتخــواری ســعی
میکننــد دولت را از آن بترســانند .این
اصطــاح برای ترســاندن دولت به کار
گرفتــه شــده و تاکنون هم موفــق بوده
اســت .در حالی که کوپن برای شــرایط
اضطراری است و بعید میدانم ایران
در گذشــته از نظر سیاســی و اقتصادی
شــرایطی اضطراریتــر از االن داشــته
باشــد .بنابراین دولت میتواند با ارائه
راهکارهایــی مبنــی بــر توزیــع عادالنه
یارانههــا و کاالهــای اساســی بتدریــج
شروع به آزادسازی قیمت حاملهای
انــرژی کند و پــول آن را به یارانه نقدی
طــب را در حد
تخصیــص دهد ،ثانیــاً ّ
توده مردم کامالً ملی کند ،ثالثاً به امور
زیربنایی کشــور اختصاص دهد و رابعاً
قیمت دالر را پایین بیاورد و نگه دارد.
ëëقیمــت دالر بایــد زیــر  10هــزار تومان
میبود
ایــن روزنامه نگار معتقد اســت :اگر
دولت یک سیاست اقتصادی منسجم
داشــت ،االن قیمــت دالر بایــد زیــر 10
هــزار تومــان میبــود .مصــرف روزانــه
انــرژی اولیه مــا معــادل  900میلیون تا
یک میلیارد لیتر نفت خام است .اگر ما
میتوانســتیم  10تــا  15درصد این عدد

ایران آنالین

علــی عابدزاده ،رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری از برنامهریزی ایــران برای حل
مشــکل عدم سوخترســانی به پروازهای ایــران در فرودگاه ترکیه خبــر داد و گفت:
ایران پیگیر حل این مشکل بهصورت قانونی است .وی افزود :پیگیر حل مشکالت
مربــوط به سوخترســانی هســتیم و بــا برنامهریزیهای انجام شــده درحــال رفع
مشــکالت مربــوط بــه سوخترســانی هواپیماهــای ایــران در فرودگاههــای ترکیــه
هســتیم .وی گفت :درحالی که نرخ ارز چند برابر شــده است اما نرخ بلیت هواپیما
در همه روزها چندبرابر نشده است .اکنون در کلیه مسیرها از  ٢٠٠هزارتومان تا ٨٠٠
هزارتومان قیمت بلیت موجود است و اگر نرخ را ٢٠٠هزار تومان در نظر بگیریم با
وجود نوسانات ارزی زیاد با قیمت  ٦سال قبل تغییری نکرده است/.ایرنا

سیدمحمد علوی ،دبیر کل جامعه حسابداران
گفت :امسال  ۱۷۰۰شرکت که به آنها ارز دولتی
اختصاص یافت ،صورتهای مالیشان حسابرسی
نشدهاست/.ایسنا
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در یک سال دو شوک پیدر پی

سعید لیالز ،تحریمها و سیلهای بهار  98را دو شوک بزرگ
ارزیابــی کرد و گفت :تحریمها حــدود  40تا  50میلیارد دالر از
بــرش درآمدهــای نفتی و ارزی کشــور را بهصورت یک شــبه کاهش
داد .سیلهای فروردین نیز  40هزار میلیارد تومان یعنی معادل دو درصد از
تولید ناخالص ملی به کشــور خســارت وارد کرد .اما با وجود این دو شــوک که
کمتر از یک سال اتفاق افتاد ثبات اجتماعی و سیاسی ایران خدشه پیدا نکرد.
این مطلب به ما قدرت و درس بزرگی میدهد که اگر دولت و مجموعه نظام
عاقالنه ،مؤثر وقوی و سریع عمل کنند مردم کامالً آماده همراهی هستند .من
هیچ رژیمی در جهان ســوم نمیشناسم که بتواند این دو ضربه سنگین را به
طور پی در پی در یک سال تحمل کند و هیچ بیثباتی سیاسی در آن پیدا نشود.
را بــا هــر روش ممکنی ذخیــره کنیم -
کــه اتفاقاً بدون گــران کردن هم ممکن
بــود – و این نفت به همســایگان صادر
میشــد میتوانســتیم بین  150تــا 200
هزار میلیارد تومان منابع جدید در سال
پیدا کنیم که همه هزینههایی که گفتم
را پوشش میداد .قیمت دالر را هم بین
هشــت تا  9هزار تومان پاییــن میآورد.
هنــوز هم این سیاســت از ســوی دولت
آقای روحانی قابل اجراست.
ëëبا دولت ترامپ چشمانداز مصالحه

شرافتمندانهوجودندارد
این تحلیلگر مســائل اقتصــادی در
ارتبــاط با وضعیت اقتصــادی به وجود
آمــده ناشــی از تحریمهــا نیــز گفــت:
مــا اکنــون چشــمانداز یــک مصالحــه
شــرافتمندانه را دور از دســترس
میبینیم .من در شرایط کنونی مخالف
تســلیم و مذاکره هســتم .بــا این دولت
امریکا(ترامــپ) امکان رســیدن به یک
مصالحه شرافتمندانه نیست .بنابراین
باید سیاستهای اقتصادی خود را برای

روزهای سخت آماده کنیم.
لیالز بــا بیان اینکــه این امــر ایجاب
میکند که دولت به تصمیمات تلخ اما
جراحیهــای عمیــق و الزم در اقتصاد
تــن بدهد ،ادامه داد :ما باید دسترســی
همه آحاد ملت به دو هزار کالری روزانه
را با قیمت ثابت تضمین کنیم .ما باید
بتوانیــم طب را ملی نگــه داریم و ملی
کنیم .باید بتوانیم حمل و نقل عمومی
شــهری را ارزان نگه داریم و بقیه منابع
حاصــل از آزادســازی  15تــا  20درصــد
حاملهای انرژی را مســتقیماً به تولید
و اشــتغال داخــل اختصــاص دهیم تا
بتوانیــم بــه هــدف  600تــا  800هــزار -
کــه البتــه دولــت از یک میلیون شــغل
صحبت میکند  -دست پیدا کنیم .هر
عــددی باالی  600هزار شــغل در ســال
 98اســتثنایی و رؤیایــی اســت .االن کــه
یــک ثبــات و آرامش نســبی در اقتصاد
برقرار شــده است فکر میکنم زمان آن
فرا رســیده که دولت آقای روحانی هم
لهــای
در حــوزه  15تــا  20درصــد حام 
انــرژی و هــم در برقــراری نظــام توزیع
عادالنــه کاالهــای اساســی در شــرایط
جنگی و اقتصاد جنگی دست به اصالح
جدی بزند.
ëëبهتعادلجدیدیرسیدهایم
لیــاز گفــت :در شــرایط کنونــی و با
قیمــت فعلــی دالر نیروهــای تولیــدی
در اقتصاد ایــران بهصورت خودجوش
به بیدار شــدن و تحرک اقدام کردهاند.
یقین دارم که رشد ارزش افزوده بخش
کشــاورزی امســال مثبــت اســت .رشــد
ارزش افــزوده فلــزات مثبــت خواهــد
بود و امکان دارد که رشــد ارزش افزوده
صنعــت خودروســازی هــم نســبت به
پارســال مثبت باشــد .دولــت میتواند

خانه سازی ،مسکن و بخش ساختمان
را با سیاســتهای مالی و پولــی از رکود
خــارج کند .این کار بــرای دولت ممکن
اســت .دولــت حتی اگــر بخواهــد برای
امسال برنامه ساخت  200هزار مسکن
 80متری یعنی  16میلیون متر داشــته
باشــد کــه معــادل  20درصــد عملکرد
سال  96در کل کشور است ،یک تحرک
جدی در بخش مسکن وارد خواهد شد.
ëëایــران هنــوز هــم باثباتترین کشــور
منطقهخاورمیانهاست
او در پایــان گفــت :ایــران هنــوز هــم
باثباتتریــن کشــور منطقــه خاورمیانه
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه از نظر
امنیــت ،شــرایط ما از اغلب کشــورهای
منطقه بهتر اســت .بعــد از ترکیه ایران
آزادترین کشــور خاورمیانه اســت .همه
اینهــا بــه مــا ایــن نویــد را میدهــد کــه
دولــت و مجموعــه نظــام را بــه اتخــاذ
تصمیمهــای منســجم و رادیــکال
مناســب وضعیت کشــور دعوت کنیم.
من بــه رادیکالیســم اعتقادی نــدارم و
تندرو نیستم اما میگویم وقتی شرایط
کشــور رادیــکال اســت بایــد متناســب
بــا آن تصمیمهــای رادیــکال بگیریــم
و جراحیهــای عمیــق کنیــم .همــه
جراحیهایی که من پیشــنهاد میکنم
در جهــت پیشــرفت اقتصــاد ایــران
اســت .یعنــی در پایــان تحریمهــا کــه
باالخــره تا یک ســال آینده باید تکلیف
آن روشــن شــود ما جلو برویــم نه آنکه
دوبــاره بخواهیــم از صفر شــروع کنیم.
پیشــنهادهای من متضمن برگرداندن
کشــور به حالت ارتجاعی سابق نیست.
ایــن یک دروغ بزرگ ،آگاهانه و رذیالنه
اســت که گفته میشــود ما میخواهیم
کشور را به دهه  60برگردانیم.

