گزارش «ایران» از قرار گرفتن دالر غیررسمی در آستانه کانال 29هزار تومان
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آلبرت بغزیان

اقتصاددان وعضو شورای
رقابت

مینا مهرنوش

حمیدحاجی عبدالوهاب
معاون وزیر
اسبق کار

محمدرضا یزدیزاده

اقتصاددان و عضو هیأت علمی
دانشگاه تهران

عضو سابق شورای راهبردی
نظام مالیاتی

محمد جلیلی

محمد صادق علی پور

رئیس سابق
دانشگاه آزاد ابهر

اقتصاددان و مدیرکل سابق
مرکز آمار

علی رهجو

عبدالمجید شیخی

تحلیلگر
مسائل اقتصادی

اقتصاددان و نویسنده کتاب
برنامه ریزی توسعه

جمشید عدالتیان

میثم پیله فروش

اقتصاددان و فارغالتحصیل کارشناس سابق مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی
اقتصاد از دانشگاه کاسل آلمان

عباس معمارنژاد
معاون وزیر
سابق اقتصاد

علی اکبر لبافی
معاون وزیر
اسبق کار

علی سعیدی

عضو سابق
شورای عالی بورس

رضا غالمی

تحلیلگر
مسائل اقتصادی

سجاد پادام

کارشناس سابق مرکز
پژوهشهای مجلس

ëëایجاد زیرساخت برای اصالحات ساختاری

جمشید عدالتیان  /اقتصاددان و فارغالتحصیل اقتصاد از دانشگاه کاسل آلمان

دولت ســیزدهم در این  12ماه ،اصالحات ســاختاری و بنیادی بســیاری
از جملــه اصــاح ارز ترجیحــی ،شفافســازی یارانهها ،ثبات نســبی در
اقتصــاد ،کنتــرل نقدینگــی و...انجــام داد و پیامدهــای مثبتــش را در
سالهای آینده خواهید دید.
ëëچند سال دیگر نتیجه تصمیمات اقتصادی نمایان میشود
علیاکبر لبافی  /معاون وزیر اسبق کار

اقدامات دولت سیزدهم در حوزههای پولی،مالی،مالیاتی و یارانهای در
یک سال اخیر بسیار مشهود است .البته گرانیها همچنان به قوت خود
باقی است اما نکته مهم این است که روند افزایشی قیمت ،محصول این
دولت نیست .دولت ســیزدهم اصالحات بنیادین خوبی انجام داده که
نتیجهاش چند سال دیگر مشخص میشود.
ëëسیاستگذاری بودجه ،یکی از اقدامات مناسب دولت سیزدهم

عباسعلی ابونوری /اقتصاددان،دکترای اقتصاد از دانشگاه هند و رئیس سابق
دانشکده اقتصاد تهران مرکز

یکــی از مــواردی کــه میتوان در خصــوص نحوه عملکــرد اقتصادی
دولت سیزدهم در یک سال ابتدایی حضورش مورد بررسی قرار داد
و آن را محک زد بودجهریزی و سیاســتهای مربوط به آن اســت که
در آن اقدامات خوبی صورت گرفته اســت .دیگر مثل گذشــته هر روز
نوسان نداریم و دولت توانسته نوسانات را مدیریت کند.

کارشناسان اقتصادی در گفتوگو
با «ایران» عملکرد اقتصادی دولت
را بررسی کردند

30

اقدام

شاخص
اقتصادی دولت
از زبان

30
اقتصاددان
حدیث حدادی
خبرنگار

با وجود این که یک ســال دوره زمانی مناسبی برای بررسی
عملکــرد یــک دولــت نیســت ،اما بــه هــر روی میتــوان از
اقداماتوبرنامههایدولتدرابتدایراه،آیندهراپیشبینی
کرد؛ این درحالی است که درهمین یک سال اخیر و باوجود
تمام مشکالتی که ازسالهای قبل برجای مانده بود ،دولت
ســیزدهم توانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.
موضوعــی که  30اقتصــاددان و کارشــناس اقتصادی برآن
صحــه میگذارند و به کارنامه دولت آیتاهلل ســیدابراهیم
رئیســی نمره قبولی میدهنــد .به اعتقاد این کارشناســان،
عملکرد موفق دولت ســیزدهم در سال نخست را میتوان
در طیف وســیعی از شــاخصها و اقدامات بررســی کرد که
اصالحسیاستارزترجیحی،ارتباطقویباهمسایگان،مهار
نرخ رشــد نقدینگــی و پایه پولی ،ارتقای شــفافیت و مبارزه
با فســاد و ...نمونههایی از آن اســت .کارشناســان اقتصادی
معقتدنــد دولــت رئیســی کشــور را در شــرایط مینگذاری
شــده و بــا انبوهــی از بدهیها تحویــل گرفت،امــا در  12ماه
اخیــر اقدامات قابــل توجهــی انجــام داد .در ادامه نظر30
اقتصاددان و کارشناس اقتصادی درباره عملکرد یک ساله
دولتسیزدهمرامیخوانید:

ëëکنترل نقدینگی ،یکی از اقدامات  365روزه دولت

سجاد پادام /کارشناس سابق مرکز پژوهشهای مجلس

مدیریــت و کنتــرل نقدینگی یکی از مهمتریــن اقداماتی

روز از دست دادن کانالها
در بازار ارز و طال
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مدیرعامل توانیر در مقالهای اختصاصی برای «ایران»
از دالیل توقف قطعیهای مکرر برق بعد از  2سال میگوید

غالمرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام

محمود دودانگه

رئیس سابق مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی

مهدي حنطه

اقتصاددان و عضو
هیأت علمی دانشگاه

عباسعلی ابونوری

بهاءالدین حسینی هاشمی

اقتصاددان ورئیس سابق
دانشکده اقتصاد تهران مرکز

مدیرعامل سابق
بانک صادرات

محمدجواد نظرزاده

مهدیه ضیائیان

مدرس اقتصاد
دانشگاه عالمه

محمد کهندل

دبیر کمیته کارآمدی برنامه و
بودجه در مجلس شورای اسالمی

عطا بهرامی

اقتصاددان و عضو
هیأت علمی دانشگاه

تحلیلگر مسائل اقتصادی و
فعال اقتصادی

اقتصاددان و استاد اقتصاد
دانشگاه

حمید حاج اسماعیلی
فعال کارگری

حمیدرضا مقصودی

امیر علی سیف الدین

ساسان شاه ویسی

مهدی موحدی بیک نظر

حسین رضوی پور

کارشناس اقتصادی و عضو
هیأت علمی دانشگاه

اقتصاددان و تحلیلگر
مسائل اقتصادی

عضو هیأت علمی دانشگاه و
مدیر اندیشکده اقتصادی قصد

اقتصاددان و عضو هیأت علمی
دانشگاه شاهد

اســت که دولت ســیزدهم آن را انجام داده اســت .همچنین دولت
فعلــی تــاش کــرده اقتصــاد داخلــی مثل قبــل دســتخوش نتیجه
سیاست خارجی نشود .تالش شده اقتصاد داخلی ایران با سیاست
خارجــی گــره نخــورد کــه نتایج این اقــدام حداقل ســه ســال آینده
نمایان میشود.
ëëدولتسیزدهمبرایثباتاقتصادیتالشمیکند
حمید حاجاسماعیلی /فعال کارگری

معموالً نتایج برنامههای اقتصادی دولتها را در بلندمدت میتوان مشاهده
کرد .میتوانیم ثمره گامهایی را که در یک سال اخیر در بخش اقتصاد برداشته
شده در یک سال آینده مشاهده کنیم.
 ëëحذف ارز  ،4200گامی مهم که دولت سیزدهم برداشت
محمدصادق علیپور /اقتصاددان و مدیرکل سابق مرکز آمار

اصالح ارز ترجیحی یکی از اقدامات مهمی بود که دولت فعلی با شهامت
انجــام داد ،زیــرا چنین اقدامی نیاز ضروری اقتصاد کشــور مــا بود .افزایش
قیمتــی کــه در حال حاضر و پس از حــذف ارز  4200تومانی ایجاد شــده به
علــت تورم ذهنی افراد جامعه اســت که بر قیمت کاالهــا و خدمات تأثیر
داشته و آنها را دستخوش افزایش کرده است .اثرات این تورم ذهنی نیز در
 3تا  4سال آینده از بین خواهد رفت.
ëëادامه در صفحه 13

 90روز گرم بدون خاموشی

صنعت برق با اقدام در  4محور تولید و تأمین ،آمادگی شبکه سراسری ،مدیریت تقاضا
و مصرف و برنامهریزی و هماهنگی توانست خاموشیها را مدیریت کند
گــروه اقتصادی /آرش کردی ،مدیرعامل شــرکت تولید،
انتقــال و توزیــع نیروی بــرق ایران(توانیر) در یادداشــتی
اختصاصی برای «ایران» از علت توقف خاموشیها بعد
از 2سال و نحوه مدیریت آن میگوید« :امسال حتی یک
کیلووات ســاعت هم محدودیت بــرای بخش خانگی به
دلیــل کمبود برق اعمال نشــد و برنامههای مدیریت بار
صنایــع و بخــش کشــاورزی نیز به گونهای تدوین شــد که
ثبــات و تنظیم محصوالت در بازار دچار چالش نشــود».

این مقدمه ،شاهبیت و نتیجه همه برنامههای یک ساله
تدوین شــده بــرای تأمین برق تابســتان امســال و گذر از
پیــک برق اســت که بــا دقت و وســواس بســیار ،از همان
ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تدوین و در جلسات
هفتگی که با حضور مستمر وزیر نیرو با شرکتهای برق
بــه صــورت حضــوری و ویدیوکنفرانســی برگزار میشــد،
پیگیری و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد.
صفحه  14را بخوانید

«ایران» از درآمد  120روز نخست امسال کشور در حوزه کشاورزی گزارش میدهد

ارزآوری  1/4میلیارد دالری
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی

«ایران» از روند معامالت سهام
گزارش میدهد

9

«ایران» از جزئیات طرح جدید دولت سیزدهم
در حوزه تجارت خارجی گزارش میدهد

خودروییها عصاکش
شاخص روز یکشنبه

روز یکشنبه شاخصهای بازار بخشی از رشد خود را که روز شنبه
بــه دســت آورده بودنــد ،پس دادنــد .در این روز ،شــاخص کل
بورس با کاهش 3هزار و 447واحدی ،در محدوده یک میلیون
و 460هزارواحدباقیماندوشاخصکلفرابورسنیزباکاهش
 59واحدی ،ارتفاع 19هزارو 205واحدی را به ثبت رساند.
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استقبال تجار از واردات
کاال با رمز ارز

 20مرداد؛ اولین ســفارش واردات رسمی به ارزش  ۱۰میلیون
دالر کاال در قالب رمزارز ،ثبت شد و از اینرو هر کسی که رمزارز
رسمی استخراج شده دارد ،میتواند از پایان شهریور اقدام به
واردات کند .این تصمیم جدید دولت سیزدهم مورد استقبال
گسترده تجار و فعاالن اقتصادی قرار گرفته است...
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به این  6دلیل باید از روسیه گاز وارد کنیم

موضوع واردات گاز روســیه و ترانزیت یا سوآپ آن ،این روزها بار دیگر به سرتیتر اخبار رسانهها بازگشته است ،اما چرا
ایران بهدنبال تجارت گاز با روســیه است؟ وزارت نفت  6دلیل برای این مسأله عنوان میکند
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«ایران» از مزیتهای دریایی کریدور شمال -جنوب ایران برای ترانزیت کاال گزارش میدهد

کاهش زمان ترانزیت کاالهای روسی و هندی
از مسیر ایران به یک سوم

حمل کاال در مســیرهای دریای سیاه و کانال سوئز ،بین  ۴۵تا  ۶۰روز است اما در کریدور شمال -جنوب و از طریق
بندرعباس و بندر چابهار ،کاال از روســیه به هند و بالعکس ،تنها در مدت  ۱۴الی  ۱۵روز به مقصد میرسد
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