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جزئیات آزادسازی قیمت خودروها

رئیس شـــورای رقابت با بیان اینکه اجازه شـــکلگیری
اخبار
حاشـــیه قیمت برای خودروهایی که در داخل تولید یا
مونتاژ میشوند را نمیدهیم ،گفت :خودروهایی اجازه
آزادسازی قیمت دارند که رقبای قیمتی داشته باشند.
توگو بـــا مهر در خصوص حاشـــیه
رضـــا شـــیوا در گف 
قیمتی برخی خودروها در بازار گفت :برای نظارت بر بازار آن دسته از خودروهای
وارداتی که حاشیه قیمتی در بازار آنها وجود دارد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
باید دخالت کرده و شرایطی را قرار دهد که تعداد واردکنندگان به اندازهای باشد
که انحصار ایجاد نشود .رئیس شورای رقابت افزود :بر این اساس شورای رقابت در
نظارت بر بازار این دسته از خودروها هنوز وارد نشده است؛ ولی آنهایی که داخل
کشور به نوعی مونتاژ و تولید میشوند تحت نظارت شورای رقابت قرار دارند.
ëëتولیدپژو۴۰۵وپرایدتاپایانامسالمتوقفمیشود
بهروز ریاحی مشاور عالی وزیر صنعت با اشاره به مشکالت کیفی دو خودرو پراید و
پژو  ۴۰۵گفت :تا پایان سال  ،۹۵این خودروها از خط تولید خارج میشوند.

جوانترین هواپیمای ایرباس در مسیر کیش

وزارت جهاد :واردات پرتقال و نارنگی به تولید داخلی صدمه نمی زند

نامه وزیر جهاد کشـــاورزی به وزیر صنعت ،معدن و تجارت این شـــائبه را ایجاد
کرد که واردات میوه به کشـــور آزاد شده است و دیگر هیچ منعی وجود ندارد ،اما
همـــان نامه گویای آن بود که به ازای صادرات و کنترل بازار اجازه واردات پرتقال
و نارنگی به کشـــور داده شده اســـت .در این نامه آمده بود به کسانی که سه کیلو
پرتقال یا نارنگی صادر کنند ،از  ۱۵اردیبهشت تا  ۱۵شهریور ماه سال آینده اجازه
واردات یک کیلوپرتقال یا نارنگی داده میشـــود .این اقدام از ســـوی فعاالن بازار
مورد حمایت قرار گرفت ولی برخیها معتقدند با مجوز واردات  ،تولیدکنندگان
داخلی صدمه میبینند .محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی در
توضیح این نامه خبرساز گفت :سیاست صادرات پرتقال و نارنگی در ازای واردات
برای حمایت ازتولید است ،لذا بعد از اتمام زمان تعیین شده برای واردات این
محصوالت ،به هیچ کس اجازه واردات داده نخواهد شد .وی با بیان اینکه اجرای
سیاســـت «بازار در برابر بازار» برای صادرات پرتقال و نارنگی از کشـــور میتواند
در مدیریت واردات بسیار مؤثر باشـــد ،اظهارداشت :متأسفانه دروازههای کشور
ما همواره به روی واردات غیرمجاز و قاچاق این محصوالت باز بوده اســـت .وی
با بیان اینکه اجرای سیاســـت صادرات سیب درختی در برابر واردات موز ،نتایج
بسیار مثبتی داشته و باعث افزایش صادرات این محصول از کشور شده است.
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چرا آثار بهبود شاخص های کالن اقتصادی در زندگی مردم ملموس نیست؟

نرخ ارز

عمق فقر ،مانع چشیدن طعم کاهش تورم

دالر

ســـیاوشرضایـــی/پـــس از افـــت و رکود
شـــدیدی کـــه اقتصـــاد ایـــران در فاصله
ســـالهای  1389تـــا  1392تجربـــه کـــرد،
بتدریج شـــاخصهای کالن اقتصادی رو
به بهبود گذاشـــت .نرخ رشـــد اقتصادی
کـــه در ســـال  1391به منفـــی  6/8درصد
رســـیده بود پله پله خود را به  5/4درصد
در بهار امسال رســـاند و نرخ تورمی که در
آن ســـالها به باالی  40درصد رسیده بود
اکنون تک رقمی شده است.
ازســـوی دیگـــر بواســـطه تغییـــر شـــرایط
اقتصادی درآمد گندمکاران در سالجاری
و نســـبت بـــه ســـال  1391به چهـــار برابر
افزایـــش یافتـــه که حـــدود یـــک میلیون
خانوار ایرانی را شامل میشوند .براساس
آمارهای اعالم شـــده قدرت خرید طبقه
کارگر  12تا  15درصد و مســـتمری بگیران
حدود 20درصد افزایش یافته است.
با این حـــال هنوز آنچنان کـــه باید بهبود
شـــاخصهای کالن اقتصـــاد ایـــران در
زندگی تک تک ایرانیها تغییر شـــگرفی
ایجاد نکرده است و با وجود اینکه قیمت
بســـیاری از کاالها و خدمات دراین مدت
ثبات بیشتری داشته و حتی برخی با افت
مواجه شده است ولی انتظار مردم بیش
از آن چیزی اســـت که اکنون اتفاق افتاده
است.
درمیان کارشناسان برخی معتقدند
که آثـــار بهبود اقتصـــادی را به روشـــنی
میتـــوان در زندگـــی و رفـــاه مـــردم نیز
مشاهده کرد ،شـــرایط اقتصادی کشور و
خانوارها در ســـه و نیم ســـال اخیر بهبود
یافته اســـت و با سالهای قبل از آن قابل
قیاس نیســـت و تنها با مراجعه به آمار و
قیمتها در دوره قبل قابل اثبات است،
البتـــه بر.ای رســـیدن به شـــرایط ایده آل
همچنـــان باید کارکـــرد .ولـــی در مقابل
عـــدهای از کارشناســـان میگوینـــد هنوز
انتظارات مردم برآورده نشـــده است و تا

رسیدن به شرایط مناسب اقتصادی راه
درازی درپیش است .مسئوالن دولتی نیز
در اظهارات خود تأکید دارند که شـــرایط
اقتصادی و معیشتی مردم باید بیش از
آنچه هســـت ،بهبود یابد .حال باید دید
که چرا رفاه و معیشت خانوارهای ایرانی
همپای شـــاخصهای کالنی مانند نرخ
رشد اقتصادی و تورم بهبود قابل توجهی
نداشته است؟ دراین زمینه پژوهشگران
اقتصاد فقر و توسعه ،شاه کلید گره زدن
رشـــد اقتصادی با معیشـــت خانوارها را
رشـــد اشـــتغال و درآمد آنها میدانند و
معتقدند که تازمانی که این دو شاخص
بهبود نیابد خانوارها آنچنان که باید آثار
بهبوداقتصادرااحساسنمیکنند.
ëëتفاوتمیاناحساسوواقعیت
امـــراهلل امینـــی اقتصـــاددان و اســـتاد
دانشـــگاه عالمه طباطبایی دراین باره در
توگو با «ایـــران» اعتقاد دارد که اینکه
گف 
نرخ تـــورم کاهش قابل توجهی داشـــته،
قابل انکار نیست ،ولی موضوع این است
که دربرخی از کاالها شیب افزایش قیمتی
کندتر شده ولی در برخی کاالها این شیب
همچنان تند است.به گفته وی با وجودی
کـــه نرخ تـــورم از حـــدود  45درصد به زیر
 10درصد رســـیده ولی نوســـان قیمتی در
برخـــی از کاالهای ضـــروری وجـــود دارد.
برای مثال قیمت بسیاری از کاالها کاهش
یافتهیاثابتماندهاماگوشتقرمزنوسان
بیشتریدارد.
این کارشـــناس اقتصـــادی افـــزود :عالوه
براین قیمت مســـکن بخصـــوص اجاره
بهای آن دراین ســـالها کاهش نداشـــته
اســـت و این موضوع به دلیل وزن باالیی
اســـت که در ســـبد هزینه خانوارهـــا دارد.
امینـــی در ادامه با اشـــاره به اینکه تورم به
دو نـــوع انتظاری و واقعی تقســـیمبندی
میشـــود ،گفت :در تورم انتظاری برخی
افراد براســـاس محاســـبات خـــود انتظار
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توگوبا«ایران»:مردمدوشاخصرشداشتغالودرآمدرامالکقرارمی دهند/کاهشتورمبهمعنیکاهششتابقیمت هاستنهارزانیکاالها
اقتصاددانان فقروتوسعه درگف 
افزایش قیمتها و تورم را درآینده دارند
و برهمیـــن اســـاس نیـــز تصمیمگیـــری
میکنند .درحالی که واقعیت اقتصاد چیز
دیگری اســـت.این اقتصاددان تأکید کرد:
همچنین در تورم احساســـی کـــه با تورم
واقعی تفاوت دارد ،مردم احســـاس خود
از تـــورم را مـــاک قرار میدهنـــد .درواقع
آنها انتظار دارند که قیمت برخی از کاالها
بیش از این کاهش داشته باشد و اختالف
نظر از همین جا آغاز میشود.
این اســـتاد دانشـــگاه تصریح کرد :دولت
بـــرای اینکـــه رونـــد بهبود شـــاخصهای
اقتصـــادی تـــداوم داشـــته باشـــد تمـــام
تمهیدات مورد نیاز را اندیشـــیده است و
درایـــن زمینه از چاپ پول بدون پشـــتوانه
خـــودداری کـــرده اســـت .درواقـــع یکی از
بزرگترین افتخارات دولت این اســـت که
برای رفع کسری بودجه خود به استقراض
از بانک مرکزی متوسل نشده است.
 ëëبهبودحاصلشـــده،اماعمقفقرزیاد
است
اما سپیده کاوه کارشناس اقتصادی که در
زمینه فقر نیز پژوهشهای بسیاری داشته
از دید فقر به این موضوع نگاه میکند .وی
توگو با «ایران» گفت :عمق فقر به
در گف 
وجود آمده در جامعه بیش از آن است که
با بهبودهای حاصل شده از بین برود .به
هرحال تمـــام آمارهای داخلی و خارجی
از بهبود شاخصهای اقتصادی حکایت
دارد کـــه نمیتوان آنها را انکار کرد ولی در
مقایسه با عمق فقر این بهبودها قادر به از
بین بردن تمام آن نیست.
ایـــن کارشـــناس اقتصـــادی همچنین به
ناآشـــنایی مردم با مفهوم تورم اشـــاره و
افـــزود :متأســـفانه اطالعرســـانی کاملی
درخصـــوص مفهـــوم واقعـــی تـــورم در
جامعـــه انجام نشـــده اســـت و به همین
دلیل برخـــی کاهش تورم را با ارزانی برابر
میداننـــد .درحالـــی که کاهش تـــورم به
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جوانترین هواپیمای کشور برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران،به
شرکت هواپیمایی کیش ایر پیوسـ ــت .به گزارش روابط عمومی و امور
بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش ،توسعه ناوگان هواپیمایی کیش
بـ ــا خرید هواپیماهـ ــای جدید یکی از موضوعاتی اسـ ــت که مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش از بدو ورود به این جزیره پیگیری کرده است و
در پی تالشهای مستمر سازمان منطقه آزاد کیش  26اسفند  94و دوم
فروردین 95دو فروند ایرباس 320وارد جزیره کیش شد .با خرید اولین
فروند هواپیمای ایرباس  321که درپایان سـ ــال  2006تولید شده است،
شرکت کیش ایر به جوانترین هواپیمای کشور مجهز شد .این هواپیما
با ظرفیت  170مسافر اولین پرواز خود را در مسیر مشهد مقدس انجام
داد و قرار است به مدت دو هفته در مسیرهای داخلی تردد کند و سپس
از سـ ــه فرودگا ه کیش ،مشهد و امام خمینی(ره) در مسیرهای خارجی
پرواز کند.

اقتصادی

iran-newspaper

1305

اونس طال

نفت برنت (بشکه(

معنـــای کاهـــش شـــتاب افزایش قیمت
هاســـت که در گذشته بســـیار بیشتر بوده
اســـت.کاوه درادامه تأکید کرد :هرچند در
ســـالهای اخیر اقتصاد ایران در بسیاری
از شـــاخصهای اقتصـــادی بهبـــود قابل
توجهی داشـــته اســـت ،ولی در شـــاخص
اشتغالزایی موفقیت زیادی حاصل نشده
است و این درحالی اســـت که همه آحاد
جامعهمنتظربهبوداینشاخصهستند.
بـــه گفته وی نرخ رشـــد اقتصـــادی نیز به
دلیل اینکه در برخی از صنایع بزرگ اتفاق
افتاده است تأثیر چندانی در اشتغالزایی
جدید نداشـــته اســـت و به همیـــن دلیل
مـــردم آن را احســـاس نمیکنند.ایـــن
کارشناساقتصادیاضافهکرد:بهمحض
اینکه شاخص اشـــتغال بهبود یابد تمام
مردم آن را لمس میکنند .مردم بیشـــتر
«حال محور» هســـتند و چندان به آینده
توجه ندارند و هر آنچـــه اکنون رخ دهد را
میپذیرند.
ëëاشتغال؛شاهکلیدرشداقتصادی
داود ســـوری اقتصـــاددان و عضـــو هیأت
علمی مؤسسه عالی بانکداری نیز برروی
شاخص اشـــتغال تأکید ویژهای دارد .وی
توگـــو با «ایران» معتقد اســـت که
در گف 
نرخ رشـــد اقتصـــادی وقتـــی میتواند به
خانوارها کمک کند که به اشـــتغال منجر

شود .این رشد یا از راه اشتغال یا افزایش
درآمد در زندگی مـــردم تأثیر میگذارد.
بنابراین یا باید دستمزدها افزایش یابد یا
نرخ اشتغال باال برود.
وی توضیـــح داد :عمـــده نـــرخ رشـــد
اقتصادی به وجـــود آمده در بخشهایی
به دســـت آمـــد که یا نیـــاز به نیـــروی کار
چندانی نداشـــتند یا از طریـــق نیروهای
موجـــود و بیـــکاری پنهـــان نیازهای خود
را تأمیـــن کردنـــد و به همیـــن دلیل این
رشد در اشـــتغالزایی سایر بخشها تأثیر
زیادی نداشـــت.این پژوهشـــگر اقتصاد
فقردربـــاره تأثیـــر کاهش نرخ تـــورم نیز
اظهارکـــرد :کاهش نرخ تـــورم در زندگی
مردم تأثیرگذار بوده است ولی با این حال
زمانی این تأثیر افزایش مییابد که درآمد
خانوارها نیز باال برود.
به گفته وی درمجموع نسبت به گذشته
شرایط اقتصادی کشور بهبود یافته است
ولی برای اینکه بهبودهای حاصل شـــده
در زندگـــی مردم نیز تأثیر عینی داشـــته
باشد باید این رشد ادامه یابد تا با افزایش
اشتغالزایی و رشد درآمد خانوارها رفاه و
معیشت مردم بهتر شود .سوری درپایان
تأکید کرد :شاه کلید رشد اقتصادی و رفاه
خانوارها بحث اشـــتغال است که دولت
باید توجه ویژهای به آن داشته باشد.
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نفت ) wtiبشکه(

برابری ارزها
یورو به دالر

دالر به لیر ترکیه
دالر به درهم

1/1145
3/1579

3/6726

شاخص بورس
عنوان شاخص

مقدار

تغيير

كل

۷۹۱۳۷.۵

۱۱۶

 ۳۰شركت بزرگ

۳۲۱۲.۴

۵.۷

آزاد شناور

۸۸۰۶۶.۳

۱۸۸.۸

بازار اول

۵۵۶۷۱.۶

بازار دوم

۱۷۱۳۰۵.۲

۳۴۳.۸

صنعت

۶۶۲۴۱.۵

۱۱۷.۴

۶۵.۳

شاخص بورسهای جهانی
داو جونز (امریکا)

17888

فوتسی (انگلیس)

6693

هنگکنگ

22642

نیکی (ژاپن)

داکس(آلمان)

16905
10259

