صعود  ۲۰هزار پلهای بورس

سهشنبه  ۲آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 335۷

شاخص کل بازار بورس با  ۲۰هزار و  ۱۹۲واحد افزایش در جایگاه یکمیلیون و  ۴۰۷هزار واحدی قرار گرفت .در
معامالت دیروز بیش از  ۶میلیارد و  ۱۱۰میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۴۴هزار و  ۱۹۰میلیارد ریال
دادوستد شد .همچنین شاخص کل (هموزن) با  ۳هزار و  ۶۱۲واحد افزایش به  ۳۸۶هزار و  ۹۳۸واحد رسید.

اقتصادی

اخبار

رونمایی از نقشه اقتصادی دولت سیزدهم؛ رشد اقتصادی با مهار تورم و رونق تولید

برنامه رشد تا ۱۴۰۴

گروه اقتصادی :دولت سیزدهم در حالی زمام مدیریت کشور
را به دست گرفت که اقتصاد ایران یکی از بدترین دورانهای
خود را س��پری میکرد؛ تورم افسارگس��یخته ،تداوم رش��د
اقتصادی صفر درصدی طی چندین س��ال ،افزایش ضریب
جینی و اختالف طبقاتی بیس��ابقه از مش��خصههای اصلی
اقتصاد کش��ورمان در دهه  90بود .برای گذار از این بحران
س��ید ابراهیم رئیسی و دولتش احتیاج به برنامهای مدون و
فراگیر داشتند و بدون برنامهریزی دقیق مسلما به هیچ سر
منزل مقصودی نخواهند رسید .حاال پس از گذشت چند ماه از
تشکیل کابینه ،دولت سیزدهم اقدام به تدوین نقشه اقتصادی
کرده است؛ برنامهای که تاکید ویژهای بر رشد اقتصادی با مهار
تورم و رونق تولید دارد .به گزارش «وطنامروز» ،نقش��ه راه
رشد غیرتورمی دولت در نهایت تدوین شد که بر این اساس
دولت در  3سر فصل به ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی،
راهکارهای مهار پایدار تورم و رونق تولید پرداخته است .در این
برنامه سیاستهای حوزه پولی ،مالی ،کنترل نقدینگی ،اصالح
بودجه ،تشویق تولید و اجرا و تکمیل پروژههای زیربنایی مورد
توجه قرار گرفته است.
■■رشد خالص سرمایه ،الزام جهش رشد اقتصادی

میزان رشد خالص سرمایه طي  ۲سال گذشته در روندي
نااميدكننده در پايينترين نقطه يك دهه گذشته قرار گرفته
است؛ اتفاقي كه نشان ميدهد در اين دهه ،صاحبان سرمايه
بوكارها ترجي��ح دادهاند همزمان ب��ا تحوالت ريز و
و كس�� 
درش��ت اقتصادي ،پول خود را در جاي ديگري غير از توليد
س��رمايهگذاري كنند .کشور تا اواسط دهه  ۸۰عادت به نرخ
رشد خالص سرمایه باالیی داشت اما تقریبا از اوایل دهه ۹۰
نرخ رشد کاهش یافته است .برای کشوری که همزمان از نرخ
باالی بیکاری رنج میبرد و نیاز جدی به رشد دارد ،اینکه نرخ
سرانه تولید ناخالص داخلی از سال  ۹۰تا امروز (معادل دالری)
با  ۲۰درصد کاهش مواجه شده ،خطرناک است.
کش��وری که دچار تشکیل س��رمایه ثابت تولید ناخالص
داخلی منفی ش��ده ،اثر فوری روی نرخ رشد تولید ناخالص
داخلیاش دارد .در واقع باید به فوریت با استفاده از ابزارهای
مختلف راهی برای تش��کیل س��رمایه ثاب��ت تولید ناخالص
داخلی داش��ته باشیم و یکی از مهمترین اقدامات این است
که باید مسیری برای هدایت اعتبارات طراحی کنیم یا اینکه
بستانکاری افراد از بانکها را به نحوی جابهجا کنیم که نقشی
در تشکیل سرمایه ثابت تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
برای این کار دولت باید از رویکرد هدایتگرایانه فراتر رود و
یک تصویر کالن از مفهوم توسعه و ورود به آن ترسیم کند،
به گونهای که این تش��کیل سرمایه ثابت به عنوان بخشی از
آن عمل کند.

آمارها و گزارش بانک مرکزی ،تورم مصرفکننده  60درصد
و تورم تولیدکننده  80درصد اس��ت و نقدینگی کش��ور از
 4000هزار میلیارد تومان عبور کرده که همگی این آمارها
نش��ان از وضعیت نامطلوب اقتصادی از منظر سیاستهای
کنترل تورم دارد ،به نحوی که ایران ششمین کشور با تورم
باال در دنیاس��ت و امکان بروز تورمهای بیش��تر را نمیتوان
دور از انتظار دانست.
به منظ��ور کنترل وضعیت تورم اقتص��اد ایران ضروری
اس��ت برنامهای جامع و هماهنگ همراه با مطالبه اجتماعی
و نخبگانی تدوین ش��ود .الزامات در این برنامه باید از لحاظ
سازگاری و انس��جام طرحهای اقتصادی و پیامدهای سطح
کالن رعایت ش��ود .ب��ه منظور کنترل تورم پای��دار باید در
کوتاهمدت به صورت مس��تمر فش��ار را بر تراز ارزی کاهش

وزیر راه :قیمت بلیت هواپیما
ب ه طور میانگین  ۱۵درصد ارزان شد

■■رونق تولید

داد و نوس��انات ارزی را مه��ار کرد .همچنین با اس��تفاده از
روشهای گوناگون سعی در مدیریت افکار عمومی در جهت
کاهش انتظارات تورمی داش��ت .در بلندمدت نیز دولت باید
با برقراری انضباط در خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه،
تورم را در اقتصاد کاهش دهد.
به منظور کاهش فش��ار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارز
دولت باید با استفاده از دیپلماسی فعال ،جهت وصول منابع
بلوکه شده تالش کند.
انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه ،ارتقای سازوکارهای
پیش��گیری از قاچاق ارز توسط  ،FIUتهاتر نفت ،حذف ارز
ترجیحی ،اجرای پیمانسپاری ارزی و ایجاد بازارهای آتی از
جمله اقداماتی اس��ت که در ادامه کاهش فشار بر تراز ارزی
باید در دستور کار قرار گیرند.

در بخش رونق تولید دولت بر  ۶محور اصلی تاکید کرده
است که در ادامه میآید.
رفع موانع ورود به کسب و کار :ثبت محوری حداقل  30درصد
از مجوزها ،حذف محدودیتهای مقداری در مجوزهای شغلی،
شفافیت پیشنیازهای کسب مجوز در سامانه  G4Bو اجرای
قاعده صدور خودکار مجوز در صورت عدم پاس��خگویی نهاد
مجوزدهنده در مهلت مشخص
افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد :استفاده از سازوکار بورس
کاال برای تعیین قیمت و ارتقای ش��فافیت ،پیشبینیپذیر
ک��ردن قیمت کاالها و خدمات دولت��ی (مثل نرخ خوراک،
سوخت ،برق) ،پوشش ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه (با
ایج��اد بازار معامالت آتی) ،ثبات مقررات و رویههاي اجرايي
(مثل تعرفهها و ممنوعیتهای صادراتی)
کاه�ش جذابیت فعالیته�ای رقیب تولی�د :افزایش هزینه
فعالیتهای غیرمولد و س��وداگری از طری��ق وضع مالیات بر
فعالیتهای غیرمولد و سوداگران و اخذ مالیات بر مجموع درآمد
کاهش اصطکاکهای تولید :ارتقای حراست از حقوق مالکیت
(با اعتبارزدایی از اسناد عادی) ،بهبود ضمانت اجرای قرارداد
(مث��ل اجرای کام��ل قانون چک) ،اص�لاح فرآیندهای اخذ
مالیات و حق بيمه
تقویت تأمین مالی تولید و زنجیرههای آن :توسعه استفاده از
روشهای فکتورینگ و اوراق کام ،توسعه نظام اعتبارسنجی و
رتبهبندی ،تسهيل نظام توثیق از طریق توسعه دامنه وثایق
بانکی و تشکیل سامانه ثبت وثایق
بازارس�ازی و اصالح شبکه توزیع داخلی و خارجی :تقویت
جایگاه تأمینکنندگان خرد کاال در کشور ،استفاده از ظرفیت
فضای مجازی و اس��تارتاپها برای توزیع کاال ،اس��تفاده از
ظرفی��ت ایرانیان خارج از کش��ور برای بازارس��ازی کاالها و
خدمات ایرانی و بازنگری در الگوی تقسیم کار دستگاههاي
بخشي در امر نظارت و بازرسي با هدف تخصصي کردن امور
نظارت در دستگاههای متولی

■■الزام توجه به رشد غیرتورمی

یکی از چالشهایی که اقتصاد کشور با آن روبهرو است،
تور م افسارگسیخته و  ۲رقمی در سالهای اخیر است .طبق
طبق تازهترین گزارش مرکز آمار ،تورم نقطه به نقطه با افت  3/5درصدی به  35/7درصد رسیده است

ادامه خط ترمز تورم

ن  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  44/4درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ،یک درصد کاهش یافت
نرخ تورم ساالنه آبا 
الس��تیک خودرو) ،گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک)
و گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران)
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.

گروه اقتصادی :روز گذش��ته گزارش
تورم
مرک��ز آمار ایران از ش��اخص قیمت
مصرفکننده منتشر شد که بر اساس این گزارش نرخ تورم
ن با یک درصد کاهش ب��ه  44/4درصد و تورم
در پای��ان آبا 
نقط��ه به نقطه با افت  3/5درصدی به  35/7درصد رس��ید.
ن  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به 44/4
نرخ تورم ساالنه آبا 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ،یک واحد
درصد کاهش نشان میدهد .با مشاهده نمودار تورم ساالنه
در دولت سیزدهم متوجه این نکته میشویم که نسخههای
دولت به منظور کشیدن ترمز تورم جواب داده است و نتایج
عدم استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه
را شاهد هستیم.

■■درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل
کشور در ماه جاری

ن  ١٤٠٠برای
دامن��ه تغییرات نرخ تورم س��االنه در آب��ا 
دهکهای مختلف هزینهای از  44درصد برای دهک هشتم
تا  47/2درصد برای دهک دوم است.
■■ترجیحیبگیران هنوز در صدر افزایش قیمت

■■کاهش نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد ش��اخص
قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل است .نرخ تورم نقطهای
ن  ١٤٠٠به عدد  35/7درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی
در آب��ا 
خانوارهای کشور به طور میانگین  35/7درصد بیشتر از آبان
 ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان»
هزینه کردهاند.
ن  ١٤٠٠در مقایس��ه با ماه قبل
ن��رخ تورم نقط��های آبا 
3/5درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش  14/1واحد
درص��دی به  46/4درصد و گ��روه «کاالهای غیرخوراکی و
خدم��ات» با افزای��ش  0/7واحد درصدی ب��ه  30/2درصد
رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  35/3درصد است که نسبت به ماه قبل  3/1درصد
کاهش داش��ته اس��ت .همچنین این نرخ برای خانوارهای
روستایی  37/4درصد بوده که نسبت به ماه قبل  6/5واحد
درصد کاهش داشته است.

■■کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظ��ور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد ش��اخص
قیمت ،نسبت به ماه قبل است .نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠
به 2/5درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل،
 1/2درصد کاهش داش��ته است .تورم ماهانه برای گروههای
عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات» و «کاالهای
غیرخوراک��ی و خدمات» به ترتیب  3/1درصد و  2/1درصد
بوده اس��ت .این در حالی اس��ت که نرخ تورم ماهانه برای
خانوارهای شهری  2/4درصد است که نسبت به ماه قبل 1/2
درصد کاهش داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای
روس��تایی  2/7درصد بوده که نسبت به ماه قبل  1/4درصد
کاهش داشته است.
■■کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم س��االنه ،درصد تغییر میانگین اعداد
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به

نرخ تورم نقطهای خانوارهای کشور
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ن  ١٤٠٠برای
دوره مشابه قبل از آن است .نرخ تورم ساالنه آبا 
خانوارهای کشور به  44/4درصد رسیده که نسبت به همین
اطالع در ماه قبل ،یک واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای ش��هری و
روس��تایی به ترتیب  43/6درصد و  48/3درصد اس��ت که
برای خانوارهای شهری  1/1درصد کاهش و برای خانوارهای
روستایی  1/3درصد کاهش داشته است.
■■تغییرات قیمتها در ماه جاری

در گ��روه عمده «خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات»
بیش��ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه
«ادویه و چاشنی» (رب گوجه فرنگی ،زعفران و سس گوجه
فرنگی) ،گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی ،فلفل دلمهای و
سیب زمینی) و گروه «انواع گوشت» (گوشت مرغ ،کالباس
و سوس��یس) اس��ت .در گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی
لونقل» (انواع خودروی س��واری و
و خدم��ات» ،گروه «حم 

۴۴.۴

۴۵.۴

۴۵.۸

۴۵.۲

بررسی گزارش تورم آبانماه مرکز آمار نشان میدهد
هنوز کاالهای مش��مول تخصیص ارز ترجیحی پیش��تاز
افزای��ش تورم هس��تند به طوری که تورم ش��یر ،پنیر و
تخمم��رغ  70/9درص��د ،روغن و چربیه��ا  47درصد و
نان و غالت  46/9درصد بوده است .طبق مستندات این
گزارش به طور کلی ردیف «خوراکی و آشامیدنیها» که
بیش��ترین هدف محل اصابت ارز ترجیحی هس��تند 47
درصد تورم داش��تهاند اما ردیفهای دیگر تورم کمتری
را تجربه کردهاند .برای مثال ردیف «مس��کن ،آب ،برق،
گاز و س��ایر خدم��ات»  25/6درصد تورم را تجربه کرده
است .نباید فراموش کنیم که دولت ظرف یک سال اخیر
بیش از  10میلیارد دالر ارز ترجیحی و یارانه پنهان برای
کنترل قیمت اقالم خوراکی پرمصرف و کاالهای اساسی
به  7م��اده اولیه دانههای روغنی ،کنجاله س��ویا ،روغن
خام ،ذرت ،جو ،گندم و دارو تخصیص داده اس��ت .قرار
بود این یارانه پنهان باعث کاهش قیمت کاالهایی مانند
مرغ ،تخممرغ ،گوش��ت قرمز و روغنهای خوراکی شود
که این مهم محقق نش��ده است .حتی میبینیم افزایش
قیمت این اقالم از دیگر کاالها بیش��تر بوده اس��ت .این
نش��ان میدهد ارز ترجیح��ی در اصلیترین هدف خود
یعنی کنترل قیمت این اقالم ناکام مانده است.

نرخ تورم ساالنه برای خانوار های کشور
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ت بلیت
رستم قاسمی دیروز درباره جزئیات کاهش قیم 
هواپیما گفت :از امروز در هر مسیر پروازی قیمتها بهطور
میانگین  ۱۵درصد کاهش مییابد و اگر ایرالینی تخفیف
را اعمال نکند ،مشمول جریمه خواهد شد و مکلف است
هزینه مازاد دریافتی از مسافر را پس دهد .وی با بیان اینکه
در دوران کرونا با شروع فاصلهگذاری اجتماعی در پروازها،
قیمت بلیت هواپیما افزایش یافت ،ادام ه داد :تالش دولت
لونقل هوایی کاهش یابد و
سیزدهم این بود که قیمت حم 
بعد از برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی هواپیمایی،
در نهایت مصوبه کاهش متوسط ۱۵درصدی بلیت هواپیما
از امروز اعمال خواهد شد.

ارزش تجارت الکترونیک کشور
به  ۵هزار و  ۶۰۷هزار میلیارد ریال رسید

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت :ارزش
تجارت الکترونیک کش��ور در نیمه نخس��ت  ۱۴۰۰به
۵هزار و  ۶۰۷هزار میلیارد ریال رس��ید .علی رهبری در
نشست خبری که دیروز به مناسبت یک سالگی رتبهبندی
کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد ،افزود :بر اساس آخرین
آمار ،ارزش مالی تجارت الکترونیکی در نیمه نخست امسال
به  ۵هزار و  ۶۰۷هزار میلیارد ریال و تعداد معامالت تجارت
الکترونیکی نیز به عدد یک میلیارد و  ۸۹۴میلیون و ۳۶
هزار و  ۴۹۶رسید .رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
اضافه کرد :همچنین تاکنون  ۱۶هزار و  ۳۸۹اینماد (نماد
الکترونیکی) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به
بوکارها اعطا شده است .وی ادامه داد :سال گذشته
کس 
موضوع رتبهبندی کس��بوکارها با یک اپراتور آغاز شد.
اکنون اگر فروشگاهی درخواست رتبهبندی داشته باشد،
تنها با چند کلیک میتواند درخواست خود را مطرح کند.

مصرف تخممرغ در کشور  ٢٠درصد
افزایش یافت

رئیس هیاتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران از
افزایش  ٢٠درصدی مصرف سرانه تخممرغ در کشور خبر
داد و گفت :کمبودی در حوزه تولید نداریم .ناصر نبیپور از
کاهش قیمت تخممرغ به زیرنرخ مصوب خبر داد و گفت:
میانگین قیمت هر کیلوگرم تخممرغ در مرغداری به ١٨
هزار تومان رسیده ،در حالی که قیمت مصوب آن کیلویی
 ١٨هزار و  ٣٠٠تومان است .وی دلیل این مسأله را واردات
تخممرغ و افزایش عرضه آن در بازار اعالم کرد .فعال بخش
خصوصی با بیان اینکه همه تشکلهای تولیدی نیز اقدام به
توزیع تخممرغ با نرخ مصوب کردهاند ،گفت :ما در حوزه
تولید تخممرغ با کمبود مواجه نیستیم ،بلکه مصرف سرانه
این کاال در کشور افزایش یافته است .نبیپور تاکید کرد :به
دلیل گرانی محصوالت پروتئینی ،مردم به مصرف تخممرغ
رو آوردهاند و به طور قطع میتوانیم بگوییم مصرف این کاال
 ٢٠درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است .وی میزان
تولید روزانه تخممرغ را در کشور بین  ٢٩٠٠تا  ٣٠٠٠تن
اعالم و اضافه کرد :میزان تولید این کاال نس��بت به سال
گذشته تغییری نداشته و آنچه اتفاق افتاده ،افزایش تقاضا
برای تخممرغ است.

چند میلیون مشترک
متحمل جریمه گازی میشوند؟

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت ۲۵ :درصد مشترکان
صنعت گاز پرمصرفند و قرار شده از این ماه جرایم سنگینی
برای آنها اعمال شود .محمد عسکری با اشاره به اجرای
طرح جریمه مشترکان پرمصرف اظهار کرد :این طرح به
منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد
و برای آن نیز دستورالعملهایی تعریف شده است .وی با
اشاره به آخرین وضعیت مصرف گاز در کشور گفت :در
حال حاضر میزان مصرف روی  ۵۳۶میلیون مترمکعب
است که به طور میانگین در آبانماه نسبت به سال گذشته
حدود  ۱۰۰میلیون مترمکعب افزایش مصرف داشتهایم.
سخنگوی شرکت ملی گاز اظهار کرد :الزم است مشترکان
با انجام اقدامهای سادهای مانند تنظیم دمای رفاه  ۱۸تا
 ۲۱درجه س��انتیگراد ،پوشیدن لباسهای گرم ،محدود
کردن فضای گرمایشی در منازل ،خاموش کردن وسایل
گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی،
ما را در بخش مصرف همراهی کنند تا بتوانیم بیدغدغه
زمستان امسال را هم پشت سر بگذاریم .به گفته عسکری،
این اقدامات میتواند تا  ۱۰درصد ذخیره انرژی را بهدنبال
داشته باشد و به ما این امکان را میدهد تا در تأمین گاز
نیروگاهها و بخش خانگی و تجاری در فصل سرد ،مشکل
خاصی نداشته باشیم.
رئیس سازمان برنامهو بودجه اعالم کرد

حرکت به سمت تورم تکرقمی
با جلوگیری از خلق پول

رئیس سازمان برنامهوبودجه تاکید کرد :دولت با کنترل
نقدینگی و جلوگیری از خلق پول به سمت تکرقمی کردن
نرخ تورم حرکت میکند.
سیدمسعود میرکاظمی در نشست هماندیشی الیحه
بودجه  ۱۴۰۱با «محمدعلی زلفیگل» وزیر و معاونان
وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حال
حاضر اثربخش��ی منابع بودجه مطلوب نیس��ت ،گفت:
دولت به جای پروژهمحوری به سمت برنامهمحوری و با
جلوگیری از خلق پول به سمت تورم تکرقمی حرکت
خواهد کرد.
معاون رئیسجمهوری اظهار داشت :نمیتوان بودجه
را بر اساس منابع غیرپایدار بست ،زیرا به شرایطی همانند
شرایط فعلی کشور منجر شده و همه از آن آسیب میبینند.
میرکاظمی ادامه داد :با وجود توس��عه دانش��گاهها و
وجود نیروهای تحصیلکرده وضعیت اثربخش��ی همین
منابع انس��انی مناسب نیست .دانشگاهها باید بتوانند در
حل مشکالت کشور موثر باشند.
وی اف��زود :در بودجه س��ال آین��ده منابع این بخش
در وزارت عل��وم تجمیع خواهد ش��د اما این وزارتخانه و
دانشگاهها باید در قبال نتیجه برنامههایی که منجر به بهبود
شاخصهای کالن این حوزه میشود ،پاسخگو باشند.

