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به  وابســته  کارشناســان  برخــی 
خودروســازان با اعالم اینکه امســال 
بازار کشش رشــد قیمت را دارد سعی 
در ارسال این ســیگنال به متقاضیان 
خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو 
گران خواهد شد؛ در صورتی که چنین 
نیســت. آمار در حالی نشان از افزایش 
۴۰ درصدی تولید خودرو دارد که سال گذشته قیمت اغلب مدل های تولیدی و مونتاژ 
شده در کشور با افزایش مواجه بود. پس از اجرای بسته خروج از رکود و پرداخت بیش 
از ۴ هزار میلیارد تومان تســهیالت به متقاضیان انبارهای خودروسازان خالی شد. اما 
این کمک مالی دولت به خودروسازان منجر به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت هیچ 
یک از خودروهای تولید داخل نشــد. سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت 
برخی مدل های خودرو را به خودروسازان داخلی داد اما این مجوز اثر روانی بیشتری 
بر بازار آزاد خودرو گذاشت. به نحوی که برخی خودروهای داخلی بین ۸۰۰ هزار تا ۲ 

میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
در همین ارتباط رضا شیوا رئیس شورای رقابت اوایل زمستان سال گذشته با اشاره 
به اینکه شــورای رقابت فقط در مورد قیمت و بازار خودروهایی که مشــمول دستور 
العمل قیمت گذاری باشند ورود پیدا می کند، اظهار داشت: بررسی تغییرات قیمتی سایر 
خودروها از جمله وارداتی ها با شــورای رقابت نیست و در این زمینه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان و وزارت صنعت باید اقدامات الزم را انجام دهند. 
وی با بیان اینکه خودروســازان به هیچ عنوان امکان افزایش قیمت محصوالت خود 
را ندارند، افزود: باز تأکید می کنم در اردیبهشت ۹۶ شاخص های دستور العمل قیمت 
گذاری خودرو را بررســی و در نهایت قیمت های جدیــد را اعالم می کنیم، اما تا آن 
تاریخ هیچ خودروســازی اجازه افزایش قیمت خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت 
گذاری را ندارد. با این حال هنوز برخي کارشناســان معتقدند که بازار خودرو ظرفیت 
افزایش قیمت را دارد. این موضوع در حالی بیان شــده اســت که برخی کارشناسان 
وابســته به شرکت های خودروسازی با اعالم اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را 
دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو 
گران خواهد شد. این کارشناسان با وعده افزایش کیفی و ارتقاء امنیت برخی خودروها 
اقدام به جوسازی و ترغیب خریداران به خرید و در پی آن افزایش تقاضا و رشد قیمت 
دارند. این در حالی اســت که به طور معمول بازار خودرو هر ســاله با رســیدن فصل 
زمســتان کاهش تقاضا از سوی خریداران روبرو می شود که علت آن را به طور طبیعی 
می توان کاهش مســافرت در این فصل دانست. اما به تدریج به روزهای پایانی سال 
که نزدیک می شــویم انتظار رونق مجدد بازار در فروشندگان شکل گرفته و قیمتها را 
افزایش می دهند. گرچه این افزایش صف فروش و صف خرید نوروزی تاثیر فاحشی 
در قیمــت خودرو نمی گذارد.حال باید منتظر ماند و دید با صدور مجوز افزایش قیمت 
خودرو توســط شورای رقابت چه اتفاقی در بازارخودرو خواهد افتاد و آیا شورای رقابت 
پیش شــرط های الزم برای صدور اجازه گران کردن خودرو را برای خودروسازان را 
به نفع مشــتریان در نظر گرفته است یا نه! براساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سال گذشــته  ۲۱۳ هزارو۱۴۳  دستگاه مونتاژ پراید؛ ۱۴۸هزارو۶۲۲ دستگاه 
پژو ۴۰۵ ؛   ۱۶۱هزارو  ۵۹۳ دســتگاه پژو ۲۰۶؛ ۱۱۹هزارو۲۳۰  دســتگاه پژو پارس؛   
۱۰۶ هزارو۱۳۶ دستگاه تیبا x ۲۰۰ و ۱۰۲هزارو۷۰۲ دستگاه سمند  تولید شده است. 
براســاس این گزارش همچنین ۸۲ هزارو ۹۵۶دســتگاه محصوالت رنو؛ ۵۵هزار و ۸ 
دســتگاه خوروی MVM؛    ۷۶هزارو۲۰۰  دستگاه تندر ۹۰؛   ۵۵هزارو۲۱۸دستگاه 
پراید نسیم و صبا؛ ۴۱ هزارو۴۴۸ دستگاه جک و لیفان؛   ۲۸ هزارو۸ دستگاه خودروی 
دنا؛ ۳۱هزارو۱۱۵  دســتگاه برلیانس؛ ۳۶هزارو۲۴۹دستگاه )ساندرو( B۹۰ از ابتدای 
سال ۹۵تا پایان اسفندماه تولید شده است. همچنین در این مدت ۱۲هزارو۲۵۳ دستگاه 
رانا؛ ۱۳ هزارو۱۹۷  دســتگاه سراتو؛   ۱۴هزارو ۲۲۷ دستگاه پارس تندر؛ دانگ فنگ 
۱۱ هزارو ۹۱۱دســتگاه؛ ۷هزارو ۸۳۳ دستگاه تیبا X۲۰۰ دو گانه سوز؛ پراید دو گانه 
ســوز۵هزارو ۳۴۷دستگاه؛ ۲هزارو۹۵۲دستگاه مزدا ۳؛ سوزوکی به تعداد ۲ هزارو ۶۴۵ 
دستگاه؛ هم چنین ۳هزارو۶۸۷ دستگاه هایما؛ چانگان ۴ هزارو ۶۸۶دستگاه؛ یک هزارو 

۸۰ دستگاه آسا و ۲۸۸ دستگاه تیبا X۱۰۰ تولید شده است.

   
وزیرنفت با بیان اینکه واگذاری میدان فرزاد B به هند هیچ چیز عائد ایران 
نمی کند،گفت: بازار صادرات نفت و کشــورهای جایگزین هند برای فروش 
نفت وجود دارد. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تهدید 
نفتــی هند برای گرفتن پروژه میدان گازی" فــرزاد" از ایران، گفت: ایران 
کشور هند را یک مشتری خوب و کشور دوست می داند و درصدد است که 
روابط خود را در تمامی زمینه ها به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی گسترش دهد 
و از هر گامی در این جهت اســتقبال می کند. وزیر نفت با بیان اینکه ایران 
در میدان گازی "فرزاد B" انعطاف زیادی نشان داده است، افزود: کشور ما 
درباره این میدان زمان زیادی صــرف کرده و از زمانی که رئیس جمهوری 
ایران و نخست وزیر هند تعیین کرده بودند، مهلت بیشتری به طرف هندی 
داد. نامدار زنگنه با اشاره به اینکه پیشنهادات طرف هندی برای ایران قابل 
قبول نیست و از پیشنهادات طرف هندی در طول زمان هیچ چیز عائد ایران 
نمی شــود، ادامه داد:نفت و گاز برای کسب سود و درآمد تولید می شود، لذا 
انعقاد قرادادی که کسب درآمد از آن نزدیک به صفر بوده معقوالنه نیست و 
به این ترتیب ایران نمی تواند در این مورد با هندی ها به نتیجه برسد. وی با 
بیان اینکه ایران مشکلی برای فروش و صادرات نفت ندارد، یادآور شد:ایران 
از کاهش خرید نفت توســط هند خوشحال نمی شود، اما بازار صادرات نفت 
و کشورهای جایگزین برای فروش نفت وجود دارد. وزیر نفت تصریح کرد: 
اســتفاده از زبان تهدید صحیح نیست و ایران در برابر هیچ کشوری زیر بار 

تهدید نمی رود.

در حالی نوبرانه گوجه ســبز در بازار با قیمت حــدود ۱۰۰ هزار تومان به 
فروش می رود که رئیس اتحادیه میوه و تره بار معتقد اســت که تا سه چهار 
روز آینده قیمت ها پایین می آید. حســین مهاجــران، رئیس اتحادیه میوه و 
تره بار عنوان کرد که قیمت گوجه سبز ۱۰۰ هزار تومان نمی ماند و طی سه، 
چهار روز دیگر پایین می آید. وی با بیان اینکه این گوجه سبز از قصرشیرین 
وارد بازار شــده، عنوان کرد: گوجه ســبزهای ساوه، گرمســار و قم هم در 
روزهای آینده وارد بازار می شــود و این موضوع باعث پایین آمدن قیمت ها 
می شــود. رئیس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به این که قیمت نوبرانه چغاله 
بادام هــم در ابتدا ۱۵۰ هزار تومان بود، تصریح کــرد: اما هم اکنون چغاله 
در بــازار از ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان قیمــت دارد. مهاجران تاکید کرد: قیمت 
گوجه ســبز در بــازار در روزهای آینده به ۲۵هزار تومــان کاهش می یابد و 
در پــس از آن نیز قیمــت آن به کمتر از ۱۰ هزار تومــان نیز کاهش پیدا 
خواهد کرد.  وی گفت: گوجه ســبز قصرشیرین از چند روز گذشته وارد بازار 
شــده که قیمــت آن بین ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان اســت و در روزهای 
 آینده گوجه ســبز با کیفیت از شــهرهایی چون گرمسار، ساوه و قم به بازار 

می آید.

سیگنال گرانی خودرو ازکجا 
ارسال می شود؟

واگذاری فرزاد به هند 
سودی برای ايران ندارد

بررسی آخرین آمار و عملکرد تسهیالت 
پرداختــی بانک ها و موسســات اعتباری 
کشور نشــان می دهد که بیشترین میزان 
تســهیالت پرداختی بانک هــا در بخش 
مشــارکت مدنی با ۴۲,۱ درصد و فروش 
اقســاطی با ۲۴.۳ درصد بوده اســت. به 
گزارش اقتصــاد آنالین به نقــل از ایبنا، 
همچنین ۵ درصد منابع تسهیالتی بانک ها در بخش قرض الحسنه و ۵,۲ درصد نیز 
به صورت مرابحه پرداخت شده است. رقم تسهیالت پرداخت شده در قالب مشارکت 
مدنی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۷۴۸.۲ هزار میلیارد ریال و فروش اقساطی نیز 
۲۱۵۸.۷ هزار میلیارد ریال بود. به صورت کلی، بانک ها و موسســات اعتباری کشور 
تا پایان بهمن ماه سال گذشته در قالب عقود اسالمی تسهیالتی را به صورت قرض 
الحسنه، مضاربه، سلف، مشــارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، 

اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم پرداخته اند.
روند پرداخت تســهیالت بانک ها تا پایان بهمن ماه ســال گذشته در بانک های 
تجاری متفــاوت بوده به نحوی که در این بخش ۳۴,۳ درصد تســهیالت در قالب 
مشارکت مدنی، ۲۱.۶ درصد به صورت فروش اقساطی، ۸.۱ درصد جعاله و ۷.۲ درصد 
نیز به صورت مرابحه پرداخت شده و سهم مابقی انواع قراردادها به مراتب کمتر بوده 
است. بانک های تخصصی گزینه اول تسهیالت دهی خود را فروش اقساطی قرار داده 
و از این طریق ۵۹,۳ درصد منابع خود را به این بخش اختصاص دادند. رقم تسهیالت 

پرداختی در این بخش ۱۲۱۱.۶ هزار میلیارد ریال بود.
بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز تا پایان بهمن ماه سال گذشته باالترین 
میزان تســهیالت را با ۲۸۶۶,۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۲.۱ درصد به مشــارکت 
مدنی اختصاص دادند. سهم تسهیالت فروش اقساطی در بانک های غیردولتی ۱۱.۹ 
درصد، مرابحه ۵.۸ درصد، قرض الحســنه ۵.۵ درصد و مشــارکت حقوقی نیز ۴.۴ 
درصد بوده اســت. در این بخش بانک های غیردولتی و موسســات اعتباری پرداخت 
تسهیالت سلف و استصناع) مورد نیاز بخش صنعت( را متوقف کرده و عملکردی در 
این بخش نداشــته اند. با این وجود در فروش اقســاطی ۵۷,۸ درصد و در مرابحه نیز 
۶۵.۷ درصد رشــد ایجاد شده اســت. پرداخت تسهیالت در قالب عقد مرابحه توسط 
بانک های تخصصی طی ۱۱ ماهه  ســال گذشته ۱۴۷,۴ درصد رشد داشته و در این 
بخش مشــارکت حقوقی نیز ۷۹.۴ درصد رشد نشان می دهد.  در عین حال، در این 
بانک ها پرداخت تســهیالت اجاره به شــرط تملیک منفی ۲ درصد و سلف نیز منفی 
۳.۴ درصد بوده است. در بانک های غیردولتی و  موسسات عتباری نیز با وجود رشد 
۶۵,۷ درصدی پرداخت تسهیالت مرابحه و رشد ۵۷.۸ درصدی فروش اقساطی و ۵۹ 
درصدی اجاره به شرط تملیک، پرداخت تسهیالت سلف منفی ۱۶.۷ درصد و مضاربه 
نیز منفی ۷.۷ درصد رشد نشان می دهد. در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مي گوید که در قالب طرح رونق تولید، بیش از ۲۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط 
کشــور از طریق سامانه بهین یاب و بخشی به طور مستقیم از تسهیالت بانکی ، در 

داخل و خارج از شهرک های صنعتی بهره مند شدند.

عملکرد تسهیالتی بانک ها 
در سال گذشته

مشــاور اقتصادی رئیس جمهور با اشــاره به اینکه رشد ۸ 
درصدی اقتصادی در مسیر پیشــروی ایران است گفت: به 
منظور تحقق این میزان رشد، ایران توجه ویژه ای به تعامل با 

کشورهای آسیایی دارد. 
مســعود نیلی، در پنجاه و نهمین اجالس شــورای حکام 
سازمان بهره وری آسیایی گفت: به دلیل رشد باالی اقتصادی 
در منطقه آســیا طی چند دهه ی گذشته، ترکیب جغرافیایی 
تولید ناخالص داخلی جهان دگرگون شده؛ این در حالی است 
که با رشــد سریع اقتصادی در کشــورهای آسیایی به ویژه 
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، سهم این قاره از تولید 
ناخالص داخلی طی ســال های دهه ۱۹۸۰ میالدی تاکنون 

از حدود ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد، افزایش یافته است.
مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی افزود: افزون بر 
این در طول دهه  گذشته، این منطقه، حدود ۱۰ درصد سهم 
بیشــتری از تجارت جهانی کاال پیدا کرده است. همچنین 
با شــکل گیری مازاد مالی حاصل از تجــارت کاال، خدمات 
و انــرژی و نیز توســعه نهادهای مالی، اکنــون این منطقه 
بــه عنوان قطب جدیــد مالی جهان نیز مطرح اســت. این 
مزیت های کلیدی در حالی شکل گرفته که اکنون در منطقه 
اروپا و امریکا به دلیل تحوالت اقتصادی و سیاســی صورت 
گرفته، خوش بینی گذشته نسبت به تداوم رشد تجارت وجود 
نداشــته و به نظر می رســد، در این کشــورها سیاست های 
حمایت از اقتصاد داخلــی و افزایش درون گرایی طرفداران 

موثری پیدا کرده است.
نیلی ادامه داد: در این میان برخی از کشــورهای آسیایی 
نظیر ایران، دارای اقتصادهایی بکر و دســت نخورده هستند 
و متناسب با ظرفیت رشد قابل توجه خود، عملکرد درخوری 
به ثبت نرسانده اند. طی ۱۵ سال اخیر، با سرمایه گذاری های 

صــورت گرفته در آموزش عالی، تعــداد افراد با تحصیالت 
دانشگاهی در کشــور حدوداً ۳ برابر شده است. این شرایط 
سبب شده که نیروی کار تحصیلکرده و با مهارت در مقایسه 
با سایر کشورها ارزا  ن تر شده که این برای ایران مزیت قابل 

توجهی قلمداد می شود.
رئیس موسســه عالی آمــوزش و پژوهــش مدیریت و 
برنامه ریــزی افزود: اقتصــاد ایران از نظر منابــع انرژی و 
جغرافیایی نیز حائز مزیت  است و از نظر مجموع منابع نفت 
و گاز، دارنده رتبه  نخســت در جهان به شمار می رود. بر این 
اساس، ایران به دور از ناامنی ها و چالش های منطقه، می تواند 
با سرمایه گذاری و افزایش قابل توجه تولید انرژی به عنوان 
شــریک تجاری مطمئن برای اقتصادهای قدرتمندی نظیر 
چین، هند، ژاپن و اندونزی، انرژی مورد نیاز این کشــورها را 
تأمین کند. ضمن اینکه کشور ما می تواند به عنوان بستری 
مناسب برای بخشی از زنجیره تولید کشورهای شرق آسیا با 
هدف صادرات به بازارهای منطقه مطرح شــود. نیلی با بیان 
اینکه در اقتصاد ایران به دلیل دسترســی به منابع انرژی و 
مداخله دولت در قیمت گذاری، شــاخص شدت انرژی جزو 
مقادیر باال در جهان محســوب می شــود گفت: از این رو، 
برنامه ویژه ای برای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در 
نظر گرفته شده و تاکنون بالغ بر ۲۳ میلیارد دالر پروژه های 
بهینه ســازی مصرف انرژی در ایران به تصویب رسیده که 
با توجه به شــکل اجرایی آن می تواند بســتر مناسبی برای 

سرمایه گذاری خارجی با ریسک پایین باشد.
وی ادامــه داد: مزیــت جغرافیایــی در کنــار امنیــت و 
سرمایه گذاری های قابل توجهی که در زیر ساخت هایی IT و 
حمل و نقل صورت گرفته، ایران را به مسیری مطمئن برای 
کریدورهای قاره آســیا تبدیل کرده و کشور ما به دنبال آن 
است تا نقشــی فعال تر در کریدورهای حمل و نقل از جمله 
پروژه جاده ابریشم جدید ایفا کند. همچنین بخش گردشگری 
از جمله حوزه های دیگر جذاب در ســرمایه گذاری خارجی 
اســت که عالوه بر آثار و اماکن دیدنی جذاب، برخورداری 
از خدمات بهداشــت و درمانی یا گردشگری سالمت را نیز 

شامل می شود.
مشاور ارشد رئیس جمهور درامور اقتصادی تصریح کرد: ما 
بر این باوریم که توســعه در انزوا صورت نمی گیرد و بدون 
استفاده از ظرفیت ها و فرصت هایی که اقتصاد جهانی فراهم 
می کند، نمی توان به تحقق رشد پایدار اقتصادی امیدوار بود. 
طی ۴ سال گذشته دولت ایران توفیقات چشم گیری در ایجاد 
ثبات اقتصاد کالن، کنترل تورم و پیش بینی پذیر کردن نرخ 

ارز به دســت آورده و مســیر پیش روی اقتصاد ایران، تداوم 
و بهبود سیاســت های صحیح اتخاذ شــده طی این مدت و 
توجه به چالش های پیش رو در مســیر دســتیابی به رشد ۸ 
درصدی اســت. وی ادامه داد: بــه منظور تحقق این میزان 
رشــد، ایران توجه ویژه ای به تعامل با کشــورهای آسیایی 
دارد. دستیابی به این ظرفیت نیازمند تغییر ذهنیت، همکاری 
نزدیک در کشورهای آســیایی و تعریف حوزه های تجاری 
و ســرمایه گذاری اســت که برای هر دو طرف انتفاع قابل 

مالحظه ای به همراه خواهد داشت.
همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به سهم 
بهره وری در رشــد اقتصادی گفت: از رشد هشت درصدی 
اقتصاد ایران،۲/۸درصد باید از طریق بهره وری تامین شــود. 
جمشید انصاری نیز در پنجاه و نهمین اجالس شورای حکام 
سازمان بهره وری آسیایی گفت: در چند سال اخیر در بسیاری 
از سیاســت های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران، مقوله 
بهره وری و ضرورت ارتقای آن، مورد تاکید قرار گرفته است 
که از جمله آن ها، سیاست های کلی تدوین برنامه های توسعه 
اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی کشور، سیاست های کلی نظام 
اداری و مدیریت کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
اســت که در آن ها به موضوع بهره وری پرداخته شــده و در 
این رابطه برنامه ملی ارتقای بهره وری در جمهوری اسالمی 
ایران به تصویب دولت رســیده که ذیل آن، مجموعه ای از 
طرح ها و پروژه های ارتقای بهره وری تعریف و اجرایی شده 

است.
معاون رئیس جمهور افزود: از ســوی دیگــر، در مواجه با 
بحران هایی چون تحریم هــای ظالمانه علیه ایران به بهانه 
مقابله با برنامه صلح آمیز هســته ای و تحوالت بازار جهانی 
نفت، با توجه به ضرورت کاهش وابســتگی اقتصاد ملی به 
نفت، طبعاً تــالش برای ارتقای بهــره وری به عنوان یک 
راهکار اساسی در مقابله با این شرایط مورد توجه برنامه ریزان 
و سیاست گذاران کشور بوده و سازماندهی مناسب تر سازمان 
ملی بهره وری ایران در این رابطه در دســتور کار دولت قرار 

گرفته است.
انصاري تصریح کرد: مبتنی بر برنامه جامع بهره وری کشور، 
ســازمان ملی بهره وری ایران اقــدام به تدوین هفت برنامه 
در زمینــه ارتقای بهره وری در حوزه هــای مختلف از جمله 
بهره وری ســبز، بهره وری در نظام اداری کشــور، بهره وری 
انرژی و بهره وری آب نموده است که پس از تصویب هیات 
وزیران اجرایی خواهد شــد. وي گفت: در نام گذاری ســال 
جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال از سوی 

رهبری معظم جمهوری اســالمی که جهت گیری حرکت 
ساالنه کشــور را مشخص می نماید نیز، به وضوح اهمیت و 
جایگاه بهره وری در عرصه ی توسعه ملی و خلق فرصت های 

جدید مشاهده می گردد.
رئیس ســازمان اداری و استخدامی گفت: در برنامه ششم 
توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز که از امسال 
اجرا می گردد و برای اجرا به مدت پنج ســال تدوین شــده، 
مقرر گردیده اســت حداقل دو و هشت دهم واحد درصد از 
متوسط رشد ساالنه هشــت درصدی پیش بینی شده برای 
اقتصاد کشور، در سال های برنامه از محل ارتقای بهره وری 
کل عوامل تولید محقق شــود و در ماده )۵( این برنامه کلیه 
دســتگاه های اجرایی کشور مکلف به اجرای چرخه مدیریت 
بهره وری شده اند. وی اظهار داشت: همچنین، سازمان ملی 
بهره وری ایران در راســتای سازماندهی حرکت بهره وری در 
کشور تعامالت مستمر و پایداری را با کمیته های بهره وری 
دستگاه های اجرایی که متولیان پیشبرد برنامه های بهره وری 
در دستگاه های اجرایی هستند، برقرار نموده است و همچنین 
اقدامات الزم را در زمینه ارائه کمک های فنی، مشــاوره ای 
و آموزشی به اســتان های ۳۱ گانه کشور به عمل آورده به 
عالوه این سازمان از طریق تدوین و ابالغ دستورالعمل های 
سنجش بهره وری دســتگاه های اجرایی کشــور، اقدامات 
پایه ای و اساسی در زمینه اندازه گیری بهره وری دستگاه های 
اجرایی برای ورود به عرصه ی تحلیل و برنامه ریزی ارتقای 

بهره وری آن ها را در دست انجام دارد.
انصاری گفت: توجه به سهم باالی هزینه های مصرفی و 
سرمایه ای بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی و سهم باالی 
بودجه بخش خدمات عمومی در بودجه عمومی کشور و نقش 
این خدمات در بهبود و ارتقای رفاه اجتماعی، بهبود بهره وری 
در این بخش به عنوان یکی از اهداف اساسی سازمان اداری 
و استخدامی کشور و به تبع آن سازمان ملی بهره وری ایران 
مد نظر قرار گرفته اســت. وی اظهار داشت: بر این اساس، 
توجه به کارایی و اثربخشی مجموعه فعالیت های انجام شده 
در بخش دولتی و بهبود مستمر آن، یکی از دغدغه های مهم 
است. به همین منظور، همگام با سازمان بهره وری آسیایی، 
ســازمان ملی بهره وری ایران نیز ارتقای بهره وری در بخش 
دولتی را به عنوان یک رویکرد اصلی در دستور کار قرار داده 
اســت. در این رابطه  ج. ا. ا هم اکنون یکی از کشــورهای 
منتخب در طرح پایلوت ســنجش بهره وری بخش دولتی با 
تاکید بر خدمات بهداشت و درمان و خدمات آموزشی دولتی 

است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور در اجالس شورای حکام سازمان بهره وری آسیايی

برنامه های تحقق رشد 8 درصدی راتشریح کرد

 نوبرانه ۱۰۰ هزار تومانی 
در بازار

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه 
تعرفه های وارداتی برای کاالهای مصرفی ضروری 
است، گفت: آنچه بیشتر باعث قاچاق می شود، دالر 
ارزان اســت و تعرفه گران به تنهایی باعث افزایش 
قاچاق نیســت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
اســد اهلل عســگراوالدی با تاکید بر لزوم مبارزه با 
قاچاق درباره تعرفه هــای وارداتی گفت: تعرفه های 
وارداتی برای کاالهای مصرفی واقعا ضروری است 
زیرا این کاالها را می توان در داخل کشور تولید کرد 

و نیازی برای وارد کردن با نرخ ارزان نیســت. وی 
ادامه داد: آنچه بیشــتر باعث قاچاق می شود، دالر 
ارزان اســت و تعرفه گران به تنهایی باعث افزایش 
قاچاق نیست. اگر کاالیی در کشور تولید نمی شود، 
باید تعرفه اش کاهش پیدا کند زیرا در داخل کشور 
مصرف آن احساس می شود. اما کاالیی که در داخل 
تولید می شــود نباید اجازه داد وارد شــود. این فعال 
اقتصادی با اشــاره به اینکه ورود کاالهای مصرفی 
که می توانیم در داخل تولید کنیم، اقتصاد ما را دچار 

آسیب می کند، اظهار داشت: یکی از مشکالتی که 
در حوزه تعرفه ها وجود دارد، مربوط به پارچه اســت 
که مصرف بسیار زیادی در کشور داریم؛ اگر بتوانیم 
انواع و اقسام آن ها را تولید کنیم، باید برای ورود آن 
تعرفه گذاشت. عسگر اوالدي بیان داشت: اگر تولید 
نداشته باشــیم نمی توانیم اشتغال هم داشته باشیم؛ 
اگر قرار باشد دروازه ها را باز و مصرف کنیم، اشتغالی 
ایجاد نمی شــود زیرا با مصــرف کاالهای مصرفی 

اشتغالی باقی نخواهد ماند.

تعرفه هاي وارداتي براي کاالهاي مصرفي ضرورت دارد

درآمدهای دولت از محل واردات کاال در حالی طی 
سه سال گذشــته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته 
که در همین دوره زمانی کشــور شاهد کاهش چهل 
درصدی واردات بوده اســت. بررسی ها نشان می دهد 
در سال گذشته درآمد دولت ایران از محل واردات کاال 
به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این 
در حالی اســت که میزان واردات کاال در سال ۱۳۹۵ 
در مقایسه با ســال ۱۳۹۲ کاهشی چهل درصدی را 

تجربه کرده است.
واردات ایران در سال ۱۳۹۲ برابر با ۶۳ میلیارد دالر 
اعالم شــده بود اما این رقم در ســال گذشته به ۴۴ 
میلیارد دالر کاهش یافته است. به این ترتیب در حالی 
کــه ۶۳ میلیــارد دالر واردات کاال درآمدی برابر با ۷ 
هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد کرد، واردات ۴۴ 
میلیــارد دالر کاال درآمدی بیــش از ۱۸ هزار میلیارد 
تومان برای دولت ایران در بر داشــته است. این بدان 
معناست که با اصالحات ســاختاری صورت گرفته ، 
واقعیات در حوزه واردات از سوی واردگنندگان اعالم 
شده و دولت دقت بیشتری را نسبت به دریافت حقوق 

گمرکی از واردکنندگان نشان داده است.
سالم سازی تجارت کشور در شرایطی صورت گرفته 
که در این سال ها افزایش درامدهای دولتی از محل 
واردات کاال،افزایش قیمت کاالها در بازارهای داخلی 
را نیز در پی نداشته است و طبق گزارش های رسمی 
اعالم شــده تورم در تمامی ایــن دوره زمانی روندی 
نزولی را طی کرده است. نرخ تورم در سال گذشته، از 
پس دو سال کاهش پیاپی باالخره توانست تک رقمی 
شود و بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران نرخ تورم در کشور طی سال ۱۳۹۵ 

تک رقمی و در محدوده ۶ تا ۷ درصدی بوده است.  
به این ترتیب افزایش توامان درآمد دولت از محل 
واردات کاال و کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی نشان 
دهنده سالم ســازی فضای اقتصادی کشور و بهبود 
وضعیت در این حوزه است. ایران در حالی که در سال 
های گذشــته با حجم وارداتی به مراتب بیش از سال 
گذشــته روبرو بود، درامدهای گمرکی بسیار کمتر از 
این ارقام را شــاهد بود. افزایــش درآمدهای گمرکی 
نشــان دهنده حمایت از تولید داخل و نظارت دقیق 
بر روند واردات کاال به کشــور است چرا که پرداخت 
کامل حقوق گمرکی و پیشــگیری از تخلفات در این 
حوزه خــود در حمایت از تولید داخلی و افزایش توان 
اقتصادی کشور برای ایجاد شغل از یک سو و رقابت 
پذیری صنایع ایــران در بازارهای داخلی و خارجی از 
سوی دیگر موثر است. پیش بینی می شود با تداوم این 
وضعیت توان تولید در ایران تقویت شــده و افزایش 
درآمدهــای دولــت از محل واردات امــکان اجرای 
برنامه هــای حمایتی از صنایع داخلی را بیش از پیش 

فراهم سازد.

کاهش ۴۰ درصدی واردات کاال 

سید حســن حسینی شــاهرودی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگــزاری خانه ملت، با اشــاره به ارائه 
گزارشــی از عملکرد بودجه سال ۹۵ توسط دولت 
گفت: یکی از مشکالت اساسی در کشور ارائه آمار 
اســت، چرا که آمار از مبادی مختلف و متفاوت از 

یکدیگر بیان می شود.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای 
اســالمی، افزود: آماری که بانــک مرکزی، مرکز 
آمار، مرکز پژوهش های مجلس و همچنین آماری 
که اخیرا توســط وزارت اطالعات ارائه شده مغایر 
یکدیگر هستند. حسینی شــاهرودی با بیان اینکه 
آمار تورم در سال ۹۵ از ۶/۸ درصدی اعالمی دولت 
تا ۱۱ درصد اعالمی سایر دستگاه ها مشاهده شده 
اســت، ادامه داد: تورم به هر میــزان یا عددی که 
اعالم شده صفر یا ۲۰ درصد اثر کاهش تورمی آن 
در سفره های مردم مشــاهده نشده است، در حالی 

که مردم باید این کاهش تــورم را در زندگی خود 
احساس کنند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مردم برای تأمین 
نیازمندی های اولیه خود با مشــکل روبه رو هستند، 
یادآور شــد: گاهی در تدوین آمــار در برخی ایام از 
گزینه هایی که می توانــد نرخ تورم را کاهش دهد، 
استفاده می شود، همانند بخش اجاره و رکود مسکن 

که در سبد خانوار عدد درشتی است.
عضو هیأت رئیســه کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، با بیان اینکه آمار واقعی زمانی باید 
اعالم شود که مردم احساس کنند تورم کنترل شده 
و افزایش غیرمتعارفی نداشته ایم، افزود: فعالیت های 
اقتصادی دولت در سنوات گذشته قابل تقدیر است، 
اما اتفاقات ویژه ای در سال گذشته رخ نداده که گفته 
شود کاهش تورم در سبد زندگی مردم احساس شده 

است.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: بازار ایران به روی شرکت ها 
و کشورهایی باز خواهد بود که در تولید مشارکت کنند و اگر کشورها به دنبال صادرات 
اجناس خود به ایران هســتند نمی توانند همکاری دولت و وزارت صنعت را در کنار خود 

داشته باشند. 
منصور معظمی در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به اهمیت ایدرو در صنعت کشور گفت: 

این سازمان به عنوان دروازه ورود شرکت های خارجی به ایران عمل می کند و براساس 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نیست بنگاهداری کند. معظمی ادامه 
داد: پس از برجام فرصت های فراوانی در کشــور به وجود آمد و ما تالش کردیم که با 
هدایت بخش خصوصی و کمک به آن ها نهایت استفاده از این فضا را ببریم و من فکر 

می کنم در این کار موفق بودیم.

امکان حضور در 
بازار ایران به شرط 

تولید مشترک

مغايرت آمار بانک مرکزی و مرکز آمار درباره نرخ تورم سال ٩٥
حسینی شاهرودی مطرح کرد:


