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درسهسالاخیر،اقتصادایرانبایکشوکساختاریپنهانروبروبودهاستوآنهمپایینترآمدنتورمازنرختورمساختاری15درصداست.برای
تدوینبهترینمسیرخروجازرکود،اینشــوکساختاریکاهشتورم،میبایستبیشترموردتوجهقرارمیگرفتومنجربهاعمالاصالحاتیدر

ساختارپولیکشورمیشد.
تازمانیکهاینموضوعبهعنوانیکشوکساختاریدراقتصادایران،لحاظنشودنمیتوانمنتظررونقتولیداشتغالزابود.تازمانیکهنرخسودبانکی
بیشازتورمباشد،مشکلجریاننقدینگیولزومهدایتآنبهبخشهایمولداحساسنمیشدچراکهبههرحالاینداراییبهبخشیازاقتصادی

تزریقمیشدوآنبخشباحبابوگرانیروبرومیشدومردماحساسکاذبرونقداشتند.
امابههرحالاگرچهبهغلطنقدینگیبهبخشیازاقتصادمینشتاماباتغییررابطهتورمونرخسودوپایینامدنبسیارزیادسطحتورمازنرخسود
بانکی،بایددرمناسباتومعادالتاقتصادیکشوردستبردهمیشدولیبهدلیلمقاومتوهزینهباالیتغییراتساختاری،تیماقتصادیدولت
یازدهم،کاهشنرخسودبانکیراآنقدربهتدریجوکمترازانتظارکمکردکهاینکاهشنتوانستنمودیدربازارمالیکشورداشتهوعمالباالبودننرخ

سودبانکینسبتبهتورممنجربههدایتسرمایههایسرگردانبهبانکهاوبهاینترتیببحرانتامینمالیبخشهایمولداقتصادگردید.
دومعضلبحرانجذبســرمایهداخلیوخارجیواشکاالتقانونیوقوانینپولیوبانکیکشورمانندغیرشناوربودننرخسود،درشرایطکنونی،
همزمانگریباناقتصادایرانرادرشرایطکنونیگرفتهاستامابهغلطانگشتاتهامرابهنظامبانکداریکشوربرگردانندهشدهاست.تازمانیکهاین
دومعضلحلنشودحتیبااصالحنظامبانکداریگشایشیدرشرایطاقتصادیکشوررخنمیدهدایندومعضلبحرانجذبسرمایهداخلیوخارجی

واشکاالتقانونیوقوانینپولیوبانکیکشورمانندغیرشناوربودننرخسوداست.
تازمانیکهنرخسودبانکیمستقلازتغییراتنرختورمبهطوردستوریتعیینمیشودوتازمانیکهنرخسودسرمایهگذاریدرایرانبهدلیلپایین
بدنبهرهوریورقابتپذیریبسیارپاییناست،نمیتوانانتظارداشتکهسرمایههایسرگردان،کهدرسالهایاخیرتمامجذببانکهاشدندبه

صنعتوسرمایهگذاریومسکنبرگردند.
بهاینترتیبنرخســودباالیبانکیبهمامنیبرایسرمایههاینقدیمردمتبدیلشدهاستوسپردهگذارانباقطعیبودنسودسپردهحاضربه
مشارکتدرهیچریسکینبودهودرواقعباپایینآمدننرخسودفعالیتهایاقتصادیواختالففاحشآنبانرخسودبانکی،فارغازدرصدریسک

گریزییاریسکدوستی،صاحبانسرمایهدیگرمتمایلبهسرمایهگذاریدرپروژههایسرمایهگذارینیستند.
باافزایشحجمسپردههانقدینگیومنابعمالیبهسمتبانکهاهدایتمیشودوبهاینترتیب،بخشهایتولید،بازرگانی،اقتصادیو...که
بخشهایمحرکتولیدواشــتغالهستندازکارافتادهوبهوضعیتنیمهتعطیلیدرمیآیند.یعنیدرحدپوششهزینههایخودفعالیتکردهو
درنقطهتعطیلیبنگاهقرارمیگیرند.ایندرحالیاســتکهبهخاطروضعیتژئوپلتیکیایرانوحجمباالیزیرساختهایصنعتیدرصورتیکه

مدیریتنوینوتامینمالیبهبنگاههاتولیدکوچکومتوسطتزریقشود،میتوانپتانسیلهایصادراتیزیادیبرایایرانتعریفکرد.
بهکراتدرموردعللرکوداقتصادیلزومتســریعخروجازرکودصحبتشدامایکیازسادهترینوسریعترینروشهایخروجازرکوداقتصاد،
برایاقتصادیایرانبدونپیشفرضهایساختاریما،کاهشنرخسودبانکیبوداماچنینراهکایقابلاجرانیستدراینکهبایدنرخسودبانکی

کاهشیافتهوتعدیلشودهیچشکینیست.
اماازطرفدیگرنیزنبایدفراموشکنیمیکیازعللبحرانبزرگاقتصادیدنیادرسال2۰۰8،پایینبودننرخبهرهبانکیدربانکهایاروپاوامریکا
شناساییشدایندرحالیکهاقتصادایرانبابحرانباالبودننرخسودبانکیروبرواستاینموضوعمنجربهتحمیلشرایطسیاستپولیانقباضی
دائمیبهاقتصادایرانگردیدهاست.قاعدتانرخسودبانکیبایدبراساسقاعدهتیلوربانرختورمتغییرکندولیاجرایاینقاعدهبرایاقتصادایرانبا

هزینهبیثباتیمالیوتزریقبیثباتیبهبازارغیرتشکلپولوبیثباتیحجمسپردههاهمراهاست.
درنتیجه،تازمانیکهشــوکساختاریتورمکمتراز15درصدتعدیلنگردد،نمیتوانانتظارمعجرهازاقتصادداشتواعمالاینتعدیل،بهمعنی

کاهشنرخسودبانکیبهکمترازتورمیابرابرتورماستواینمهمدرگروتدوینمجموعهسیاستهایموازیوهمراهباآناست.

سود بانکی، آخرین مامن

رسمایه های رسگردان

سرمقاله 

علی قنبری
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
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بانک و سرمایه

یــکمقاممســئولدربانکمرکزیگفــت:ازاینپس،
ســپردهگیریوتســهیالتدهیتعاونیهایاعتبارصرفا
قرضالحسنهخواهدبودواجازهتاسیسشعبههمندارند.
حمیدرضاغنیآبادیگفت:بعدازسال86کهتعاونیهای
اعتباربادســتورالعملمصوبشــورایپولواعتبار،تحت
نظارتبانکمرکزیقرارگرفتند،دوگروهدوگروهشــرکت
تعاونیاعتبارتشکیلشدکهیکسریازآنهامرتبطباکارگران
وکارمنــدانبودندکهتقریباســاماندهیآنهابهخوبیپیش
رفتوچالشیدراینرابطهوجودنداشت،ولیتعاونیهای
اعتبــارآزادبهعنواندســتهدوم،مشــکلآفرینشــدهو
گرفتاریهایزیادیرابرایشبکهپولیوبانکیکشورایجاد
کردنــد.کهباتوجهبههمهاقداماتیکــهدربانکمرکزیرخ
داد،تاحدودزیادیکارســاماندهیآنهابهسرانجامرسیده

است.
مدیــرادارهمطالعاتومقــرراتبانکمرکــزیافزود:
البتهبانکمرکزینگاهپیشــگیرانهرانسبتبهساماندهی
موسســاتاعتباریانجامدادهتاازفعالیتچنیننهادهایی
ممانعــتورزدکــهالبتهبهاینامربســندهنشــدهوقراربر
جلوگیریازایجاداینموسســاتاست؛برهمیناساسبا
همکاریوزارتتعاون،بانکمرکزیوشــورایپولواعتبار،
تشریکمســاعیدرخصوصســاماندهیاینموسسات
صورتگرفتهودســتورالعملهایجدیدیاصالح،تدوینو
بهتصویبشورایپولواعتباررسیدکهچندویژگیمهمدارد.
ویتصریحکرد:براســاسدســتورالعملجدیدشورای
پولواعتبار،ازاینپستاســیسشــرکتهایتعاونیاعتبار
صرفادرقالبشــرکتهایتعاونیاعتبارکارمندیوکارگری
پیشبینیشدهودرسایرموارد،اجازهتاسیساینشرکتها
دادهنمیشود؛درعینحال،درقانوناجرایسیاستهایکلی
اصل44قانوناساســی،برایبانکهاوموسســاتاعتباری
وســایربنگاههایواســطهپولی،احکامیمقررشدهکهبر
اســاسآنبایدتعاونیهایســهامعامایجادشدهیااینکه
سقفسهامداریتعریفشدهبرایاشخاصرعایتشود.
غنیآبادیادامــهداد:براســاسدســتورالعملجدید
شــورایپولواعتبار،سقفسهامداریاشــخاصدرمورد
بنگاههــایپولی5درصدو1۰درصداســت،درعینحالدر
یکیازتبصرههاگفتهشــدهکهشــرکتهایتعاونیاعتبارو
صندوقهایقرضالحســنهازاحکاممــاده5قانوناجرای
سیاســتهایکلیاصل44قانوناساســیپیرویمیکنند
وچنانچهشــرکتتعاونیاعتبارباشــکلوشــمایلکنونی
بخواهدادامهفعالیتدهد،بایدصرفابهامرقرضالحسنه
بپردازد،بهاینمعناکهســپردهگیریآنهــاصرفاباضوابط
قرضالحســنهوپرداختتســهیالتآنهاهمصرفاباعقد

قرضالحسنهباشد.
ویاظهارداشت:براساسدســتورالعملجدید،حداقل
مبلغســرمایهبرایتاســیسیکتعاونیاعتبــارتا5۰نفر

عضو،5۰۰میلیونریالاســتکهبهازایهرنفرعضویتنیز
1۰میلیونریالبهسرمایهاضافهمیشود.نکتهحائزاهمیت
دراینمیانآناستکهفعالیتیکهشرکتهایتعاونیاعتبار
کارمندیوکارگریانجاممیدهند،صرفابایددریکفضای
اداریمرتبطبادســتگاهذیربطباشدوآنهانمیتوانندشعبه
داشــتهباشــندودرمعرضدیدعمومفعالیتکنند.یعنی
محلفعالیتآنهــانبایدارتباطیبابیــرونازفضایاداری
داشتهباشدومشخصنباشــدکهچهفعالیتیازدیدعموم

آنجاصورتمیگیرد.
مدیــرادارهمطالعاتومقــرراتبانکــیبانکمرکزی
خاطرنشــانکرد:البتهدرحــالحاضروبراســاسقواعد
جدید،تاســیسوایجادشــرکتهایتعاونــیاعتبارجدید
مقدورنیســتولیبرایتعاونیهایاعتبــاریموجودنیز
تداومفعالیــتصرفادرفضــایاداریاتحادیــهیاصنف
مربوطهامکانپذیراســتوالبتهپذیــرشعضوجدیدنیز
مقدورنیست؛ازهمهمهمتراینکهعملکرداینتعاونیهااز
اینپس،صرفابایدبهصورتقرضالحســنهصورتگیرد.

همانطورکهایجادشعبههماجازهدادهنشدهاست.
ویبااشــارهبهقانونایجادبازارغیرمتشکلپولیدرسال
83گفت:بــاتصویبقانونایجادبازارغیرمتشــکلپولی
درسال83،بنابراینشــدکهمجوزفعالیتنهادهایپولی
همچونصندوقهایقرضالحســنه،صرافیها،بانکها
وموسساتغیراعتباریازســویبانکمرکزیاعطاءشود
کهتاقبلازآن،صدورمجوزآنبــرعهدهنهادهایدیگرقرار
داشت،بهاینمعناکهتشــکیلصندوقهایقرضالحسنه
ازسوینیرویانتظامییاایجادتعاونیهایاعتباردرقانون

بخشتعاونکشوردیدهشدهبود.
مدیرادارهمطالعاتومقرراتبانکیبانکمرکزیافزود:
براساسقانونجدید،گفتهشــدهبودکهازسال83بهبعد،
صدورمجوزهادربانکمرکزیمتمرکزشودوهمینامرهم
باعثشدتاعدمانسجامدربخشهایمختلفازبینبرود؛
برهمیناســاسبهدلیلاشــکاالتموجود،بانکمرکزی
شــروعبهتدویــنضوابطناظربــرفعالیتایــننهادهای
پولیشــدکهازجملهآنها،نهادهایزیرمجموعهشرکتهای
تعاونیاعتباربودنــد.دراینمیانســال84اولینقوانین
مرتبطبافعالیتآنهاصادرشــدکهاینخوداولینتجربهدر
ضابطهگذاریدراینبخشازبازارپولیبهشمارمیرفت.

ویتصریحکــرد:اینضابطهگذاریتاســال1396ادامه
یافــتوعلیرغماینکهدســتورالعملهایقبلــینافذبود،

تالششدتاتمامیرفتارتعاونیهایاعتبارپیشبینیشده
وســاماندهیشــوند،درحالیکهتجربیاتیکهطیسالهای
اخیربوجــودآمدهودرســایهآن،تعاونیهــایاعتبارآزاد
شــکلگرفتهبود،نیازبهبازنگریمجددراضروریمیکرد،
بهخصوصاینکهتعریفتعاونیاعتباریایناســتکهباید
بهصنف،بخشیامجموعهاشــخاصیتعلقداشــتهباشند
کهعضونهادیــامجموعهوصنفیبودهودارایاشــتراکاتی
بابتعضویتهســتندوبایدازاینتعاونیسرویسهایی

رادریافتنمایند.
بــهگفتهغنیآبادی،ایندرشــرایطیاســتکهعلیرغم
وجوداینتعریــف،تعاونیهایاعتبارطیســالهایاخیر
برخیضوابطرارعایتنکردهونابســامانیهاییکهاکنون
دربرخیشــرکتهایتعاونیاعتباربروزکردهوامروزشاهده
آنهستیم،ثمرههمینعملکرداســتکهچالشهاییرا

گریبانگیرتعاونیهایاعتبارکردهاست.
ویاظهارداشت:دراینراســتاتمامتالشبانکمرکزی
حــذفنهادهایپولیفاقدمجوزیبودهکــهدرنظامپولیو
بانکیکشوراختاللایجادکردهومنجربهبروزنگرانیهایی
درمیانسپردهگذارانشدهبودند.درحالیکهتاپیشازاینکه
دهه7۰بهنیمهبرسد،اینتعاونیهامنحصرابهاعضایخود
خدمتمیدادند؛اماازاواســطدهههفتادبهبعد،یکسری
شــرکتهایتعاونیاعتبارآزادبامجــوزوزارتتعاون،کارو
رفاهاجتماعیوقتمجوزدریافتکردهوازضوابطوفلسفه
وجــودیایــنتعاونیهاتخطیکردهومنشــابســیاریاز

مشکالتشدند.
اینمقاممســئولدربانکمرکزیخاطرنشانکرد:بعد
ازســال86کهتعاونیهایاعتباربادســتورالعملمصوب
شــورایپولواعتبــار،تحتنظــارتبانکمرکــزیقرار
گرفتنــد،دوگروهدوگروهشــرکتتعاونیاعتبارتشــکیل
شدکهیکســریازآنهامرتبطباکارگرانوکارمندانبودندکه
تقریباساماندهیآنهابهخوبیپیشرفتوچالشیدراین
رابطهوجودنداشــت،ولیتعاونیهایاعتبارآزادبهعنوان
دستهدوم،مشــکلآفرینشــدهوگرفتاریهایزیادیرا
برایشــبکهپولیوبانکیکشــورایجادکردند.کهباتوجهبه
همهاقداماتیکهدربانکمرکزیرخداد،تاحدودزیادیکار

ساماندهیآنهابهسرانجامرسیدهاست.
ویگفت:البتهبانکمرکزینگاهپیشگیرانهرانسبتبه
ساماندهیموسساتاعتباریانجامدادهتاازفعالیتچنین
نهادهاییممانعتورزدکهالبتهبهاینامربســندهنشــدهو
قراربرجلوگیریازایجاداینموسســاتاســت؛برهمین
اســاسباهمکاریوزارتتعاون،بانکمرکزیوشــورای
پولواعتبار،تشریکمســاعیدرخصوصساماندهیاین
موسســاتصورتگرفتــهودســتورالعملهایجدیدی
اصالح،تدوینوبهتصویبشورایپولواعتباررسیدکهچند

ویژگیمهمدارد.

خط قرمز بانک مرکزی برای فعالیت تعاونی های اعتبار

بر اساس قانون جدید، گفته شده بود که 
از سال ۸۳ به بعد، صدور مجوزها در بانک 

مرکزی متمرکز شود و همین امر هم باعث 
شد تا عدم انسجام در بخش های مختلف از 

بین برود
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تحلیل روز

مرتضیایمانیرادبراینباوراســتکهاقتصادجهانیبر
سردوراهیاســت؛یااینرکوددامنگیرونرختورمبسیار
پاییناســتمرارپیدامیکندویکرکودگستردهتریحاکم
خواهدشد،یااینکهباتعدیلهاىجدىساختارىمیتواند

بهنرخهایرشدباالترىمنجرشود.
تحلیلگرارشــداقتصادبینالمللبــاتحلیلتصمیمات
اخیرگــروه2۰وتاثیریكهبــراقتصادجهانــیمیگذارد،
گفت:»اخیراگروهکشــورهایموســومبــهG2۰كهاز2۰
کشورصنعتیوکشورهایدرحالظهورتشکیلشدهاند،در
هامبورگآلماندر7و8جوالیسال2۰17نشستیبرگزار
کردند.کشورهایگروه2۰اساسابهایندلیلبهوجودآمده
اندکهکشــورهایدرحــالظهوروصنعتــیگردهمبیایند
تامســائلهمدیگرومســائلجهانیرابتوانندبهاشتراک

بگذارند.«
ویافزود:»هدفاینجهتگیریبررســیســهحوزه
اســت؛نخســتتوجهبهنرخرشــدجهانی،دومتوجهبه
تجارتجهانیوقوانینآنوســومتوجهوبررسىبازارهای
مالیجهانى.هســتهاصلیایدهحاکمبرG2۰عمدتاسیال

کردنوروانکردنارتباطاتبینالمللیاست.«
ایــنکارشــناساقتصادیبیانکــرد:»بهعنــوانمثال
آرژانتین،برزیل،اندونزی،هنــد،آفریقایجنوبی،مکزیک
وترکیهکشــورهایدرحالظهورهستند،امادرایناجالس
شرکتمیکنندوموضعخودشانرااعالممیکنند.بنابراین
مســئلهاصلیG2۰تســهیلروابــطبینالمللــیازطریق
مشاركتایندوگروهكشــوربرایدستیابیبهنرخرشد
اقتصادیباالاستواساســااینگروهتاکیدبسیارزیادیبر

جهانیشدنوروانسازیارتباطاتبینالمللیدارد..«
ایمانیراداظهارکرد:»درکناربحثG2۰شــاهدهستیم
کهجناحیتحتعنوانجناحراســتیاراستافراطیدر
برخیازکشورهاازجملهانگلســتان،مجارستان،آمریکاو
دربعضىكشــورهاىاروپائىشــکلگرفتهوبهسرعتهم
درحالرشــداســت.درانتخاباتاخیرفرانســهکهخانم
لوپنكهبــهعنوانرقیبىقدرتمندحضورداشــت،هرچند
کهانتخابنشد،امارایبیسابقهایبدستآورد.بنابراین
بهمــوازاتیکجریانموافــقجهانیشــدنراداریمواز
طرفدیگرقدرتگیریجناحراســتراداریمكهأساس
تفكرشــانتوجهبهملىگرایى،اقتصادداخلى،تكیهكمتر
بهسازمانهاىبینالمللىاســتکهبهطورطبیعیدررشد

کشورهایگروه2۰تاثیرخواهدگذاشت.«

سایهجناحراستبراجالسجی2۰
ایمانیرادخاطرنشــانكرد:»دراجــالساخیریکهدر

هامبورگبرگزارشــد،کامالنشــاندادهشدکهآمریکایک
ســازکامالمخالفیرادراجالسمیزنــدوبههمینجهت
G2۰برخیهاباکنایهاعالمکردندکهدیگراینکشــورهای
نیســتوبهگروهکشــورهایG19،تبدیلشــدهاست.به
عبارتــیدیگرنمیتوانانتظارداشــتكــهآمریكابهطور
جدىواردمباحثG2۰شود.بهایندلیلکهدولتترامپ
موضعکامالراستوافراطیداردکهبامواضعکشورهای2۰
ناسازگاراست.بنابراینطبیعیاستکهبایدآمادهباشیم

تغییراتیدرسازمانهایجهانیدادهشود.«
اواضافهكرد:»درهرحالجناحراســتباشعارحمایت
هــایتعرفهاىوغیرتعرفهاى،حمایــتازاقتصادداخلی
،مبارزهباتروریســم،مبارزهباجهانیشــدنبههرقیمت،
مبارزهباتشــکیلســازمانهایمختلفجهانیبهمیدان
آمدهومخالفتهــایخودراباجریانــاتحاکمبرجهانی
شــدناعالمکردهاســت.امابایددیدكهاینحركتهابه
عنوانیکپدیدهدرسطحجهانیشكلمىگیردیانه.«

اینکارشناساقتصادیخاطرنشانکرد:»امانکتهبسیار
مهمیکهوجودداردایناســتکهچرااینجناحعلیرغم
عدمآشناییبامســائلتخصصیوروندهایجهانیدرحال
قدرتگرفتنهستند.چنددلیلبرایقدرتگرفتنجناح
راســتوجوددارد.قــدرتگیریجناحراســتدرجهان
منجربهتضعیفگروهکشــورهای2۰خواهدشــد.یکیاز
علتهاییکهجناحراســتبسیارباسرعتقدرتگرفت

مشکالتیاستکهدراقصادجهانیوجوددارد.«
اینتحلیلگرمســایلاقتصادییادآورشد:»درواقعبعد
ازبحــرانســال،2۰۰8اقتصادجهانینتوانســتخودرابه
شــرایطقبلاز2۰۰8برگرداند.یعنیبحرانبهبدنهاقتصاد
هانفــوذکردهوهنوزایناقتصادهانتوانســتهاندوضعیت
عادیخودرابهدســتآورند.همینمســئلهباعثشــده
استتاجناحراســتاینمشــكلرابهعنواندلیلیبرای

موجودیتخودمطرحکندوباتوجهبهاینکهموجبیکارینیز
درجهانبهشکلگستردهایافزایشیافتهوطبعامخالفت
زیادیبابیکاریوجوددارد،تحركاتجناحراستراتوجیه
پذیركردهاست.گذشــتهازبیكارى،نرخهاىپایینتورمو
كاهشسرمایهگذارىدركشورهاىصنعتىجهانمحرك
هاىاساســىقدرتگیرىجناحراســتبودهاند.درواقع
جناحراستاینمشــكالتراناشىازروندبىرویهجهانى

شدنمىداند«
ایمانیرادعنوانکرد:»گذشتهازاینهامسئلهتروریسم
ومسئلهکندشــدننرخاقتصادیهمموضوعمهمدیگری
استكهدســتآویزاینگروهشدهاست.درواقعگسترش
اینمشــکالتباعثشــدهتاجناحراستشــکلبگیرد.
نتیجــهایکهمیتــوانازاینبحثگرفت،ایناســتکه
کشــورهایگروه2۰علیرغمهماهنگیهاییسازندهای
کهبایکدیگردارند،باهمدیگررویاینخطمشیسیاست
هــایجهانیهمفکــریمیکنند.لذابهنظرمیرســدکهاز
اینبهبعددچاریکســریمشکالتجدیشــوندکهاین
مشــکالتجدیازامسالشروعشدهاســتوبایدانتظار

داشتدراجالسهایبعدیهمادامهپیداكند.«

توجهبهنرخرشداقتصادی
رییسموسســهمطالعاتاقتصادیبامــدادباتاكیدبر
اینكهتوجهبهنرخرشداقتصادیازویژگیهایایناجالس
بود،عنوانكرد:»هرچندکهمسائلنابرابریهایجنسیتی
ونابرابریهــایاقتصادینیزموردتوجهقــرارگرفت،اما
مسئلهاصلیاینبودکهچگونهمیتواننرخرشداقتصادی
راافزایشداد.باتوجهبهاینکهجدااز2۰کشــورچندکشور
دعوتشــدهدائمینیزحضوردارندوازســازمانهایبین
المللینیزشــرکتكنندگانیحاضرمیشوند،لذااهمیت
بحثهاسببشدهتاG2۰یکیازاجالسهایمهمجهانی
بهحســابآیدولذازمانیکهدررابطهبانرخرشداقتصادی
بحثمیشــود،ازجنبههایمختلفاقتصــادینیزمورد

توجهقرارمیگیرد.«
اواضافــهكرد:»نتایجبحثهانشــاندادکهنرخرشــد
اقتصــادیکمیســرعتخواهدگرفت،امــااینموضوع
احتیاجبهروانسازیارتباطاتدرسطحبینالمللیدارد.از
سویدیگریکسریسیاستهایملیمطرحشدکهباید
باسیاستهایجهانیهماهنگباشــد.درمجموعباآزاد
سازیهاوروانســازیهایاقتصادیبینالمللیمیتوان
نرخرشــداقتصادیراافزایشداد.اینمهمتریننكتهاى

بودكهدرایناجالسبهآنتوجهكردند.«
ایمانــیرادگفــت:»اجالسامســالجداازنرخرشــد

ایامنی راد:  افزایش رشد اقتصادی در گرو آزادسازی ها و 

روان سازی  قوانین است

در واقع بعد از بحران سال ،۲۰۰۸ اقتصاد جهانی 
نتوانست خود را به شرایط قبل از ۲۰۰۸ برگرداند.
یعنی بحران به بدنه اقتصاد ها نفوذ کرده و هنوز 
این اقتصاد ها نتوانسته اند وضعیت عادی خود 

را به دست آورند. همین مسئله باعث شده است 
تا جناح راست این مشكل را به عنوان دلیلی 

برای موجودیت خود مطرح کند و با توجه به اینکه 
موج بیکاری نیز در جهان به شکل گسترده ای 

افزایش یافته و طبعا مخالفت زیادی با بیکاری 
وجود دارد،تحركات جناح راست را توجیه پذیر 

كرده است
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اقتصادیدســتیابیبهایننرخازطریــقتجارتآزادرانیز
موردتاكیــدقرارداد.همچنینباتوجهبــهحمایتازتولید
داخلبــهعنوانموتورتوســعهداخلوســپسحمایتاز
تجــارتآزادبهعنوانموتورتوســعهبیــنالمللیمیتوان
انتظارداشــتكهپیشبینیهامحققشــود.نکتهبسیار
مهمایناســتکهاساســاگردهماییهاییشــبیهگروه
کشــورهای2۰نمیتوانندخیلیاثرگذاربرروینرخرشــد
اقتصادیباشــند.بهایندلیلکهیــکگردهماییهایدو
روزهاســتویکسریمواضعوتفاهماتنوشتهونانوشته
ایجادمیشــودویکســریگفتوگوهاانجاممیشود.
بیشتربهنظرمیرســدکهیکنوعنزدیککردنمواضعبه

یکدیگراست.«
اوعنوانكرد:»کانوننرخرشداقتصادینمیتوانددراین
مکانهاباشــد.ایناجالسهابیشتربهعنوانکاتالیزوراثر
میگذارندوانصافاکشورهایگروه2۰درایننقشخوددر

دهسالگذشتهموفقبودهاست.«

افزایشبیسابقهبدهیدولتها
اینکارشــناساقتصادیاظهارکــرد:»نکتهایکهوجود
داردایناستکهمشــکالتاقتصادجهانیبسیارجدیتر
ازاینحرفهااســتکهگروههاییمانندG2۰بتواننداین
مشکالتراازســرراهبردارند.بهطورجدیبرایاولینبار
بدهیدولتهادرسطحجهانبسیارباالاست.برایاولین
باربدهیشرکتهایتولیدیدرسطحجهانروبهافزایش
است.برایاولینبارکشــورهاینوظهوربدهیهایباالیی
پیداکردندکهدرطولتاریخســابقهتوســعهاقتصادیشان

چنیــنبدهیهایــینداشــتند.جالبایناســتکهدر
کشورهایصنعتیخانوارهانیزحجمبدهیباالییدارند.به
طورکلحجمبدهیشرکتها،دولتهاودرخانواربسیار
باالاســت.همینموضوعباعثشدهاستکهیکمشکل
جدیبرایتقاضاایجادشود.آنهمیکنوعانقباضتقاضا
درسطحجهانیایجادشــدهکههمینمسئلهموجبشده

استتقاضارابرایکاالهاکاهشدهد.«
ویبیانکرد:»کاهــشتقاضابرایکاالهاباعثشــده
اســتکهقیمتکاالهاازجملهنفتدرسطحبسیارپایین
تاریخیقراربگیرد.چوناینمشــکلبهطورســاختاریدر
اقتصادجهــانوجودداردووجودخواهدداشــت،بنابراین
هیچگونهچشــماندازیمثبتیبرایباالرفتنقیمتاولیه

درسطحجهانوجودندارد.«
اینکارشــناساقتصادیبابیاناینکهسیاستهاییکه
درخصوصاینمشکلدرکشــورهایصنعتیاتخاذشده
سیاستهایپولیبودهاســت،گفت:»در9سالگذشته
اینسیاســتهاتوسطکشــورهایشــبیهآلمان،ژاپنو
آمریــکاودرکلمنطقهاروپاسیاســتهــایتحتعنوان
سیاســتهایانبساطپولیوسیاســتهایکاهشنرخ
بهرهاتخاذشدهکهبهطورمعمولنتوانستندآثاربحرانسال
2۰۰8راازبینببرندویکمحرکخوبیبرایرشداقتصادی

قابلقبولبرایکشورهاباشد.«

کمرنگشدناثرگذاریسیاستهایپولی
درجهان

ایمانــیرادخاطرنشــانکــرد:»مطلوبیــتاثرگذاری

سیاســتهایپولیدراینکشــورهابهشدتپایینآمده
است.بهطورمثالدرماهگذشتهکهفدرالرزروآمریکانرخ
بهــرهرا۰.25درصدباالبرد؛اماایــنتصمیمیکالیدوروز
بیشــتردوامنیاوردودالرآمریکامجدداضعیفترشد.در
چندسالگذشــتهژاپننیزچندینبارسیاستپولیخودرا
بهشکلتزریقیندربازارهایداخلیوخارجیاعمالکرده
وجالبایناســتکههرچهاینسیاسترابیشتراعمال
میکنداثرپذیریآنکممیشــود.اخیرابحثخریداوراق
قرضهژاپنتوســطبانکمرکزیمطرحشدهاست.جالب
ایناســتکهدریکمدتزمانکوتاهیینژاپنکاهش
پیداکرده،امامجددابهوضعیتســابقخودشبازگشــته
اســت.بنابراینمعتقدمكهاثرگذاریاینسیاســتهادر
حالکمشدناست.بهطورىكهخوداقتصاددانانطرفدار
سیاســتهاىپولىهمبهاینسیاستهابادیدهتردیدنگاه
میكنند.اینیكىازنقاطحملهجدىجناحهاىراســتبه
سیاســتهاىاقتصادىحاكماست.بههمیندلیلاست
كهآنهابیشترروىسیاســتهاىمالىمتمركزهستندتا

پولى.«
ویبیانکرد:»ازیکطرفمشکلاقتصادجهانیبهطور
ساختاریوجودداردوازطرفدیگرسیاستمناسببرای
فائقشدنبرایمشــکالتهنوزتوسطکشورهایصنعتی
جهانیارائهوپیشــنهادنشــدهاســت؛لذااثرگذاریموثر
نداشتهاست.تنهاکشورىکهتوانستهکمیمشکالتخود
راحلکندوبیکاریراکاهشدهدآمریکابودهکهاگربیشتر
توجــهکنید،آمریکانیــزدربرخیمواقــعآمارهایمثبت
ودربرخــیدیگرآمارهــایمنفــیدارد.درمجموعموفق
شدهاستبخشیازمشــکالتخودراحلکنداماکماکان
مشــکالتجدیدارد.درجمعههفتهگذشــتهآمارتورمو

خردهفروشىأمریكابسیارناامیدكنندهبود.«
اینکارشناساقتصادیباتاكیدبراینكهسیاستهایی
کهبرایرویاروییبااینمشــکالتاتخاذشــدهبهنظرنمی
رسدکهبتواندمشــکالتاقتصادجهانیراحلکند،متذكر
شد:»نتیجهایکهمیتوانگرفت،ایناستکهسازمانها
یاگروههایG2۰دیگرقادرنخواهندبودکهاقتصادجهانیرا

بهاینراحتیتحتتاثیرقراردهند.«
ایمانیرادگفت:»اقتصادجهانیبرســردوراهیاست؛
یااینرکوددامنگیرونرختورمبســیارپاییناستمرارپیدا
میکندویکرکودگســتردهتریرابرنظــامجهانیحاکم
خواهدکرد،یااینکهباتعدیلهاىجدىســاختارىاقتصاد
جهانــیمیتواندتکانبخــوردونرخهایرشــدباالترىرا

تجربهكند.«
اوتاكیــدكرد:»تجربهســال2۰16نشــانمــیدهدکه
اثرگذاریاینسیاســتهاوجودداشــته،ولینتوانســته
مسائلاساسیراحلکندوبایدمنتظرباشیمدرسال2۰17
.و2۰18آیااقتصادجهانیقادرخواهدبودمسائلخودشرا
باسیاســتهایپولیحلکندیانه؟اگرنتوانستتردیدی
باقینخواهدماندکهنفوذوگســترشجناحراستبیشتر
خواهدشــدوکشــورهایدیگریزیرپوششسیاسیاین

جناحقرارخواهندگرفت.«
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 گپ وگفت

باتوجهبهاینكــهجنابعالیازحامیانجــدیالیحهدولت
درخصــوصتفكیكوزارتبازرگانــیازصنعت،معدنو
تجارتهســتد،ممکناستبفرماییدعلتاینحمایت

برچهاساسیاست؟
بندهبهعنوانكسیكهنزدیكبهســیسالازمدیریت
میانیتاارشــدبعنوانمدیركلبازرگانیدراســتانهای
خراســانوخوزســتانودربخشــهایمختلفوزارت
بازرگانــیســابقازجملــهشــركتنمایشــگاههای
بینالمللی،ســازمانغلهكشــور،مراكزتهیــهوتوزیع،
معاونتصادراتی،سازمانبازرسیونظارت،مشاورت
ومعاونتوزیر،ســتادهاوشــوراهایمختلفوزارت
بازرگانیســابقهمســئولیتوخدمتدارم.همچنین
همزمانبابیشازبیســتســالعضویــتدرهیأت
نماینــدگاناتــاقبازرگانیتهــرانوایــرانازنزدیكبا
كارآفرینــان،تولیدكننــدگان،تجــاروبازرگانانبخش
خصوصیحشــرونشــردارموازنزدیكبامشكالتو
مطالباتآنهاآشــناهســتموبخوبــیگرفتاریبخش
خصوصیوعلتبیاعتمادیآنهابهدولتهارادركمی
كنم.امروزبعدازگذشــتششسالكهازادغاموزارت
بازرگانــیوصنعتومعــدنمیگذرد،ارزیابیبســیار

دقیقیازنتیجهادغامومیزانتحققاهدافاولیهادغام
دارمومیتوانمصادقانهاذعانكنــمكهدرنتیجهادغام
تقریباهیچیكازاهدافاولیهحاصلنشــدهاستوبه
همیندلیلازپیشــنهادرئیسجمهوراستقبالوازآن

حمایتمیكنم.
بهنظرشماچرادولتپیشنهادتفكیكمجددوزارتخانههای
بازرگانیازصنعتومعدن،مســكنوشهرســازیازراهو
شهرســازی،ســازمانملیجوانانازوزارتورزشرادر

شرایطحاضردنبالمیكند؟
پاسخبســیارروشــناســت.آقایروحانیكهدردوم
بــاررأیاكثریتقاطعوكمســابقهمــردمفهیممیهن
اسالمیبعنوانرئیسجمهوربرگزیدهشدهاندوعلیرغم
اینكهمعمــواًلروســایجمهــوردردورهدومباریزش
آراءمواجهمیشــوند.ایشــانباهمهتخریبهاییكه
متأســفانهبعملآمدبااقبالبیشترمردموبا24میلیون
رأیكــهحاكیازرضایتنســبیازعملكــرددوراولو
ابــرازاعتمادبهبرنامههایایشــانكــهدرمناظرههای
انتخاباتــیودورهتبلیغاتمنتشــروبهاطــالعمردم
رسید،است،مجددًابعنوانرئیسجمهورایراناسالمی
انتخابوبــرایتحققوعدههائیكهبهمــردمدادهاند.

بااستفادهازآسیبشناســیوتجریهگرانسنگدولت
اولاعمــالاصالحاتوجراحیدربخشــیازســاختار
اجراییازجملــهوزارتصنعت،معــدنوتجارت،راه
وشهرســازی،ورزشوجوانــانراضروریتشــخیص
دادهاندوالبتهعلتوضرورتواولویتاینتصمیمهم
تاحدودیروشناست.امروزمسئلهاقتصادبویژهتولید
واشتغال،همچنینموضوعجوانانازمهمترینمسائل
كشورهســتندودررأستأكیداتمقاممعظمرهبری
ومطالباتمردمشــریفكشورمانهســتند.لذاآقای
روحانیبرایسرعتبخشیدنبهرونقاقتصادیوایجاد
اشتغالمخصوصًااشتغالجوانانتحصیلكردهوبهبود
معیشــتمردمتفكیكاینوزارتخانههارادراولویت

قراردادهاند.
تفكیــكوزارتبازرگانیازصنعت،معــدنوتجارتدر
شــرایطفعلیچهمیــزاندراعمالسیاســتهایدولت

دوازدهمورئیسجمهورمؤثراست؟
ایــنموضوعازچندمنظــرحائزاهمیتاســتقبلاز
هرچیزتوجهبهاصلسومقانوناساسی،ماده53قانون
برنامهپنجم،سیاســتهایاجراییاقتصــادمقاومتی،
دولتهــارامكلفبهپیمودنمســیریکــردهكهدر
سال14۰4كشــورایرانبهقدرتاولعلمی،اقتصادی
كشورهایمنطقهتبدیلشــود.متأسفانهدرحالحاضر
كهكمتراز8سالازمســیرباقیماندهبهدلیلمشكالت
ناشیازتحریمهایظالمانهوسوءمدیریتوتصمیمات
غلطوغیركارشناســیدولتهاینهمودهم،دربسیاری
ازشــاخصهاازكشــورهایمنطقهفاصلهمعنیداری
داریموالزماستدرسالهایپیشروباسرعتوشتاب
بیشــتریعقبماندگیهاراجبرانكنیــم.مخصوصا
درحــوزهاقتصادبهدلیلرشــدمنفیوپائینســالهای
84تــا92ونرخبیكاریباالكهدرحــوزهجوانانبیشاز
25درصدبرآوردمیشــودتالشمضاعفینیازهست،
بههمینمنظــوردرونزاییوبروننگــریدوپایهمهم
اقتصادمقاومتیهســتندكهاولیبهمعنیتولیدرقابت
پذیركاالوخدمتدرداخلودومینیازمنددسترســیو
تعاملوفتحبازارهایجهانیاست.بهاینمنظوربایدبا
تخصصیكردنحوزههایاجراییتولیدوتجارتبتوانیم
ضمنحمایتوپشتیبانیورفعموانعتولیدرقابتپذیر
وصادراتمحور،حمایتهایموثر،برقراریمشــوقهای
صادراتیبرگزارینمایشــگاههایاختصاصیجمهوری
اســالمیدربازارهایهدف،ارتقاءســطحمشــاركت
دراتحادیههایتجاری،منطقهایوبینالمللی،توســعه
تجارتالكترونیكــیواســتفادهازفناوریهاینوین،
مبارزهباقاچاقكاالومبادالتغیررســمی،بازســازی

پیشنهاِد ایجاد تشکیالت جدید در وزارتخانه ها
در حال حارض تعریف روشنی از وظایف حاكمیتی و تصدی گری وجودندارد

محســن بهرامــی ارض اقــدس عضــو هیــات مناینــدگان اتــاق تهــران معتقــد است:»بیشــر نگرانی هــا از ایجــاد وزارت بازرگانــِی 
بــا رویکــرِد حامیــت از واردات بی رویــه کاالهــا اســت و تنــزل جایــگاه یــک وزارتخانــه در حــد مدیریــت رصف واردات بــی انصافــی 
اســت.« 22 روز بعــد از انتخــاب مجــدد حســن روحانــی بــه عنــوان دوازدهمیــن رییس جمهــور درانتخابات ریاســت جمهــوری، 
الیحه ای با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شد تحت عنوان »اصالح ساختار دولت«. از پیشنهاد فوریت برای 
این الیحه چنین برمی آمد که روحانی در نظر دارد،پیش از تشکیل دولت دوازدهم اصالحات مورد نظر را در ساختار دولت انجام 
داده و با وزارتخانه های جدید کار خود را آغاز کند.چه آنکه در این الیحه پیشنهاد شده است که وزارتخانه های صنعت،معدن 
و تجــارت مجــدداد تفکیــک شــده و بــه دو وزارتخانــه صنایع و معــادن و وزارت بازرگانی تبدیل شــوند.چنین پیشــنهادی هم برای 
وزارت راه و شهرسازی  با تبدیل شدن به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است.البته جداسازی 
وزارت وزرش به صورت مســتقل و تشــکیل ســازمان ملی جوانان هم بخش دیگری از این الیحه اســت. با این حال مجلس به دو 
فوریت رای نداد و الیحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.آنطور که در اعالم شده قرار است به زودی 
بررســی ایــن الیحــه در صحــن علنی مجلس آغاز شــود.هرچند که ایــن روزها اخبار ضد و نقیضی هم از منتفی شــدن نظر رییس 
جمهور درباره تفکیک ها منترش شده،اما هنوز به صورت رسمی هیچ مقام دولتی این موضوع را تایید نکرده است. همزمان 
با ارایه این الیحه موجی از نقدها،توصیه ها و پیشــنهادها در رســانه ها مطرح شــد.برخی ها عنوان کردند که این جداســازی در 
رشایط فعلی وقت دولت را می گیرد و هزینه مضاعف ایجاد می کند.برخی ها هم موافق عنوان کردند که باید هرچه رسیعر 
ایــن اتفــاق بیفتــد بــه ایــن دلیل که بخش تجارت در ادغام ها مغفول مانده اســت.  محســن بهرامــی ارض اقدس یکــی از موافقان 
رسســخت تفکیــک وزارتخانــه هــا و در راس آنهــا تفکیــک وزارت صنعــت و معــدن از تجــار اســت. او عنــوان کرد:»داشــن یــک 
وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، 
می تواند به جذب رسمایه گذار خارجی نیز کمک کند.به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانه می تواند مترکز ویژه 

ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب رسمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.« 

متین دخت والی نژاد
خبرنگار
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شــبكههایتوزیــعوحــذفواســطههایغیرضرور،
تقویتناوگانحملونقلولجســتیكمــوردنیازبرای
صادارتكاالوخدماتوازهمهمهمتراصالحســاختار
وكارآمدنمودنتشــكیالتازجملهتأســیسسازمان
یاوزارتخانــهایكهبتواندایناموررادرباالترینســطح
باهماهنگیســایروزارتخانههاودستگاههایاجرایی
عملیاتیكندهســتیم.بنابراینبااحترامبهرأیآگاهانه
اكثریتمــردمبهدكترروحانی،امروزكهایشــانبرای
تحققوعدههایخودمجوزقانونیاصالحاتساختاریرا
ازمجلسمحترمدرخواستنمودهاندنمایندگانمردم
نیزاینخواستهراانشــاهللااجابتومسیررابرایتحقق
وعدههایرئیسجمهوربازســازیخواهندکرد.اگرچه
بندهاعتقادیبهتفكیكباقیماندهمضمحلشدهوزارت

بازرگانیسابقازصنعتومعدنندارم.
پیشــنهادمیكنمتشــكیالتجدیــدیباهراســمو
عنــواندیگــریكهقادرباشــدرئیــسجمهــوررادر
پیمودناینمســیرهمراهیكندباجداسازیبخشهای
متجانسازســایروزارتخانههاازجملهگمرك،سازمان
ســرمایهگذاریخارجــیبرخیازبانكهــایتجاریو
تجمیعكلیهوظایفمربوطبهتجــارتفرامرزیبهاین
تشكیالتجدیدمتناســببااقتضائاتفعلیكشورو
شــرایطبینالمللیوفرصتهــایپیشآمدهپساز
برجاموبانگاهبهآیندهطراحیشودكهباردیگرمجبوربه

اعمالتغییراتنشویم.
آیابااینتفكیكهامشــكلاقتصادحلمیشــودوامكان

پاسخگوییبهمطالباتمردمفراهممیشود؟
قطعاباتصویبالیحهپیشنهادیرئیسجمهورمحترم
نبایدانتظارحلهمهمشكالتاقتصادیراداشتاگرچه
حتمابخشیازمشكالتمرتفعخواهدشد.متأسفانهدر
حالحاضرتعریفوتفكیكدقیقوروشــنیازوظایف
حاكمیتیوتصدیگریوجودنداردوالزماســتهرچه
سریعتراینتفكیكانجامشود،كلیهوظائفتصدیگری
وقابلواگذاریباسرعتبهبخشخصوصیمنتقلوبرای
اجرایوظایفحاكمیتینیزهدفگذاریواولویتبندی
بعملآیدوبرایرسیدنبهاهدافپسازتوزیعمتناسب
ومتعادلسازیوظائفهمگنبهســازمانهایاجرایی
كارآمــد،چابكمحولگــردد.درحالحاضــربرخیاز
وزارتخانههاوظایــفمتنوعوبعضامتناقضوبســیار
سنگینراعهدهدارهستند.َاَبروزارتخانهایمثلاقتصاد
وداراییمتكفلســازمانهایبزرگامورمالیاتیكشور،
ســازماناموالتملیكی،ســازمانخصوصیســازی،
سازمانسرمایهگذاریوكمكهایفنی،دبیرخانهشورای
عالیمناطقآزادو...یاراهوشهرســازیمسئولراهبری
ومدیریتحوزههایمتعــددینظیرراهآهنجمهوری
اســالمیایــران،هواپیمائیجمهوریاســالمیایران،
سازمانزمینشناسی،سازمانهواشناسی،آزمایشگاه
مكانیكخاك،ســازمانســاختمانهایدولتــیایران،
ســازمانراهداریكشور،سازمانملیزمینومسكنو
...چندینسازمانیكههریكدرحدواندازهیكوزاتخانه

اند،راتشکیلمیدهند.
درهمیندولتوزاتخانههاییداریمكهكلوظائفآنها
دریكســازمانبامســئولیتحداكثریكمعاونوزیر
قابلمدیریتاســت،بنابراینالزماستدولتپساز
تفكیكوظائفتصدیگریوانتقالســریعآنبهبخش
خصوصــی،اولویتبندیوتمركزبهبخشــیازوظائف
حاكمیتیبویژهتجمیعامكانــاتدرحوزهاقتصادبرای
بــرونرفتازمصائبفعلی،ســاختاریمتناســبرا
طراحیوساختارفعلیرابازمهندسیکنند.اگربهسابقه
وزارتبازرگانــیســابقنگاهكنیدمتوجهمیشــویداز
ســال1285كهبعنوانیكیازقدیمیترینتشــكیالت
دولتیتحتعنوانوزارتتجارتتأسیسمیشود.در
دورههــای1326،132۰،1316،13۰8،13۰2و...آخرین
باردرســال139۰تاكنونادغام،تفكیــكوتغییرعنوان
پیداكردهواصواًلدرحالحاضربهدلیلسرعتتحوالت
سیاسی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیدولتهانیزباید
باتأكیدبرتقویتظرفیتوتوانبرنامهریزیونظارتو
كنترلخود،تغییراتمتناسبرادرساختاركالندولت
اعمالنمایندوازاینبابتبشــرطیكهموجببیثباتی
نشود.نبایدنگرانبودوازآنجاكهدرشرایطفعلیوآینده
پیشروموضوعمعیشتمردمازجملهمطالباتاصلی
آناناســتتالشبرایدفاعازحقوقمصرفكنندگان،
تأمینبهموقعكاالهایاساســیوضــروریموردنیازبا
قیمتمناســب،هدفمندكردنیارانهها،ســاماندهی
واصالحشــبكههایتوزیع،حمایتمنطقــی،هدفدار
ومدتدارازتولیــد،توجهبهمزیتهاینســبیبانگاهبه
مطالعاتآمایشسرزمینازجملهتصمیماتیاستكه
بایددركوتاهمدتاتخاذشــودوالبتهقوایسهگانهوصدا
وسیمایجمهوریاسالمینیزهمراهباخواستةاكثریت
مردم،رئیسجمهورمحترمرادرتحققبرنامههایشان
همراهینمایند.خوشــبختانهبعدازبرجامودرســایه
تالشــهایدیپلماتیك،ایرانهراســیبهایراندوستی
تبدیلوحقانیتجمهوریاسالمیبرایجهانیاناثبات
شــدهورویكردكشورهایتوســعهیافتهدرهمكاریبا
جمهوریاســالمیایرانتغییرنمودهوباامكانجذبو
توسعهسرمایهگاریخارجیدرحوزههایمختلفنفت
وگاز،معادن،حملونقل،صنعت،كشاورزی،دامپروری
فضایمناســبیبرایبكارگیری3/5میلیونجمعیت

بیكاربازماندهازاشتغالطیسالهای84تا92كهسالیانه
صدهاهزارنفرنیزبهآنهااضافهمیشــودفراهمشــده
اســت.باتوجهبهاینكههمراهباسرمایهخارجیمعموال
تكنولوژی،دانشفنیوتجهیــزاتموردنیازبرایتولید
صادراتمحوربهداخلكشــورمنتقلمیشود،انشاا...
عالوهبرتأمیننیازهایداخلیامكانافزایشصادرات
بهكشورهایمنطقه،خاورمیانهوحتیكشورهایتوسعه

یافتهفراهمخواهدشد.
چهعاملیسببشدکهدردولتدهماینادغامهاناگهان

اجراییشود؟
متأســفانهبهبهانــهكوچكســازیدولــتوباهدف
برونســپاریوظایفتصدیگریوخصوصیســازیو
بنگاههایدولتی،جلوگیریازفعالیتهایموازی،ســاده
ســازیوكاهشبروكراسی،ســرعتتصمیمسازی
وتصمیمگیــری،یكپارچهســازیفرآیندهــایانجام
كارودههــاهدفكوچــكوبزرگبراســاسماده53
قانونبرنامهپنجمدولــتدهممكلفبهكاهشتعداد
وزارتخانههامیشودلكندریكفرایندغیركارشناسیو
عجوالنهدریكموردبهدلیلاختالفنظرجدیفیمابین
وزرایوقــتبازرگانــی،صنعــتومعــدنودرمورد
وزارتراهبهدلیلمخالفتمجلسباوزیرپیشــنهادی،
شوربختانهكاهشتعدادوزارتخانههاوادغامشاملاین

وزارتخانههامیشود.
امروزپــساز6ســالكــهازادغاممیگــذرداكثریت
كارشناسانمعتقدندنهتنهاتوفیقیبهدستنیامدهبلكه
پسازادغامبخشهاییقربانیبخشهایدیگرشدهودر
مجموعاقتصاددچارآسیبشــدهاستویكیازدالیل
تورم46.5درصدیورشدمنفی7درصدیدرسالهای9۰

و91راهمینموضوعمیدانند.
آنطورکهمتوجهشدم،ازنظرشماتفكیكهاچنداناهمیت
نداردوبیشتراصالحســاختاركالندولت،اولویتبندیو

توزیعمتوازنوظایفرامدنظردارید؟
کامالدرســتاســت؛نبایدرویعناوینپافشاریكرد
اهــداف،برنامههاوروشــهایاجرایبرنامــهوتحقق
اهدافبسیارمهمهستندالبتهموضوعنظارتوارزیابی
مســتمرعملكردهانیزهمزمانبایددنبالشودنگاهی
بهبرنامههایتوســعهایبعدازانقالبحاكیازآنست
كهبهدلیلكمتوجهیبهمنابــعوتوزیعغیرهدفمندآن
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دربخشــهایمختلفبدوندرنظرگرفتناولویتهاو
اهدافبخشعمدهایازســرمایههایمادیومعنوی
كشــوربویژهدرســالهای84تا92كهدرآمدهایارزی
ناشیازفروشنفتتقریبًابهاندازهمجموعدرآمدهای
دولتهایقبلبعدازانقالببرآوردمیشــودتبدیلبه
صدهاهزارطرحوپروژهنیمهتمامشــدهكهبسیاریاز
آنهاحتیدرصورتتكمیلبهدلیلگذشتزمانقابلیت

بهرهبرداریواستفادهاقتصادیندارند.
بنابرایــنهمانگونهكهقباًلاشــارهشــددراینموضوع
خاصتأسیستشــكیالتیچابكوهوشمندوسپردن
مسئولیتوظائفهمگندربخشهایبازرگانیداخلی
وخارجی،جــذبســرمایهگذاریخارجــی،گمرك،
بانكهایتخصصیمثلبانكتوســعهصادرات،صندوق
ضمانتصادرات،خدماتبازرگانیشــركتهایپخش
وشــبكهتوزیعواصناف،تنظیمبازارداخلی،حمایتاز
مصرفكنندگان،بهبودفضایكسبوكار،توانمندسازی
بخشخصوصــیوتعاونــیوآمادهســازیبنگاههای
تولیدیجهتمواجههوشــمندانهورقابتدربازارهای
بینالمللیباتأكیدبرراهبردتوسعهصادارتغیرنفتیو
خدماتفنیومهندسیبایددرتشكیالتجدیدتجمیع
شــودتاهماهنگوهمراهباسایربخشــهایاقتصادی
دولــتموجباتتوســعهاقتصــادیكشــوروجبران
عقبماندگیهایگذشتهبرایرسیدنبهجایگاهمناسب

درافق14۰4فراهمشود.
این»بایدهاونبایدها«کهبداناشارهكردید،دقیقامنظور

چیست؟بیشترتوضیحمیدهید؟
اگرهرفرد،سازمان،دولتو...قبلازاینكهكاریراانجام
دهدتكلیفكارهائیكهنبایدانجامدهدراروشــنكند
بهترمیتواندكارهائیراكهبایدانجامدهدســاماندهی
كند،بطــورقطعویقیــندولتباتوجهبهسیاســتهای
اجراییاصل44قانوناساســیكهتبدیلبهقانونشده
استوهمچنینسیاستهایابالغیاقتصادمقاومتیكه

چراغراهحركتدرحوزهاقتصاداست.
بایددراســرعوقتكلیهكارهــاواقداماتیكهانجامآن
خارجازدولتوتوســطبخشخصوصیمقدوراســت
رابهتشــكلهایصنفیذیربطواگذارودراینمســیراز
ظرفیتهــایاتاقهایبازرگانی،اصنــافوتعاونحداكثر
استفادهرابعملآورد.فراموشنكنیمدرگذشتهنزدیك
برایدریافتگذرنامه،شناســنامه،عدمسوءپیشینه،
مــردمباچهمشــكالتیمواجهبودندوامروزباتوســعه
دولتالكترونیكوفعالیتدفاترخدماتیتوسطبخش
خصوصیبهچهمیزانكارهاسریعتر،سادهترحتیارزان
ترانجاممیشــودونظارتوكنتــرلدولتهمبادقت
اعمالمیشودنظیراینگونهوظائفكهقباًلتابوشدهبودند
كماكاننمونههایزیادیهســتند.بسیاریازمجوزها
غیرضروروقابلتفویضبهتشــكلهایصنفیاســت،
بخشخصوصیآمادگیتكمیلبســیاریازپروژههای
نیمهتمــام،مدیریتبســیاریازبنگاههــایدولتیو
كارخانجاتتولیدیوسرمایهگذاریهایجدیدرادارد.

اجرایهرگونهپروژهوسرمایهگذاریجدیدتوسطدولت
بایدمتوقفشــودواینمواردباامكاناتدولتتوســط

بخشخصوصیصالحصورتپذیرد.
خصوصیسازیواقعیشود،انحصاراتوتبعیضهای
موجودحذف،زمینهرانتجویــی،رانتخواریمرتفع
وبافســاداداریواقتصادیباقاطعیتبرخوردشــود،
اطالعرسانیوشفافسازیباحمایتازرسانههادنبال
شــودبااعمالاصالحاتساختاریوشایستهساالریدر
حوزهبازاركار،پولوســرمایه،كاالباحذفولغوقوانینو
مقرراتمزاحموتصویبمقرراتپشتیبانبهبودفضای
كســبوكاروامنیــتاقتصادیبرقرارشــودتادولت

كارآفرینشكلبگیرد.
موضعبخشخصوصیدرموردالیحهپیشنهادیدولتبه

ویژهدرموردتفكیكوزارتبازرگانیچیست؟
همانطوركهمتأســفانهدردولتهمبهدلیلحاكمبودن
نگاهبخشیبرخیازوزراءازجملهوزیرمحترمصنعت،
معدنوتجارتكهصریحًامخالفتخــودراابرازکردهو
دروزارتخانهجهادكشــاورزینیزازطریقتشــكلهای
تحتپوشــشالبیگســتردهایرادرمخالفتباالیحه
دولتشــكلدادهانــد.درمجلــسوبخشخصوصی
هماینالیحهمخالفانیدارد.بهعنوانمثالكمیســیون
توسعهتجارتوتســهیلصادراتكهیكیازمهمترینو
پرتعدادترینكمیسیونهایاتاقبازرگانیاستباالیحه
دولتكامالموافقوبرخیازاعضاءكمیســیونصنعت
كهنگرانآســیبدیدنتولیدداخلیهســتند،باالیحه
مخالفــتكردهاند.لكناتاقبازرگانیتهراندرجلســه
اخیرهیأتنمایندگاندربیانیهایبرضرورتاســتمرار
تدبیردرتصمیماتاقتصادیتأكیدکرد.هرچندبهدلیل
عدمبررسیكارشناسانهموضوعنفیًاواثباتًااظهارنظری
نشــد،امابیشــترنگرانیهاازایجــادوزارتبازرگانِیبا
رویكــرِدحمایتازوارداتبیرویهكاالهااســتوتنزل
جایگاهیكوزارتخانــهدرحدمدیریتصرفوارداتبی
انصافیاســت.وزارتبازرگانــیمیتوانددرحلقههای
پیشــینوپســینتولیددرخدمتتولیدداخلیباشد.
تأمینوتداركسرمایه،ماشــینآالت،تجهیزات،مواد
اولیةواحدهایتولیدی،انبارداری،خدماتبستهبندی،
بازاریابیوتبلیغات،حمایتتعرفهایمناسب،مدیریت
واردات،كنترلومبارزهباقاچاقوتجارتغیررســمی،
درخدمتتولیدواشــتغالملیباشدظاهرًانظررئیس
جمهورمحترمنیزتأسیسچنینوزارتخانهایاست.
برخیمنتقــداناینالیحهعنــوانمیکنندکهدرســایر
كشــورهایجهاناینتفکیکهادیدهنمیشود.نظرشما

چیست؟
اصــوالاكثركشــورهایجهــانباتوجــهبــهقابلیتهاو
مزیتهاینســبیواولویتبندیاهدافووظایفدولت
ازســاختارهایمتفاومتیبرخوردارهســتندمقایسه
كشورمانباكشورهایصنعتیوتوسعهیافتهومقایسهبا

كشورهاینوظهورنمیتواندمالكعملقرارگیرد.
طبقبررســیهایبعملآمــدهدربیــشاز5۰درصد

كشــورهاوزارتبازرگانِیمســتقلوجودوگمركنیز
تحتپوشــشاینوزارتخانهقرارداردكهالبتهموضوع
اخیردرگزارشــاترســمیمركزپژوهشهایمجلس

شورایاسالمینیزبهصراحتتصریحشدهاست.
بهترنیســتهزینههاییكهصرفتفكیكمیشود،برای
اصالحوضعموجوددرهمینوزارتخانههاصورتپذیرد؟

حساسیتهانبایدمتوجهعناوینباشدتجربهنشانداده
درتشكیالتبزرگبامسئولیتهایمتنوعومتناقض
تدریجًانگاهتبعیضآمیزحاكموبخشهاییدرســایه
بخشهایدیگرقرارمیگیرندبعنوانمثالدروزارتنیرو
حوزهانرژیهاینوتحتتأثیرحوزهآببهمحاقمیرود.
دروزارتصنعت،معدنوتجــارتحمایتازتولیددر
جایگاهنخســتواصنافدرمراحلبعدی،وحمایتاز
مصرفكنندگانبسیاركمرنگمیشود.دروزارتجهاد
كشــاورزیدرحمایتازگندمكارانوشــالیكاراننرخ
خریدتضمینیگندمدرمدتكوتاهیازســیصدتومان
بههزاروســیصدتومانوقیمتبرنجداخلیوحبوبات،
گوشــتقرمز،لبنیاتبعدازقانونتمركزوظائفچند
برابرمیشودوازسویدیگرمعیشتمردموسبدغذایی
آنانبهمرحلهایمیرســدكهدولتچارهرادرتأسیس
وزارتخانــهایفرابخشــیباهدفحمایــتمتعادلاز
تولیدكننــدگانومصرفكنندگانمیبینــدلذادرحال

حاضرچارهایجزتفكیكنیست.
باتوجهبهنزدیكبودنایــامتنفیذ،تحلیفوزمانمعرفی

كابینهچهپیشنهادیدارید؟
بهنظرمنباتوجهبــهرأیقاطعمجلسبهفوریتالیحه
پیشنهایدولت،بهتراســتمجلسمحترمباكلیات
الیحــهموافقتوبهدولــتاجازهدهــدوزارتخانههارا
باتأكیدبرممنوعیتگســترشتشــكیالتیوپرسنلو
اعتباراتجاریتفكیكکنندوبــاتعیینضرباالجلو
فرصتمناســبدرشــورایعالیاداریوهیأتدولت
شرحوظائف،ساختاروتشكیالتوزارتخانههایجدید
راتصویبوحــذفواضافــاتراباتوجهبــهاولویتهاو
احكامبرنامهششــمدرساختاركالندولتاعمالکنند.
ذكرایننكتهضروریاســتكههماكنونبالتكلیفیو
انتظاردروزارتخانههایصنعــت،معدنوتجارت،راهو
شهرســازی،ورزشوجوانان،تشــكیالتوسازمانهای
وابستهازمدیرانمیانیوارشدبهسطوحكاركنانمنتقل
ودوقطبیهائیشكلگرفتهوبخشینگریواختالفات
درحالگسترشاســتكهبایدهرچهسریعترتعیین
تكلیفواینشــرایطخاتمهیابد.درپایانالزممیدانم
بعنوانیككارشــناسكــهســالهادروزارتبازرگانی
خدمتوفقطدردولتمهــرورزاندربخشخصوصی
فعالوتجربیاتارزشــمندیدرهردوحــوزهدولتو
بخشخصوصیدارموباشــناختیكهازشرایطكنونی
اقتصادداخلیوبینالمللیوجودداردتأســیسوزارت
تجــارتوســرمایهگذاریخارجیراتصمیــماصولی

میدانموازآنحمایتمیكنم.

 گپ وگفت
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تاریخ نگاری

مســیربهبودقراردادهاینفتیهمزمانبارشــددانش
فنی،مالیوحقوقیایراندریکقرنگذشــتهتدوامداشته
اســتوبهقراردادهایبهترومناســبتریتبدیلشــد.

مسیریکهپیمودنآنکماکانادامهدارد.
»قراردادخائنانهدارسیوچپاولنفتایرانتوسطروباه
پیر«،اینتعبیــروتعابیرمشــابهرادرتحلیلرویدادهای
تاریخمعاصربســیارشــنیدهایمبهنحویکهکمترکسیدر
بدیهیبودنآنتردیددارد.اماآیابهراســتیامتیازدارسی
قراردادیننگینبودکهدردورانقاجارتوسطعمالبیگانهبه
کشورتحمیلشد؟بررسیقرارداددارسیمانندهررویداد
تاریخیدیگر،نیازمندتوجهبهزمانوجغرافیاییاســتکه

قرارداددرآنتاریخوجغرافیامنعقدشد.

نگاهیبهقرارداددارسی
بــهموجبقرارداددارســیدولتشاهنشــاهیقاجار
بهویلیامناکسدارســیبهمدت6۰سالاجازهمخصوص
جهــتتفتیش،تفحص،اســتخراجوفــروشنفت،گاز
طبیعی،قیــرومومطبیعیدرتماموســعتممالکایران
)بهجزوالیــاتآذربایجان،گیالن،مازندران،خراســانو
استرآباد(راداد.دولتایرانبهازایاینقرار2۰۰هزارلیره
انگلیسیپیشدریافتگرفتومقررشددارسیازمنافع

خالصخودساالنه16درصدبهایرانبپردازد.
همچنیــندرقــراردادآوردهشــد:عملهوفعلــهکهدر
تأسیســاتفــوقکارمیکنندبایــدرعیــتاعلیحضرت
شاهنشاهایرانباشند.دربنددیگرتاکیدشد:بعدازانقضای
مدتمعیناینقرارداد،تماماسبابوابنیهوادواتموجود
بهجهتاســتخراجوانتفاعمعادنمتعلــقبهدولتایران
خواهدبودوشرکتدارســیحقهیچگونهغرامتازاین

بابتنخواهدداشت.

ازحملتجهیزاتباقاطرتافقدانراهبرای
انتقالنفتبهخلیجفارس

ســهمخالص16درصدیایرانازفــروشنفت،امتیاز
اســتفادهازکارگرانایرانیدراکتشــافواستخراجنفت
وحقتملکابنیهوادواتاســتخراجنفــتدرامتیازنامه
دارسینصیبایرانشد.بســیاریقرارداددارسیوسهم
16درصدیراخائنانهمیدانند.ایندرحالیاستکهاساسا
امتیازنامهدارســیاولیــنتجربهایراندرانعقــادقرارداد
نفتیاســت،آنهمدرشــرایطیکهدرکشورحتینسبت

بهماهیتمادهموردمعامله،دانشــیوجودنداشت.درآن
زماناساســادرایراناطالعیراجعبهوجــوهفنی،تجاری
وحقوقینفــتموجودنبود.ایــراندرآندورانامکانات،
انگیزهریســک،پول،دانــشفنیونیرویانســانیبرای

اکتشافواستخراجنفترامطلقادارانبود.
دارســیدرحالیریســکبزرگقراردادنفتیباایرانو
ریســکپرداختهزینههنگفتبرایاکتشــافنفتدر
ایرانراپذیرفتکهاینقرارداددرســال19۰1منعقدشــد
ودارسیدرســال19۰8بهنفترســید.یعنیکشفنفت
درایران7ســالزمانبرد.درمیانهراه،دارســیکههزینه
بســیاریرامحتملشــدهبود،مایوسشــدهودرآستانه
رهاکــردنکاربودوپسازآنکهتوانســتدرانگلســتان
اسپانســریدیگربرایادامهفعالیتپیــداکندبهکارادامه

داد.
درآندورانبهدلیلفقدانراهقابلحملونقلدرمناطق
جنوبیایران،تمامتجهیزاتاکتشــافیباقاطــریاباکوله
پشــتیبهمناطقمورداکتشافارســالمیشدآنهمدر
شرایطیکهبرایحفاظتازاینتجهیزات،درایراننیروی
پلیسبرایتامینامنیتوجودنداشــتوهرلحظهامکان
غارتتجهیزاتواموالتوســطراهزنانوغارتگرانوجود
داشت.شرکتتحتمدیریتدارسیبرایتامینامنیت
ناچاربودباسرانعشــایرمحلیمذاکرهکردهوباپرداخت

پولازقدرتآنانبرایتامینامنیتاستفادهکند.
حتیبعضاناچاربودنــدبرخیتجهیزاتنفتیرادرهمان

محلاکتشافنفت،بسازند.

نکتهجالبتراینکهدارســیدرسال19۰8بهنفترسید
واماصادراتنفتکشــفشدهحدوداچهارسالبعدانجام
شــدزیرادرایراناصالجادهایبرایحمــلنفتبهخلیج
فارسوجودنداشــتوایجادراهوزیرســاختبرایحمل
نفتبهخلیجفارستوســطدارســینزدیکبهچهارسال

زمانبرد.
درچنینشــرایطیآیابهراســتیمیتوانقراردادیکه
مظفرالدینشــاهبادارســیامضاکردراننگیــنوخائنانه
نامید؟فراموشنکنیمکهاساســاباهمــانمختصردرآمد
نفتیامکانشکلگیرینوعیدولتمدرندرایرانفراهم
شدویکســازماناداری،مالی،امنیتیوپلیسیدراواخر
دورانقاجارودورانپهلویشــکلگرفتکهموتورمحرک

توسعهدرایرانشد.

قراردادهاینفتی،بهبودمستمر
باتوجهبهجمیعمواردیکهدرباالاشــارهشــدنمیتوان
قرارداددارســیراخائنانهنامید.اینقرارداداولینتجربه
درانعقادقرادادنفتیدرایرانبودکهدرآنشــرایطقرارداد
بدینبود.قرارداددارســیآغازیکراهبود.مســیریکهدر
چارچوبقــرارداد1933دردورانپهلــویاول،بهبودپیدا
کردوبهســهم25درصدیایرانازفروشنفتتبدیلشد.
مسیربهبودقراردادهاینفتیهمزمانبارشددانشفنی،
مالیوحقوقیایراندریکقرنگذشتهتدوامداشتهاست
وبهقراردادهایبهترومناسبتریتبدیلشد.مسیریکه

پیمودنآنکماکانادامهدارد.

نگاهی به تجربه قرارداد نفتی در دوران قاجار

 آیا قرارداد دارسی خانئانه بود؟

مهدی الیاسی
خبرنگار
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اقتصادسیاسی

رییسجمهوربااشــارهبهاینکهدولــتدوازدهمدولتی
فراجناحیخواهدبود،گفت:شیوهوتفکریکهازمردمرای
گرفتهبایددراولویتوســرلوحهدســتگاههایاجراییدر

سراسرکشورباشد.
حجتاالســالموالمسلمینحســنروحانیدرجلسه
هیاتدولت،دربارهرفتارناصحیحآمریکادرقبالتعهدات
بینالمللیاشگفت:عظمتوجایگاهسیاسیهرکشوری
دردنیا،بهاعتمادنسبتبهآنکشــورواحترامیکهآنانبه

تعهداتخودشاندارند،مربوطمیشود.
رییــسجمهوربابیــاناینکــهآمریکاییهــادردوران
جدید،بســیاریازتعهداتشــانرازیرپامیگذارند،افزود:
آنهاتعهدپاریــس،تعهدباکوباوبســیاریازتعهداتیکهدر
قراردادهایشانباآمریکایشمالیونیزبخشیازتعهداتی
کهنسبتبهآسیایشــرقیدارندرازیرپاگذاشتهاندواین
نشــانمیدهدکهآمریکانمــیتواندمروجحقوقبشــر،

قانونگراییوثباتوامنیتدرجهانباشد.
روحانیتاکیدکرد:کســیکهخودشدارایثباتنبوده،
بهقوانینومقرراتاحترامنگذاشــتهوبهامضایخودش
پایبندنیســت،نمیتوانددیگرانرادعوتبهثبات،امنیت

وآرامشکند.
رییــسجمهورحضورآمریکاییهــادرمنطقهراموجب
تشــدیداختالفــاتودرگیریهادانســتوگفــت:آنها
نتوانســتنددربرابرتروریستهااقدامخاصیانجامدادهو
ثباترابهمنطقهبیاورند،بلکهاینملتعراقوســوریهبود
وکشــورهایهمجوارورزمندگانفــداکاربودندکهباهمه
وجوداینمــردممظلومرایــاریوکمککردنــدومنطقه
راازتروریســمنجــاتدادهودرآیندهبهطــورکاملنجات
خواهندداد.روحانیخاطرنشــانکرد:جمهوریاســالمی
ایرانهموارهنســبتبهتعهداتخــودپایبندبودهوخواهد
بــود.رییسجمهوربااشــارهبهاینکهامروزیکــیازتوطئه
هــایآمریکاییهاایناســتبهگونهایبرخــوردکنندکه
ایرانبگویددســتازتعهداتخودبرداشــتهوبهامضای
خودمتعهدنیســت،اظهارداشت:اینتوطئهاخیریاست
کهآمریــکاطراحیکردهوبهاعتقادمنهرگزموفقنخواهد
بود.روحانیتاکیــدکرد:جمهوریاســالمیایرانهمواره
بهتعهــداتبینالمللیخودپایدارخواهــدماندهرچندکه
آمریکاییهابادستپسمیزنندوباپابهپیشمیکشند
وازسوییباگزارشرسمیبهکنگرهاعالممیکنندکهایران
بهتعهداتشکامالمتعهدبــودهوبنابراینناچارندبهبرجام
احترامبگذارندونمیتوانندبرجامرانقضکنندوازســویی
دیگربــهبهانههایمختلفبدنبالاعمالیکســریتحریم
هایجدیدهستندکهباهیچمنطقوروحومتنبرجامهم

سازگارنبودهودرتعارضاست.

رییسجمهوربااشــارهبهاینکهبایدهوشیارباشیمتادر
دامآنهانیفتادهودرزمینآمریکابازینکنیمودرعینحال
متعهدبهتعهداتمانبودهوراهخودمانکهمســیرپیشرفت
اســتادامهدهیم،افزود:امروزآمریکاییهاازفضاییکه
بعدازبرجامایجادشــدهناراحتندونسبتبهاینکهایرانبا
آســیاواروپاروابطاقتصادیبهتریداردنگرانهســتندو
طبیعیهمهستکهنگرانباشندچونازاینوادیسودی

نصیبآنهانمیشود.
روحانیخاطرنشانکرد:خوشحالیمکهتاامروزشرکای
مادر1+5باقدرتبرایحراستازبرجامایستادگیکردند
وآمریکایــیهاهممثلهمیشــه،دوپهلــوودوچهرهوارد
عملشــدند،امامطمئنااگرآمریکاییهــابخواهندتحریم
هاییراتحــتهرعنوانوبهانهعلیهمــااعمالکنند،ملت
بزرگایرانپاسخمناسببهآنهادادهونسبتبهمصوبات
کنگره،مجلسشورایاسالمینیزمتقابالمصوباتیخواهد

داشت.
رییــسجمهوراظهارداشــت:ازتخلفــاتآمریکانمی
گذریمودربرابرآنهامیایســتیمامادرعینحالحواسمان
جمعاســتکهبایدچگونهازاینفضایبوجــودآمدهبهره

برداریکنیم.
روحانیتاکیدکرد:ملتایرانبارهنمودهایمقاممعظم
رهبریوباحمایتشــانکاربزرگیرادرزمینهبرجامانجام
دادندوتوانســتندبایــکقراردادچندجانبــهوبینالمللی
موفقیــتبزرگوکمنظیــروحتیبینظیــریرادرتاریخ
سیاســیایرانبدســتآوردهودربرابرقدرتهایبزرگاز

حقوقخودشاندفاعکنند.
رییــسجمهورادامهداد:ملتایرانبابرجامتوانســتند
قطعنامههایظالمانهشــورایامنیتومصوباتشــورای
حکامرالغــووموضوعPMDراحلوفصلکردهومســاله
تحریمهایتســلیحاتیرامحدودکننــدوتحریمهاییکه
نسبتبهبرنامهموشــکیبودرابهصورتدیگریدرآوردند

کهتحریمقبلیراازبینببرند.
روحانیگفت:ملتایرانکاربســیاربــزرگوعظیمی
انجامدادوامروزفضایخوبیبرایماایجادشــدهاستکه
بایدملتومســئولینازاینفضابهخوبیاســتفادهکنندو
نبایدتحــتتاثیرتوطئههایآمریکاقــراربگیریم.رییس
جمهوربابیاناینکــهامروزبرخیازاینکهمیخواهیمازاین
فضابهدرستیاستفادهکنیم،ناراحتمیشوند،ادامهداد:
چرابایدازبهرهبرداریدرســتازفضایــیکهملتایجاد
کردهناراحتشــویم؟نبایدچنینباشدوهمهبایدنسبت
بهمنافعملیمتحدباشــیموراهیراکــهانتخابکردیمبه

خوبیادامهدهیم.
روحانیدربخــشدیگریازســخنانخودبااشــارهبه

تشــکیلدولتدوازدهمدرآیندهنزدیکگفت:بههرحال
کابینهدوازدهمدرچارچوبمقرراتدرحالشکلگرفتن
اســتورییسجمهورموظفاســتدراینراستاباافراد
مختلفمشــورتکندوبندههمباافــرادمختلفدرجناح
هایگوناگوناصولگرا،اصــالحطلب،میانهرویااعتدالیون
مشــورتکردهونظراتآنهاراجویاشــدهاموهمچنینبه
دوســتاندیگرهمگفتماگرنظرخاصینســبتبهکابینه
دوازدهمدارند،بگویندوایندرحالیاستکهنظراتبرخی
افراددربعضیازروزنامهها،ســایتهاورســانههامنعکس
شــدهامادرعینحالبایدهمهبدانندکــهدولتدوازدهم
ماننددولتیازدهم،دولتیتکجناحینبودهوفراجناحی

خواهدبود.
رییسجمهــوراظهارداشــت:افــرادیکــهدردولت
دوازدهمعهدهدارمســئولیتمیشوندبایدخواستهونظر
اکثریتمردمکهدرانتخاباترایدادندرابهطورکاملباور
وقبولداشــتهباشندواگرکســیاینطورنیستنمیتواند

مسئولیتسنگینرابرعهدهبگیرد.
روحانیباتاکیدبراینکهمبنایدولتبردموکراسی،رای
مردموقانوناساســیاســت،گفت:بحثاینوآنجناح
نیست،اماشــیوهوتفکریکهمردمدرانتخاباتبهآنرای
دادندبایددردولت،اســتاندارها،فرماندارها،مدیرکلهاو
درمسئولیتهایســنگینوحساسحاکمشود.اینبدان
معنانیســتکهغیراز24میلیونیکهبهدولتتدبیروامید
رایدادند،حقحیاتندارند؛آنهاهــمحقوقدارندوحقوق
اساســیشــانمحفوظومیتوانندفعالیتکنند،اماامروز
درمســئولیتهایردهباالنوبتاین24میلیوناســتو
اگرغیرازاینباشــدپسبرایچــهرایدادیموانتخابات

برگزارکردیم.
رییسجمهورافزود:انتخاباتبرایآنبودکهدوتفکربه
رایمردمگذاشتهشود.مردمبهایندوتفکررایدادندیکی
شــداقلیتودیگریاکثریتوماطبققانوناساسیوطبق
رویهدمکراســیبایدبهرایاکثریتاحتــرامبگذاریموبر
مبنایآنعملکنیم.اقلیــتهمحقوقداردوبایدبهحقوق

اواحترامبگذرایم.
روحانیبااشــارهبهاینکههمهحقصحبتوانتقاددارند
اماهیچکسحقتخریبندارد،گفت:تخریبهیچکس
نســبتبهدولتیکهازطرفملتانتخابشــدهونماینده
مردماســت،قابلقبولنیســت.رییسجمهورتنهاکسی
درکشــوراستکهباآرایمســتقیممردمازسراسرکشور

انتخابمیشودومادیگرچنینانتخاباتینداریم.
رییسجمهورباتاکیدبــراینکهفردیکهبهعنوانرییس
جمهوروبارایاکثریتبرگزیدهمیشود،منتخبونماینده
کلملتایراناســت،گفت:رییسجمهورازطرفمردم
حرفمیزندواقــداممیکندووظیفــهاشنیزاحترامبه

افکارعمومیاست.
روحانیافزود:درستاستکه24میلیوننفربهرییس
جمهوررایدادنــد،امارییسجمهــور،نمایندههمهملت
اســتهرچندکهبایدایننکتهنیزموردتوجهقرارگیردکه
مادرانتخابات،اندیشــه،راهوتفکریرابهرایگذاشــتیمو

روحانی: اشتغال و تولید اولویت دولت

دولت دوازدهم فراجناحی است
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بارهادرمناظراتوســخنرانیهانیزگفتهامکهانتخابات
،انتخــاببیندوویاچندفردنیســتبلکهانتخاببیندو
تفکرواندیشهاستومردمبهیکیازدواندیشهرایدادندو

مابراساسآناندیشه،پیشخواهیمرفت.
رییــسجمهــوردرادامهبااشــارهبهموضــوعانتخاب
کابینهدوازدهم،اظهارداشــت:معرفــیکابینهبهمجلس
ودرنهایــتراینمایندگانمحترموتشــکیلدولت،باید
مایهامید،آرامشووحدتبیشــتربرایمردمماباشــدو
نبایدبهیکاختالفوفاصلهتبدیلشــودوهمهبایدتسلیم
افکارمانباشــیم.روحانیافزود:بهعنوانرییسجمهور،
وزراراانتخــابودرنهایــتبهمجلسمعرفــیمیکنمو
اینحقنمایندگانمجلساســتکهبــهوزرارایبدهندو
یارایندهند.رییسجمهوربابیاناینکه"ماتســلیمقانون
اساسیهستیموبرمبنایقانوناساسیحرکتمیکنیم"،
گفت:همهبایدبهپیامانتخاباتتوجهداشــتهباشــیم.در
اینانتخاباتبزرگوعظیمبیــشاز41میلیوننفربهپای
صندوقهایرایآمدندواگراجازهمیدادیمیکســاعت
دیگرهممــردمرایبدهندحتمااینآماربه45میلیوننفر
میرسید.اینافتخاربزرگبرایکشوروملتمااست.

روحانیدرادامههمگانرابهپرهیزازحاشــیهسازیفرا
خواندوتاکیدکرد:دراینایامازهمهدوستان،قوایمختلف

ورسانههاخواهشمیکنمکهلطفاحاشیهنسازند.
رییسجمهورافــزود:خیلیازاقدامــاترامیتواندر
موقعخودانجامداد.ماکهباقوایدیگرمخالفنیستیموبا
همهرابطهخوبداریم.فرضکنیدامروزکهنزدیکدولت
اســتمجلسطرحســهفوریتیبدهدکهدولترابههم
بریزد.البتهبههرحالاکثریتمجلسکهبهســهفوریتی
راینمیدهد،اماآیااینحرکتخوباست؟معلوماست

کهپسندیدهنیســتوماهمهیکیهســتیمویااینکهقوه
قضاییهبیایدحاشیهسازیکند.

روحانیتصریحکرد:اکنونوقتحاشــیهسازینیست.
بایدحاشیههاراکناربگذاریموبهفکروحدت،مردموآینده
مملکتباشــیم.همانطــورکهمقاممعظــمرهبریتاکید
فرمودنداولویتماتولید،رونقاقتصادیواشتغالاستو
همهبایداهــدافومنافعملیرامدنظرقراردهیمواگرهم
کسیخواستبرایمانحاشیهبسازددرمتنحرکتکنیم
وبدونتوجــهبهجادههایفرعی،بهراهمانتارســیدنبه

مقصدادامهدهیم.
رییسجمهــوردرابتدایســخنانخودنیزباتســلیت
شــهادتبنیانگذارمذهبشــیعهامامجعفرصادق)ع(،
گفت:امامصادق)ع(دردورانامامتخودبااســتفادهاز
شرایطیکهدردنیایاسالموجودداشت،توانستندراهامام
باقر)ع(رابرایترویجاســالمواقعیدرفقه،کالموتفسیر
وحتیعلومطبیعیباتربیتشــاگردانیهمچونجابرابن

حیانادامهدهند.
روحانیبااشارهبهاینکهامامصادق)ع(درمدینهکرسی
هایبحثدرزمینههایگوناگونوافــرادمختلفبرگزار
میکردند،اظهارداشت:آزادیاندیشهوفکروفضایعلمی
کهدرمدینهآندورانبودوافــرادیکهحتیبهخداوپیامبر
اعتقادینداشــتندمیآمدندباامامصادق)ع(وشاگردان
ایشــانبحثمیکردندوامامنیزبااحترامپاسخآنهارامی

دادندوبسیاریازآنهاراقانعمیکردند.
رییسجمهورادامهداد:امامصــادق)ع(بهمایاددادکه
چگونهبایدعملکنیمومابایدامروزآنراهوشــیوهرامورد

عملقراردهیم.
دکترروحانیبااشــارهبهاینکهدرمکتبعلمیوسیاسی

امامصادق)ع(علومودانشهایمختلفتدریسمیشد،
خاطرنشانکرد:افتخارماایناستکهپیرومذهبشیعه
جعفریاثنیعشــریهســتیمواینبهصراحتدرقانون
اساسیکشــورآمدهویکیازوظایفیکهدرقسمنامهبرای
رییسجمهورتعیینشده،پاسداریازاینمذهبرسمی،

نظامجمهوریاسالمیوقانوناساسیاست.
رییسجمهورافزود:حراســتازاســتقاللاقتصادی،
سیاسیوفرهنگیکشــورهمبراساسقسمنامهبرعهده

رییسجمهوراست.
روحانیبابیاناینکهنامامامصادق)ع(باانقالباسالمی
عجیناست،گفت:روزشــهادتامامصادق)ع(درسال
هــای42و56ازروزهایاوجنهضتوانقالباســالمیبه
شــمارمیرودواولیــنخونیکهدرراهنهضتاســالمیبر
زمینریختهشــددرمدرســهفیضیهدرایامشهادتامام

صادق)ع(درسال42بود.
رییسجمهوربااشارهبهاینکهنامامامصادق)ع(همواره
درانقــالببرایماپیامداشــتهوراهرابهســمتپیروزی
گشــودهاســت،تصریحکرد:امروزیاد،نامومکتبامام
صادق)ع(میتواندبهتریــنراهنمابرایحوزههایعلمیه
ودانشگاههایماباشد.روحانیبابیاناینکهمابایدبتوانیم
همانشــیوهوســعهصدریکهامامصادق)ع(نسبتبه
افکارومذاهبدیگرداشــتندرادرجمهوریاسالمیداشته
باشــیم،گفت:بایــدبیاموزیمکهباهمبهخوبــیوبالحنی
دوســتانهوبرادرانهســخنگفتهوازهمفاصلــهنگیریمو
اختالفاتجزییراکهمعموالبهخاطراساسانقالب،دینو
منافعملینیستوبیشتردرراستایمنافعحزبی،گروهی
وجناحیاســت،فراموشکردهودرمســیراهدافاصلی

انقالبتالشکنیموگامبرداریم.
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انرژی

بررســیهانشــانمیدهدباوجودآنکهســرانهخودرو
)تعــدادخودروبهازایهــرنفر(درایرانپاییناســت،اما
مصرفبنزیننســبتبهاســتانداردجهانیبهشــدتباال
اســت.موضوعیکهبهکیفیتپایینخودروها،عدموضع
مالیاتوعوارضشهریبهویژهدرکالنشهرهاوهمچنین
ناهمگنیســفرهادرتعطیالتمربوطمیشود.بنابرایندر
صورتیکهقیمتهاآزادنشــوند،ایناحتمــالوجوددارد
کهبنزیننیزبهسرنوشــتیمشــابهگازمبتالشــودودائما
باسیاســتگذارینامناســب،تمامیرشــدتولیدجذب

مصرفکنندگانداخلیشود.
»مصرفبنزیــناز83میلیونلیتردرروزعبورکرد«این
خبرکوتاهروزگذشتهدرشــرایطیاعالمشدکهپیام»لزوم
واقعیســازیقیمتســوخت«وهشدارپیشــگیریاز
»ابتالیسرنوشــتبنزینبهروزگارگاز«راباخودبههمراه
دارد.قیمتبنزینطیدوسالگذشتهثابتماندهواکنون
باعثشــدهباوجودتولیــدروزانه67میلیــونلیتربنزین
درکشــورهمچناننیازبــهواردات16میلیونلیتریوجود
داشــتهباشــد؛یعنیهزینهایحداقلبرابر5هزارمیلیارد
توماندرســالبرایتامینبنزینبهکشورتحمیلمیشود.
گرچهبهگفتهمســووالن»باافزایشتولیدبنزینتاانتهای
امسالایرانبهجمعصادرکنندگانبنزینخواهدپیوست«
امابــاتوجهبهقیمتغیرواقعیبنزیندرکشــورومصرف
غیرمعمولآنممکناســتکشورمانهمچنانواردکننده
ســوختباقیبماند.بررســیهانشــانمیدهدباوجود
آنکهســرانهخودرو)تعدادخودروبهازایهرنفر(درایران
پاییناســت،امامصرفبنزیننسبتبهاستانداردجهانی
بهشدتباالاست.موضوعیکهبهکیفیتپایینخودروها،
عدموضعمالیاتوعوارضشــهریبهویژهدرکالنشهرها
وهمچنینناهمگنیســفرهادرتعطیالتمربوطمیشود.
بنابرایــندرصورتیکهقیمتهاآزادنشــوند،ایناحتمال
وجودداردکهبنزیننیزبهسرنوشتیمشابهگازمبتالشودو
دائماباسیاستگذارینامناسب،تمامیرشدتولیدجذب

مصرفکنندگانداخلیشود.
»آیاسرنوشــتیکهگازکشــوربهآندچارشده،درکمین
بنزیناست؟«اینســوالیاستکهباانتشــارخبر»اوج
گرفتنمصرفبنزینکشــور«ورســیدنآنبــهبیشاز
83میلیــونلیتردرروز،مطرحمیشــود.ماجــرابهآنجا
بازمیگرددکهایــرانباوجودداشــتنبزرگترینذخایر
گازیجهانوداشتنرتبهسومدرتولیداینماده،سهمبسیار
اندکیدرتجارتگازداردچراکهشــبکهوســیعگازرسانی
کشــور،درکنارالگویغلطوعدمبهینهسازیمصرف،ایران
رابــهیکیازبزرگترینمصرفکننــدگانگازجهانتبدیل
کردهوموجبعقبافتادنکشوردربازارجهانیگازشدهو

نتیجهاینشدهاستکههرچهگازبیشتریدرکشورتولید
میشود،بههماننسبتگازبیشترینیزمصرفمیشود.
حالممکناست،الگویغلطمصرفدرکشوردرکنارنبود
سیاســتگذاریهایمداوموپایداربرایکاهشمصرف،
بنزینرابهسرنوشتمشابهیدچارکند.درواقعبرنامهاین
بودکهامسالایرانازوارداتبنزینبی نیازشود،اماباوجود
رشدســریعمصرفبهنظرمیرســدبرنامههایافزایش
تولیــدبنزینهمچنانیکگامازمصرفعقباســتودر
صورتتداوماینروند،میتوانانتظارداشتمانندمعادله
عرضهوتقاضایگازکشــورکهحاصلیجزترازبسیارپایین
تجارتگازیدرپینداشتهاست،بنزیننیزنهتنهاهیچگاه
فرصتیبــرایعرضاندامدربازارهــایجهانینیابد،بلکه
ســایهوارداتاینســوختهموارهرویکشــورسنگینی
کند.بررســیهای»دنیایاقتصاد«نشــانمیدهدتداوم
رشدمصرف،موجبمیشودکهامسالنیزحداقل5هزار
میلیاردتومانازدرآمدهایدولتصرفوارداتشود.

زیانهایمیلیارددالریازرشدمصرفبنزین
نتیجهرشدسریعمصرفبنزیناینشدهکهباوجودرشد
تولید،همچنانوارداتنیزدرمســیرصعودیقرارداشته
باشــد.آنطورکهمدیرعاملشــرکتپاالیشوپخشروز
گذشــتهبه»دنیایاقتصاد«گفتهاســت،مجمــوعتولید
کنونیبنزینکشــورباتولیدروزانه5/5میلیونلیتربنزین
درپاالیشگاهستارهخلیجفارس،به67میلیونلیتررسیده
اســت.ایندرحالیاســتکهمعاونشــرکتپاالیشو
پخــشفرآوردههاینفتیایران،شــاهرخخســروانیبه
»ایســنا«گفتهاستکهمتوسطمصرفبنزینکشوربعداز
ماهرمضانبهبیشاز83میلیونلیتررســیدهاست.ازاین
رومیتوانانتظارداشــتاینروزهاحداقل16میلیونلیتر

بنزینواردکشورشود.
آنطورکهعباسکاظمی،مدیرعاملشــرکتپاالیشو
پخشمیگویدازابتدایسالمصرفبنزینکشورنسبت
بهمدتمشــابهســالگذشــتهبیشاز8/5درصدرشد
داشت.درحالیکهپیشبینیمیشد،امسالحداکثررشد
5درصــدیراتجربهکند.بنابراینباتوجهبهاینکهمتوســط
روزانهمصرفبنزینســالگذشــتهبیــشاز74میلیون
لیتربودهاســت،میتوانانتظارداشــتمصرفامســال
حداقل79میلیونلیترباشــدکهباتوجهبهرشــدمصرف
بنزیندر4ماهابتدایســالمیتواندحداکثربه83میلیون
لیتردرروزبرســد.بنابراینحتیباوجودبهرهبرداریکامل
ازفازاولســتارهخلیجفارسمیتــوانپیشبینیکردکه
وارداتبنزینهمچناندرسطحباالییباقیبماند.بنابراین
متوسطوارداتبنزینبین12تا16میلیونلیتردرروزباقی

خواهــدماندکهبااحتســابقیمتحداقلــی12۰۰تا15۰۰
تومانیبرایهرلیتربنزینوارداتی،درســالجاریبیشاز
2میلیارددالر،معادل5تــا9هزارمیلیاردتومانبهواردات

بنزیناختصاصخواهدیافت.
ایــندرحالیاســتکهشــرایطمشــابهیدروضعیت
مصرفگازکشوربرقراراســت،امسالکلتولیدگازکشور
بهچیزیحدود75۰میلیونمترمکعبدرروزرسید.ازاین
مقدارتولیدروزانهگازدرکشــورحدود4درصدبهصادرات
ترکیه،ارمنســتانوآذربایجاناختصاصدادهمیشود.در
اینمیانسهممصرفبخشخانگیگازدرایرانحدود4۰
درصداستکهباتوجهبهبرنامههایدولتبرایگسترش
گازبهمناطقبیشتریازکشور،درسالهایآیندهباافزایش
بیشترینیزهمراهخواهدبود.محاسباتنشانمیدهدبا
صرفهجوییتنها1۰درصدیبخــشخانگیواختصاصآن
بهصــادرات،بین4تا8هزارمیلیــاردتومانبهدرآمدهای
گازیکشورافزودهمیشــود.براساستحقیقاتموجود،
کمکردنتنهایکدرجهازدمایمحیطهایبســتهدرفصل
زمســتانمنجربهصرفهجویی6درصدیمیشود.امارقم
4تا8هزارمیلیاردتومانبادرنظرگرفتنســودخالص1۰تا
2۰سنتحاصلازصادراتهرمترمکعبگازبهکشورهای
همســایهوباتوجهبهنوســانقیمتنفتبهدستمیآید
کهعددیقابلتوجهاســت.اینمیــزانافزایشدرآمددر
شــرایطیتنهاازصرفهجویی1۰درصــدیدربخشخانگی
قابلدســتیافتناســتکهدربخشهایدیگــرمانند
خطوطانتقالگازدرسراسرکشــورونشتیآنهاوگازهایی
کهدرمشعلهایواحدهایپاالیشوپتروشیمیسوزانده

میشودنیزشاهدهدررفتگازهستیم.

پایبنزینرویپدالگاز
همانطورکهگفتهشــد،مصرفبنزیندرچندماهابتدای
ســالبیشاز8/5درصدرشدداشتهاســت،مدیرعامل
شرکتپاالیشوپخشبااشارهبه8درصدرشداقتصادی
و1۰درصدمصرفبرقکشور،بخشیازرشدمصرفبنزین
راطبیعیمیداند.ویافزایشمســافرتهایجادهایرا
یکیازعواملافزایشمصرفبنزینکشورمیداندوبراین
باوراستکهمصرفبنزینتا15مهریعنیزمانبازگشایی
مــدارسدرهمینســطوحباقیبماندوســپسکاهش
یابد.بهگفتهکاظمیدرســال6پیکتعدادمسافرتهای
جــادهایوجودداردکهنســبتبهاســتانداردهایجهانی
بسیارباالاســت.کارشناســانبراینباورنداگرتعطیالت
آخرهفتهبه2روزافزایشیابدبهطوریکهتوزیعتعطیالت
درطولســالاصالحشــود،میتواندبــهکاهشمصرف
بنزینکمککند.اماجوادنوفرســتی،کارشناسانرژینیز
باطبیعیخواندنبخشــیازرشــدمصرفبنزینکشوربه
دلیلقرارگرفتندرفصلگرماکهافزایشمســافرتهای
جادهایواســتفادهازدســتگاهتهویههوادرخودروهارابه
دنبالداشته،بخشمهمیازرشدمصرفبنزینرابهالگوی
غلطمصرفکننــدگانمرتبطمیداند.نوفرســتیباانتقاد
ازاینکهکشــورنتوانســتهبرنامهمدونیبرایبهینهسازی

هشدار در بازار سوخت

آژیر زرد مرصف بنزین به صدا درآمد
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مصرفانرژیکشورداشتهباشــد،میگوید:درایرانهمه
تمرکزبرتولیدانرژیاعمازتولیدبیشــترنفتوگازاستو
ایندرحالیاســتکهارزانترینراهتامینمصرفانرژی
بهینهســازیمصرفاســت.دراینمیــانافزایشتعداد
خودرودرسالجاریکهپیشبینیمیشودرشد11درصدی
معادل6۰۰هزارخــودروراتجربهکند،یکــیدیگرازدالیل
مهمرشدمصرفبنزیناســت،ایندرحالیاستکهعدم
نظارتکافیبرســاختخودرو،رشــدمصــرفبنزینرا

تشدیدکردهاست.
دراینمیانکارشناساننامناســببودنقوانینشهری
رایکیازدالیلمهمرشــدمصرفبنزیندرایرانمیدانند.
بررسیقوانینشــهریومقایسهآنبااســتانداردقوانین
شــهریدرکشورهایتوســعهیافتهنشــانمیدهد،نبود
عوارضبرایاســتفادهازخودرودرداخلشهرها،ساخت
بیــشازحداســتانداردبزرگراههایدرونشــهریونبود
سیستمحملونقلعمومیمناسبازدیگرمواردتحریک
رشــدمصرفبنزیندرداخلکشوراســت.اماآنطورکه
کارشناســانمیگویندمهمترینعاملرشدمصرفبنزین
درقیمتپاییناینســوختخالصهمیشودکهاینعالوه
بررشدمصرف،انگیزهایبرایقاچاقسوختبهکشورهای
همسایهشدهاست.»عدمرشــدقیمتبنزین«درکشور
ظرفدوسالگذشــتهبهعنوانیکیازعواملرشدمصرف

بنزینازسویکارشناسانمطرحمیشود.نوفرستیدراین
خصوصبابیاناینکهطیدوســالگذشتهقیمتروییک
هزارتومانثابتماندهاســت،میگوید:دردوسالگذشته
حداقل1۰درصدتورمداشتهایموثابتماندنقیمتبنزین
بهاینمعناستکههرســالحداقل1۰درصدقیمتبنزین
برایمصرفکنندهکاهشیافتهاســت.بهگفتهوی،ثابت
ماندنقیمتسوختموجبشدهکهجامعهبهقیمتیک
هزارتومانیعادتکندوحساســیتبهاینسطحقیمتیاز
بینبرودکهاینخودبهعنوانمحرکیبرایرشــدقیمتها
عملمیکند.ویبابیاناینکهتنهاافزایشقیمتهامانعاز
رشدمصرفنمیشود،میگوید:»امارشدقیمتهاشرط

ضروریبرایکنترلمصرفاست.«

چراقیمتبنزینبایداصالحشود؟
اماکارشناسانعقیدهدارند»واقعیکردنقیمتبنزین«
راهکاریاستکهدولتهابایدباجسارتوآیندهنگریبه
آنورودکنند.ازنگاهاینکارشناســاناگرچهاصالحقیمت
بنزینمنجربهرشدآنخواهدشدواینامرازنگاهدولتها
»حساسیتبرانگیز«اســتوممکناستنمرهایمنفی
درکارنامــهآنهابهشــماربرود،اماازدیگرســوســوزاندن
»بنزیــنارزان«مصداقبــارز»آتشزدنمالاســت.«
بنابراینتازمانیکهقیمتبنزیندرداخلکشــوربراساس

قیمتهایفــوبخلیجفارسودیگرکشــورهایمنطقه
اصالحنشــود،فرقینــدارددرتولیدبنزینخودکفاشــده
باشیمیااینکهبخشیازنیازکشوربهسوختراواردکنیم.با
عدماصالحقیمتهادرهردوحالتبهواســطهارزانبودن
قیمتســوختویارانهایکهدولتازمحــلدرآمدهای
نفتیبرایثابتنگهداشــتنقیمتآنپرداختمیکند،
متحملزیاناقتصادیوازدســترفتنسرمایههاینفتی

خواهیمبود.
علیشمساردکانی،رئیسکمیسیونانرژیاتاقایران
درگفتوگوبا»دنیایاقتصاد«بااشارهبهاینکهقانونکنترل
قیمتسوختدرکشوروجوددارد،دررابطهبالزوماصالح
قیمــتبنزینگفت:امروزهبهعلتگســترششــهرها،
کاهشروستانشینی،جوانیجمعیتومیلیکهبهتحرک
درمسیرهایشهریوبینشهریوجوددارد،تولیدخودروبا
رشدهمراهشــدهاست.طبیعتارشدروزافزونخودروهای
تولیدی)بدوندرنظرگرفتناینکهمیزانمصرفسوخت
آنهااســتاندارداستیاخیر(بهســوختنیازدارند،دراین
میانبایدتوجــهکردکهبــرایتولیدهریــکلیتربنزین،
چیزیحــدود2/2لیترنفتخامموردنیازاســت؛ایندر
حالیاســتکهقیمتهرلیتربنزیندرداخلکشورحدود
3۰سنتاســتاماهر2/2لیترنفتخامبادرنظرگرفتن
قیمتحدود5۰دالریچیزیحدود7۰ســنتمیشود.در
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واقعروالیکهدرکشــوروجوددارد،هزینــهکردنبیشاز
7۰ســنتبرایتولیدیکلیتربنزینوفروشآنباقیمت
حدودا3۰ســنتاســت.اینروشنهتنهابهمعنایازبین
بردننفتخامبهمعنایســرمایهملیوسوختکردنآن
اســت،بلکهباتوجهبهارزانتربودنقیمتآننســبتبه
فوبخلیجفارسیاترکیه،منجربهقاچاقآنمیشود.

شــمساردکانیدرادامهبااشــارهبهاینکــهاختصاص
بیشازاندازهنفتخامبهتولیدبنزینمیتواندتولیددیگر
محصوالتراباعــدمتوازنهمراهســازد،گفت:حتیاگر
بخواهیممیعانــاتگازیراجایگزیننفــتخامکنیمواز
اینمحصولبهبنزیندســتپیداکنیم،بازیانبیشــتری
نیــزهمراهخواهیمبــودزیرامیعاناتگازیدرهربشــکه
حدود6۰دالراســتومحاسباتنشــانمیدهدباقیمت
فعلیسوختدرکشــور،برایتولیدبنزینازهریکبشکه
میعاناتگازیبا3۰دالرزیانهمراههستیم.ازنگاهرئیس
کمیســیونانرژیاتاقایــراندرکنارتوجهبهنــوعتولید،
قیمتگــذاریهمچنانازاهمیتباالییبرخورداراســت
زیرااینقیمتارزاناســتکهباعثرشدتقاضامیشود.
شــمساردکانیدراینزمینهمیگوید:مابایددســتکم
دربخشهایــیمانندمرزترکیه،قیمتســوخترابه8۰
درصدقیمتدراینکشــوربرســانیمتاازقاچاقسوخت
جلوگیریشــودزیرادرحالحاضراختــالفقیمتباعث
قاچاقســوختبهعنوانسرمایهملیبهاینکشورمیشود

ودرمقابلبهجایپولنقد،کاالوپوشــاکترکیهایبهداخل
کشــورقاچاقمیشــودواینمعادلهایدوســرزیانبرای

اقتصادکشورودرجهتازبینرفتنمشاغلاست.

راهحلهایکنترلمصرف
مدیرعاملشــرکتملیپاالیشوپخشاستفادهکامل
ازظرفیت4۰میلیونمترمکعبیســیانجیکشــوررااز
راهحلهایمعضلرشــدمصرفبنزینکشــورمیداند.به
گفتــهویدرحالحاضرتنهانیمیازایــنظرفیتیعنی2۰
میلیونمترمکعبدرروزمورداســتفادهاست.نوفرستی
نیزمانندمدیرعاملپاالیشوپخشتوســعهاســتفادهاز
ســوختCNGرایکیازمحرکهایمهمکاهشمصرف
بنزینمیداند.ویبابیاناینکهطیسالهایگذشتهمیزان
مصرفاینســوختاز2۰میلیونمترمکعبفراترنرفته
اســت،میگوید:قراربودتاپایاندولــتیازدهممصرف
CNGبــه3۰میلیونمترمکعبدرروزبرســدودرصورت
عملیشدناینبرنامهحدود1۰میلیونلیترازمصرفروزانه
بنزینکاستهمی شــد.نوفرســتیبابیاناینکهقیمتاین
نوعســوختبهنسبتقیمتبنزینبســیارکاهشیافته
است،میگوید:زمانیکهقیمتبنزینآزاد7۰۰تومانبود،
هرمترمکعبســیانجی5۰۰تومانعرضهمیشد،امادر
حالحاضردرحالیکهبنزین1۰۰۰توماناســت،قیمتهر
مترمکعبســیانجی45۰توماناســت.اینکارشناس

انرژیدلیلموثرنبودنکاهشقیمتســیانجیدراقبال
بهمصرفاینســوخترا،وجودمشکالتدیگرمیداند.به
گفتهوی،برخیقوانینسختگیرانهکهسالگذشتهازسوی
وزارتنفتوضعوموجببســتهشــدنتعدادبسیاریاز
کارگاه هایساختمخزنسیانجیشد،مصرفکنندگان
رابامشــکلمواجهکــردهویکیازعواملعدماســتقبالاز

سوختسیانجیاست.
نوفرســتیکهیکیازمدافعانتداوماســتفادهازکارت
سوختدرجایگاههااســت،برقراریمجددسامانهکارت
سوخترادرکنترلمصرفبنزینمفیدمیداند.ویبراین
باوراســتکهباحذفکارتســوخت،قاچاقدرمرزهای
کشــورافزایشیافتهوحدود5میلیونلیتراز83میلیون
لیترآمــارمصرفروزانــهمربوطبهقاچاقبنزیناســت.
ایندرحالیاســتکهمدیرعاملپاالیشوپخشفرضیه
افزایشقاچاقراردکردهومیگوید:»درشــهرهایمرزی
مصرفبنزینتنها3تا4درصدرشــدداشــتهکهازمتوسط
رشــدمصرفبنزینکشوربســیارپایینتراست،ازاینرو
نمیتوانگفتکهقاچاقموجبرشــدمصرفبنزینشده
است.«درمجموعبایدگفتاصالحقیمتسوختدرکنار
اصالحقوانینشــهری،اصالحالگویمصرف،بهینهسازی
مصرفسوختوتقویتاستفادهازسوختهایجایگزین
ازجملهســیانجیازمهمترینراههایبرونرفتازدام

رشدمصرفبنزینکشوراست.

انرژی
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نگاه

مســعودنیلیمشــاوراقتصادیرییسجمهــورگفت:
»امروزظرفیتصنعتکشورتقریبادوبرابرسال٨1شده،

اماسطحتقاضابهاندازهسال٨1است.«
نیلیدرهمایشپنجاهمینســالگردتاسیسسازمان
گســترشبااعالمایــنکههنوزیکمدلتوســعهصنعتی
درکشــوروجودندارد،اظهارداشت:درســال٨۰اقداماتی
برایتهیهیکمدلصنعتیبرایکشــورانجامشد،اماهنوز
نتوانستهایمیکسندیکپارچهدراینبخشمصوبکنیم.
ویبهنقشسازمانگسترشونوسازیبهتوسعهصنایع
کشــوراشــارهکردوعنوانکرد:ازگذشــتهتابهامروزیک
استراتژینانوشــتهدرصنعتتعریفشدکهبراساسآن،
اولویــتدادنبهبازارداخلیبود.ایــنموضوعحتیدربدو
تاســیسایدرووحتیبرنامهششمتوســعهنیزموردتوجه

قرارگرفتهبود.
مشــاوراقتصادیرییسجمهوراضافهکرد:متاســفانه
تاکنونصنعتبرونگراوصادراتمحورنداشتهایم؛صنعت
بایدبرایتوســعهخودعالوهبربازارداخلــیبهفکرحضور
پررنگدربازارهایصادراتینیزباشــد.امــروزبایدبهاین
موضوعتوجهشــودکهتاچهمیزانتقاضــاباطرفیتهای

فعلیصنعتمطابقتدارد.
نیلــیدررابطهباواژهرکودوتعریفهــایمختلفیکهاز
آندرســالهایاخیرانجاممیشــود،اظهارداشت:بازار
داخلیدرسالهای٨6تا92شــاهداتفاقاتیبودکهاثرات

ماندگاریآنهابهاینسادگیرفعنخواهدشد.
ویتصریحکرد:درســال92متوســطدرآمدخانوارهای
شهرینسبتیهسال٨6حدود22درصدکاهشپیداکرده
بودکهاینموضوعاصالسابقهنداشت.درآنشرایطبخش
بزرگیازمحصوالتصنعتیبایــککاهشدرآمدروبهرو
شد.حتیمتوســطدرآمدخانوارهایروستایینیزدرسال
92نســبتبهســال٨6حدود3٨درصدکاهشپیداکرد.
اینموضوعنشــانمیدهدســطحتقاضابرایمحصوالت
مختلفصنعتیکاهشقابلتوجهیراتجربهکردهاست.
نیلیعنوانکــرد:درحوزهســرمایهگــذارینیزمیزان
سرمایهگذاریهادرســال92تقریبابهمیزانسال٨۰بوده
اســت.درهمینراستامیزانتقاضابرایکاالیسرمایهای
نیزروندنزولیداشــتهاســت.دراینشرایطدولتمیزان

مخارجدولتنیزمثلسالهای٨۰و٨1بود.
ویافــزود:بــهعبارتیصنعتبــهاندازهســال٨۰و٨1
متقاضیداشــتند؛درحالیکهظرفیتاینحوزهازآنسال
هاتابهامروزافزایشقابلتوجهیپیداکرداست.البتهباید
تاکیدکنمبااضافهشــدنپولاینتقاضاافزایشپیدانمی
کند.7تا1۰ســالزماننیازاستتاســطحدرآمدخانواربه

سال٨6برسد.
مشــاوراقتصادیرییسجمهورباتاکیدبــراینکهروند
افزایشظرفیتصنعتبامیــزانتقاضاهمخوانیندارد،
گفت:درســال9۰و91ماشاهدرشــدمنفیصنعتبودیم
کهاینمیزاندرزمانجنگنیزبیســابقهبوده،امادرحال
حاضرظرفیتصنعتکشــورتقریبادوبرابرسال٨1شده،

اماسطحتقاضابهاندازهسال٨1است.
نیلیمتذکرشــد:امروزشــکافبیــنظرفیتصنعت
وتقاضــاوجودداردکهاثــرعینیآنبروزمشــکالتبرای
واحدهایتولیدیاســت،البتــهواحدهــایتولیدیمی
گویندباکمبــودنقدینگیروبهروهســتندومتقاضیمنابع
مالیهستند،امامشــکلجدیترازاینحرفهاست.اگر
فکریبهحالصنعتنشود،اینبخشنصفشدهوبهمرور
کوچکخواهدشــدومشکلبیکاریومســایلدیکراتفاق

خواهدافتاد.
ویتنهاراهافزایشتقاضادربــازارراتوجهبهبازارداخلی

وخارجیدانســتوگفت:صنعتگرانمــااولویتراروی
صادراتبگذارند،اماعملبهاینمســالهراحتنیستوبا

دشواریهایزیادیهمراهاست.
ویافزود:صنعتیکهفقطبهبــازارداخلیاکتفاکرده،به
راحتینمیتواندواردبازارصادراتی،آنهمبدووتکنولوژی

شود.دراینمسیربایداقداماتالزمانجامشود.
نیلیتصریحکرد:عالوهبرکاهشتقاضادراقتصادکشور،
ترکیبتقاضانیزتغییرکردهاســت.مابرایرفعمشکالت
نیازمندیکدورهگذرهســتیمتابنگاههابهســمتبنگاه

هایصادراتیپیشبروند.
مشــاوراقتصادیرییسجمهوربااعالماینکهخودبهود
اشتغالبهوجودنمیآید،تصریحکرد:برایاینکهبنگاهها
بهســمتصادراتپیشبروند،بایدتغییریدرآنهاایجاد
شــود.درهمینزمینهنقشســازمانگسترشونوسازی
بســیارپررنگاســتوبایدازاینفرصتاستفادهکندوبا
بهبودکسبوکاروجذبسرمایهگذاریخارجیاقدامات
الزمرابــرایارتقــایبنگاههابــرایرقابــتدربازارهای

صادراتیانجامدهد.
نیلیخاطرنشــانکرد:اقتصادماچارهایجزبرونگرایی
نــدارد.نمیتوانیــمبــهبانکهافشــاربیاوریمکــهپولبه
واحدهــایتولیدیبدهندوازآنطــرفواحدهایتولیدی
نتوانندپولبانــکهــارابازگردانند.بازارهــایبازارهای

صادراتیراگسترشدهیم.

۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است

تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور 
گفت: به عبارتی صنعت به اندازه سال ٨۰ و ٨۱ 

متقاضی داشتند؛ در حالی که ظرفیت این حوزه 
از آن سال ها تا به امروز افزایش قابل توجهی 

پیدا کرد است. البته باید تاکید کنم با اضافه 
شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی کند
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بازارمسکن

متقاضیانخریدمســکنمعموالســهمولفه»قیمت«،
»متراژ«و»محله«رادراولویتجستوجوقرارمیدهند
کهازبینآنها،نحوه»انتخابمحله«نقشیتعیینکنندهدر
طولزمانجستوجو،کیفیتخریدوتحرککلبازاردارد.
نسخهمسیریابخانهاولیهانشانمیدهدبرایاطمینان
ازموجــودی»کوچکمتراژ«هــادرمحلــهموردنظرباید
»پیشانتخاب«جایگزین»انتخابقطعی«محلشودتا

جستوجویفرسایشیاتفاقنیفتد.
وقوعیکخطادرجســتوجویملکازسویمتقاضیان
مصرفیخریدمســکندرفصلحساسکنونیکهفرصت
طالییبخشمسکنبرایخروجازرکودمحسوبمیشود،
ممکناستمسیربازارراباپنجآسیبمواجهکندکهنتیجه
آنتاخیــردرحرکتبازارازفــاز»پیشرونق«به»رونق«
اســت.تحقیقاتمیدانیازدالالنملکنشــانمیدهدبا
وجودتقاضایموثردربازارمسکن،حجممعامالتماهانه

مسکنهنوزبهمیزانموردانتظارباالنرفتهاست.
هرچندهنوزآماررســمیمعامالتتیرماهمنتشرنشده
استاماواســطههاازمیزانمراجعاتونیزحجمفروش،
تغییرفــازبــازاراز»پیشرونق«به»رونق«رااحســاس
نمیکنندودربهترینحالت،شاهدارتقایحجممعامالت
درسطحپیشرونقهستیم.دالیلمتعددیبرایایندرجا
زدنبازاردرفــازپیشرونقوجودداردکهفعــاالنبازاربه
آناشــارهمیکنند.نوسانافزایشــیقیمتنوسازهایکی
ازاینعواملاســتوازآنمهمترنــرخبازدهیباالیبازار
رقیبمسکناستکهموجبشدهکسانیکهاندوختهای
مناسببرایورودبهبازارمســکندارند،موجودیخودرا
دربانکهاکهســودباالییمیپردازند،سپردهگذاریکنند
وبعدازطیدورهزمانی،باپولبیشــتریواردفضایخرید
شوند؛بهویژهازاینبابتکهچشماندازیازافزایشقیمت
مســکندربازارمشــاهدهنمیکنند.امادرکناراینعوامل
اثرگذاربرتاخیررونقمعامالت،یک»رفتارآسیبرسان«
درخریداراننیزبرمیزانرخوتبازارمســکناثرگذاشته

است.
درحالحاضرمتقاضیانخریدمسکنقبلازورودبهبازار
برایجستوجویملکســهمولفهرادرنظرمیگیرندکه
نخستینمولفه،»قیمت«است.آنهابراساسمنابعمالی
وتســهیالتیکهمیتوانندفراهمکنند،دربارهمولفهقیمت
ملکموردجستوجویخودتصمیممیگیرند.مولفهدوم
کهبالفاصلهبعدازقیمتلحاظمیشود،»متراژ«استکه
خریدارانبعدازتعیینقدرتخریدخود،دامنهآنراتعیین
میکنند.البتهبرایتعییــناینمولفهعمربنانیزبایدلحاظ

شودتامتراژقابلتملکمشخصشود.
هرچنددرگاماولوبدونلحاظشــرایط،همهخریداران

آپارتماننوســازراترجیحمیدهنداماممکناستباعبور
ازاینشــرطبتوانندمتراژمناســبتریبــرایملکخود
تعیینکنندکهبانیازشــانتناسببیشــتریداشتهباشد.
مولفهســومکهپیشازورودبهبازاربایدلحاظشود،»محله
موردنظربرایخریدیاسکونت«است.برایتصمیمگیری
دربارهاینمولفهپیششرطیوجودداردکهازسویعدهای
ازمتقاضیانخریدمســکننادیدهگرفتهمیشــودوعدم
رعایتآنمیتواندمســیرخریدآنهاودرنهایتمسیربازار
معامالتمســکنرادچارانحرافکند.اینمسیرانحرافی
میتواندپنجآســیببهخریداروبازارمسکنواردکندواز

اینروحذرکردنازآنضروریاست.
بسیاریازخانهاولیهایاکسانیکهبرایتبدیلبهاحسن
کردنملکخودقصدتملــکخانههای5۰تا7۰مترمربعی
رادارند،بیشازســایرمتقاضیانخریددچــارنوعیرفتار
اشتباهدربارهتعیینمولفهسومیعنیمشخصکردنمحله
موردنظرخودبرایخریدآپارتمانمیشوندوبهخودوبازار
معامــالتآســیبواردمیکنند.4۰درصــدازمتقاضیان
خریدآپارتمانمســکونیدرشــهرتهرانبــهدنبالتملک
واحدهایحداکثر7۰مترمربعیهستندکه3۰درصدازآن
مربوطبهواحدهای5۰تا7۰مترمربعیاســتکهتقاضای
بیشــتریازریزمتراژهادارند.درحالیکــهعمدهتقاضادر
ایندامنهمساحتوجوددارد،اماتعدادآپارتمانهایبااین
متراژدرمحلههاومناطقمختلفتهرانبانوســانشــدید

روبهرواست.
درتهرانمحلههاییوجودداردکــهعمدهآپارتمانهادر
آنبیــشاز1۰۰مترمربعمســاحتداردوحجمتخریبو
نوســازیدرآنهاکمترازدیگرمناطقومحلههابودهاست.

درایــننقاطواحدهــای5۰تا7۰مترمربعــی»تکفایل«
محسوبمیشودوایندرحالیاستکهمحلههایبسیار
دیگــریدرشــهرتهرانحــاویبیشــترینآپارتمانهای
کوچــکوحداکثرمیانمتراژهســتندواتفاقــاواحدهای

بزرگمتراژدرآنهابسیارکمتراست.
برایاینکهاینخطاازسویخریداراندرحالجستوجو
تکرارنشــود،کارشناسانیکنسخهمســیریابراتوصیه
میکنندکهدرقالــبآنبهجایاینکهازابتــدابرایمولفه
»محلهمــوردنظربــرایخریــد«تصمیمگیــریقطعی
شــود،ابتدایــک»پیشانتخاب«صــورتمیگیرد.این
پیشانتخاببهمعنایایناســتکهخریدارابتدابررسی
کنددامنهمتراژیکــهدرنظردارد،درمحلــهایکهمدنظر
داردوجوددارد.برایپیبردنبهاینموضوععالوهبرروش
ســنتیمراجعهبهبنگاههاوپرسوجوازمشاورانامالک،
میتوانازطریقموتورهایجســتوجویمعتبرملکیو
نیزآگهیهایتبلیغاتیمندرجدرنیازمندیهایمســکن
نیزبهتحلیلیازوجودداشــتنیانداشــتنواحدهای5۰تا
7۰مترمربعیدریکمحلهرســید.اگــرنتیجهاینتحقیق
مثبتبود،آنگاهاینمحلهرابهعنــوانانتخابقطعیخود
برایجســتوجویآپارتمانانتخابکنندومسیریافتن
واحدمســکونیمتناســببابودجــهوویژگیهایمدنظر
خودرادنبالکنند.ورودبهفازجســتوجوبدونطیمسیر
اینپیشانتخاب،رفتاریاســتکهپنجآسیبرامتوجه
خریــداروبازارمیکند.بهاعتقادکارشناســان،اگردرفصل
تابســتانکهفرصتطالییخروجکاملازرکودمحسوب
میشــود،موتورمعامالتمسکنبهشــکلپایدارروشن
شود،بازارمسکنفازپیشرونقراترکمیکندومعامالت

واردفازرونقمیشود.
اماانتخــابمحلهبدونتوجهبهوجــودآپارتمانهایدر
دامنهمتراژمدنظــرخریدارکهرفتاریاســتکهعمومااز
خانهاولیهاسرمیزند،موجبوقوعپنجآسیببهخریدار
وبازارمسکنمیشودکهمیتواندرونقمعامالترابهتاخیر
بیندازدواگرفرصتتابســتانیبازارملکازدســتبرود،
بعیداستدرنیمهدومامکانتغییرفازبازاربهرونقفراهم
شود.نخستینآسیب»طوالنیشدنفرآیندجستوجوو
بازارگردیمتقاضیانخریدمســکن«است.طبعاکسانی
کــهازکموکیفمتراژغالبواحدهایمســکونیدرمحله
موردجستوجویخودمطلعنباشــند،ممکناستزمان
زیادیرابهجســتوجویواحدهاییبادامنهمتراژکوچک
ومیانمتراژاختصاصدهندونتیجهایعایدشــاننشود؛
بنابراینآنهاناچارمیشــوندبازارگردیطوالنیتریداشته

باشندتاواحدمدنظرخودرابیابند.
دومینآســیبناشــیازغفلتازپیشانتخابمحله،

رمزگشایی از یک »خطا« در بازار ملک

مسیریاب فصلی خانه اولی ها

در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن قبل از ورود 
به بازار برای جست وجوی ملک سه مولفه را در 

نظر می گیرند که نخستین مولفه، »قیمت« است. 
آنها براساس منابع مالی و تسهیالتی که می توانند 

فراهم کنند، درباره مولفه قیمت ملک مورد 
جست وجوی خود تصمیم می گیرند. مولفه دوم 

که بالفاصله بعد از قیمت لحاظ می شود، »متراژ« 
است که خریداران بعد از تعیین قدرت خرید خود، 
دامنه آن را تعیین می کنند. البته برای تعیین این 

مولفه عمر بنا نیز باید لحاظ شود تا متراژ قابل تملک 
مشخص شود. هرچند در گام اول و بدون لحاظ 

شرایط، همه خریداران آپارتمان نوساز را ترجیح 
می دهند اما ممکن است با عبور از این شرط بتوانند 
متراژ مناسب تری برای ملک خود تعیین کنند که با 

نیازشان تناسب بیشتری داشته باشد
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»ناکامــیدرانتخابنهایــیودرنتیجهتقویــتاحتمال
انصرافازخرید«اســت.طبعابیتوجهیبهنبودفایلهای
5۰تا7۰مترمربعیدریکمحله،جســتوجوراباشکست
روبــهرومیکندومتقاضیانخریدمســکنازنتیجهبخش
بودنتالشبرایخانهدارشدندلســردمیشوندوممکن
اســتحتیبااینتصورکهبودجهآنهابرایخانهدارشــدن

کافینیست،بازاررابرایمدتنامعلومیترککنند.
»قیمتبــاالونامتعارفتکفایلها«آســیبدیگری
اســتکهخریدارانواحدهای5۰تا7۰مترمربعیراتهدید
میکند.بهطورکلیقیمتفایلهایریزوکوچکمتراژکه
تا6۰مترمربعمساحتدارند،نســبتبهقیمتمتعارف
هرمحلهقدریبیشــتراســت.اینباالتربودنقیمتاز
نوعیناگزیریخریدارانامــالکریزمتراژبهدلیلبودجه
محدودیکــهدراختیاردارندنشــأتمیگیــرد.درواقع
فروشندگانبااطالعازمحدودیتخریدارانمتقاضیاین
واحدهاوباتوجهبهاینکهاگــرمتقاضیانخریداینقیمت
رانپذیرنــد،بهدلیــلمحدودیتمالیگزینــهدیگریدر
واحدهایبزرگترندارند،قیمتپیشنهادیخودراقدری
باالتراعــالممیکنند.اینوضعیتبهعرفبازارمســکن
تبدیلشــدهاســتامااگردرمحلهایتعــدادواحدهای
کوچکومیانمتراژاندک،اســتثناودرواقع»تکفایل«

باشــد،اینرویهمتعارفبازاربهشکلعمیقتریمصداق
پیــدامیکنــدوخریدارانناچــارمیشــوندقیمتهای
باالتریبابــتتملکهرمترمربعآپارتمانمســکونیدر
محلهایکهکوچکمتراژهانادرهستند،بپردازند.بهبیان
دیگر،خریداراندرمسیرجســتوجویخوددرمحلهای
کهفاقدآپارتمانهای5۰تا7۰مترمربعیاست،دچارخطا
شــدهوتصورمیکنندفایلقیمتمناســبدرایندامنه
مســاحتپیدانمیشــودوباپرداختبهایباالتر،ناگزیر
اقدامبهتملکتکفایلهایموجودبــاقیمتنامتعارف

میکنند.
»ازدسترفتنشــانسدسترســیبهفایلمناسبو
درنتیجهخریدمناســبدربازارمسکن«آسیبچهارمی
استکهخریدارانرادرصورتبیتوجهیبهپیشانتخاب
محله،تهدیدمیکند.درصورتــیکهخریدارانزمانزیادی
رامتاثرازمســیرانحرافیجســتوجودربازارهدردهند،
طبعافرصتارزیابیوخریــدآپارتماندرمحلههایدیگر
کهفایلهایکوچــکومیانمتراژبهلحــاظتعدادبهدیگر
بازههایمتراژغالبهستندراازدستمیدهند.هنگامی
کهآنهازمانطویلیراصرفیافتــنتکفایلهای5۰تا7۰
متریدرمحلههایمیزبانآپارتمانهایباالی1۰۰مترمربع
میکنند،خریداراندیگــریدرمحلههایدیگربهراحتیاز

میانفایلهایمتعدد،ملکموردنظرخودراجستوجوو
معاملهخواهندکردوممکناستزمانیکهمتقاضیخرید
بهخطایخودپیمیبرد،عمالبسیاریازامالکمتناسببا

جنستقاضایاوفروشرفتهباشد.
غفلتازپیشانتخــابمحلهبرایمتقاضیانمصرفیو
عموماخانهاولیمســکنکهاکنونبیشازدیگرگروههای
خریدارمسکندربازارحضوردارند،میتواندآسیبدیگری
راهممتوجهبازارمســکنکندومانعازحرکتروبهجلوی
بازارازفازپیشرونقبهرونقشــود.طبعــاخطادرانتخاب
محلهباتوجهبهاینکهممکناســتموجبطوالنیشــدن
فرآینــدبازارگردیخریــداران،ناگزیرینســبتبهخرید
بهقیمتهــایباالونامتعارف،ازدســترفتنشــانس
دسترسیبهفایلمناســبوحتیانصرافموقتازخرید
توسطمتقاضیانخریدآپارتمانشــود،درنتیجهتاخیردر
رونقرانیزبهدنبالخواهدداشت.بنابراینبهمنظورتسریع
دربازگشــترونقبهبازار،کارشناســانمسکناستفادهاز
نسخهمســیریاببرایجســتوجویملکراکهمبتنی
برپیشانتخابمحلــهوتحقیقدربارهتعــدادواحدهای
کوچــکومیانمتــراژدرآنهاقبلازجســتوجوینهایی
اســترابهمتقاضیانخریدمســکنبهویژهخانهاولیها

توصیهمیکنند.
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تحلیل اقتصادی

بهاســتنادتجربه48کشورپیشــرفتهودرحالتوسعه،
بانکمحــوریابازارمحــوربودناقتصادرابطهمســتقیمی
بررشــداقتصادینــدارد،بلکــهکاراییوتوســعهیافتگی
بخشهایتامینمالیاعمازبانکیابازارسرمایهاهمیت
دارد.مطابــقیافتههایاینپژوهش،بســتراصلیرشــد
اقتصادیوجودیکچارچوبمناســبحقوقیوشفافدر

بازارسرمایهودربازارپولاست.
یافتههاییکپژوهشبابررسی48کشور»پیشرفته«
و»درحالتوســعه«نشــانمیدهدکهبانکمحوریابازار
محوربودناقتصادرابطهمستقیمیبررشداقتصادیندارد،
بلکهمهمایناســتکهبخشهایتامینمالیاعمازبانک
یابازارسرمایه،توسعهیافتهوکارآباشند.مطابقیافتههای
اینپژوهش،وجودیکچارچوبمناسبحقوقیوشفاف

دربازارســرمایهودربازارپول،میتواندبرتوسعهمالیاثر
مثبتبگذاردودرنتیجهتوســعهمالینیزبسترالزمرابرای

تقویترشداقتصادیمهیامیکند.

ابهامدراندازهبازار
یکــیازموضوعاتمطــرحدرموردنظامپولــیوبانکی
کشــور،بانکمحوربودنآناســتوبرخیازکارشناسان
یکیازراهکارهایعبورازبحرانبانکیراافزایشسهمبازار
سرمایهدرتامینمالیعنوانمیکنند.اینتغییردرساختار
تامینمالیانتقادهایینیزدرپیداشــتهاســت؛بهطوری
کهمعتقدندتنهــابافاصلهگرفتنازبانــکمحوریوعمیق
کردنبازارســرمایهنمیتوانبرمشــکالتسیستمبانکی
فائقآمد.بررســیهای»دنیایاقتصاد«ازســاختارمالی

بانکهایاتحادیهاروپاوایاالتمتحدهآمریکانیزمویداین
موضوعاستکهاساسامهمنیستکهسهمبازارسرمایهیا
بانکازتامینمالیچقدراســتواینموضوعبهعنوانیکی
ازمعیارهایپیشــرفتاقتصادمطرحنمیشود،بلکهمهم
ایناســتکهکیفیتخدماتمالیارائهشدهدرهربازاری
باالباشــدوهربازارکارخودرابهدرســتیانجامدهد.بانک
محوریابازارمحوربودنبهدلیلشــرایطاقتصادیهرکشور
اســتوبهنوعیمعلولشــیوههاوابزارهــایتامینمالی
است.عالوهبراینبهنظرمیرسددرهراقتصادی،نخست
بانکمحوربودنمالکقرارگرفته؛اماباپیشرفتابزارهای
مالی،سهمبازارسرمایهنیزازمیزانتامینمالیبهخصوص
دربنگاههایبزرگافزایشیافتهاســت.بنابراینمیتوان
نتیجهگرفت،بیشازآنکهحجمبازارسرمایهدرتامینمالی

اقتصاد »بانک محور«

 جواب می دهد یا »بازار محور«؟
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اقتصادکشورمهمباشد،بهرهگیریازابزارهاوظرفیتهای
جدیدبهشیوهدرســتدراقتصاداولویتدارد.مطابقاین
بررسیهابرخیکشــورهایتوسعهیافتهمالیمانندژاپنو
آلمانبانکمحوروکشورهاییمانندانگلستانوآمریکابازار
محورهستندوهردوگروهنیزنظاممالیپیشرفتهایدارند.

سهمبانکدراقتصادایران
تامینمالیبهشکلعمدهدراقتصادکشورازسهطریقبازار
پولیاهماننظامبانکی،بازارسرمایهوتامینمالیخارجی
انجاممیشود.براســاسآمارهایرسمیمنتشرشدهدر
سال94،از53۰هزارمیلیاردتومانکلتامینمالیازطریق
اینســهبازار،حدود42۰هزارمیلیاردتومــانآنازطریق
شــبکهبانکی،1۰3هزارمیلیاردآنازطریقبازارســرمایهو
7هزارمیلیاردآنازطریقتامینمالیخارجیانجامشــده
است.بهاینترتیب،سهمبازارپولازتامینمالیکشور،در
سال94حدود79/1درصدوسهمبازارسرمایهتقریبا19/5
درصدبودهاســت.ایندرحالیاستکهسهمبازارسرمایه
درســال93حدود9/2درصدبودهاســت.ایــنافزایش
حدود1۰واحددرصدیبهدلیلافزایشســهمصندوقهای
سرمایهگذاریدرکشــوربودهکهدرصورتحذفآن،سهم
بازارسرمایهدرکشــوربهحدود9درصددرسال94کاهش
پیدامیکندکهتغییرچشمگیریباسالهایگذشتهنداشته
است.ســهمتامینمالیخارجینیزدرسال94حدود1/4
درصدبودهکهبهنسبتسالقبلازآن۰/2واحددرصدکمتر
شدهاســت.بنابراین،باتوجهبهســهمباالییکهبانکهای
کشوردرتامینمالیدارنداقتصاددانانسیستمتامینمالی
کشوررابانکمحوردانستهوبرخیکارشناسانهمینامررا
سببافزایشفشــاربهشبکهبانکیکشورمیدانند.دراین
راســتا،یکیازراهکارهایپیشنهادشــدهبرایحلمعضل
نظامبانکیکشورتغییرســاختارتامینمالیکشورازبانک
محوریبهبازارمحوریعنوانشــدهاســت.ازسویدیگر
اینتغییرســاختارباانتقادهایینیزروبهرواست.صاحب
نظراناینحوزهمعتقدنداینکهباافزایشسهمبازارسرمایه
ازتامینمالیمشــکالتبخشبانکیکمترمیشود،تصور
اشــتباهیاست.ایناشــتباهازاینجانشــاتمیگیردکه
فعاالنبخشبانکیگمانمیکنندبافاصلهگرفتنازتامین
مالیبانکمحور،قراراستبدوناینکهمنابعمالیازبانکها
بهسمتبازارســرمایهبرود،بخشــیازبارتامینمالیبر
عهدهبازارسرمایهگذاشتهشود.ایندرحالیاستکهوقتی
ساختارمالییککشوربهسمتبازارسرمایهسوقپیداکند،
درواقــعتجهیزوتخصیصمنابعباابــزاربهتریدراینبازار
شکلمییابد.درنتیجهبدونحلمشکالتبانکی،نمیتوان
باعمیقترکردنبازارســرمایهوکاهشســهمبازارپولاز
تامینمالی،مشکالتسیستمبانکیراحلکردوبایددرکنار
آنسیاســتهایمکملیدرراســتایبهبودکارآییفرآیند

بانکینیزدردستورکارقرارگیرد.

تفاوتنسبتتامینمالیدردنیا
نگاهیبــهســاختارتامیــنمالیدرســایرکشــورها

بهخصوصکشورهایاروپاییوایاالتمتحدهآمریکانشان
میدهدکهبیشازآنکهحجمبازارســرمایهدرتامینمالی
اقتصادکشورمهمباشد،بهرهگیریازابزارهاوظرفیتهای
جدیدبهشیوهدرســتدراقتصاداولویتدارد.مطالعات
نشانمیدهدکههرچندابزارهایبازارسرمایهمانندسهام
یااوراققرضهمنتشرشدهســهممعناداریدرمنابعتامین
مالیبرایبعضیسیستمهایمالیداشتهاند،اماهمچنان
تسهیالتبانکیبزرگترینمنبعتامینمالیدرکشورهای

پیشرفتههستند.
بررســیســاختارنظاممالیایاالتمتحــدهواتحادیه
اروپانشــانمیدهدکهایندوســاختارمالیتفاوتهای
آشکاریازلحاظحجمبازارسرمایهوهمینطوراندازهنظام
بانکیدارند.بهصــورتاجمالیمیتــوانگفتکهایاالت
متحدهدارایبازارســرمایهبزرگوبخــشبانکیکوچک
اســتدرحالیکهاتحادیهاروپابخــشبانکیبزرگیدارد
وسهمبازارســرمایهآنازتامینمالیبهمراتبکوچکتر
اســت.مطالعاتنشــانمیدهدکهاندازهبازارسرمایهیا
بخــشبانکیدراینزمینهاهمیــتچندانینداردوگاهی
بزرگترینشــرکتهادرایاالتمتحــدهواتحادیهاروپا،
ازهــردوطریقتامینمالیمیکنند.امــابهطورکلینتایج
مطالعاتنشانمیدهداگرچهتامینمالیدربازارسرمایه
آمریکا،شفافتروآسانترصورتمیگیرد،اماهمچنانبه
دلیلوجودریسکدرتامینمالیبلندمدت،بهخصوصدر
زمانبروزیکبحراندراقتصادواثرآنبرنوســانشاخص
بازارها،درحالحاضربسیاریازبنگاههاتمایلدارندتامین
مالیراازطریقبازارپولانجامدهند.همچنینبایداشــاره
کردکهتامینمالیشرکتهاازبازارسرمایهنیازبهارزیابی
ریسکبااستفادهازابزارپیشرفتهاست،درغیراینصورت

ریسکبازارسرمایهبهشرکتهامنتقلخواهدشد.

تفاوتنسبتتامینمالیدرآمریکاواروپا
بهطورمیانگین،مقایســهنسبتبازارسرمایهبهمجموع
بازارســرمایهوتامینمالیبانکهابینســالهای2۰۰۰تا
2۰1۰نشــانمیدهدکــهدرآمریکاایننســبت69درصد
ودربریتانیــا66درصدبودهاســت.عالوهبراین،بیشــتر
کشــورهایاروپاییزیرآســتانه5۰درصدقراردارند،این
نســبتدرآلمان43درصد،ایتالیا33درصدواسپانیاتنها
27درصداســت.دراینزمینه،نسبتفرانسهبا55درصد
یکاستثنااســت.درحالیکهبنگاههایکوچکومتوسط

ترجیحمیدهندبرایتامینمالیخــودحدود6۰درصداز
وامهایبانکیاســتفادهکنند.عالوهبراینآمارهانشــان
میدهدکهدرایننوعشــرکتها،ســهامتنها17درصدو
اوراقبدهیمبتنیبــروثیقه،تنها3درصدازســهمتامین
مالیشــرکتهایکوچکومتوســطرابهخوداختصاص

میدهد.

بانکمحوربهتراستیابازارمحور؟
یکپژوهشبابررسیدادههایکشورهایمختلفاین
فرضیهرامطرحکردهاســتکهرشداقتصادیباالبهوسیله
اقتصادبانکمحورایجادمیشــودیابراســاسسیســتم
اقتصادیبــازارمحور.»لویــنوراس«درایــنمقالهدو
دیدگاهدرخصوصرابطهعملکرداقتصادیوســاختارمالی
مطرحکردند.اینمقالهنشانمیدهدکهبراساسدیدگاه
نخست،سیســتمهایمبتنیبربانک-بهویژهدرمراحل
اولیهتوسعهاقتصادی-رشداقتصادیرابهمیزانبیشتری
ازسیســتممالیمبتنیبربازارایجــادمیکنند.درمقابل،
دیدگاهمبتنیبربازارتاکیدمیکندکهخدماتمالیدربازار
سرمایه،بهعنوانیکتامینمالیکلیدی،اثرقابلتوجهیدر

نوآوریورشدبلندمدتدارد.
اینپژوهشــگراندرمقابلایندودیــدگاه،یکدیدگاه
ســومیرامطرحمیکنندکهنظامحقوقیپیشرفتهباعث
افزایشکیفیتتامینمالیمیشــود.ایندیدگاهکهمورد
تاییدپژوهشگراناستاســتداللمیکندکهنظامحقوقی
باکیفیت،برخدماتمالــیاثرمیگذارد.دیدگاهقانونیبر
ایننکتهتاکیدمیکندکهتوســعهسیستمهایحقوقیدر
سیستمهایمالیبهطورچشمگیریبررشدطوالنیمدت
تاثیرمیگذارد.بنابراینبایدبهجایاینســوالکهسیستم
مالیبایدســرمایهمحــوریابانکمحورباشــد،رویایجاد
یکمحیطقانونیشــفافتمرکزداشتهباشیم.یافتههای
اینپژوهشدرکشــورهایمتمایزحاکیازآناســتکه
تفاوتدرســاختارمالیباعثاثرپذیریدررشداقتصادی
نمیشود.امانکتهمهمایناستکهتمایزکشورهابراساس
میزانتوســعهیافتگیبازارهایمالیایجادمیشــود.به
بیاندیگر،کشــورهاییبادرجهباالتریازتوســعهمالیکه
براساسشــاخصهایتوســعهبازاریابانکاندازهگیری
میشود،اثرگذاریبیشتریرویرشداقتصادیداشتهاند.
عالوهبراین،اجزایتوســعهمالیبــاافزایشکارآیینظام
حقوقیوقوانینشــفافبرایسرمایهگذارخارجی،بارشد
رابطهبلندمدتوقویدارد.سیستمحقوقیبهطورعمدهبر
توسعهبخشمالیواینبهنوبهخودبررشدبلندمدتتاثیر
میگذارد.ایــنپژوهشتصویرواضحیبــادالیلمنطقی
رادراختیارسیاســتگذارانقرارمیدهــد.بهبودعملکرد
بازارســرمایهونظامبانکیازراهکارهایحیاتیبرایرشد
اقتصادیدربلندمدتاست.بنابراینسیاستگذارانباید
برتقویتحقوققانونیســرمایهگذارانخارجیوافزایش
کارآییدرضمانتاجرایقراردادهاتمرکزکنند.ازســوی
دیگر،میتوانتوصیهکردکهازداشــتنیکســاختارمالی

خاص)بانکمحوریابازارمحور(جلوگیریکنند.

یکی از موضوعات مطرح در مورد نظام پولی و 
بانکی کشور، بانک محور بودن آن است و برخی 
از کارشناسان یکی از راهکارهای عبور از بحران 

بانکی را افزایش سهم بازار سرمایه در تامین 
مالی عنوان می کنند. این تغییر در ساختار 

تامین مالی انتقادهایی نیز در پی داشته است؛ 
به طوری که معتقدند تنها با فاصله گرفتن از بانک 
محوری و عمیق کردن بازار سرمایه نمی توان بر 

مشکالت سیستم بانکی فائق آمد
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بازار کار

بررسیهانشانمیدهدکهطیســالهایاخیراگرچه
روندرشــداقتصادیکشــورازحالتمنفیخارجومثبت

شده،اماهمچناننرخبیکاریباالمیرود.
»رشــدبدوناشــتغال«،پدیدهایاســتکهاینروزها
زیاددررابطهباآنمیشــویم.اولینبارعلــیربیعی،وزیر
تعــاون،کارورفاهاجتماعــیازبروزاینپدیــدهخبردادو
گفتامروزهاشــتغالدرکشورماناشــیازسرمایهگذاری
ورشدبهسرعتبهدســتنمیآیدوماباپدیدهرشدبدون
اشتغالمواجههســتیم.بهگزارشاقتصادآنالینبهنقلاز
خبرآنالین،بررسیهانشانمیدهدکهطیسالهایاخیر
اگرچهروندرشــداقتصادیکشــورازحالتمنفیخارجو
مثبتشــده،اماهمچناننرخبیکاریباالمیرود.آخرین
گزارشبانکمرکزیازنرخرشــداقتصادیدرسال1395
نشانمیدهدکهرشــدتولیدناخالصداخلیبانفت12.5
درصدوبدوننفــت3.3درصدبودهاســت.ایندرحالی
اســتکهنرخبیکاریبه12.4درصدافزایشیافتهاست.
براســاساینگزارش،نرخبیکاریدرمناطقشهری13.7
درصدودرمناطقروســتایی8.9درصدبودهاســت.بهاین
ترتیب،نرخبیکاریزنــان2۰.7درصدومردان1۰.5درصد

گزارششدهاست.
ایناتفــاقحاکیازآناســتکهسیاســتهاییکهدر
حوزهاشــتغالزاییاتخاذشــده،باوجودتاثیرگذاریروی
روندتولید،امانتوانستهنرخاشــتغالراباالببردونامعادله
رشدبدوناشتغالایجادشدهاست.براساستحلیلهای
کارشناسی،ایننامعادلهســهدلیلدارد:»پایینبودننرخ
بهــرهورینیرویکار«،»ســرمایهبربودنمشــاغلایجاد
شــده«و»عدمتاثیراعطایتسهیالتبهبنگاههایتولیدی

رویافزایشنرخاشتغال«.

شرایطبیکارانوشاغالنکشور
آمارهایمنتشرشــدهازوضعیتنرخبیکاریدرکشور
نشانمیدهدکهجمعیتبیکاردرسال1384از2میلیون
و674هــزارو866نفربه2میلیونو392هزارو179نفردر
ســال1387افتپیداکرده،اماباافزایشاینرقمدرطول
ســالهای1388و1389به3میلیون218هزارو329نفر
رسیدهاســت.جمعیتبیکارکشوردرســال1388نیز2

میلیونو839هزارو973نفرگزارششدهاست.
ازســال1389دوبارهروندجمعیتبیکارانکشورنزولی
بوده؛بهطوریکهدرسال139۰اینتعداددرحدود2میلیون
و877هزارو6۰8نفر،درسال1391حدود2میلیونو848
هزارو237نفرودرســال1392درحدود2میلیونو488
هزارو372نفراعالمشــدهبود.اماازســال1394تا1395
جمعیتبیکاراندوبارهافزایشیافتهوبه3میلیونو2۰3

هزارو398نفررسیدهاست.
گزارشهادربارهوضعیتشــاغالننیزنشــانمیدهد
کهتعدادشــاغالنکشــورطییکدههاخیرافزایشپیدا
کرده؛بهطوریکهاز2۰.6میلیوننفردرسال1384به22.5
میلیوننفررســیدهاســت.بهاینترتیب،تعدادشاغالن
ســال1384از2۰میلیونو614هزارنفــربه21میلیوننفر
درسال1386رسیدهاســتواینرقمدرسال1387به2۰
میلیونو483هزارنفرکاهشداشــتهودرسال1388با
کمیافزایشبه21میلیوننفررســیدهاســت.دوبارهاین
رقمتاســال1391روندکاهشیداشــتهودرسال1392به
21میلیونو337هزارنفرافزایشداشــتهاســت.تعداد

شاغالندرسال1393حدود21میلیونو3۰1هزارنفربوده
وبه21میلیونو968هزارنفردرسال1394افزایشیافته
وهمینرقمدرســال1395به22میلیونو584هزارنفر

رسیدهاست.

جستوجویریشهبیکاریدر35سالقبل
مسعودنیلی،مشاورارشداقتصادیرییسجمهورریشه
بیکاریکنونیکشــوررامربوطبه35سالقبلمیداند.به
باورنیلی،»جمعیتکشــوردرآنزمــان16میلیوننفراز
ســالهای6۰تا65افزایشیافتوازســال65تاکنونبه
طورمیانگینسالییکمیلیوننفربهجمعیتکشوراضافه

شدهاست.«
ایندرشــرایطیاســتکهبهگفتــهوی،»درنیمهدوم
دهه8۰شغلیایجادنشــده،امادرمقابلدرنیمهدومدهه
8۰درآمدارزیکشــوربه8هزارو455میلیارددالررسید،
بنابراینبااینمنابعمیشدبرایهمهکسانیکهبهبازارکار

واردمیشوند،شغلایجادکرد.«
مشــاوراقتصادیرییسجمهورمتذکرمیشود:»دراین
دورهبهدلیلزیادنبودنمتقاضیاناشتغال،نرخبیکاریدر
اینسالهاافزایشنیافتهاست؛دلیلاصلیاینموضوع،
گسترشآموزشعالیوافزایشبسیارتعداددانشجویان
کشــوربود.اماهماکنونایــنفارغالتحصیــالنواردبازار
کارشــدهاندوازپاییزســال93یکبارهیکمیلیوننفربه
متقاضیانکارافزودهشــدهاســت.ایندرحالیاستکه
ازسال84تا91ورودیبازارکارتقریباصفربودهاست.«

عدمهمراهیرشداقتصادیواشتغالبا
یکدیگر

بررسینرخرشــداقتصادیومیزاناشتغالایجادشده
طییکدههاخیرنشــانمیدهدکههمبســتگیمثبتی
میانایندوشاخصهیچگاهوجودنداشتهاست.بهعبارت
دیگر،گاهامشاهدهشدهدرســالهاییکهرشداقتصادی
منفیبوده،اشــتغالزاییوجودداشــتهودرسالهاییکه
رشــداقتصادیباالییوجودداشــته،اشــتغالزاییاتفاق

نیفتادهاست.
براســاسگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،درسال
1392،1391و1394نرخرشــداقتصادیبهترتیب6.8-،
1.9-و1.6-درصدبودهاســت؛ایندرشرایطیاستکهدر
همینســالهابهترتیب118هزارنفر،7۰۰هزارنفرو67۰
هزارنفربهجمعیتشاغالناضافهشــدهاست.درمقابل
درسال1389نرخرشــداقتصادیبه6.5درصدرسیده،در
حالیکهنرخبیکاریدراینســالافرایشداشتهوبه13.5
درصدرسیدهواشتغالزاییدراینسالصفربودهاست.

رشِداقتصادی اشتغال را تکان می دهد؟

ناهامهنگی بین رشد اقتصادی و اشتغال
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تحلیل بانکی

رئیــسکلبانکمرکزیاعــالمکرد:دســتاندرکاران
موسســاتغیرمجازباســرمایهگذاریبیبرنامهدربخش
مســکن،بیشاز6۰درصدســپردههاراباسودایافزایش

قیمتتورمیوکسبسودهاینجومیحبسکردند.
ولیهللاسیفبامدادچهارشــنبهدریادداشتیآورد:بنابه
اذعانهمهکارشناسانومتخصصانامر،توفیقسیاست-
هایپولــیواعتباریدرمهارتورم،کمکبهرشــداقتصادی
وســالمتوثباتمالیدرکشــور،نیازمندبســتراجرایی
مناســب،نظموانضباطوعملکردشفافبانکها،مؤسسات

اعتباریوفعاالنِبازارپولاست.
»لیکنسالهاستنظامبانکیکشوربایکمعضلاساسی
ویــکبیماریمزمنبهنامنهادهایپولیغیرمجازدســت
بهگریباناســتکهبیانضباطیواخالِلناشــیازفعالیِت
آنها،منبعتهدیدجدیوآســیببهنظاممالی،امنیتوثبات

اقتصادیواجتماعیکشوراست.«
سیفدریادداشتخودمیافزاید:بهرغماینکهبراساس
ماده1۰قانونپولیوبانکیکشوروماده96قانونبرنامهپنجم
توسعهتنهامســئولتنظیمواجرایسیاستپولیواعتباری
بانکمرکزیاســتوایجــاد،ثبتوهرگونــهتغییراتدر
نهادهایپولیواعتباریصرفًابامجوزاینبانکمیسراست،
طیســهدههاخیرتعدادزیادیازموسساتبااخذمجوزاز
نهادهاییغیرازبانکمرکزیتشــکیلوبهموازاتشــبکه
بانکی،مانندیکبانکتمامعیاربرخالفقوانینومقرراتو
حتیخارجازمفاداساسنامهخودبهفعالیتگستردهپولیو

بانکیمشغولشدند.
»اینمؤسســات،درحالیکهواجــدکمترینصالحیت،
تخصصوتجربهدرزمینهادارهواحدهایپولیبودند،بهدور
ازهرگونهنظارتیازســویصادرکننــدگانمجوز،نابخردانه
اقدامبهگســترشفعالیتخودکردهواقداماتاشتباهی
رامرتکبشــدندکهگسترشبیرویهشعبدراقصینقاط
کشوریکیازآنهابود.تاجاییکهشبکهشعبتعدادیازاین
مؤسساتحتیازبرخیبانکهایمطرحکشورنیزگستردهتر
شد.«بهعقیدهرئیسشورایپولواعتبار،»مورددیگرکهبه
مشکالتساختاریاینموسســاتدامنزد،بیتوجهیدر
بکارگیرینیرویانســانیبودکهازکمتریندانش،تخصص
وتجربهدرامــورپولیوبانکیبیبهرهبودندوغالبًابواســطه
توصیهوسفارشبهاســتخدامدرآمدندومهمترینمشکل،
جذبسپردههایبیشترازمردمبااتکابهپرداختسودهای
باال،ازطریقتبلیغاتگســترده،پرهزینهوگمــراهکنندهو
پرداختاینسودهاازمحلجذبسپردههایجدیدبودکه

اضمحاللتدریجیاینموسساتراسببشد.«
اینیادداشــتمیافزاید:بروزاینشــرایطوگسترش
دامنهفعالیتاینموسســاتجذبنقدینگیقابلتوجهی

توســطآنهاراباعثورقابتیدیگردربینشبکهبانکیبرای
جذباینمنابعراســببشــدوعماًلپولمردمکهقراربود
برایســرمایهگذاریدرتولیدواشتغالاستفادهشود،مبدل
بهوسیلهایبرایســودجوییناصوابآنهاگردید.سرمایه-
گذاریبیبرنامهدربخشمسکنوحبسبیشاز6۰درصد
ســپردهگذاراندرایــنبخشباســودایافزایشقیمت
تورمیوکسبسودهاینجومیوبیزحمت،نمونهایدیگر
ازایندستاقداماتاستکهکاهشتورموثباتقیمتهادر
اینبازار،سودجوییهایآنهارابامانعجدیمواجهودرنهایت
بحراننقدینگــیوناتوانیموسســاترادرپرداختوجوه

سپردهگذارانرقمزد.
ســیفدرادامهمینویســد:عالوهبرآنچهشرحدادهشد،
ورودغیرتخصصیبهبازارهایگوناگوننظیرطالوارز،اختفای
اطالعاتمالیوعملکردوســوددهنشــاندادنغیرواقعی
صورتهایمالی،ارزیابیبیــشازواقعداراییهاودههاتخلف
ریزودرشــتدیگرکهازحوصلهاینمقالبیروناستنیزاز

دیگراقداماتمخرباینموسســاتبهشمارمیآید.»در
اینمیانبانکمرکزیباهدفشفافســازیوایجادفضای
ســالمرقابتیوباثباتدراقتصادکشور،دستیابیبهاهداف
متعالیاقتصادمقاومتیدرمدیریتمخاطراتاقتصادی،
سالمســازیاقتصادوجلوگیریازاقدامــات،فعالیتهاو
زمینههایفســادزادرحوزههایپولی،اصالحوتقویتهمه
جانبهنظاممالیکشــورونیزبهمنظورنظارتمؤثربربانکها
ومؤسســاتاعتباریوصیانتازحقوقسپردهگذاران؛بر-
اســاستکالیفووظایفقانونی،ازطریــقاقداماتیمانند
اطالعرســانیبههنگاموکارآمد،پایشفعالیتهاوبازرســی
عملکــرد،اِعمــالمحدودیــتدریافتخدمــاتبانکی،
ممانعتازبسطوتوسعهشعبوجمعآوریسپرده،جلب
همکارینیرویانتظامیونیزمعرفیمؤسساتمتخلفو
فاقدمجوزبهمراجعقضایی؛ســاماندهیشرایطنابسامان
موجودراباجدیتپیگیرینمودوعزمآنکردتااینمعضلرا

بهیکبارهویکباربرایهمیشهحلوفصلنماید.«
»باعنایتبهمواردیکهذکرشدوباوجودتمامیمشکالت
ناشیازفعالیتموسساتغیرمجاز؛امیدواریمباهماهنگی
بوجودآمدهبینمجموعهحاکمیِتنظاموهمیاریوهمدلی
مردمعزیزکــهنویدبخشحلوفصلاصولــیوتاموتمام
معضلموسســاتغیرمجــازدرنظامپولیوبانکیکشــور
اســت؛دغدغهمردموســپردهگذارانمحترمبهزودیرفع
شدهوشــاهدثبات،شفافیت،سالمتوصحتعملکرددر

بازارپولیکشورباشیم.«

رئیس کل بانک مرکزی: موسسات غیرمجاز ۶۰ درصد پول 

سپرده گذاران را در بخش مسکن حبس کردند

رئیس کل بانک مرکزی: به رغم اینکه براساس 
ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 

قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و 
اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی 

است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در 
نهادهای پولی و اعتباری صرفًا با مجوز این بانک 

میسر است 
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تجربهچنددههگذشــتهاقتصادایراننشاندادهاستکه
بهاســتثنایمواردیمحدود،سیاســتگذارانومسووالن
بخشکشــاورزیباهــدفحمایتوتقویــتاینبخش،
اغلببهسراغســهلترینوناکارآترینشیوههایحمایتی
رفتهاند،شــیوههاییمانندخریدتضمینــیمحصول،توزیع
تســهیالتبانکیارزان،فــروشآبوانــرژیارزانونظایر
آندراولویتبودهاســت.درمقابل،سیاســتهایپایدارو
راهبردیبهحاشیهرفتهاست.درواقعاصولیمانندافزایش
مقیاسکشــتومقیاستولید،اصالحشــیوههایآبیاری،
افزایشسهممنابعانرژیتجدیدپذیر،اصالحالگویکشتو
افزایشسهممحصوالتکشاورزیسازگاربااقلیم،استفاده
ازفناوریهاینوینوسیاستهایینظیرآن،معموالبهدلیل
پیچیدگیومشکالتاجراییونیازآنبهتقویتتواناجرایی
وکارشناسیدســتگاههایمســوول،کمترموردتوجهقرار

گرفتهوتوفیقچندانینداشتهاست.
دربخشکشــاورزیایران،عواملیمانندمقیاسکوچک
زمینهــایکشــاورزی،ســاختارغیرشــرکتیواحدهای
کشــاورزی،فقدانبیمهفراگیروســازوکارهایجبرانزیان
کشاورزان،ضعفتشکلهایصنفیکشــاورزی،ظرفیت
پاییــنجذبفنــاوری،دخالــتدولــتدرقیمتگذاری
محصــول،درکنــارشــرایطاقلیمیخاصکشــور،بخش
کشــاورزیرابامشــکالتیمانندبازدهوســودآوریپایینو
ریسکباالیفعالیتهایکشــاورزیمواجهکردهاست.در

اینشرایطدولتهابرایحمایتازکشاورزانوجلوگیریاز
ضرروزیانآنانوکاهشروندمهاجرتروستاییانبهشهرها
وهمچنینمالحظاتیمانندخودکفاییوامنیتغذایی،سعی

درحمایتگستردهازبخشکشاورزیداشتهاند.
بخشــیازسیاســتهایحمایتیکهدرادوارمختلفدر
بخشکشــاورزیاجراشــدهاســت،عوارضوهزینههای
بسیارباالییبرایکشورداشتهاست.بهعنوانمثالسیاست
خریدتضمینیمحصوالتکشــاورزیدرمقیاسیکالنوبه
قیمتیباالتــرازقیمتهایجهانی،عوارضــیمانندتخلیه
منابعزیرزمینیآبداشتهاستوجداازفشارمالیبربودجه
عمومیکشور،نظامبانکیوبانکمرکزیراهمدچارچالش
کردهاســت.عالوهبرآن،هرچنددرایــنزمینهاطالعاتیدر
دســتنیســت،ولیخریدتضمینیمحصــوالتبانرخی
بسیارباالترازقیمتهایجهانیبهطورطبیعیانگیزهقاچاق

محصوالتکشاورزیبهداخلکشورراافزایشمیدهد.
ازســویدیگــر،فراهمســاختننهادههــایارزانبرای
کشــاورزان،بهویــژهآبوبــرق،انگیزهجایگزیــنکردن
شــیوههایســنتیآبیاریراازبینبردهاست.جایتعجب
نیستکهدرکشور،باوجودکمآبی،روشهایسنتیآبیاری
همچنانســهمباالییداردوهمچنانمحصوالتپرمصرف
کشــاورزیتولیدوحتیصادرمیشــود.درموردتسهیالت
بانکــیارزاننیز،تخصیــصمنابعبانکیمــازادبرظرفیت
جذببخشکشاورزی،موجبخروجمنابعمالیازبخش
کشاورزیوورودآنبهسایرفعالیتهایاقتصادیپربازدهتر
وحتیبــازارداراییهامانندمســتغالتمیشــود.درمورد
حمایتهایبخشکشــاورزی،انــواعحمایتهایدیگر
مانندعدمســختگیریدربهرهبرداریغیرمجازازآبهای

زیرزمینی،عدمسختگیریدررعایتاستانداردهاوضوابط
ســالمتمحصوالتکشــاورزی،ایجادموانعتجاریبرای
کاهــشوارداتومعافیتهایمالیاتیرانیــزبایدافزود.
ساختارفعلیحمایتها،بهجایتشویقبهافزایشبهرهوری
دراستفادهازنهادهها،کشاورزانراتشویقبهاستفادههرچه
بیشــترازمزیتآبوانرژیوتســهیالتوسایرنهادههای

ارزانوتولیدمحصوالتباپایینترینبهرهوریمیکند.
ســرزمینایرانبهطورجدیبامسالهکمآبیمواجهاست
وسیاســتهایفعلیحاکمبربخشکشــاورزی،چالش
کمآبیکشورراتشدیدکردهاســت.همبحرانکمآبیوهم
تنگنایمالیدولتوهممشــکالتنظامبانکی،جدیتراز
آناســتکهبخواهیمباسادهنگرینسبتبهبحثحمایت
ازبخشکشاورزی،کشوررادرمعرضچالشهایپیچیده
قراردهیم.تداومسیاســتهایحمایتیفعلی،نهبهصالح
کشوراســتونهاساســامنابعیبرایادامهآنسیاستها
وجوددارد.نگاهــیبهتجربهجهانینشــانمیدهدبخش
کشــاورزیهمچنانموردحمایتدولتهااســت؛ولیدر
اغلبکشــورها،ساختارحمایتهابهجایخریدمحصولیا
فروشآبونهادهارزانونظایرآن،بهســمتحمایتهای
سازگاربامحیطزیستوحمایتهاییکهمنجربهافزایش
کارآییوبهرهوریبخشکشــاورزیمیشــود،تغییرجهت
دادهاست.تجربههاونوآوریهایبسیارموفقوقابلتوجهی
درکشــورهایمختلفدرزمینهافزایشراندمانکشــتو
مدیریتمصرفآبوانرژیوجــوددارد؛ولیپیشنیازآن
اصالحسیاستهایحمایتیودررأسآناصالحقیمتها
است.بهنظرمیرسدزمانبازنگریسیاستهایحمایتی
درایرانفرارســیدهاست.بخشکشــاورزیبایدهمچنان
موردحمایتدولتهاباشــد؛ولیالزماســترویکرداین
حمایتهابهطورکاملتغییرکند.محورهایکلیدربازنگری
سیاستهایکشــاورزیمیتوانددرچهارمحورزیرتعریف

شود:
ggکشاورزیپایداروصیانتازمنابعآب
ggحفظسالمتیمصرفکنندگانمحصوالتکشاورزی
ggحفظاشتغالموجوددربخشکشاورزی
gg.جلوگیریازگسترشفقردرمناطقروستایی

براســاسمحورهایچهارگانهفوق،سیاستهاییبهاین
ترتیبپیشنهادمیشود؛اصالحقیمتآبوبرقکشاورزی،
بازنگریدرتعریفامنیتغذایــیوخودکفاییمحصوالت
اساسیبراســاسمالحظاتتوسعهپایدار،سیاستگذاری
درجهتافزایشمقیاستولیدومقیاسکشــت،کاهش
ساالنهوپلکانیخریدتضمینیمحصوالت،کمکهایمالی
وفنیبهکشاورزانبرایتغییرسیستمهایآبیاریوافزایش
ســهمانرژیهایتجدیدپذیــر،افزایشدانــشومهارت
شــاغالنبخشکشــاورزی،نظارتجدیوبــدوناغماض
دولتبراســتانداردتولیدمحصوالتکشــاورزی،افزایش
ســهممحصوالتارگانیک،ثباتدرسیاســتهایتجاری
ناظربخشکشــاورزی،افزایشپوشــشبیمهمحصوالت
کشــاورزیوافزایشحمایتهایمستقیمازخانوادههای

روستاییآسیبپذیر.

زمانی 

برای بازنگری سیاست های حامیتی

تحلیل ماه

حمید آذرمند
خبرنگار
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شورایرقابتپسازبررسیمولفههایاثرگذاردرفرمول
قیمتگذاریخودروشاملنرختورمبخشی،نوسانکیفیو
ضریببهرهوری،دستورالعملجدیدقیمتگذاریخودروها
راتدوینواعالمکردهاســت.شــورادرنهایتبهایننتیجه
رسیدکهمجوزافزایشقیمتبرخیخودروهایداخلیرابا

توجهبهمولفههایسهگانه،صادرکند.
رئیسشــورایرقابتدیروزدرحالیمیزبانخبرنگاران
شــدکهضمناعالمجزئیاتافزایشقیمــتخودروهای
داخلی،ازآزادبودنقیمتگذاریمحصوالتپســابرجامی
خبرداد.آنطورکهرضاشــیوارئیسشــورایرقابتاعالم
کرد،برایخانوادهپرایدوتیبامتوســطافزایشقیمت25/
1درصددرنظرگرفتهشدهودوعضوخانوادهتندر-9۰)شامل
تنــدرمعمولیوپــارستنــدر(نیزمجــوزافزایشقیمت
1/57درصدیرادریافتکردهاند.شــیوابــابیاناینکهنرخ
تورمبخشیبرایمحصوالتســایپاکمتراز6درصدوبرای
محصوالتایرانخودروکمیبیشــتراز6درصدبوده،تاکید
کرد:طبقبررســیهایانجامشده،متوسطافزایشقیمت
برایخانوادهپژووسمند)شــاملپارس،پژو2۰6،پژو4۰5و
انواعســمند(69/2درصداست.رئیسشــورایرقابتاما
نامیازرانابهعنوانیکیازخودروهایحاضردربازهقیمتی3۰
تا4۰میلیونتومانبازارنبردومشخصنیستاینمحصول
باتثبیتقیمتمواجهشــدهیاشــوراآنرابهدلیلاشتراک
پلتفرمباپژو2۰6صندوقدار،جزوگروهپژوبهحسابآورده
است.امااظهاراتشیوادربارهنرختورمبخشیخودروسازان
درحالیاســتکهمقایســهنرخفعلیبانرخقبلینشاناز
افزایشتورمدارد.اوضاعبهشــکلیاســتکهسالگذشته
نرختورمبخشیایرانخودرووسایپابهترتیب3/72و28/
4بود،اماطیامســالبهحدودشــشدرصدرسیدهاست.
شیواامادرادامهبااشارهبهاینکهبهرهوریتولیدخودروسازان
سهم2/5درصدیدرقیمتگذاریدارد،گفت:شرکتهای
خودروسازدراینبخشنمرهمنفیگرفتهاند؛بهنحویکهاین
موضوعاثرکاهشیخودرادرقیمتجدیدخودروهاگذاشته
است.بهگفتهوی،شورایرقابتبهاندازه2/5درصد)سهم
بهرهوری(ازنرختورمبخشــیکاستهاســتواگرایناقدام
صورتنمیگرفت،بایدبهاندازهاین2/5درصدبهقیمتها
اضافهمیکردیم.شــیواهمچنیندرموردتاثیرنوسانکیفی
بردســتورالعملجدیدقیمتخودروهانیزتاکیدکرد:طبق
مصوبهشــورا،خودروســازانبایدحداقل7۰درصدازهدف
تعیینشدهازســویوزارتصنعتدرحوزهارتقایکیفیرا
محققکنندتامشــمولجریمهنشوندوایندرحالیاستکه
درحالحاضرچونبههدفموردنظردستنیافتهاند،جریمه
شدهاند.بهگفتهوی،هرچندتورمبخشیحدود6درصدبوده،
اماباتوجهبهتأثیرکیفیتوبهرهوریدرفرمولقیمتگذاری،

شــورادرنهایتباافزایشقیمتدرحد1/25و1/57و69/
2درصدموافقتکرد.امااعالمدســتورالعملجدیدقیمت
خودروهاازسویشــورایرقابتدرحالیاستکههنوزهم
بحثبرسردخالتاینشورادرقیمتگذاریخودروداغبوده
وبرخیموافقاینموضوعهستندوبرخینیزمخالف.ازنظر
موافقان،شــورایرقابتبهدلیلانحصاردربازارخودرو،باید
درقیمتگذاریدخالتکردهوازاینراهبازارراکنترلکند.با
اینحالمخالفاننیزمعتقدندشورانتوانستهمطابقباوظیفه
ذاتیخود)مقابلهباانحصار(عمــلکندووقتخودراصرف
قیمتگذاریکاالهابهخصوصخودروکردهاست.مخالفان
همچنینبراینباورندکهقیمتخــودرودرایرانبایدمانند
بسیاریازکشورهاآزادبودهو»بازار«قیمتهاراتعیینکند
نهرگوالتوریهاییمانندمثلشورایرقابت.ایندرشرایطی
استکهبهاعتقادشیوا،»قانون«اختیارتدویندستورالعمل
قیمتگذاریدربازارخودرورابهشورایرقابتدادهوچوندر
اینبازارهمچنانانحصاروجوددارد،شــورامیتواندکماکان

نسبتبهتهیهدستورالعملموردنظراقدامکند.
بهگفتهشــیوا،هیچکسنمیتوانددرایــنرابطه)حذف
شورایرقابتازقیمتگذاریخودرو(حرفیبزندمگراینکه
مجلسقانونراتغییردهد.ویدرپاســخبهاینپرسشکه
آیاشورایرقابتتوانستهاوضاعبازارخودرورابهواسطهابالغ
دستورالعملقیمتی،بهبودببخشد،گفت:اقداماتشورای
رقابتســببحذفحاشــیهبازارشدهاســت،بهنحویکه
درحــالحاضرداللبازیوجودنداردوبازارشــرایطیآرامرا
بهخودمیبیند.شــیواهمچنینباتاکیدبــرانحصاریبودن
بــازاربرخیخودروها،افــزود:مننمیدانمچــرامیگویند
مثالقیمتگذاریپرایدرابهســایپاواگــذارکنیم؟آنهمدر

شرایطیکهبازارپرایددرانحصاراست،درستمانندخانواده
پژووســمندکهآنهاهمبازاریانحصاریدارند.ویدرنهایت
تاکیدکردکهورودشــورایرقابتبهبازارخودروسبببهبود
اوضــاعدراینبازارشــدهوهمچنیــنقراردادهایفروش

خودرورانیزمنصفانهکردهاست.
اینبخشازگفتههایرئیسشــورایرقابتاماواکنش
خبرنگارانرادرپیداشــتوآنهابااشارهبهحواشیماجرای
پیشفروشپــژو2۰۰8،خواســتارتوضیحشــیوادرمورد
منصفانهبودنیانبودناینپیشفروششدند.ایندرحالی
بودکهرئیسشــورایرقابتپاسخروشنیدراینموردنداد،
اماعنوانکردکهازنظرشــورا،قیمتسهخودروپسابرجامی
شــاملپژو2۰۰8،پژو3۰1وپژو5۰8آزاداســت.ویبابیان
اینکهقیمتگذاریاینسهمحصولازدستورکارشوراخارج
شدهاست،تاکیدکرد:هرچندهنوزقیمتدقیقخودروهای
موردنظرمشخصنشده،بااینحالباتوجهمحدودهقیمتی
احتمالیووجودرقباییدرآنمحدودهها،قیمتگذاریاین
سهمحصولآزاداست.ایناظهارنظرشیوارابهنوعیمیتوان
موضعکلیشــورایرقابتدرموردخودروهایپسابرجامی
دانســت؛بهنحویکهبهنظرمیرسدشورادرقیمتآنهاورود
نخواهدکرد.امابخشیازنشستخبریدیروزرئیسشورای
رقابتبهبازارخودروهایوارداتیاختصاصیافتوشــیوا
ضمنتاکیدبراینکــهاینبازارراانحصــاریمیداند،ازعدم
ورودشورابهقیمتگذاریدراینبازارصحبتبهمیانآورد.
بهگفتهوی،درحالحاضر8۰درصدبازارخودروهایوارداتی
دردستمحصوالتهیونداییوکیااستکهالبتهبرخیادعا
میکنندواردکنندگانآنهابیشازچنددهنفرهستند،ولیاین

معیارمهمنیستبلکهسهمبازاراهمیتدارد.

مولفه های اثرگذار در قیمت گذاری خودرو

دو رضبه گیر در برابر تورم

خودرو
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گمرک

گمرکایران،فهرستدوازدهخدمتخودکهبهصورت
الکترونیکــیبهتجاروفعاالناقتصادیقابلارایهاســترا
اعالمکــرد.گمرکایرانفهرســت12خدمتیکهدریافت
اینترنتیآنامکانپذیراســترااعالمکرد؛اکنونخدمت
گیرنــدگانمیتوانندبهصورتاینترنتــیاینخدماترااز

گمرکدریافتنمایند:

وارداتالکترونیکی
درحــالحاضرواردکنندگانمیتواننــدازمحلدفترکار
خودکاالیخودرابهگمرکاظهارکنند.هماکنونلینکورود
بهســامانهالکترونیکیگمرکدرسایتگمرکایرانقرار
داردوباورودبهاینســامانهامکاناظهارازهرجاوبهتمامی
گمرکاتازطریقاینترنتفراهمشــدهاست.تاسهسال
پیش،بــرایاظهارنامههایوارداتیمیبایســتچندین
مراحلگمرکیراپشتسرگذاشت،اظهارکنندهناچاربود،
فرمهایکاغذیمتعددیراپــرکند،وپرکردناینفرمها
بدونحضوراوویانماینــدهاشدرگمرکامکانپذیرنبود،
اینروندازدحامبســیاریازمراجعانورانندگانرابهدنبال
داشت،حضورطوالنیمدتآنهاراکالفهمیکردوهرکدام
میخواستندسریعترکارشانانجامشود.دریافتخدمات
وارداتالکترونیکیازطریقسایتگمرکایرانبهآدرس
www.irica.irولینــکپنجــرهواحدتجــارتفرامرزی

امکانپذیراست.

صادراتالکترونیکی
باراهاندازیســامانهجامعالکترونیکیگمرکهرصادر
کنندهمیتوانددرهرزمانازشبانهروزوازدفترکارشفرم
اظهارنامهصادراتیراپرکند.صادرکنندهنیازیبهحضوردر
محلگمرکنداردوتشــریفاتگمرکیازطریقسیســتم
الکترونیکیاینســازمانانجاممیشــود.بــاراهاندازی
سامانهجامعامورگمرکیهمهاموراتمربوطبهصادرات،
بهصورتمکانیزهانجامشــدهواطالعاتازمبدابهگمرک
مرزیبصورتسیســتمیارسالشدهواعالمخروجآننیز
بهصورتسیســتمیدراختیارمبداقرارمیگیرد.دریافت
خدمــاتصــادراتالکترونیکیازطریقســایتگمرک
ایرانبهآدرسwww.irica.irولینکپنجرهواحدتجارت

فرامرزیامکانپذیراست.

 ترانزیتالکترونیکی
درســامانهجامعامورگمرکیاظهــاردررویهترانزیتاز
طریقاینترنتودرهرلحظهایامکانپذیرشــدهاســت.
ســامانهجامعگمرکیبهطورهوشــمندکنترلهایالزمرا
دراظهارنامهوتعیینمسیرآنهاعهدهداراست.مسیرهای

محمولهایکهقراراســتبهقصدترانزیتبهکشــوروارد
وســپسخارجشود،کامالمشــخصوزمانالزمبرایآن
پیشبینیشدهاست.اینســامانهکهدردلسامانهجامع
گمرکیجــایگرفته،تزانزیترارصدکــردهومانیتوریگ
محمولههــایورودیوخروجیراانجاممیدهد.دریافت
خدماتترانزیتالکترونیکیازطریقسایتگمرکایران
بــهآدرسwww.irica.irولینــکپنجــرهواحدتجارت

فرامرزیامکانپذیراست.

کارشناسیمجازی
درسامانهجامعگمرکیباراهاندازیکارشناسیمتمرکز
درگمــرک،بعدازاینکهخدمتگیرنــدگاناظهارنامهخود
راارائهکردند،کارکارشناســیبدونارتباطمســتقیممیان
کارشــناسواربابرجوعوبهصورتالکترونیکیدرکوتاه

ترینزمانانجاممیشود.

پنجرهواحدمجازی
ســامانهجامــعگمرکیارتبــاطالکترونیکــیمیان22
سازمانهمجواررافراهمکردهوآنهامیتوانندبهآسانیودر
هرلحظهازطریقبستریکپارچهتبادلاطالعات،مجوزهای
الزمرابهصورتالکترونیکباگمــرکمبادلهکنند.صدور
مجوزهــایترخیصکاالکــهپیشازاینکاغذیوبســیار
زمانبربودهماکنوندراینســامانهوازپنجرهواحدتجارت
فرامرزیوبهصورتالکترونیکیانجاممیشــود.درحال
حاضرهرسازمانیمجوزهایترخیصرادراینسامانهقرار

دادهودسترسیسریعبهآنهاامکانپذیرشدهاست.بانک
مرکزی،ســازمانامورمالیاتی،ســازمانملیاستاندارد،
اتاقبازرگانیایران،ســازمانغذاودارو،ســازمانتوسعه
تجارت،محیطزیســت،ســازمانحفظنباتاتوسازمان
دامپزشکیازجملهســازمانهاییهستندکهازاینطریق

تبادلاطالعاتمیکنند.

سامانهآنالینارزشکاال
تجارمیتواننــدبهصورتآنالیــنازارزشکاالهاباخبر
شــوندوبدانندکــهارزشگمرکیبــرایکاالهایمختلف
چقدراســت.راهاندازیســامانهجامعالکترونیکی،ارائه
لحظــهایارزشکاالرانیزامکانپذیرکــردهوپروژهایبا
عنوان"تعیینارزشکاال")TSC(کهدرآنارزشکاالهابا
استفادهازسامانهجامعالکترونیکیبهصورتآنالینامکان
پذیراست،اینپروژهنهتنهادربازرگانانکهمیتواندمنبعی
برایاطالعازارزشگذاریکاالبــرایمصرفکنندگاننیز
باشــد.اینحرکتدرجهتیکسانســازیارزشکاالی
وارداتیورعایتعدالتمالیاتیدردریافتحقوقورودی
epl.irica.ir/اســت.ســامانهآنالینارزشبــهآدرس

TscViewPageدردسترسهمگاناست.

پروانهالکترونیکی
براساسروندیکهدرگمرکپیشازالکترونیکیشدن
اعمالمیشــد،واردکنندهپیشازآنکــهمحمولهخودرااز
گمرکخارجکندمیبایست،برگســبزگمرکیتهیهمی
کرد.برگســبزیکهتهیهآننیازبهحضورفیزیکیوصرف
زمانزیادیبود.بااجرایســامانهجامــعگمرکی،پروانه
)برگســبز(بهشــکلالکترونیکیصادرمیشود.ضمن
اینکهامکاناســتعالمالکترونیکیپروانــههادرهرزمانو
مکانیبرایعموممردمازطریقپنجرهواحدتجاریفراهم
شــدهوبهطورمیانگینفقطنیرویانتظامــیبرایتعیین
تکلیفمحمولههاروزانه1۰۰۰۰مورداســتعالمالکترونیکی
ازگمــرکمیگیرد.پروانــههایالکترونیکــیدرآدرس

اینترنتیepl.irica.ir/eclدردسترساست.

کیفپولالکترونیکی
ســامانهجامعگمرکیباکیفپــولالکترونیکیمتصل
بهکارتهایهوشمندشــرایطیرابرایکابرانشفراهم
کردهکهسامانهبهصورتهوشمندازکیفپولالکترونیک
آنهابرداشتمیکند.مراجعینبایدمبالغیرابابتحقوق
وعــوارضگمرکی،توزیــنو...پرداختکننــدواینکاراز
طریقکیفپــولالکترونیکیوبهصورتهوشــمندانجام
میشود.ایننوعپرداختعالوهبرایجادکنترلهایدقیق

۱۲خدمت گمرکی که دریافت اینرتنتی دارند

دسرتسی عموم به آمار تجارت خارجی

سامانه جامع گمرکی ارتباط الکترونیکی 
میان۲۲ سازمان همجوار را فراهم کرده و آنها 
می توانند به آسانی و در هر لحظه از طریق بستر 

یکپارچه تبادل اطالعات، مجوزهای الزم را به 
صورت الکترونیک با گمرک مبادله کنند. صدور 
مجوزهای ترخیص کاال که پیش از این کاغذی 

و بسیار زمانبر بود هم اکنون در این سامانه و 
از پنجره واحد تجارت فرامرزی و به صورت 

الکترونیکی انجام می شود. درحال حاضر هر 
سازمانی مجوزهای ترخیص را در این سامانه 
قرار داده و دسترسی سریع به آنها امکان پذیر 

شده است. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، 
سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی ایران، 
سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، 

محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و سازمان 
دامپزشکی از جمله سازمان هایی هستند که از 

این طریق تبادل اطالعات می کنند
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وجلوگیریازتخلفســرعتکارراباالبردهونیازبهکنترل
هایمتعددوحسابداریهایپیچیدهرامرتفعکردهاست.
لینکدریافتخدماتپولالکترونیکیدرســایتگمرک

ایرانبهآدرسwww.irica.irدردسترساست.

سامانهپیشخوانالکترونیک
باالکترونیکیشدنگمرکفرآیندرسیدگیبهشکایات
واعتراضــاتتجــاروبازرگانــانبــهدیگــرفرآیندهای
الکترونیکیوهوشــمنداینســازمانافزودهشــد.باراه
اندازیاینســامانهکهدرراســتایکنتــرلورصدتمامی
فرایندهایگمرکیوایجادهرچهبیشــترشفافیتدرانها
انجاممیشود،ســامانهپیشــخوانخدماتالکترونیک
گمــرکطراحیوراهاندازیشــدهوصاحبــانکاالدرهر
لحظهودرهرمرحلهازکارچنانچهاعتراضویاشــکایتی
دارندازطریقادرساینترنتیclub.irica.coآنراثبت
کنندتارســیدگیهــایالزمدرکوتاهترینفرصتانجام
شــود.شــکایتهاییکهاززماناعالمآنها24ســاعت
گذشــتهوبهنتیجهنرسیدهباشــددرکارتابلبازرسویژه

قرارمیگیردوتوسطستادپیگیریمیشود.

آماربرخطتجارتخارجی
گمــرکجمهــوریاســالمیایرانبــااعتقادبــهقانون
دسترسیآزادبهاطالعات،امکاندسترسیعمومیبهآمار
واطالعاتدرحوزهتجارتخارجــیرابهصورتروزانهدر
پنجرهواحدتجارتفرامرزیفراهمکردهاست.دسترسی
آزادبهآمارروزانهتجارتخارجیکشــورازدســتاوردهای
مهمگمــرکالکترونیــکدردولتیازدهماســت.آمار
http://روزانهتجارتخارجیکشوررامیتوانیددرآدرس

merchant.irica.ir/dailyببینید.

استعالمالکترونیکیگوشیهایتلفنهمراه
استعالمشمارهسریالگوشــیهایتلفنهمراهجهت
تشــخیصگوشــیهایقاچاقازغیرقاچــاقبهصورت
الکترونیکــیفراهــمشــدهوازطریــقســامانهپیامکی
3۰۰۰8887یالینکمخصوصاســتعالمشــمارهسریال
گوشــیهایتلفنهمراهوارداتیکهدرســایترســمی

گمــرکایرانبهنشــانیwww.irica.irقراردادهشــده،
امکانپذیراست.

مکاتباتالکترونیکی
دراقدامــیجدیــدارائهخدمــاتگمرکبــهخدمات
گیرنــدگانکامــالالکترونیکــیانجاممیشــود.گمرک
جمهوریاســالمیایراندرراســتایخدماتالکترونیکی
خودامــکانثبتوپیگیریمکاتباتراازطریقپورتالاین
ســازمانبرایرفاهخدماتگیرندگانفراهمکردهاست.
برهمیناســاسکلیهافرادحقیقــیوحقوقیبرایانجام
تمامــیمکاتباتباکلیهدفاترســتادیوگمرکاتاجرایی
درهرنقطهازکشــورمیتوانندبااتصالبــهپورتالگمرک
جمهوریاسالمیایرانبهآدرسwww.irica.irمکاتبات
خودراثبتوشــمارهپیگیریدریافتکنند.اینپورتالبه
خدماتگیرندگاناینامکانرادادهاســتکهبراســاس
شــمارهایکهدریافتکردهاند،درجریانمراحلگردش
مکاتباتواقداماتانجامشــدهدرخصــوصمکاتبهخود،

قرارگیرند.
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انتخابکاندیداهایتصدیمسوولیتوزارتخانههادر
کابینهجدیددولتموضوعیاســتکهاینروزهازوایای
مختلفیرابــرایبحثهاییاساســیومفیــدبازکرده
است.انتخابمدیرانارشــدوزارتخانههاباروشهایی
نظاممنــدومتناســبباتحــوالتوشــرایطاقتصادیو
اجتماعیکشــور،ازجملهضرورتهاییاســتکهبهنظر
میرســددراینمقطعزمانیبیشازگذشــتهموردتوجه

است.
بهعــالوه،طراحــینظامهاییبرایپــرورشمدیران
ارشــددولتیوتربیتجانشــینانیکارآمدبــرایآینده
مدیریــتاجراییکشــورازضرورتهایدیگراســت.
توجهبهایننکتهبهویژهزمانیمهمتربهنظرمیرســدکه
درمیــانکاندیداهایتصدیمســوولیتوزارتخانههایا
حتیمعاونتوزارتخانهها،ممکناســتبــانامافرادی
مواجهشویمکهبهشیوهاینظاممنددرحوزهمربوطهرشد
وپرورشنیافتهباشند.شایدیکیازرویکردهایحلاین
نوعمسائل،طراحیواســتفادهاز»الگوهایشایستگی«
)competencymodels(بــرایانتخــاب،پرورشو

جانشینپروریمدیرانباشد.
الگوهــایشایســتگیحــاویدســتهبندیهاییاز
رفتارهــایالزمبــرایایجــادعملکردموردنیــازدریک
زمینهشــغلییــاحرفــهای،بهخصــوصدرزمینههای
راهبردیهســتند.دراینالگوهاصرفااشــارهبهدانش
یــامهارتهایموردنیازافرادنمیشــود،بلکهاشــارهبه
ویژگیهایرفتاریمیشودکهنهایتابایدازفردموردنظر
برایانجامصحیــحفعالیتهاوعملکــردمطلوببروز
کند.شایســتگیهامیتواننددردســتهبندیهاییمانند
اســتراتژیک،تعامالتانسانی،ســازمانی،فنیوفردی
باشــند.بهطورمثال،مانندایناســتکهبررسیکنیمکه
یکمدیرپــروژهبایددرعمــلچهکارهایــیرادرچنین
زمینههاییانجامدهدتاموجــبموفقیتدریکپروژه

شود.
ازاینروصرفاباداشــتنســطحیازدانشتخصصی
یاتجربیاتــیعملیدریکیاچندحوزه،شایســتگیالزم
بهوجــودنمیآید،بلکهشایســتگیزمانیبــروزمیکند
کهبتــوانبرپایهتجمیعــیازدانشومهارتهاوســایر
توانمندیهایفردی،نهایتافعالیتیرادرعملباموفقیت
انجامداد.بنابراینمتناسببامفهومرفتاریشایستگی،
برایپــرورششایســتگیهایمدیریتیبایــدعالوهبر
آموزشهایرایج،استفادهازروشهاییمانندمربیگری
ورویکردهایمشــارکتیدریادگیــریرادرکانونتوجه

قرارداد.
ازالگوهایشایســتگیدرزمینههایمختلفیازجمله
انتخابمنابعانســانی،برنامههایآموزشــیوپرورشی
شایســتگیهایکلیدی،جانشــینپروریوبخشــیاز
نظامهایجبرانخدماتاســتفادهمیشــود.استفادهاز
الگوهایشایستگینقشیاستراتژیکدرمدیریتمنابع
انســانیدارند؛زیرامعموالهمبرایمشاغلوحرفههای
اســتراتژیکموردتوجههســتندوهمبارویکردیآینده
محوروعمدتاباماهیتپرورشــیتهیهومورداســتفاده

قرارمیگیرند.
برخــیازصاحبنظــراننیــزازاینالگوهــابهعنوان
ابزاریکلیدیبرایشــکلدهیبهقابلیتهایسازمانی
جدیدواســتراتژیکیادمیکنند.امروزهاســتفادهازاین
نوعالگوهادرســازمانهاییباماهیتتجاریوهمچنین
ســازمانهاییبافعالیتهایمهندسینســبتاشناخته
شــدهاســت.درمشــاغلمدیریتیبایدبهجایتوجهبه
شــرحوظایفیایســتا،بهشایســتگیهایاساسیبرای
مواجههباموقعیتهایمتنوعومســائلیپویاتوجهکرد.
ازاینروکاربــردالگوهایشایســتگیدرایــنحوزهها

شناختهشدهترهستند.
کاربــردالگوهایشایســتگیبرایمدیریــتدولتیو
بخشهایعمومیدربرخیکشــورهامــوردتوجهبوده
اســت.بهعالوه،الگوهایشایســتگیبهعنــوانابزاری
برایپشــتیبانیازایجادتحوالتساختاریگستردهبرای
افزایشقابلیتهایدولتدرایفاینقشهاییجدیدو
ارتقایکیفیتخدماتشمورداستفادهقرارگرفتهاست.
بررســیهایگوناگوننشانمیدهداســتفادهازچنین
الگوهاییدربرخیکشــورها،دردوســطحمدیرانارشد

دولتیومدیرانسطوحبعدیموردتوجهبودهاست.
باتوجــهبهاهمیتانتخابصحیــحوپرورشمدیران
دولتیآینــدهمتناســببابرنامههایتوســعهکشــور،
شــایدیکراهحلاساســیوبلندمدتایناستکهابتدا
GeneralCompetency(الگویشایســتگیعمومی
Model(مدیرانارشــددولتیدرکشــوربهطوررسمی
طراحی،تدوینوارائهشــود.احتماالدراینزمینهتاکنون
مطالعاتارزشــمندینیزدرکشــورانجامشدهباشدکه
بایددرارائهاینالگویشایســتگیرسمیمورداستفاده
قــرارگیرند.البتــهدرگامهایبعدیمیتــوانالگوهای
شایســتگیتخصصیتریبراساسحوزههایعملکردی
گوناگوندروزارتخانههایمختلفدولتتهیهکرد.نهایتا
میتوانازایــنالگوهادرآیندهبــرایانتخابوپرورش
مدیراندولتیدرســطوحمختلــفوبخشهایعمومی

استفادهکرد.
برایانجــاماینکارالزاماتــیوجــوددارد.اوالنیازبه
ورودیهایمفهومییااســنادیباالدســتیبرایتبیین

دقیــقماموریــتوکارکردهــایدولــت،اولویتهای
اســتراتژیکوفرآیندهــایکلیدیدرایــنبخشوجود
دارد.ازورودیهایدیگربرایاینالگوسازی،پیشبینی
کالنروندهاوشناســاییمســائلاصلیکنونــیوآتیدر
بخشهــایمختلــفنظامهایدولتیاســت.برخیاز
مســائلکالنکشورمانندشــکلدهیبهزیرساختهای
اقتصادی،مدیریتانرژیورویاروییبابحرانهایآبو
اشــتغالهمگیمیتوانندبرایشناساییشایستگیهای
مدیریتیدربخشهایدولتیمــوردتوجهقرارگیرند.با
توجهبهفرآیندهاوموضوعاتکاریخاصدســتگاههای
اجرایی،انتظارمیرودکهشناســاییاینشایستگیهادر

زمینههایتخصصیمختلفیانجامشود.
بههمیندلیلپیشــنهادمیشــودگروهیمتشــکلاز
متخصصــانرشــتههاییمانندمدیریتمنابعانســانی،
سیاســتگذاریعمومی،مدیریتدولتی،اقتصادوعلوم
سیاســیوالبتهبابهرهگیریازنظراتتعدادیازمدیران
اجراییبسیارباســابقهوموفقتشکیلشــود.باتشکیل
اینتیممیتواننســبتبهطراحییکمدلشایســتگی
مدیریتیعمومیویژهمدیرانارشــدوزارتخانهها)وزیر،
معاونوزیرومدیرانکل(درســطحاولومدیراندولتی

دیگردرالیهدوماقدامکرد.
ســپسبراســاسآنمیتــواندرآیندهباشــیوهای
نظاممند،مالکهایانتخابوزرا،معاونانوزیرومدیران
کلوزارتخانههــاوازآنمهمترپــرورشچنینمدیرانی
راموردتوجهقرارداد.دراینمســیربایدبهدرسآموزی
ازتجربههــایگذشــتهدرایــنزمینــهنیــزپرداختو
سیاســتهاییکهدرگذشــتهبــاهدفتامیــناهداف
مشابهیتدوینشدهاند،ولینهایتادارایاثربخشیکافی
نبودهاند،مــوردمداقهعلمــیوعملیقــرارگیرند.البته
درصورتفعالیتبیشــتراحزابوگروههایسیاســی
رسمیدرنظامسیاسیکشور،چنینالگوهایشایستگی
ممکناســتدرداخلایننظامهانیزدرراســتایتحقق
اهدافکشــوربهطورهمزمانموردتوجهواستفادهقرار

گیرند.
برایانجاماینکارهاشــایدنیازبهتحولیدرســاختار
نظامهاوروشهایآموزشوپرورششایســتگیهای
مدیریتدولتیباشــد.اینفعالیتهانیازمندطراحانو
مجریانیمتناسببااینتفکردردولتونهادهایمرتبط
اســت.شــایدازهمهاینپیشفرضهــامهمتر،لزوم
وجودحداقلهایــیازظرفیتهایارتباطیوگفتوگوی
ســازندهبیندیدگاههایمدیریتی،سیاســیواجتماعی
مختلفحولاینموضوعاساســیاســت.امیداســت
شــکلگیریقویچنیناقدامی،خودظرفیتیبرایبهبود
وارتقایچنینگفتوگویــیرافراهمبیاوردونتایجمورد

نظررادرآیندهایجادکند.

الگوی انتخاب مدیران دولتی

دکتر فرشاد فاطمی
کارشناس

مدیران



خرداد و تیر 291396 شماره 4  

عدم اخذ مالیات از سازندگان مسکن، منجر 
به عدم توازن در کالن اقتصاد ایران شده و 

نقدینگی از تمام بخش ها را به مسکن و ساخت 
و ساز گسیل کرده است، بر این اساس یکسری 

پارامترهای کالن اقتصادی از جمله شفافیت 
مالی، اعالم این بخش به عنوان مودی مالیاتی 
را ضروری کرد، ضمن اینکه عدم اخذ مالیات از 

ساخت مسکن، منجر به فربه شدن بخش اقتصاد 
مسکن و بی ضابطه شدن آن گردیده است؛ به 

همین دلیل در نهایت، جمع بندی سیاستگذار 
این بود که بساز و بفروشی هم شغل محسوب 

شود و باید مالیات بپردازد

یکمقاممسئولدرسازمانامورمالیاتیباتاکیدبراینکه
خانههایــیکهبایدمالیاتســاختبدهند،هنوزســاخته
نشــدهاندگفت:ازیکمیلیونو4۰۰هزارخانهخالی،حتی

یکخانههماینمالیاترانمیدهد.
ســعیدتوتونچیدرخصــوصاخذمالیاتازســازندگان
مســکنگفت:ماده77قانونمالیاتهایمســتقیمبرای
اولینبار،شغلساختوفروشساختمانرابهعنوانمودی
مالیاتیمعرفیکردهاســت؛درحالیکهقبالشغلساختو
فروشمسکن،مودیمالیاتینبودهاســت؛بهاینمعناکه
اگرفــردیزمینیراخریداریکردهوبااســتفادهازمصالح،
یکســاختمانبنامیکردوآنرامیفروخــت،تنهابایددر
دفترخانه،دهدرصدبهارزشمعامالتیکهکمترازیکدرصد
ارزشروزملکاســت،مالیاتپرداخــتمینمودکهاین
رقم،بســتهبهمنطقهایکهملکدرآنقــراردارد،براییک
خانه5۰۰میلیونی،حــدود5۰۰هزارتومانبــودکهدرقالب
مالیاتنقلوانتقالدریافتمیشــد.بهگــزارشاقتصاد
آنالینبهنقلازمهر،مدیرکلدفتــرپژوهشوبرنامهریزی
ســازمانامــورمالیاتیافــزود:بــرایاولینبــاردرقانون
مالیاتهایمستقیمگفتهشــدهکهفعاالناقتصادیهیچ
تفاوتیباهمنداشــتهوباتوجهبهاینکهسازندگانکاالهایی
همچونیخچالوماشینلباسشوییباتولیدکنندگانپارچه
وفرشمالیاتپرداختمیکنند؛تولیدکنندگانمســکن
نیزبایداینمالیاترابپردازندواینمشاغل،فرقیبابسازو
بفروشهاندارند؛چراکهآنهاهممصالحمیخرندوکاالییرا
تولیدوعرضهمینمایند،پسهردومولدبودهوبایدمالیات
بدهند.ویتاکیدکرد:عدماخذمالیاتازسازندگانمسکن،
منجربهعدمتوازندرکالناقتصادایرانشــدهونقدینگیاز
تمامبخشهارابهمسکنوساختوسازگسیلکردهاست،
برایناساسیکســریپارامترهایکالناقتصادیازجمله
شــفافیتمالی،اعالماینبخشبهعنوانمودیمالیاتیرا
ضروریکرد،ضمناینکهعدماخذمالیاتازساختمسکن،
منجربهفربهشــدنبخشاقتصادمسکنوبیضابطهشدن
آنگردیدهاســت؛بههمیــندلیلدرنهایــت،جمعبندی
سیاستگذاراینبودکهبســازوبفروشیهمشغلمحسوب

شودوبایدمالیاتبپردازد.
بهگفتهتوتونچی،البتهاخذمالیاتازســازندگانمسکن
ســهحالتدارد،اولاینکهسازندهبراساساسنادومدارک،
سودینکردهباشــدکهدراینصورت،مشــمولپرداخت
مالیاتنمیشــود،دوماینکهســودمثبتداشــتهباشدکه
مشــمولپرداختمالیاتحقیقیوحقوقیمیشــودودر
نهایت،سودمنفیداشتهوزیانببیندکهبرایسالهایبعدی
نیز،بهاندازهزیانبایدازاومالیاتگرفتهنشــود.بنابرایناز
نظرمنطقی،اینشــیوهکامالکاردرستوکارشناسیوبهجا

است؛اماچرااجرایآن،تااینحد،محلسوالشده،بهدلیل
آناســتکهاینموضوع،یکپایهمالیاتیجدیداســتکه
ممکناستدراجراباچالشومشکالتیمواجهشود؛چراکه
پیشازآن،تجربهایدراینخصوصوجودنداشتهاست.

ویاظهارداشت:دراینمسیربامشکالتیهمچوننقلو
انتقالوکالتیوهمچنیننقلوانتقالزمینمواجهمیشویم
کــهدرایران،زمینبخــشاعظمیازقیمتســاختمانرا
تشکیلدادهونوساناتشدیدیدارد؛درحالیکهممکناست
سازنده،ســالاولزمینراخریداریکردهباشدودرطولدو
تاســهسالیکهملکرامیســازد،قیمتتغییرکردهباشد؛
ضمناینکهفردقیمتروزخریدرانوشــتهاست؛پسبرای
همــهاینهابهنفعســازندگان،درماده77قانــونمالیاتهای
مستقیم،هیاتدولتمصوبهدارد.ضمناینکهاینمصوبه
درفرآیندرســیدگیهیاتتطبیقمجلسنیــزقرارداردکه

جلویایناتفاقاتراتاجاییکهجادارد،بگیرد.
اینمقاممسئولدرســازمانامورمالیاتیادامهداد:ولی
همهاینمسائلبهاینمعنانیستکهازپایهمالیاتبربساز
وبفروشــیبهخاطرمســائلکالنبگذریــم؛چراکهآنهم،
یکبخشمولدوهمچنینتولیدکنندهداردوبایدســرسال،
مالیاتخودرابپردازد؛کمااینکهمسکنممکناستحاشیه
سودباالترینسبتبهسایررشتههایتولیدیداشتهباشد؛
بنابرایننبایدازآنبگذریم؛چراکهمیتواند،توازنجابجایی
وســیالیتنقدینگیدربخشهایاقتصادیکشوررابههم
بزندومنجربهاینشودکهتولیدکنندگانکاالها،وقتیحاشیه
ســودپایینتریراتجربهمیکنند،دربخشبسازوبفروشی
واردشــوندوغیرحرفهایگریدراینبخشراگســترش

دهند.
ویدرپاسخبهاینسوالکهچهتضمینیوجودداردکهاین
مالیاتبهمصرفکنندهمنتقلنشود،گفت:همهمالیاتها
بیندوطرفمقابلقابلنقلوانتقالاســتوهیچتضمینی

وجودنداردکــهمالیاتبرکارخانهبیســکوئیت،بهمصرف
کنندهمنتقلبشــودیانشود؛بلکهکشــشعرضهوتقاضاو
شــرایطبازارکاالییونحوهمبادلــهدوطرف،تعیینمیکند
کهچهسهمیازاینمالیاتراسازندهوچهسهمیرامصرف
کنندهبپردازد،پسهمهمالیاتهانهازنظرمنطقحسابداری،
بلکهازنظرمالیاتاقتصادیقابلیتنقــلوانتقالمیاندو
طرفرادارند؛اماکشــشعرضــهوتقاضاتعیینمیکندکه
چهسهمیراعرضهکنندهوچهسهمیرامصرفکنندهبدهد؛
پساینموضوعکهمالیاتبرســاختمسکن،قابلنقلو
انتقالبهمصرفکنندهاســت،محلاشکالاستونبایدبه
بهانهاینکهتولیدکنندگاندرهرصنفی،ممکناستخودرورا

گرانکند،ازاومالیاتگرفتهنشود.
توتونچیادامهداد:همهمالیاتها،مالیاتبرســوداست
ودرادبیاتاقتصادمیگویندکهمالیاتهایمســتقیم،کم
قابلانتقالترینمالیاتهاهســتند،حوزهمسکننیزمثل
همهحوزههابودهکهکششعرضهوتقاضادرآنمهماست.
اکنوننیزکهفضایرکودیبرحوزهمسکنحاکماست،بحث
نقلوانتقالاینمالیاتبهمصرفکنندهتقریباسختاست
ولیاینموضوعنهبرایمســکن،بلکهبرایهمهکاالهادایر
بودهوشــرایطبازارتعیینکنندهاست؛ضمناینکههدفاز
مالیات،تنهادرآمدمالیاتینیستبلکهسیاستگذاریکالن

نیزهست،
مدیرکلدفترپژوهشوبرنامهریزیسازمانامورمالیاتی
تاکیدکــرد:یکیازنکاتیکهدربررســیموضــوعدریافت
مالیاتازسازندگانمســکن،بهآنهاپرداختهنمیشود،آن
استکهبرخیمیگوینددرشــرایطیکهیکمیلیونو4۰۰
هزارخانهخالیداریموچونشــرایطرکــودیبربازارحاکم
بودهاســت،آنهااکنونساختهشدهورویدستمردممانده
است،دولتمیخواهدمالیاتبگیرد،درحالیکهبایدتوجه
داشتکهپرداختاینمالیاتبرایکسانیاستکازیک
فروردینسال95بهبعد،پروانهساختگرفتهاندوقراراست
کهدرآیندهیعنیظرفیکیدوســالآیندهخانهرابســازند؛
هنوزخانــههاییکهقراراســتماازآنهامالیــاتبگیریم،

ساختهنشدهاند.
ویافزود:یکمیلیونو4۰۰هزارواحدمســکونیخالی،
مشمولمالیاتنمیشــوند؛پسنبایدمردمرانگرانکرد؛
بلکهمالیــاتبرعملکــردآنبخش،درمــورداینواحدها
دریافتنمیشود،بلکهاگرفردیازابتدایسالگذشتهازاین
بهبعد،پروانهساختبگیرد،موقعفروشبایدمالیاتبدهد،
البتهبایداســنادارایهدهد،چراکهممکناســتازمالیات
معافشــود،بهاینمعناکــهاینمالیاتبرســوددریافت
میشــودواگرفردیسودینکردهباشــد،نبایدمالیاتهم

بدهد.پسمردمنگراننباشند.

جزئیات شیوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی

آیا مالیات به مرصف کننده منتقل خواهد شد؟

مسکن
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صادرات

راهاندازیشــهرکتخصصیپوشاکدرجنوبپایتخت
کلیدخــورد.مطابقاینپــروژه،3۰۰بنگاهتولیــدیاعماز
کارخانههایبزرگ،متوســطوکارگاههایکوچکخدماتی
درزنجیرهارزشپوشــاکدرفضاییبهوسعت193هکتار
مستقرمیشــوند.اینشهرکقراراســتدرچهاربخش
»مواداولیه«،»طراحیومد«،»تولید«و»بازاریابی،توزیع

وفروش«بهبهرهبرداریبرسد.
متولیانصنعتیمعتقدندتمرکززنجیرهارزشپوشــاک
دریکمحل،ضمنتوســعهبازاربرندها،کاهشهزینهها
دراینصنعــترابهدنبالدارد.کشــورهایایتالیا،چین،
کرهجنوبیوترکیهنیزتاکنونبرایســرمایهگذاریدراین

شهرکاعالمآمادگیکردهاند.
اســتارتراهاندازیشــهرکتخصصیپوشاکزدهشد
وبهاینطریــقمجموعشــهرکهایتخصصیموجوددر
کشوربهعدد46رسید.راهاندازیشهرکصنعتیتخصصی
پوشــاکدرتهراناردیبهشتسالگذشــتهدردستورکار
قرارگرفتوبراســاسآنمقررشــدتا193هکتارزمین
)قابلتوســعهتا3۰۰هکتار(دراختیــارواحدهایتولیدی
پوشــاکقرارگیرد،طرحیکهحاالبهمرحلهنهاییشــدن

نزدیکشدهاست.
بهگفتهبرخیازمســووالنصنعتپوشاکبهدلیلاینکه
توســعهبنگاههایفعالدرصنعتپوشــاکدرکوتاهمدت
مقدورنیســت،ایجادشــهرکتولیدپوشــاکدرنزدیکی
فــرودگاهبینالمللیامامخمینی)ره(ایــنامکانرابرای
بنگاههایاینصنعتبهوجودمیآوردتابااتصالبهزنجیره
صنعتپوشاکســریعترطعمتوسعهرابچشــند؛چراکه
گردهمآمــدنواحدهایتولیدیامکاندسترســیآنهابه
مواداولیهراتســریعوازسویدیگرشرایطرابرایرشداین

صنعتفراهممیکند.
دراینپروژهطراحی،احداثوبهرهبرداریازشهرکبادر
نظرگرفتنتمامیحلقههایزنجیرهارزشپوشاکدریک
محلبرایاولینبارپیشبینیشــدهاست.ازبخشمواد
اولیهساختانبارها،فروشــگاههایصنعتیوتامینمواد
اولیهبهصورتگروهیوخریدمشــترکپیشبینیشده
اســت.دربخشطراحیومدساختمدرســهمدومرکز
آموزشوهنرســتاندرنظرگرفتهشــدهودربخشتولید
نیزســاختکارخانههایبزرگتولیدپوشاکوکارگاههای
تولیــدیباتخصصهــایخاصمدنظراســت.همچنین
درحــوزهبازاریابــی،توزیــعوفروشراهانــدازیگمرک،
نمایشگاهدائمیوســالنهایهمایشدردستورکارقرار

گرفتهاست.
رئیسانجمــنصنایعپوشــاکایرانمعتقداســتبا
راهاندازیشهرکصنعتیپوشاکشرایطبرایتحققایجاد

اشــتغالبرای5۰هزارنفرفراهمخواهدشــد.همافزایی
بخشدولتی،خصوصیوتشــکلها؛قــرارگرفتنتمامی
حلقههایزنجیرهارزشپوشــاکدریکمحل؛تشــکیل
تعاونیبرایتامیننیازاحداثشــهرکصنعتیپوشــاک
کشــور؛توسعهدانشفنیتولیدپوشــاکدرکشور؛تولیدو
ایجاداشتغال،کمکبهتوسعهصادراتغیرنفتی؛گسترش
وترویجفرهنگاستفادهازپوشاکاسالمیایرانی؛توسعه
مدیریتدانشبرپایهتحقیقوتوســعه)شــاملطراحی
ومد(ازجملهمزایایشــهرکتخصصیپوشــاکاســت.
ایجادمــدارسطراحیمدیکیدیگرازمــواردپیشبینی
شدهبرایاینشهرکاســتکهبهگفتهغالمرضاسلیمانی
معاونصنایعکوچکسازمانصنایعکوچکوشهرکهای
صنعتیایراناینبخشازسویمدرسانداخلیوخارجی

تدریسخواهدشد.
مدیرعامــلســازمانصنایــعکوچکوشــهرکهای
صنعتیایراننیزدرمراســمامضایتفاهمنامهپنججانبه
همکاریهایمشــترکبرایتشــکیلتعاونیتامیننیاز
تولیدکنندگانواحداثشــهرکصنعتیپوشاککشوردر
خصوصاینکهطرحراهاندازیاینشهرکدرچهمرحلهای
قراردارد،گفت:طراحیفازنخســتاینشهرکبهاتمام
رســیدهوطراحیفازدومنیزدرمراحلنهایــیقرارداردو
بیــشاز3۰۰بنگاهتولیدیپوشــاک)شــامل35کارخانه
بــزرگ،128کارگاهکوچــکخدماتی،تولیــدیوصنعتی،
137کارخانهمتوسط(بههمراهخدماتجنبیشاملهتل،
آموزشگاههاوآموزشکدههایمهارتیوطراحیباهمراهی
برندهایمعتبرطراحازایتالیاوســایرکشورهایصاحبنام

درآنمستقرمیشوند.

علییزدانیتصریحکرد:زیرســاختهایاینشهرک
ازسویدولتتامینوساختفضاهایتجاریوتولیدی
ازســویبخشخصوصیانجامخواهدشــدووســعت
هرواحــدتولیدیوخدماتیدراینشــهرکســهتاپنج
هزارمترمربعپیشبینیشــدهکــهدرمجموعفضاییبا
زیربنــاییکمیلیونمترمربعبااعتبــار3۰هزارمیلیارد
ریالــیتازمانبهرهبرداریســاختهخواهدشــد.معاون
وزیرصنعت،معدنوتجارتاظهارکرد:ســرمایهگذاری
ســاختواحدهاپنجســالهخواهدبودوســرمایهثابت
خریدتجهیزاتوســاختمســتحدثاتطیپنجســال
تســویهخواهدشــد.ویدربارهزمانآغازواجرایطرح
گفــت:طــیروزهایآینــدهعملیــاتاجرایــیآغازو
همزمانواگذاریقطعاتبهاشــخاصوتوســطانجمن

پوشاککشورانجاممیشود.
بهگفتهمدیرعاملســازمانصنایعکوچکوشهرکهای
صنعتیایران،تاکنونسرمایهگذارانخارجیازکشورهای
ایتالیا،چین،کرهجنوبیوترکیهبرایحضورومشارکتدر
اینشهرکاعالمآمادگیکردهاند.اینمقاممسوولاظهار
کرد:مطابقسیاســتهاییکهامسالدرمصوبههایستاد
اقتصادمقاومتیبهآنتوجهشــده،پنجهزاربنگاهتولیدی
درطرحنوســازیقــرارگرفتهاندکهبااســتفادهازحداکثر
توانســاختداخلنوســازیمیشــوندورفعفرسودگی
ماشــینآالتوتجهیزاتصنعتپوشــاککشورازهمین

محلقابلانجاماست.

پوشاکاشتغالزاترینصنعت
معاونامورتعــاونوزیرتعاون،کارورفــاهاجتماعی،در
ایننشستپوشــاکرااشــتغالزاترینصنعتدرکشور
دانســتوگفت:هزینهسرانهایجاداشــتغالدرپوشاک
مدرن2۰تا3۰میلیــونتوماناســت،درحالیکهاینرقم
درپوشاکســنتیکمتراســت.ســیدحمیدکالنتریدر
اینمراســمبابیاناینکهدراجرایایــنطرحبخشهای
دولتی،خصوصیوتعاونیبــایکدیگرهمکاریمیکنند،به
کارکردهایمتفاوتشــهرکپوشاکاشــارهکردوگفت:
برگزارینمایشــگاههــا،آموزشهایمهــارتصادرات،
همهدرخدمتتعاونیهاوتعاونیهادرخدمتشــرکای
اینطرحخواهندبود.کالنتری،تعاونیتامیننیازپوشــاک
درقالــبشــهرکصنعتــیغیردولتیرااتفــاقجدیدی
عنوانکردوافزود:تولیدیموفقاســتکهدرجهتمنافع
ملی،اشــتغالزاوهماهنــگبابهــرهوری،رقابتپذیریو
عدالتمحورباشد.ویبااشــارهبهاینکهصنعتپوشاکبا
شکلگیریتعاونیهاتوســعهبازاروکاهشهزینههارابه
دنبالدارد،تاکیدکــرد:کارجمعیبهنفعتولیدملیوتحقق

شهرک برندها در جنوب تهران احداث می شود

اعالن جنگ ایران به پوشاک ترکیه

متولیان صنعتی معتقدند تمرکز زنجیره ارزش 
پوشاک در یک محل، ضمن توسعه بازار برندها، 
کاهش هزینه ها در این صنعت را به دنبال دارد. 

کشورهای ایتالیا، چین، کره جنوبی و ترکیه 
نیز تاکنون برای سرمایه گذاری در این شهرک 

اعالم آمادگی کرده اند. استارت راه اندازی 
شهرک  تخصصی پوشاک زده شد و به این طریق 
مجموع شهرک های تخصصی موجود در کشور 

به عدد 46 رسید. راه اندازی شهرک صنعتی 
تخصصی پوشاک در تهران اردیبهشت سال 

گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس آن 
مقرر شد تا ۱9۳ هکتار زمین )قابل توسعه تا 

۳۰۰ هکتار( در اختیار واحدهای تولیدی پوشاک 
قرار گیرد، طرحی که حاال به مرحله نهایی شدن 

نزدیک شده است
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اقتصادمقاومتیاست.

صدورضمانتصادراتبرایتامینمواداولیه
مهــدیحســیننــژاد،مدیرعامــلصنــدوقضمانت
ســرمایهگذاریبخشتعاوندراینمراسمگفت:کارهای
اصلــیکهمیتوانیــمدراینپــروژهانجامدهیــم،صدور
ضمانتصــادراتبــرایتامیــنمواداولیهاســت.وی
افزود:همچنینصنــدوقمیتواندوثیقهمــوردنیازبرای
شرکتهاییادشدهراتامینکند.صندوقارتباطتنگاتنگی
بابانکهایکشورداردودراینزمینهکمکبزرگیبهاجرای
پروژهاســت.درراســتایاجرایسیاســتهایاقتصاد
مقاومتیوتحققشــعارامســال»اقتصادمقاومتی؛تولید
واشــتغال«تفاهمنامهپنججانبههمکاریهایمشــترک
برایتشــکیلتعاونیتامیننیازتولیدکنندگانوســاخت

شهرکصنعتیپوشاککشورامضاشد.

تفاهمنامههایهمکاری
حالدرراستایپیشبردهرچهســریعترطرح،سازمان
صنایعکوچکوشــهرکهایصنعتیایــراناقدامبهعقد
توافقنامهایپنججانبهدرراســتایهمکاریوهمافزایی
درتشکیلتعاونیتامیننیازتولیدکنندگانصنعتپوشاک

کشــورواحداثوراهاندازیشــهرکصنعتــیتخصصی
پوشاککشــوربا»وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،بانک
توسعهتعاون،صندوقضمانتسرمایهگذاریبخشتعاون
وانجمنصنایعپوشــاکایران«کرد.ازســویدیگر،این
سازمانتفاهمنامههمکاریســهجانبهباهدفحمایتاز
فعاالنشــهرکهاونواحیصنعتیومناطقویژهاقتصادی
درراســتایحمایــتازتولیدملیوتقویــتزنجیرههای
تولیدیداخلکشــوربامحوریتتولیداتصادراتی،کمک
بهتوســعهبخشتعــاونوتعاونیهــاوبنگاههایکوچک
ومتوســطفعالدرشــهرکهاونواحیصنعتــیومناطق
ویژهاقتصادیبهویژهبخشهایصادراتی،توانمندســازی
فعاالنوشــرکتهایتعاونیوکوچکومتوســطفعالدر
شهرکهاونواحیصنعتیومناطقویژهاقتصادیازطریق
خدمــاتصندوقهاازجملــهصدورانــواعضمانتنامهو
استفادهبهینهازامکاناتوظرفیتهایموجودبا»صندوق
ضمانتســرمایهگذاریبخشتعــاونوصندوقضمانت

سرمایهگذاریصنایعکوچک«امضاکرد.

همراهیدولتدراحیایصنعتپوشاک
همچنیندراینمراسمسومباتهاکوپیان،رئیسانجمن
صنعتپوشاککشــورافزود:براینخســتینباردرتاریخ

پسازانقالباســالمیوباانجامایــنتوافقنامهپنججانبه
بهصنعتپوشاککشــورتوجهجدیشــدهاستوشاهد
همراهیبســیارخوبدولتدراحیایایــنصنعتکهن
هستیم.بهگفتهوی،گامبلندیکهامروزبرداشتهشدهاست
دوصنعتدیگروابستهبهپوشــاکیعنینساجیوصنعت
مدرابهحرکتدرخواهدآوردودرصورتمحققشــدناین
پــروژه،باعنایتبهحضورهنرمندانبســیاردراینعرصهو
برخورداریازتجاربفراوانکهحتیدرسختترینشرایط
درسالهایگذشتهنیزصادراتداشتهایم،شاهدشکوفایی
صنعتپوشــاکخواهیمبود.درادامهایننشســتمحمد
حسینمقیسه،مدیرعاملصندوقضمانتسرمایهگذاری
صنایعکوچکبااشارهبهحمایتازواحدهایصنعتیکهدر
بخشپوشاکفعالیتمیکنند،اظهارکرد:یکیازمشکالت
واحدهایتولیدیتامینمنابعمالیوتهیهضمانتنامههای
موردنیازدراینخصوصهســت؛بنابرایــناینصندوقبا
اتخاذتدابیرمناسبسیاستهایحمایتیدرجهتصدور
ضمانتنامهبرایطرحهایتوسعهای،ایجادی،سرمایهدر
گردش،همچنینتامینمواداولیهرادردستورکارقرارداده
است.ویافزود:اینصندوقباحمایتازواحدهایصنعتی
کهبامشــکلوثیقهروبهروهستند،ســعیدرایجادرونقدر

فضایکسبوکاروبهبودوضعیتتولیددارد.
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مدیرپذیرششرکتبورساوراقبهادارتهرانمیگوید
یکیازدالیلتاخیــردرعرضههایاولیــهدربورسبحث
قیمتگذاریاســت.اواصلیتریندلیــلاینتاخیرهارا
تصمیمســازمانبورسبهعلتشرایطرکودیدربازارمی
داندومعتقداســتعرضهاولیهامــروزقطعاموفقخواهد

بود.
اســماعیلدرگاهیدرمراســممعرفیاولینشــرکتی
کهدرســالجــاریقراراســتواردبورسشــوددرجمع
خبرنگاراندربارهاینکهچــراعرضههایاولیهدربورسبا
مقداریتاخیرهمراهبودهاســت،گفت:درستاستکه
عرضههایاولیهبــورسبایکتوقفنســبتاطوالنیروبه
روشدولیازاینبابتبسیارخوشــحالیمکهشروعاولین
عرضهمادرســال1396باصنعتPSPوبایکشــرکت

قرصومحکماست.
ویادامــهداد:برایتوقــفطوالنیعرضههــایاولیه
میتواندالیلمتفاوتیراذکرکــردکههرکداموزنخاص
خودرادارند،ولــیاصلیتریندلیلاشمیتواندبهتصمیم
ســازمانبورسدرسالگذشــتهبرگرددکهدرآنریاست
سازماناعالمکردباتوجهبهشرایطخاصبازارعرضههای
اولیهمتوقفشود.بعدازآنهمشــرایطبازارهمبهنحوی

نشدکهبتوانیمعرضهاولیهداشتهباشیم.

درتمامعرضههایاولیهنیمنگاهیبه
وضعیتبازارداریم

مدیرپذیرششــرکتبورساوراقبهادارتهرانافزود:
واقعیتایناستکهمادرتمامعرضههایاولیهنیمنگاهی
بهشرایطبازارداریماگرشــرایطبازارخوبباشدمیتوان
شــرکتهاراواردبورسکرد،ولیدرشــرایطیکهرکودو
شرایطخاصیدربازارحاکماستبایدشرکتهاییدربازار
عرضهشوندکهشرایطمناسبیداشــتهباشند،حتیدرآن
صورتهم،آنشــرکتهارابامقــداریمحافظهکارانهدر

بورسعرضهمیکنیم.
درگاهــیتوضیــحداد:مــابرایآمادهســازیســهم
"بهپرداخــت"برایورودبــهبورسچالشهــایزیادی
داشــتیموبرایقیمتگذاریاششــرایطخاصیحاکم
بود.مطمئنااگربازاررونقداشــتهباشــدسهامدارانعمده
وشرکتهاباخیالراحتتریسهمخودرامیفروشند.

باعرضههایاولیهبهبازارتحرکبخشیم
ویدرپاســخبهاینکهعدهایمعتقدندعرضههایاولیه
سببمیشودمنابعبازاربهســمتخاصیروانهودرآنجا
بلوکهشــود.ازنگاهشمااینموضوعدرســتاستیااین
کهعرضهاولیهبهطراواتبازارکمــکمیکند،گفت:بدنه

کارشناسیبورسمعتقداستکهعرضههایاولیهبهبهبود
بازارکمکمیکند.ازطرفیماسعیمیکنیمتاعرضههارا
حسابشــدهانجامدهیموزمانبندیرادرآنلحاظکنیم.
البتههمانطورکهگفتیداعتقــاددیگریهموجودداردکه
اینعرضههابازارراتحتتاثیرقرارمیدهد،ولیازدیدگاه
منآندیدگاهوزنباالتریداردچراکهاگرســهامداربهیک
ســهامخاصیاعتقادداردنبایدبایکخبرعرضهاولیهسهم
خودرابفروشــد،چراکهاومیتواندمنابعجدیدیبیاوردیا

سهماشرادربازارحفظکند.
مدیرپذیرششــرکتبورساوراقبهــادارتهرانادامه
داد:ایــنکهبگوییمبازاربایکعرضــهاولیهبرهممیریزد
نظرغیرحرفهایاســت.دربرخیازبورسهاسالیانه2۰۰
یا3۰۰عرضهاولیهانجاممیشــود.آنهاهمعرضهوتقاضای
خاصخودشــانرادارند.مابایدبازاررابهسمتیببریمکهبا
عرضههایاولیهبهآنتحرکببخشیموبازاربهعرضههای
اولیهعــادتکند.ازطرفیبرایاینکهبازارزیادمشــوش
نشودفقطپنجدرصدســهم"بهپرداخت"رادرعرضهاولیه

واردبازارکنیم.
درگاهــیدرپاســخبهاینکهســهمکاربــرانآنالیندر
عرضهبهپرداختچقدراســت،گفت:سهمیکهبرایهر
کدآنالیندرنظرگرفتهشــده2۰۰۰تااستوبهروشثبت

سفارشاینعرضهانجامخواهدشد.

مطمئنمعرضهبسیارموفقیخواهیماشت
ویدرپاســخبهاینکهاولینعرضــهاولیهبهروشثبت
ســفارشماههایگذشــتهدربورسانجامشــدکهازنظر
برخیکشفقیمتیدرســتبرایآنصورتنگرفت،در
حالحاضردرآستانهدومینعرضهبهروشثبتسفارش

هســتیم،چقدرامیدواریدکهکشــفقیمتیدرستبرای
اینعرضــهرخدهد؟اظهارکرد:وقتینمادبرکتدربورس
عرضهشــدبرایبازارسرمایهیکحالتِتستداشتولی
درحالحاضرماکاســتیهایآنروشراشناساییکردیم
وفکرمیکنیمآنموضوعاتبرطرفشــدهاســتولیدر
هرحالبحثقیمتگذاریدربورسمقداریبحثســاز
اســتویکیازدالیلتوقفعرضههایاولیهاینبودکهما
درحالچانهزنیبرســرقیمتهابودیم،ولیمنمطمئن
هســتمباتوجهبهکارهاییکهبرای"بهپرداخت"میشود
عرضهبسیارموفقیخواهیمداشــتومسیررابرایادامه

عرضههایاولیهبرایمابازمیکند.

برنامهریزیکردیمکه15شرکتدرسال
جاریواردبورسشوند

مدیرپذیرششرکتبورساوراقبهادارتهراندرپاسخ
بهاینکهچهشرکتهاییبرایعرضههایاولیهدرلیست
شــرکتبورسهســتند،ادامهداد:بعداز"بــهپرداخت"
اولویتمافوالدکاوهجنوبکیشاســت.انشــاهللاباآنها
همبرســرقیمتبهنتیجهخواهیمرســیدبعدازآنتامین
سرمایهامیداستکهاولینشرکتصنعتتامینسرمایه
میباشدکهقراراســتدربورسعرضهشود.نیروگاهمولد
برقجهرموشــرکتتولیدیچدنسازاننیزدیگرشرکتی
اســتکهدربورسعرضهخواهدشــد.ماهــدفگذاری
کردیمکهامســال15شرکتواردبورسشــود.مادرحال
حاضرنزدیکبــه4۰پروندهرامدیریــتمیکنیمکهوارد
بورسشوندوبینآنشــرکتهابخشخصوصیپررنگ

است.

ازعرضهایرانسلدربورسچهخبر؟
درگاهیدربارهعرضهایرانســلگفت:پروندهایرانســل
خیلیوقتاســتکهآمدهولیاینشرکتیخاصاست.
اینشــرکتازطرفیخیلیســودسازاســتکهویژگی
خوبیاســتولیگیِرکاراینجاستکهسهامدارعمدهبرای
آفریقایجنوبیاســتواوچنداندوستندارداموالاش
رادرایرانبهفروشبرساند.شــایدنمیخواهداموالاش
راارزانبفروشدویاشایددربخشانتقالپولمشکلدارد.
اینکاربسیاربزرگیاســتواگربتوانیمآنراانجامدهیم
بسیارخوباست.البتهمادرحالحاضرپروندههایبزرگی
نیزداریمکهاگربازارازآناستقبالکنندآنراانجامخواهیم
دادمثالماشــرکتملــینفتکیشراداریمکهاشــلآن
بسیاربزرگاســت.عالوهبراینیکشرکتایرالینراهم
داریموبایکشرکتصنعتسینماییهمدرحالمذاکره

هستیم.

مدیر پذیرش رشکت بورس اعالم کرد:

بررسی پرونده ۴۰ رشکت برای عرضه اولیه در بورس

بورس

بدنه کارشناسی بورس معتقد است که 
عرضه های اولیه به بهبود بازار کمک می کند. از 
طرفی ما سعی می کنیم تا عرضه ها را حساب 
شده انجام دهیم و زمان بندی را در آن لحاظ 

کنیم. البته همان طور که گفتید اعتقاد دیگری 
هم وجود دارد که این عرضه ها بازار را تحت تاثیر 

قرار می دهد، ولی از دیدگاه من آن دیدگاه وزن 
باالتری دارد چرا که اگر سهامدار به یک سهام 

خاصی اعتقاد دارد نباید با یک خبر عرضه اولیه 
سهم خود را بفروشد، چرا که او می تواند منابع 

جدیدی بیاورد یا سهم اش را در بازار حفظ کند. 
مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
ادامه داد: این که بگوییم بازار با یک عرضه اولیه 

برهم می ریزد نظر غیرحرفه ای است



خرداد و تیر 331396 شماره 4  

درهمینروزهاکهبررسیوضعیت»صنعت«بهواسطه
برگزاریروز»صنعتومعدن«ونیزپنجاهمینســالگرد
تاسیسســازمانگســترش)ایدرو(موضوعروزاقتصاد
کشوراست،رییسهیاتمدیرهانجمنصنایعنساجینیز
درمجمععمومیاینانجمندرســالنجلساتاتاقایران
باانتقادازبیبرنامگیوبیثباتیدرسیاســتهایتوسعه
صنعتیکشوروبهخصوصسیاستهایمرتبطباصنعت

نساجیبهذکرخاطرهییپرداخت،بسیاردرسآموز.
ویگفت:درســال68درســتدرهمینمکانوپشت
همینتریبون،آقــایتورگوتاوزالنخســتوزیروقت
ترکیهســخنرانیمبســوطیراجعبهوضعیتسیاســیو
اقتصادیاینکشورایرادکرد.هنگامترکجایگاه،مهندس
محســنخلیلیازجایبرخاستوازایشانپرسید:جناب
آقاینخستوزیرشــماعمدتاراجعبهوضعیتسیاسیو
اقتصادیامروزترکیهسخنگفتیدوراجعبهآیندهصنعت
ترکیهچیــزینفرمودید،وضعیتصنعــتترکیهدرآینده
چگونهخواهدبود؟آقایبصیرینقلکردکهنخســتوزیر
ترکیهبــاحضورذهنبســیاروباقاطعیتگفــت:»مناز
صنعتگردشــگریحمایتخواهمکرد،مــنازصنعت
خودروحمایتخواهمکرد،منازصنعتنساجیحمایت

خواهمکرد)باتاکیددو،سهباره(.«
وعدههاییکهپسازحدودســهدههمحققشــدهواگر
تحوالتناخوشــاینددو،ســهســالاخیراینکشورواقع
نمیشــد،نتایجدرخشانترینیزبرایاینکشوربهارمغان
مــیآورد.درآمــدتوریســمترکیــهدرســال2۰15حدود
3۰میلیارددالر،صادراتمحصوالتخودروییاینکشــور
17میلیارددالروصادراتنســاجیوپوشاکترکیهقریب
به26میلیارددالربودهاست.اعدادوارقامیشگفتآور!

ســخنانآنروزنخســتوزیرترکیهوعملکردصنعت
واقتصاداینکشــورطیسهدههاخیرنشــانداد،ترکیهبا
وجودتمامفرازوفرودهایاینســالها»تصویرآرمانی«
)vision(خودراازتوســعهحفظکــردهوآنراقطبنمای
حرکتخودکردهاســت.امریکهمتاسفانهدرکشورمان
کمترحاضراست.چنانکهاخیرامعاوناولرییسجمهور،
دکترجهانگیریدرمراســمافتتاحمــوزهبانکملیبهاین
موضوعچنیناشــارهکردکه»برخیکشــورهایشــرق
آســیاوامریکایالتینکههمزمانباایرانمســیرتوسعه
راآغازکردهاند،امــروزازجایگاهباالترینســبتبهایران
برخوردارند.یکیازمهمتریندالیلپیشرفتآنهاثباتدر

سیاستهایتوسعهییاســت،بهگونهییکهحتیپساز
کودتاوتغییرحکومتدراینکشــورهانیزاینسیاستها
تغییرنمیکنند،امامتاسفانهدرایرانبااندکیاختالفنظر
تغییراتگستردهییبهوجودمیآیدکهمشکالتناشیاز
اینمســالهگریبانگیرمردممیشــود.«ایشاندرادامهبه
صادرات15۰میلیارددالریکشــورویتناماشارهمیکنددر
حالیکهاینکشــوردرجریانجنگهایمختلفصدمات

بسیارخوردهبود.
بهنظرمیرســد،اصلاساســیورکنرکینتوســعههر

کشــور،»تصویــرآرمانی«بلندمدتیاســتکــهدرذهن
مدیریتسیاســیآنجامعهنقشمیبنــدد.اینتصویر
آرمانیمتشکلاستازاجزاییهمچونسیاستخارجی،
سیاســتداخلی،جهتگیریاجتماعی،تعاملاقتصادی
باجهان،سیاســتهایاقتصادکالن،نقشدولتوبخش
خصوصــیدرمدیریــتوبهرهبرداریازمنابــعو...براین
اســاسنقطهکانونیحرکتبرایتوسعه،حصولتوافقدر

مورداینتصویراست.
اگرچــهدرســندچشــمانداز14۰4بهنوعیایــنافقیا
تصویرآرمانیمشخصشدهاســتامامتاسفانهنتواسته
پشتوانهعملیالزمبرایاجرارابیابد.چنانکهدرطول8سال
دولتهاینهــمودهمنهتنهادرجهــتتحققاهدافاین
سندحرکتیمثبتانجامنشدبلکهدرجهتخالفآنطی
طریقشــدونظاماتاقتصادیکشــوربهتمامدچاربحران
شــدوبهقهقرارفت)براساسسندچشمانداز2۰سالهباید
رشداقتصادکشوربهطورمتوسط8درصدباشددرحالیکه
متوســطرشــداقتصادیازابتدایاجراتاکنون2/4درصد
بــودهکهبایددردههدوماجرایســندچشــماندازرشــد

اقتصادی12درصدشود-جهانگیری93/1۰/16(.
اینکپرسشاساسیآناســتکهچراپسازچنددهه
ازحرکتکشورمانبهسمتتوسعههنوز»تصویرآرمانی«
و»اراده«الزمدرفکروعملمدیریتسیاســیکشورمان

مجموعنشدهاست؟

چرا »تصویر آرمانی«

از توسعه در کشورمان شکل منی گیرد؟
حسین حقگو

کارشناس

یادداشت

 اگرچه در سند چشم انداز ۱4۰4 به نوعی این افق 
یا تصویر آرمانی مشخص شده است اما متاسفانه 

نتواسته پشتوانه عملی الزم برای اجرا را بیابد. 
چنانکه در طول ۸سال دولت های نهم و دهم نه 

تنها در جهت تحقق اهداف این سند حرکتی مثبت 
انجام نشد بلکه در جهت خالف آن طی طریق شد و 
نظامات اقتصادی کشور به تمام دچار بحران شد 
و به قهقرا رفت )بر اساس سندچشم انداز ۲۰ساله 

باید رشد اقتصاد کشور به طور متوسط ۸درصد 
باشد درحالی که متوسط رشد اقتصادی از ابتدای 
اجرا تاکنون ۲/4 درصد بوده که باید در دهه دوم 
اجرای سند چشم انداز رشد اقتصادی ۱۲درصد 

شود- جهانگیری 9۳/۱۰/۱6
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وزیرنفتبااشــارهبــهاینکهاکثریــتکارکنانومردم
مناطقنفتیبهدولتدکترروحانــیرأیدادند،گفت:این
نشانمیدهدکهعملکردنفتنهتنهاباعثدلزدگیمردم

نشدهبلکهعالقهمندیبیشترینیزایجادکردهاست.
بیژنزنگنه،بهموضوعاقتصادسیاسیاشارهکردوگفت:
اینچیزیاســتکهماامروزبهخاطرآنکتکمیخوریم،
درقــراردادتوتالکســینگــرانرازداریومحرمانگیآن
نیست،نگرانیایناســتکهچهآثاریدراقتصادسیاسی
ایرانودرســاختاراجتماعیوروابطبینالمللماداردواین
مواردچگونهبردیدگاههایسیاســیاثرمیگذارد؛درواقع
نگراناثرگذاریبخشاقتصادبرسیاستهستند،آنچهکه
علمایعلماقتصادسیاسیمیگویندهمینتاثیراقتصادبر
سیاستیابهبیاندیگرتاثیربرقدرتاستزیراسیاست
یعنیقــدرت.ویادامهداد:اگرماامروزتحتفشــارقرار
میگیریمبهخاطراینموضوعاســتکــهازاقدامهایما
نگرانهســتندکهدرســاختارقدرتواقتصادسیاســی

تاثیریازطریقاقتصاددیدهشود.
وزیرنفتبااشــارهبهاینکهمفهوممسئولیتاجتماعی
درصنعتنفتدرچهارسالگذشتهبسیاررشدکردهاست،
گفت:منبههمکارانمدرصنعتنفتتوصیهمیکنمکهبا

دانشگاههاپیوندقویبرقرارکنند.
ویباتاکیدبرایــنکهمدیرانصنعتنفت،مشــاوران
صاحبصالحیتدربخشاجتماعیداشتهباشند،افزود:
حوزهاجتماعیازنظردانشبســیارعمیقاستودرپیوند
عمیقیبامشــاورتاجتماعیوزارتنفتقرارگرفتهاندو
فعالیتهایبسیاریخوبیرابهویژهدرغربکارونانجام

دادهاند.

وزیرنفتادامهداد:اینکارها،کارهاییعلمیاســتو
نتیجهبسیارخوبینیزبرایمادارند.

زنگنهبااشــارهبهتأثیربســیارباالیعلــوماجتماعیدر
پیشــبردبهترعملکردصنعــتنفتتصریحکــرد:چهره
هایخشــنفقربرایمامسئولیتدرســتمیکنندوما
نمیتوانیمدریکمحیطیکــهفاصلهطبقاتیزیادیوجود
داردزندگیکنیــم.گرفتاریها،برایمامشــکالتایجاد
میکند؛مابهدلیلمسائلانســانیوادارهطبیعیومعمول
کمهزینهاقتصــادیکارهابهطورحتمبایدبهاینمســائل

بپردازیم.
وزیرنفت،بهادادنبهمسائلاجتماعیرابههمهمدیران
توصیهکردوگفت:مابایدبامحیطاطرافمانهمزیســتی
مســالمتآمیزداشــتهباشــیمواگــراینهمزیســتی
مسالمتآمیزرابپذیریم،اینمواردخودسببمیشودکه

فکرکنیموراهحلبیابیم.
ویبااشــارهبهاینکهمشغلهکاریمدیرانصنعتنفت
دردورانبهرهبرداریپروژههابسیارزیاداست،اظهارکرد:
ازهمانابتدایطراحییکپروژهبایدمسائلاجتماعینیز

دیدهومطالعهشود.
زنگنهبهتعاملبســیارخوبوزارتنفتبادانشــگاهها
اشــارهوتصریحکرد:اینفرصترابایدمغتنمشــمردوبا

ارتباطبایکدیگر،اموررابهدرستیانجامداد.
وزیرنفتبااشارهفعالیتجدیدوزارتنفتدر2منطقه
غــربکارونومنطقهعمومیپارسجنوبــیادامهداد:ما
براساساینمطالعات،2برنامهپنجسالهراطراحیکردیم
کهاینبرنامههابهمروراجرامیشوندالبتهاجرایهمهآن
باوزارتنفتنیستوبخشیراتنهاتأمینمنابعمیکنیم.

ویبااشارهبهاینکهبهتازگیدرشورایاقتصادتصویب
شدکهســهدرصدعوایدطرحهاییکهدراین2منطقهاجرا
میشــودصرفمســئولیتاجتماعیاینمنطقهشــود،
گفت:یعنیاگر2۰میلیارددالرطرحوپروژهاجراشــود،سه
درصدآنمعادل6۰۰میلیوندالرمیشــودکهبرایاینرقم
بیش2هزارمیلیاردتومانمیتواندهزینهشــودواینغیر
ازمبالغیاســتکهدراجرایطرحهزینهمیشودوتوسعه
واشــتغالایجادمیکند؛اینمبلغبرایکاهشفاصلههاو

برایتوانمندسازیمردماست.
زنگنهبابیاناینکهوزارتنفتنمیتواندبهطورمستقیم
درگیرهمهامورمربوطبهمسئولیتاجتماعیمانندانتقال
برقبهمناطق،راهســازیبپردازدویاحتــیامورمربوطبه
شــهرداریرادرمناطــقعملیاتیانجامدهــد،گفت:مابه
آنهادرانجاماینامورکمکمیکنیموهرســازمانیوظیفه
خودراانجاممیدهدوقرارنیســتوزارتنفتجایهمه

بنشیندامانتیجهآنبرایمردماست.
وزیرنفتتصریــحکرد:مابایدتالشکنیــمکهمردمبه
اینروحیهبرســندکههرچهطرحبیشــتریدرمنطقهآنها
اجراشــود،آثارمثبتباالترینیزبرایزندگیخودشــانو

فرزندانشانخواهدداشت.
ویبااشــارهبهایــنکههزینههــایمطالعاتــیانجام
مســئولیتاجتماعیرانبایددســتکمگرفت،ادامهداد:
برایانجامطرحهابایدبهطورحتمازمشاوروناظراستفاده

کرد.
زنگنهباقدردانیازدســتاندرکاراناجرایمســئولیت
اجتماعیدرصنعتنفتگفــت:مابایدبهاینمقولهتوجه
ویژهداشــتهباشــیمواینامریواجــبوالزممدیریتی

است.
وزیرنفتکهعصرگذشتهدرسومینهمایشمسئولیت
اجتماعیصنعتنفتصحبتمیکرد،بااشارهبهاینکهدر
زمینهمسئولیتاجتماعیتجربههایبسیاریدردنیاوجود
دارد،اظهــارکرد:مادرکناراســتفادهازتجربههایدیگران
میتوانیمبراینتجربیاتوتفکــراتنیزبیفزاییموروابط

خوبوعمیقیرابامردممناطقعملیاتیبرقرارکنیم.
زنگنهبااشــارهبهاینکههرموضوعکیفــیدرانتخابات
بهکمیتتبدیلمیشــود،افــزود:99درصــدکارکناندر
سکوهاینفتی،87درصدمردمعســلویهونخلتقی،85
درصدکارکنانمجتمعهایپتروشیمی،87درصدکارکنان

پاالیشگاههابهدکترروحانیرأیدادند.
ویبابیاناینکهمیزانرأیدکترروحانیدرشــهرهای
خوزستانکهنفتیبودندتمامانسبتبهشهرهایغیرنفتی
باالتربود،اظهارکرد:ایننشــانمیدهدکهعملکردنفتنه
تنهاباعثدلزدگیمردمنشــدهبلکهعالقهمندیبیشتری

نیزایجادکردهاست.
وزیرنفتدرپایانیادآورشد:رفتاردرست،عالقهمندی
رابهنظام،سیاســتهاینظاموعملکردمدیرانافزایش
میدهدوهنگامیکهایندلبستگیراداشتهباشیمکارمان
راحتترپیشمیرودوبهترمیتوانیمدرجهتمأموریت

اصلیخودقدمبرداریم.

زنگنه: نگرانی ها در قرارداد توتال سیاسی است

برنامه ۵ساله برای توسعه پارس جنوبی

نفت و انرژی
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