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قّصه ی ُپرغّصه ی فلســطین و اندوه جان کاه مظلومّیت این مّلت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتًا 
هر انســان آزادی خواه و حق طلب و عدالت جو را می  آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشــاند. 
تاریخ فلسطین و اشــغال ظالمانه  ی آن و آواره کردن میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه ی این 
مّلت قهرمان، ُپر فرازونشــیب اســت. کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشــان میدهد که در هیچ 
برهه ای از تاریخ، هیچ یک از مّلتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه مواجه نبود ه اند 
که در یک توطئه ی فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل اشغال شود و مّلتی از خانه و کاشانه ی خود 
رانده شــوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان جا گســیل شوند؛ موجودّیتی 
حقیقی نادیده گرفته شــود و موجودّیتی جعلی بر جای آن بنشــیند، اّما این نیز یکی از صفحات 
ناپاک تاریخ اســت که همچون دیگر صفحات آلوده، با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد 

ِلُحون. شد؛چه آنکه  : ِإنَّ  اْلَباِطَل کانَ  َزُهوًقا.)۳( َو قال: َانَّ ااَلرَض َیِرُثها ِعَباِدَی الصَّ
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلسطین
۱۳۹۵/۱۲/۳
برگرفته از سایت مقام معظم رهبری
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سرمقاله
۴ گذر مسافر بورس از مالصدرا 

تحلیل
۵ چاه ویلی که پول نفت را می بلعد 

 گفت وگو
۶ دولت یازدهم انضباط مالی ایجاد کرد 

 کسب وکار
8 بازار نه چندان پر رونق قالیشویی هادر روزهای پایانی سال 

 گزارش تحلیلی
۱0 تالش دولت برای تعدیل نرخ های مالیاتی 

 نفت و انرژی 
۱۲ جزییات قرارداد  ۷ هزار میلیاردی وزارت نفت 

 بانک و سرمایه
۱۳ در مجمع بانک مرکزی چه گذشت؟ 

 دیدگاه
۱۴ پیشی گرفتن دستمزد بر تورم طی سه سال اخیر 

 نگاه تحلیلی
۱۵ نگاهی به فرصت سرمایه گذاری ۲۳تریلیون دالری ... 

 گفت وگو
۱۶ کاهش ۱000 میلیاردی پرداخت بودجه نقدی 

 اقتصاد سالمت
۱8 کارانه های پزشکان کار دست وزارت بهداشت داد 

 گزارش اقتصادی 
۲0 هيچ كس حاضر نبود به ما هواپيما بفروشد 

 گزارش خبری
۲۱ اما و اگرهای خرید هواپیمای سوخو ۱00 از سوی ... 

 بازار ارز
۲۲ برآورد و چرایى قیمت ارز در سال ٩٦ 

 بیمه و بانک
۲۳ انگاره های نادرست درباره تامین مالی تولید 

 به روایت آمار
۲۴ به نام سعادت ملت نفت را به بابک  زنجانی دادند 

 اقتصاد پویا
۲۵ پیشگامی بخش خصوصی در اجرای طرح های ... 

دیدگاه کارشناس
۲۶ چرا داروهای تقلبی در بازار به فروش می رسد؟ 

 میزگرد اقتصادی
۲۷ برای قضاوت عملکرد دولت عجله نکنیم 

 اقتصاد مقاومتی
۳۱ در مقابل فرمایشات رهبری درباره اصل۴۴  ...  

 تامین اجتماعی
۳۲ سرمایه گذاری پایدار پشتوانه تعهدات تامین اجتماعی 

اخبار

دوماهنامه علوم انسانی)تخصصی(
بهمن و اسفند 1395 
سال اول - شماره 2

دکتر نادر هوشمندیار صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 
علی رضا کیوانی نژاد سردبیر: 
شاهین نظام دوست دبیر اجرایی: 

شناسنامه

دبیران: 
رضا قاسمی
نیما شرفی

بهاره سلطانی
مهدی نجفی
علی صادقی

 حروف چین:
رعنا مظفری

 نمونه خوان:
عاطفه خداوردی

 عکاس:
سارا سلطانی

تحریریه:
 علی رضا مرشدی، سحر خان محمدی

 ملیکا امیری، صادق بابایی
 سینا سرآبادانی، اکرم ساروی
  مرجان شیخی، تهمینه مروتی

نگار زندی و سپیده اعالیی.
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در حالی شــاپور محمدی سکان ســاختمان مالصدرا را به دســت گرفت که همچنان گمانه زنی ها درباره علت اصلی 
کناره گیری محمد فطانت از این ســمت داغ اســت به طوری که برخی منابع، از وجود اختالف هایی بر سر هیئت مدیره 

جدید سازمان بورس خبر دادند.
در آذر ماه ســال ۱۳۹۳ با ادامه رکود دامنه دار، در بورس تهران و از بین رفتن سرمایه میلیون ها سهامدار و نیز بازنشدن 
نماد شــرکت های پاالیشی موجب تغییر رئیس ســازمان بورس آن هم  پس از ۹ سال شــد. به این ترتیب علی صالح 
آبادی اولین رئیس ســازمان بورس در آذر ۱۳۹۳ با حکم وزیر اقتصاد به بانک توسعه صادرات رفت و محمد فطانت به 

عنوان رئیس جدید این سازمان به کرسی ریاست این سازمان تکیه زد.
از ســوابق محمد فطانت  فرد می توان به عضویت در هیئت مدیره بانک ملی ایران، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه 
لوتوس پارســیان، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک پارسیان، عضو هیئت مدیره بیمه پارسیان و شرکت 
تجارت الکترونیک پارسیان، قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو و مدیرعامل ساپکو اشاره کرد. عالوه بر این فطانت 
سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری متعدد ازجمله سرمایه گذاری سمند و آینده ساز کیش را نیز 

در کارنامه دارد و پس از خداحافظی از سازمان بورس به عنوان مشاور وزیر اقتصاد منصوب شد.
 آمدن فطانت به ســازمان بورس مصادف شده بود با گذشت بیش از یک ســال  از دولت حسن روحانی. در زمانی که 
او  به  کرسی ســازمان بورس تکیه زد، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی تاالر شیشه ای حدود ۷0 هزار واحد و شاخص آزاد 
شــناور در تراز ۷۹ هزار و ۲00 واحد قرار داشت. امروز که فطانت صندلی خود را به شاپور محمدی می بخشد، شاخص کل 
تاالر بورس اوراق بهادار در تراز  ۷۵ هزار و ۵00 واحدی و شــاخص آزاد شناور در کانال 8۴ هزار و 8۷۵ واحدی قرار دارد. با 
این حساب شاخص کل بورس اوراق بهادار در زمان مدیریت فطانت در تاالر شیشه ای تقریبا با رشد ۵ هزارو ۵00 واحدی 

مواجه شد.
در دوران مدیریت فطانت در ســازمان بورس، تاالر شیشه ای  با توجه به شــرایط تحریم های وضع شده در سال های 
گذشــته، با فراز و فرودهای زیــادی همراه بود به طوری که در مدت هایی با شایعه شــدن خبر خــاص درباره مذاکرات 
هســته ای ایران با گروه ۱+۵ بورس تهران به یکباره شــاهد رشد و افول می شــد. در این مدت قیمت بسیاری از  نمادها 
توانســت تحت شرایط  روانی آن روزها دو تا سه برابر باال برود و در مقابل نمادهایی در مقاطع خاص با افت چشم گیریی 

رو به رو شدند.
پس از به نتیجه رســیدن مذاکرات وین و توافق بر ســر برنامه جامع اقدام مشترک بورس تهران توانست در ماه های 
پایانی  ســال ۱۳۹۴ با رشد فزاینده ای مواجه شود به طوری که شاخص کل در مقاطعی از زمان توانست تراز 80 هزار واحد 
را هم رد کند و حالت حباب گونه ای بگیرد. اما در ماه های آغازین ســال ۱۳۹۵ شاخص کل بورس تهران شروع به کاهش 
کرد که بســیاری از کارشناسان بازار ســرمایه بر این عقیده بودند که بازار در حال اصالح شــرایط روانی ماه های گذشته 
است. در حال حاضر که خبر از کنار رفتن دومین رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به گوش می رسد، برخی علت اصلی 
کناره گیــری را بیماری قلبی محمد فطانت عنوان کرده اند. در حالی که  تعدادی اختالف بر ســر پذیرش گزینه های مورد 
نظر فطانت در هیئت مدیره جدید ســازمان بورس را علت اصلی کناره گیری محمد فطانت از کرسی  مدیریت سازمان 
بورس  و اوراق بهادار می دانند. بازار شــایعات درباره علت اصلی کناره گیری وی از مدیریت ســازمان بورس داغ است و 

گمانه زنی ها در این مورد تاکنون باعث واکنش های رسمی مسئوالن امر نشده است.
اما در حال حاضر شاپور محمدی ۴۲ ساله آماده نشستن بر صندلی سازمان بورس است. شرایط پساتحریم  می تواند 
موقعیــت را برای بورس تهران بابت همکاری با بورس های منطقه هموار کند و از طرفی کار محمدی با توجه به انتظارات 
ســهامداران از شرایط پســاتحریم کار آســانی نخواهد بود.  او که  معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت 
یازدهم بود، دارای مدارک دکتری اقتصادســنجی و توســعه بوده و عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت مالی و بیمه 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. شاپور محمدی در پرونده کاری خود سمت نخستین مدیر عامل بورس انرژی 

را نیز دارد.
در حال حاضر بسیاری امید دارند که بورس تهران بتواند از شرایط ایجاد شده در پساتحریم استفاده کند و با بورس های 
منطقه وارد گفت وگو شــود تا بازار سرمایه تهران بتواند از انزوا خارج شــود، این شرایط می تواند موقعیت سخت تری را 
در مقابل رئیس فعلی ســازمان بورس قرار دهد، چرا که انتظارات ســهامداران در این مقطع زمانی و با گذشت ماه ها از 
اجرایی شــدن برجام روز به روز بیشتر می شود و خواهان ثبات بیشــتری در بورس تهران خواهد بود. علت خداحافظی 

فطانت از سازمان بورس هر چه باشد از عطش این انتظارات رو به فزونی نمی کاهد.

 گذر مسافر بورس

از مالصدرا

سرمقاله
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تحلیل

با وجود اینکه ۲۴0 هزار میلیارد تومان یارانه در ۶ ســال 
گذشته سهم ایرانیان شده،اما این میراث بدخیم همچنان 
بر دوش دولت باقی مانده و به دولت آینده منتقل خواهد 
شــد. یارانه،این میراث به جای مانده ازدولت دهم،عالوه 
بر اینکه بر بودجه دولت ســنگینی مــی کند، دو وزارتخانه 
نفت و نیرو،ســازمان برنامــه و بودجــه و بانک مرکزی 
همزمان درگیر یارانه هایی کرده که هر ماه باید به حساب 
هر ایرانی واریز شــود.یارانه هایی که  خیلی ها می گویند، 
بــه صورتــي غيرهدفمند بــه ۷0 میلیون ایرانــی، اهم از 

نیازمند و متمول پرداخت می شود.
آخریــن آمارها از حذف ۷ میلیون نفــر یارانه بگیر خبر 
می دهد؛ ۷ میلیونی که حاال با حــذف آنها جمعیت یارانه 
بگیر تازه به مرز ۷0 میلیون نفر رســیده اســت.همین ۷0 
میلیون نفر امسال ۴8 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری 
دولت را به خود اختصاص داده است؛رقمی در حدود ۲.۵ 
درصد از توليد ناخالص داخلي. این درحالی اســت که اگر 
پرداخت يارانه نقدي مثال به ســه دهــک پايين درآمدي 
محدود شــود، اين رقم به حدود ۱۲ هــزار ميليارد تومان 
کاهش يافته و حدود ۳0 هزار ميليارد تومان صرفه جويي 

می شود.
این رقــم از یارانه ها را اگر در مقایســه بــا پروژه های 
عمرانی امســال که ۴۱ هزار میلیارد تومان اســت، قرار 
بدهیــد،۷ هزار میلیارد تومان هم کمتر اســت.این بدان 
معناســت که نفت می فروشیم و  خرج روزمره می کنیم.
درحالی که نفت ســرمایه بین نسلی اســت.باید هزینه 
پروژه های عمرانی شــود تادر ســالهای بعد بتواند منشا 
شغل و درآمد و توسعه کشور شود. اما دولت معموال ناچار 
است از بودجه عمرانی بزند و خرج یارانه ها کند.آنطور که 
گزارش های ســازمان برنامه و بودجه نشــان می دهد،تا 
بهمن ماه امسال تنها ۴0 درصد از بودجه عمرانی تخصیص 
داده شده و این موضوع سبب روی زمین مانده بسیاری از 

طرح های عمرانی شده است.
چالش های بودجه،بخش خصوصی و دولت

این روزها بودجه ســال آینده در حال بررسی در صحن 
علنی مجلس است.الیحه ای که  یکی از ارقام  آن افزایش 
بودجه عمرانی در ســال آینده ، به میــزان ۶۱ هزار میلیارد 
تومــان اســت.عددی که اگرچــه بــرای وزارتخانه های 
زیربنایی و پیمانکاران خوشــایند اســت اما در عمل اگر 

به طــور کامل اختصاص یابد،می تواند خبر بهتری باشــد. 
محمدباقر نوبخت رییس ســازمان برنامه وبودجه پیش 
از این گفته بود که بيش از ۴00 هــزار ميليارد تومان منابع 
مالي براي تکميل پروژه هاي نيمه تمام الزم است.عددی 
که تقریبا یک دهم آن در ســال آینده -اگر محقق شــود- 

قابل تامین است.
 تاخير زياد در تکميل پروژه هــای عمرانی نه انها هزينه 
استهالک پروژه ها را باال می برد،بلکه و سودآوري انتظاري 
را هم به تاخیر می اندازد. مهمتــر از آن اگر تورم افزایش 
نیابد،به قیمت همین تورم کنونی،هزینه تمام شده پروژه 

ها به هر صورت گران تمام می شود.
از تعداد پروژه های عمرانی ملی و اســتانی آمار دقیقی 
ارایه نمی شــود.آخرین آمار را هم رییس سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرد کــه رقمی در حــدود ۲۵00 پروژه بود. 
پروژه هایی که بــا بودجه نحيف عمرانــي دولت قدرت 

برابری ندارد.
هر ایرانی ۳ میلیون و ۲۳0 هزار و ۵00 تومان

چنین تصویــری حکایــت از آن دارد کــه دیگر بودجه 
دولت کفاف هزینه های پروژه های عمرانی را نمی دهد.
از همین رو وزارت راه و شهرســازی از سال گذشته برون 
ســپاری و واگذاری طرح های نیمه تمــام خود را به بخش 
خصوصی سپرده و حاال بعد از یکســال به نتایج موفقیت 
آمیزی هم رسیده است.تردیدی نیست که دولت بدون 
استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي توان تکمیل این 

حجم از پروژه های نیمه تمام را ندارد. اما برای استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی هم الزم است روابط  بین دولت 
بــه عنوان کارفرمــا و بخش خصوصی در مقــام پيمانکار 
بازنگری و روان سازی شود.کارشناســان می گویند،این 
روابط استفاده از روش هاي مختلف مشارکت عمومي-
خصوصــي )PPP( را ناممکن کرده اســت. از همین رو 
اگــر دولت عزم کافي براي اصالح در اين محور را داشــته 
باشــد، مي تواند بخش قابل توجهــي از نقدينگي مردم را 
به ســمت پروژه هاي زيربنايي و زيرساختي سوق داده و 
از آنها اهرمي براي ايجاد رشــد در بقيه فعاليت هاي مولد 

اقتصادي بسازد.
روایت است که هر ایرانی در طول ۶ سال اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها، ۳ میلیون و ۲۳0 هزار و ۵00 تومان 
دریافت کرده است.رقمی که جمع آن  در طول شش سال 
بعد از اجرای قانــون هدفمند کــردن یارانه ها، عددی در 
حدود ۲۴0 هزار میلیارد تومان می شــود. سازمان برنامه 
و بودجه روز گذشــته در گزارشــی اعالم کرد:»درآمدها و 
منابع سازمان هدفمندســازی یارانه ها، مجموع ارقامی 
اســت که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت های 
پاالیــش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده ۲ اساســنامه این 
ســازمان به حساب ســازمان هدفمندســازی یارانه ها 
واریز می شــود که در ســال ۱۳۹۵ طبق جمع بندی دیوان 
محاســبات حداکثر مبلغ ۳۶ هــزار و ۴00 میلیارد تومان 

است.«

چاه ویلی که پول نفت را می بلعد
مانع بزرگ توسعه و تکمیل پروژه های عمرانی کدام است؟

علی بیرجندی 
کارشناس
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بــا آنکــه دولــت متــام تالش خــود را به کار گرفته و از این تالش دســت برنداشــته، همچنان 
رکود بر اقتصاد کشــور حاکم اســت؛ اتفاقی که از نگاه برخی کارشناســان، حل وفصل 
کــردن آن بــرای هــر بخــش در اقتصــاد، تجویزهــای خــاص خــود را دارد. امــا مهم تریــن 
نکتــه ای کــه در ایــن رشایــط رکــودی وجــود دارد، عــدم اطمینــان رسمایه گــذاران اســت؛ 
آن هــم در رشایطــی کــه دولــت منابــع آن چنانــی بــرای تحــرک اقتصــاد نــدارد و بــا کاهــش 
درآمدهــا مواجــه اســت. سیاســت های اقتصــادی گذشــته و دولــت قبــل، بســیاری از 
رسمایه گــذاران را نقــره داغ کــرده بــود، امــا در مقابــل، گروهــی فرصت طلــب بــا چنــره 

انداخنت روی ثروت های ملی، یک شــبه پولدار شــدند.  الیاس حرضتی، مناینده مردم 
تهران در مجلس و عضو شورای پول و اعتبار می گوید: »در یک دوره ای به لحاظ روانی 
بخش خصوصی احســاس می کرد در یک کشــور محارصه شــده قرار دارد و حارض نبود 
در حــوزه رسمایه گــذاری ریســک کنــد.« به گفتــه وی، »خیلی ها به مــرور رسمایه خود را 
از بخــش تولیــد خــارج کردند و گروهی نیز کرکره واحد تولیــدی و مغازه های خود را پایین 
کشــیدند.« در این رشایط و برای برون رفت از این مشــکالت، به اعتقاد حرضتی، »تیم 
اقتصــادی دولــت بایــد بینــش، طــرح و برنامــه مشــخص بــرای اقتصــاد کشــور باشــد. در 
واقع نقشه راه داشته باشد و بداند از کجا می خواهد رشوع کند و به کجا برسد.« آنچه 
در ادامــه می خوانیــد، مــروح گفت وگــوی خرگــزاری خرآنالیــن بــا الیــاس حرضتــی، 

عضو شورای پول و اعتبار است.

گفت وگو

دولت در طول ســه ســال و نیــم گذشــته اصالحات 
مختلفــی در حــوزه اقتصاد داشــته و بخشــی از این 
اصالحــات، در حوزه پولی بوده اســت. مــا نتیجه این 
اصالحــات را در شــاخص تــورم دیدیم که نــرخ تورم 
تک رقمی شد، ولی با این حال، اقتصاد کشور هم اکنون 
با رکود مواجه اســت. در این شرایط، دولت می خواهد 
ادامه سیاســت های خود را در برنامه ششــم داشــته 
باشــد. به نظر شــما مهم ترین اصالحاتی کــه در حوزه 
اقتصاد باید صورت گیرد، تا به بهبود اقتصادی برســیم، 

چیست؟
دولت زمانی که کار را تحویل گرفت، با چند مشــکل 
اساســی مواجــه بــود. اولین مشــکل این بــود که 
بی انضباطی پولی و مالی در کشور حاکم شده بود. هر 
کسی، هر بانکی، هر نهادی، هر ارگانی و هر وزیری با 
یک نگاه و تصمیم خــود اقداماتی انجام می داد. برای 
این تصمیم خود به طور قطع دالیلی هم داشــت، اما 
مجموعــه حرکت ها، بی انضباطی ایجــاد کرده بود و 
این بی انضباطی، اصلی ترین عامل به هم ریختگی در 
بخش تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشــور شده 
بود. اولین گامی که دولت یازدهم برداشت، این بود 
که ســعی کرد انضباط مالی ایجاد کند. ایجاد انضباط 
مالی به طــور طبیعی ســختی هایی دارد. در واقع هر 
نظمی، یک سخت گیری و محدودیت هایی دارد و در 
این محدودیت ها و ســخت گیری ها، به طور طبیعی 
آثار منفــی و مثبتی ظهور و بروز پیــدا می کند. نتیجه 
انضباط مالی این شــد که کارها حســاب و پیدا کرد و 

تخلفات و ریخت وپاش های مالی جمع شد.
از طرفی، راه دیگری نیز وجود نداشت. چون تقریبا در 
خیلی از بخش هــا کفگیر به ته دیگ خورده بود. یعنی 
همه بانک ها از یک خط قرمز و آالرم قرمز عبور کرده 

بودند. اگر امــروز ما تک تک بانک ها را حسابرســی 
دقیق و درست کنیم، متوجه می شــویم که همه آنها 
به اتفاق ورشکسته هســتند، زیرا همه به اجبار و بنا به 
دســتور دولت قبل اقداماتی را انجــام داده بودند که 
خارج از توانشان بود. سیستم و مدیریتی بر آنها حاکم 

شد که همچنان به پرداخت شروع کردند.
حتی بانک های خصوصی؟

بله، اگر آقای احمدی نژاد دســتور می داد و بانک های 
خصوصی انجام نمی دادند، فردا پرونده شان به بانک 
مرکزی می رفت و کال وضعیتشان بالتکلیف می شد. 
یک جایی باید جلــوی این کار گرفته می شــد و یک 
برگشــت به ســمت ریل اصلی اتفاق می افتد. این 
توقف و حرکت به ســمت انضباط مالی، متاســفانه 
همزمــان بــا اوج فشــار تحریم هــا و نتیجه گیری 
فشــار تحریم ها شــده بود. در واقع تحریم ها از یک 
سال هایی شروع شده بود و آثار آن در یک سال هایی 

مشخص می شد.
خــب ســال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ اوج تحریم ها بــود. دولت 
در حــوزه سیاســت خارجی ســعی کــرد اقداماتی 
را انجــام دهد، چون همــه بانک ها بــه تحریم رفته 
بودند. نهادهای اصلی که معبر اقتصادی ما هســتند، 
مانند سازمان کشــتیرانی، بیمه ها، گمرکات و ده ها 
موسسه و شــرکت تحریم بودند. دولت مصمم شد 
که گره هــای اصلی را باز کند و بخشــی از این گره ها، 
در رفــع تحریم ها بود. یعنی نمی شــود بانکی در این 
دنیا وجود داشــته باشد که نتواند ال ســی باز کند، کار 
فایناس انجــام دهد و از ســوئیفت اســتفاده کند. 
بیمه ها هم همین طور. کار بــدون بیمه و نیز از طریق 
سیســتم بانکی و با چمدان اصال امکان پذیر نیست. 
دولت به این ســمت رفت و تا حدودی موفق شد که 

معبــر اصلی را باز کند. در فــاز دوم، باید برای انضباط 
مالی راهکاری پیدا می شــد که از ســخت گیری ها و 
ناعالجی هــای مالی رهایــی پیدا کنــد. در این دوره 
دولت الیحه اصالحیه بودجه ۱۳۹۵ را به مجلس آورد 
و مجلــس هم کمک کرد که تبصــره ۳۵ و ۳۶ بودجه 
ســال ۱۳۹۵ اصالح شــود. به عبارتی، با این مصوبه، 
مجموعه بانک ها می توانند چابک و ســبکبال شــوند 
و منابــع داخلی بانک ها آزاد شــود؛ کاری که مجلس 
نهم بــا آن مخالفت کرد. به ایــن ترتیب، تبصره ۳۵ 
اصالحیه قانون بودجه سال ۹۵ کشور مربوط به تسویه 
بدهــی ۴۵ هزار میلیارد تومانــی دولت به بانک ها و 
بدهی شــبکه بانکی به بانک مرکزی تصویب شد. ۴0 
هزار میلیارد تومان نیــز از طریق فروش اوراق قرضه 
و ۵ میلیارد دالر وام مستقیم از روسیه تصویب شد. از 
این طریق مجلس سعی کرد بانک ها را از طریق بانک 
مرکزی آزادسازی کند؛ یعنی بدهی های سنگینی که 
بانک ها به بانک مرکزی داشــتند، کم شــود. در حال 
حاضر نیز کمیسیون سه جانبه ای بین سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده 
که امکان افزایش ســرمایه را بــه بانک های دولتی 
بدهند تا با آزاد شــدن حلقومشــان از دســت بانک 
مرکزی، بتوانند امکان پرداخت تســهیالت بیشتر را 

داشته باشند.
شــما به بحث تحریم ها اشاره کردید که دولت در زمان 
تشدید فشــار تحریم ها کار خود را شروع کرد. در همان 
زمان دولت بیشتر جهت گیری های سیاسی برای رفع 
تحریم ها داشت. به همین یک انتقاداتی که در این سه 
سال اخیر مطرح شد؛ این که دولت در کنار اقداماتی که 
در حوزه سیاســی و تالش برای رفع تحریم ها داشت، 
اما آن چنــان فعالیت چشــم گیری در حــوزه اقتصاد 

روایت الیاس  حرضتی از یک فرار مالیاتی سنگین

دولت یازدهم انضباط مالی ایجاد کرد

مریم فکری 
خبرنگار
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نداشــت و تنها ســعی کرد قیمت ها را فریز کند تا تورم 
کاهش یابد. به همین دلیل به باور برخی کارشناســان، 
رکــود تعمیق شــد. بــه نظر شــما دولــت در ابتدا چه 

جهت گیری ای در حوزه اقتصاد باید می داشت؟
ببینید، مذاکرات ۱+۵ که در نهایت منجر به تفاهم نامه 
و قرارداد برجام شــد، ظاهر سیاسی داشت. ولی در 
باطن، اقتصادی بــود. هدف اصلی، رفــع تحریم ها 
بــود؛ آن هم تحریم های اقتصادی. تحریم سیاســی 
آن چنانی که نداشــتیم. تحریم هــا در اقتصاد ایران 
اثرگذار بود و اقتصاد را قفل کرده بود. شما نمی توانید 
در یک کشــور زندگــی کنیــد و رابطه تــان را با تمام 
کشورها قطع کنید. زمانی که مبادالت بانکی مسدود 

می شود، دیگر نمی توان کاری کرد.
به لحاظ روانی نیز بخش خصوصی احساس می کرد 
در یک کشــور محاصره شده قرار دارد و حاضر نبود در 
حوزه ســرمایه گذاری ریســک کند. خیلی ها به مرور 
ســرمایه خود را از بخش تولید خارج کردند و گروهی 
نیز کرکــره واحد تولیدی و مغازه هــای خود را پایین 

کشیدند.
بر این اســاس، اولین گام را به نظر من دولت درست 
برداشــت. اما در کنار آن، دولت یــک ضعف هایی 
داشــت. البته ما حامی دولت هستیم، اما در کنار آن 
انتقادات جدی هم داریم. اولین موضوعی که دولت 
ضعف داشت، انتخاب یک تیم اقتصادی نامناسب 
بود. تیــم اقتصادی دولــت، قوی و کارآمــدی نبود. 
اوال هماهنگ نیســتند. دوما، قوی نیســتند. سوما، 
فرمانده مشــخص ندارند. چهارما، طــرح و برنامه و 

بینش مشترک ندارند.
برای این که یک دولت در اقتصاد بتواند کار اساســی 
انجام دهــد، حتما بایــد تیم اقتصــادی ای انتخاب 
کند که بینش، طرح و برنامه مشــخص برای اقتصاد 
کشور داشــته باشد. در واقع نقشــه راه داشته باشد و 
بداند از کجا می خواهد شــروع کند و به کجا برســد. 
این باید براساس یک بینش و طرح و برنامه درست 
باشد. این بینش و هماهنگی در انتخاب استراتژی، 
تاکتیک و روش وجود نداشــت. واال اگر این تیم قوی 
بود، آقــای ظریف پای میز مذاکره که می نشســت، 
آقــای صالحی به عنوان متخصص در مســایل انرژی 

هسته ای یک طرف او و آقای سیف، رییس کل بانک 
مرکزی در طرف دیگر او می نشســت. 80، ۹0 درصد 
هــدف مذاکره، رفــع تحریم های بانکــی و پولی بود 
و دلیلی نداشت که آقای ســیف در مذاکرات حضور 
نداشته باشد. اما تیم اقتصادی ما نتوانست یک چنین 
حرکتی داشته باشد. تیم اقتصادی ما اگر قوی بود، از 
همــان روز اول برنامه ها را به گونــه ای تنظیم می کرد 
که مذاکرات به پیــروزی می انجامد. روزهای اول که 
مذاکرات تمام و برجام امضا شــد، هجوم سنگینی از 
سرمایه گذاران به کشور آمدند و مذاکرات می کردند. 
گروه هــا و هیات های اقتصــادی زیادی به کشــور 

می آمدند.
یعنی شــما معتقدید که رفت وآمدهــای هیات های 

اقتصادی و تجاری نتیجه ای نخواهد داشت؟
به نظر من رفت وآمدها خیلی نتیجه خوبی نداشــته 
است. ما هنوز مشکالت خارجی در رابطه با تحریم ها 
را داریم و همچنان با مســاله FATF مواجه هستیم. 
FATF یک گروه مالی قدرتمند شــده اســت و آنها 
میزان الحراره شــفافیت اقتصادی و ریسک پذیری 
در یک کشور را نشــان می دهند. ما هنوز در گیر و دار 
اولیه هســتیم و دلواپســان صحبت هایی می کنند. 
در واقع موضوعات مهم و اساســی به محافل کوچه و 
بازار کشانده شــده که در نهایت، همه برنامه ها به هم 
می ریــزد. دولت بایــد هنر مدیریتی می داشــت تا 
بتواند بخشی از مســایل را توسط تیم قوی اقتصادی 

سریع و ضرب العجل حل کند.
ما )اصالح طلبــان( روزی که آقــای روحانی رییس 
دولت یازدهم شــد، یک پیام به دولــت داریم که از 
شــما یک چیز می خواهیم؛ این که تمام فشــار روی 
رفع تحریم ها و حل مســایل بین المللی باشــد و نیز 
مسایل اقتصادی حل شود. این دو موضوع، شاه بیت 

گرفتاری های مردم و اقتصاد کشور شده بود.
شــما عنوان کردید که دولت نقشــه راه نداشت. اما در 
این مدت دو طرح خــروج غیرتورمی از رکود و تحریک 
تقاضا مطرح شــد. یک طرح در سال ۱۳۹۳ و یک طرح 

هم در سال ۱۳۹۴ اعالم شد.
هر دو طرح به نظر من نــارس و ناقص بود و به همین 
دلیل در میــدان عمل، مورد سوءاســتفاده بعضی ها 

قرار گرفت.
در حــال حاضر از نرخ رشــد اقتصــادی ۵ درصد برای 
ســال جاری صحبت می شود. شــما فکر می کنید این 

نرخ محقق شود؟
نرخ رشــدی که اعالم می کنند، بخش زیادی مربوط 
بــه وزارت نفت اســت. آقای زنگنه، یکــی از وزرای 
خوب و موفق، کاردان و کاربلد اســت؛ برخالف بقیه 
بخش های اقتصادی که الک پشتی حرکت می کنند. 
به این ترتیب، وزارت نفت خیلی با سرعت و با قدرت 
توانست بازار را پیدا کند و نیز امکان تولید و صادرات 
نفــت را باال ببــرد. در حال حاضر بیــش از ۲ میلیون 
بشکه در روز صادرات نفت داریم؛ این در حالی است 
که یک زمانی صادرات نفت به ۵00 هزار بشکه در روز 

رسیده بود.
افزایش میــزان تولید نفــت، یک بار ســنگینی در 
بخش رشــد اقتصادی ایجاد می کنــد. کارخانه های 
خودروســازی نیــز بــا قراردادهایی که با پــژو و رنو 
بسته اند، وزن رشد اقتصادی را باال بردند. همه این ها 
را نباید نادیده گرفت؛ این که امروز بیش از ۲ میلیون 
بشــکه نفت در روز صادر می کنیم و یــا این که تولید 
خودرو افزایش یافته اســت. ولــی وزن این ها، نرخ 
رشــد را باال برده اســت. این در حالی است که هنوز 
مســکن نتوانســته جایگاه خود را پیدا کند و شاید در 
جدول رشد، مســکن نرخ رشد منفی داشته باشد. در 
حوزه کشــاورزی نیز وضعیت بد نبــود. با این وجود، 
هنــوز نرخ رشــدهای اعالمی برای مــردم ملموس 

نشده است.
این که دولت در حال حاضــر روی افزایش تولید نفت 
تمرکز دارد، برخالف سیاست کاهش وابستگی نفت 

نیست؟
ما راه و عــالج دیگــری نداریم. ما باید بــه وضعیتی 
برســیم که توانایی داریم. نباید بگوییــم نفت تولید 
نکنیم؟ چون اگر نفت استخراج نکنیم، چاه ها از بین 
می رود. منتها این که نفت خام صادر کنیم یا این که به 
صنایع دیگر تبدیل کنیم، بحث اصلی اســت. ما باید 
از خام فروشــی جلوگیری کنیم. در مورد گاز نیز این 
بحث وجود دارد؛ این که صادر شود یا این که مصارف 
داخلی کامل شود. بسیاری از کشورها برای مصارف 
داخلی اهمیتــی قایل نیســتند. در کشــوری مانند 
عربستان یا قطر، از گاز برای مصارف خانگی و داخلی 

استفاده نمی کنند و گاز صادر می شود.
بحث بعــدی این اســت کــه اقتصاد مــا در جدول 
مصارف و درآمد چقدر به نفت وابســته است. این به 
هنر برنامه ریزان اقتصادی بســتگی دارد. در بخش 
مالیات ها باید بیش از ۱0۱ هزار میلیارد تومان درآمد 
ایجاد می شــود که البته گفته می شــود بــه ۱۱0 هزار 

میلیارد هم خواهد رسید.
در شرایط رکودی هم این رقم قابل قبول است؟

بله، رقم خوبی است.
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کسب وکار

کســادی بازار، کم آبی یــا بی میلی مشــتریان،هر چه 
هســت مطابق آنچه دســت اندرکاران می گوینــد، بازار 
قالیشــویی مانند پارســال گرم نیســت و نرخ شــکنی 
قالیشــویی های غیرمجاز این کســادی را تشدید کرده 

است.
در ســالهایی نه چندان دور، از هفته ها قبل از آغاز سال 
نــو در گذر از هر کوچــه و معبر یا حیاط خانــه ای، مردان و 
زنان یــا کودکانی را می دیدید که فــرش یا فرش هایی را 
در کوچه پهــن کرده و با ابزارهایی نــه چندان تخصصی از 
پارو و کاســه و برس گرفته به جان فــرش افتاده و تالش 
می کردند گرد و خاک یک ســاله را از فرشهای دستباف و 
ماشینی بگیرند. این تصاویر برای بسیاری اکنون یا خاطره 
شده یا حتی به یاد ندارند. البته در آن سالها از هشدارهای 
دائــم ادارات آب و وزارت نیرو بــرای کنترل مصرف آب 
هم خبــری نبود، اما همه امــروز می دانند کــه کم آبی به 
معضلی برای زندگی شــهری بدل شــده است. فشار آب 
خانه ها کم شــده یــا حیاط های کوچک و تغییر ســاختار 
شــهرها دیگر امکان شست وشــوی فــرش را در منزل 
نمــی دهد به همین دلیل بازار قالیشــویی های صنعتی و 
نیمه صنعتی داغ شــده اســت. در این میان نارضایتی و 
بی برنامه گی ها هم در حجم زیاد کارهای پایان ســال کم 
نیست. اتحادیه قالیشویان نیز هرسال در خصوص سوء 
استفاده قالیشــویی های غیر مجاز هشدارهایی می دهد 
اما مصرف کنندگان می گویند امکان شناسایی قالیشویی 
مجاز و غیر مجاز را ندارند و هر روز تبلیغاتی از الی در منازل 
بــه داخل حیاط واحدهای مســکونی انداخته می شــوند 
که ظاهرا امکان تشــخیص فعالیت آنها زیر نظر اتحادیه  

ممکن نیست. 
بخشــی از آگهی روزنامه ها در این روزهــا به خدمات 
نظافت شامل قالیشــویی اختصاص یافته و سایت هایی 
مانند دیــوار نیز صفحاتــی را به این موضــوع اختصاص 
داده انــد. قیمت هــای شست و شــو در ایــن آگهی ها 
پائین تر از نرخ مصوب اتحادیه اســت به گونه ای که برای 
شست و شــوی هر متر مربع فرش ماشینی تیره ۳ هزار 
و ۵00 و برای فرش های ماشــینی روشــن متری ۴ هزار 
تا ۴ هــزار و ۵00 تومان  مطالبه می شــود  و در فرش های 
دســتباف قیمت ها از ۵ هــزار تومان به باالســت. البته 
مبلغی هم کــه به گفته منشــی بیش از ۱۵ هــزار تومان 
نخواهد بود به عنــوان هزینه ایاب و ذهــاب به این مبالغ 

افزوده می شود. 
اما هســتند مشــتریانی کــه خاطــره ای خــوش از 
قالیشــویی ها ندارند، مریم امینی می گوید سال گذشته 

از طریق تبلیغات روزنامه با قالیشــویی که تنها به ذکر یک 
شــماره تلفن بســنده کرده بود تماس گرفتم و دو فرش 
ماشــینی ۶ متری خود را پس از چند ساعت به آنها تحویل 
دادم. براســاس فاکتوری که هنگام تحویل فرش به من 
داده شــده بود تاریخ تحویل فرش یــک هفته پس از روز 
تحویل بود امــا فرش ها در آن تاریخ تحویل نشــد. پس 
از چندین بار تماس به من اعالم شــد که شــماره فاکتور و 
فرشــهایی که من به آنها تحویل داده ام بــا هم همخوانی 
ندارد و این موضوع توســط مدیریت قالیشویی در دست 
بررسی اســت. خانم امینی می گوید : پس از چند روز در 
پاسخ تماس های پی در پی من اعالم شد که تمامی فرشها 
در سه روز گذشته به مشــتریان تحویل نشده اند تا فرش 
گمشده من پیدا شــود و البته با تاخیر زمانی یک هفته ای 
باالخره فرشــها به دســت من رســید در حالــی که امید 
بازگشــت آنها را از دســت داده بودم. او اضافه می کند که 
این شرکت دفتر رسمی نداشت و خانمی که خانه دار بود 
به تلفن ها جواب می داد ونشانی برای پیگیری و شکایت 

از آنها وجود نداشت.
به گفته او با پیگیری هایی که انجام داد متوجه شد برخی 
شرکت ها در این روزها افراد جویای کار را دعوت می کنند 
تا در محل زندگی خود پاســخگوی تلفن های آنها باشند و 

مشتریان را به آنها ارجاع دهند.
حال این ســوال مطرح اســت کــه شــهروندان برای 
سپردن فرشــهای خود به قالیشــویی ها باید چه نکاتی را 
رعایت کنند؟ چطــور می توانند از قیمت شست وشــو و 
نرخ خدماتی که توســط آنها ارایه می شود اطمینان حاصل 

کنند؟

آخرین فهرست اعضا و قالیشویان مجاز 
تهران

در ســایت اتحادیه قالیشــویان تهران نام، شماره تلفن و 
نشــانی ۳۵۹ دفتر قالیشــویی مجاز اعالم شده که مردم 
بــا مراجعه به آنهــا می توانند با اطمینان خاطر بیشــتری 

فرش های دستباف یا ماشینی خود را به آنها بسپرند.
 نرخ خدمات قالیشــویی نیز توســط کمیته نرخ گذاری 
مصوب شده و در سایت اتحادیه قالیشویان اعالم شده که 
براساس آن خدمات انواع فرش ماشینی هر متر مربع ۵ 
هزار تومان، فرش دستباف معمولی هر متر مربع 8 هزار 
و ۶00 تومان، خدمات فرش دســتباف روش اعالء شامل 
کاشان و اردکان هر متر مربع ۹ هزار و ۳00 تومان، خدمات 
فرش گل ابریشــم هر مترمربع ۱۴ هزار تومان، خدمات 
موکت معمولــی هر متر مربــع ۱800 تومــان و خدمات 

موکت پرزدار و گل برجســته هر متر مربــع ۲ هزار و ۳00 
تومان تعیین شده است. 

ارایه خدمات نانو منوط به توافق کتبی 
مشتری

براساس آنچه در این اطالعیه آمده است هزینه خدمات 
نانو که شــامل لکه گیری های تخصصی، رفو، اســتفاده از 
مواد براق کننده و شفاف کننده است  به هزینه شست وشو 
اضافه می شــود و انجام آن  به شرط توافق کتبی با مشتری 

است.
آنگونه که موســی امینی کاروانســرایی، دبیر اجرایی 
اتحادیه قالیشــویان می گویــد: خدمات نانو که شــامل 
شست وشــو با مواد مخصوص و لکه بری اســت ۱0 تا ۱۵ 
درصد نرخ شست وشو اســت که به قیمت کلی برای هر 
مترمربع افزوده می شــود و البته به توافق و کارشناســی 
قالیشویی وابسته اســت. امینی کاروانسرایی می گوید : 
اگر چه بازار نسبت به ماههای قبل رونق یافته اما نسبت به 
سالهای گذشته کم رنگ تر و بی رمق تر است و این شرایط 

سال گذشته نیز نسبت به سال قبل از آن بهتر بود. 

افزایش ۱0 تا ۱۵ درصدی تعرفه قالیشویی
وی در خصوص تغییرات تعرفه شست و شوی فرش های 
دســتباف و ماشــینی نیز گفت : تعرفه ها نسبت به سال 
قبل افزایش ۱0 تا ۱۵ درصد ی دارد و شست وشــو با تکنو 
نانو که نوعی شست وشوی جدید است نرخ های باالتری 
دارد. امینی گفت : نرخ شست و شــوی فرش ماشــینی 
۴ هزار و ۵00 تا ۵ هزار تومان تعیین شــده اما در فرشهای 
دستباف بســته به کیفیت فرش و شــهر بافت آن از ۱0 تا 
۱۵ هــزار تومان نرخ گذاری می شــود که بــه طور معمول 
توافقی و با رضایت مشتری اســت. وی عنوان کرد: پس 
از شست وشــوی عادی فرش از موادی استفاده می شود 
که کیفیت شست و شــوی را افزایش داده و شــفافیت و 
درخشندگی فرش را بیشــتر می کند ضمن آنکه لکه های 
مقاوم و کهنه فــرش نیز لکه بری می شــود. دبیراجرایی 
اتحادیه قالیشــویان عنوان کرد: مواد شست و شــوی نانو 
مخصوص به خود اســت که غالبا وارداتی است اما برخی 

مشتریان این نوع از شست و شو را ترجیح می دهند.
دبیراجرایی اتحادیه قالیشــویان با اشاره به نرخ شکنی 
قالیشویان با وجود نرخ های مصوبه اتحادیه گفت: وجود 
قالیشــویی های غیر مجاز موجب شده نرخ های مصوب 
رعایت نشــود به همین دلیــل ممکن اســت نرخ های 
شست وشــوی ۳ هزار تومان هم اعالم شــود اما کیفیت 

 بازار نه چندان پر رونق قالیشویی ها

در روزهای پایانی سال
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شست و شو مورد تایید نیست  .
وی با اشــاره به کاهــش تعداد فرش های دســتباف 
نسبت به گذشــته گفت: اســتقبال مردم از فرش های 
ماشینی بیشــتر شده و بیشــترین تعداد فرش هایی که 
برای شست وشــو به قالی شــویی ها ارســال می شود، 
مربوط به فرش های ماشینی است به گونه ای که ۹0 درصد 
فرش هایی که به قالیشویی می آید ماشینی است  .امینی 
در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ شست و شوی فرش 
دســتباف ۲ برابر اســت می گوید :  شست وشوی  فرش 
دســتباف مراحل بیشــتری را طی می کنــد، فرش های 
دســتباف باید ابتدا خاک گیری می شــوند و پس از آن در 
چند مرحله موادزنی و آبگیری و پس از آن ریشــه زنی می 

شوند به همین دلیل هزینه های آن باالتر است.

اتحادیه قادر به کنترل قالیشویی های غیر 
مجاز نیست

دبیر اجرایی اتحادیه قالیشــویان با بیــان اینکه اتحادیه 
قالیشویان قادر به کنترل و نظارت بر قالیشویی های فاقد 
مجوز نیست، تصریح کرد: دولت باید اتحادیه قالیشویان 
کمک کند تا با دســتور قضایی امکان برخورد قانونی با این 

واحدها فراهم شود.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته یکی از واحدهای 
فاقــد مجوز حدود یک کامیون فرش مردم را به ســرقت 
برده اســت، گفت: واحدهای شست وشــوی غیر مجاز 
عالوه بر آنکه فرش ها را مطابق با اســتاندارد شست و شو 
نظافت نمی کنند در پاره ای موارد ســوء اســتفاده کرده و 
سابقه سرقت نیز داشــته اند و از سوی دیگر با نرخ شکنی 
انتقادات و شکایت از واحدهای مجاز را افزایش داده اند. 

۳۵۹ کارخانه قالیشویی مجاز در تهران و ثبت 
شماره آنها در ۱۱8

عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان  با بیان اینکه تعداد 
قالیشویی های مجاز در شــهر تهران ۳۵۹ واحد است که 
کارخانه داشته و ممکن اســت در سطح شهر نمایندگانی 
داشــته باشند، عنوان کرد:  شــماره تلفن  واحدهای مجاز 
از ســوی اتحادیه به ۱۱8 اعالم شــده و یکی از راههایی که 
مشتریان می توانند به آنها اطمینان کنند، استعالم شماره 
تلفن قالیشویی ها از ۱۱8 اســت. امینی عنوان کرد: البته 
در برخی آگهی های تبلیغاتی واحدهای مجاز اعالم شــده 
که زیر نظر اتحادیه اســت و شماره ما را از ۱۱8 بخواهید اما 
واقعیت این است که این ادعا صحیح نیست و اگر مردم 
تنها با یک استعالم ســاده از ۱۱8 شماره آنها را درخواست 
کنند متوجه این تناقض خواهند شــد. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه قالیشــویان خاطرنشــان کرد: فرهنگ ســازی 
رســانه ای در خصوص خدمات قالیشــویی انجام نشده 
و به همیــن دلیل مردم هم اطمینــان الزم را در خصوص 
تبلیغات گســترده ای کــه در این زمینه انجام می شــود 
ندارند. امینی با بیان اینکه اتحادیه قالیشویان فهرستی از 
شــماره تلفن واحدهای غیر مجاز تهیه کرده است، عنوان 
کرد: قوه قضاییه باید با اتحادیه قالیشویان همکاری کند و 
خط  تلفن های واحدهای غیر مجاز را که این روزها به تک 
و تا و تبلیغ افتاده اند مسدود کند.وی افزود: البته این کار با 
همکاری بازرسان اصناف امکان پذیر است اما پیچیدگی 
کار موجب شــده تا این اقدام وارد مراحل اجرایی نشود و 
برخوردی با واحدهای غیر مجاز و متخلف صورت نگیرد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه قالیشویان درباره رسیدگی به 
شکایت مشــتریان از واحدهای مجازکه زیر نظراتحادیه 

هستند، گفت : در فاکتوری که هنگام تحویل به واحدهای 
قالیشویی ارایه می شود ســالمت فرش و تمام جزئیات 
آن قید می شود و اگر آســیبی به فرش وارد شود در کمیته 
های ویژه مســتقر در اتحادیه کارشناســی می شــود اما 
اگر این نظر کارشناســی مورد تایید مشــتریان نباشد به 
داداســرا ارجاع داده می شــود. وی با اشــاره به افزایش 
تقاضای شست و شوی فرش  در دو ماه پایانی سال گفت 
: توصیه ما به مردم این اســت که با صــرف زمان اندک از 
مجوز دار بودن قالیشویی که تبلیغ آن را دریافت کرده اند، 
اطمینان حاصل کنند و به این منظور می توانند شماره تلفن 

واحدهای مجاز را از ۱۱8 نیز دریافت کنند. 

بیکاری علت عدم جلوگیری از فعالیت 
واحدهای غیر مجاز قالیشویی

امینی با بیان اینکه برخی واحدهای قالیشــویی یک شبه 
ســبز می شــوند، گفت: واحدهای مجاز در طول ســال 
مالیات پرداخــت می کنند اما در زمــان اوج کار برخورد 
قانونی بــا واحدهای غیر مجاز نمی شــود و این شــرایط 
موجب کسادی بازار آنها می شــود  .وی با اشاره به ارجاع 
این مشکل به وزارت صنعت و معدن عنوان کرد: متاسفانه 
بیکاری یکی از دالیلی اســت که موجب شده تا مسئوالن 
اقدام جدی در این زمینه انجام ندهند و طبیعی اســت که 
زمینه سوء استفاده واحدهای غیر مجاز نیز فراهم است. 
گفتنی است شــهروندان می توانند شکایت های خود را از 
واحدهای قالیشــویی به اتحادیه اصناف به  شماره تلفن 
۶۶880۷۳۵ یا با شــماره 88۵۴۳000 اتاق اصناف تهران 
یا شــماره ۱۲۴ ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

تهران مطرح کنند.
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فرآینــد نظــام مالیاتی کشــور در آغاز با اصــالح قانون 
مالیات های مستقیم آغاز شــد. این فرآیند با اجرای کامل 
طرح جامع مالیاتی به ســرانجام می رسد. در اصالح قانون 
مالیات ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های 
مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده است. یکی از 
رویکردهای مورد بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در 
قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده است. از جمله این 
تغییرات می تواند به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی ســازی 
نــرخ و طبقــات مالیاتی در بخــش اشــخاص حقیقی و 

یکسان سازی مالیات حقوق اشاره کرد.
وزارت اقتصاد و دارایی در ســی و هشتمین روز از اجرای 
برنامه ۱00 روز ۱00 اقدام خود که در آن به معرفی ۱00 دستاورد 
وزارت اقتصــاد و دارایی در دولت یازدهــم و وزارت علی 
طیب نیا می پردازد، با معرفــی »تالش دولت برای تعدیل 
نرخ های مالیاتی گامی در راســتای افزایش رضایتمندی 
مردم«، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت خانه 
درگزارشی آورده است: نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری، 
زمینه الزم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تامین رفاه 
و عدالت اجتماعی را فراهم می کند، به همین دلیل اســت 
که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای 
اساسی توسعه اقتصادی آن شــناخته می شود. در همین 
راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می تواند بر 
چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تاثیر بگذارد و بدون 
تردید مالیات و نظام مالیاتــی دارای نقش موثری در روند 

توسعه است.
بر همین اساس با توجه به شــرایط موجود، فرایند نظام 
مالیاتی کشور در آغاز با اصالح قانون مالیات های مستقیم 
آغاز شد که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به 
سرانجام می رسد. در اصالح قانون مالیات ها توجه ویژه ای 
به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق 
عدالت مالیاتی شــده که یکی از رویکردهــای مورد نظر در 
بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های 

مستقیم ایجاد شده است.
از جمله این تغییــرات که در بخش هــای مختلف می 
توان به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی ســازی نرخ و طبقات 
مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات 

حقوق اشاره کرد.

انواع مالیات
مالیات قســمتی ازدرآمد یــا دارایی افراد اســت که برای 
پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاســت های 
مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کشــور توســط دولت وصول می شــود. به طور کلی مردم 
تا وقتی ســر و کارشان به حســاب و کتاب مالیاتی نیفتد، 
متوجه انواع و اقسام مالیات هایی که براساس قوانین باید 

بپردازند، نمی شوند.
در این مرحله است که متوجه می شوند حقوق کارمندان، 
درآمد ماهانه، ملک اداری، ســهمیه ارث و در بسیاری دیگر 

از سرمایه ها و درآمدهای خود باید مالیات پرداخت کنند.
در ایــران نرخ مالیات در ســال ۹۴ معــادل ۹ درصد بود 
که در ســال ۹۵ نیز این درصــد بدون تغییر مانــد. یکی از 
رویکردهایی که در اصالح قانون مالیات های مستقیم مورد 
توجه قرار گرفته اســت، ساده ســازی نرخ ها و روش های 
پرداخت اســت؛ بنابراین تالش شــده است تا پیچیدگی 
هــای غیرضروری در مراحل مختلف انجــام اموردر قانون 

کاهش یابد.
همچنین در این اصالح منطقی سازی نرخ ها مدنظر قرار 
گرفته شده است. این تغییرات در بخش مالیات بر در آمد 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارث، مالیات تمبر، 

مالیات حقوق و مالیات اجاره امالک است.
با این همــه این قبیــل مالیات هایی را کــه به اصطالح 
»مالیات های مستقیم« می گویند باید در کنار مالیات های 
دیگــری قرارداد کــه به طور نامحســوس توســط دولت 
دریافت می شوند که به آن ها »مالیات های غیرمستقیم« 
می گویند. بنابراین مالیاتها به ۲ گروه مالیات های مستقیم و 
غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام نیز انواع مختلفی 

دارد.
مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که 
به صورت مســتقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا 
حقوقی دریافت می شــود و مالیات های غیر مستقیم به 
مالیات هایی گفته می شود که پرداخت کننده آن مشخص 
نیســت و دریافــت مالیات بســتگی به یک قســمت از 

فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد دارد.

تاثیر تعدیل نرخ مالیاتی بر درآمد مشاغل
دولــت یازدهم »مالیــات بر درآمد«، اشــخاص حقیقی 
از جملــه صاحبان مشــاغل را در راســتای اصــالح قانون 
مالیات های مســتقیم کاهش داد. به طوری که اشخاص 
حقیقی می توانند ساالنه از یک معافیت پایه استفاده کنند که 
میزان آن برابر با معافیت حقوق است که هر سال در قانون 

بودجه مشــخص می شــود و اگر درآمد اشخاص حقیقی 
بیش از این میزان باشد مالیات آن بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ 

قانون محاسبه خواهد شد.
اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم که از سال ۱۳۹۵ 
اجرایی شــد، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای 
رقابتی، نرخ های مالیاتی اشــخاص حقیقــی )ماده ۱۳۱ 
قانون( کاهش یافت. نرخ ها در گذشته به پنج طبقه تقسیم 
می شــد که پس از تعدیــل نرخ ها این قانون به ســه طبقه 

کاهش یافت.
بر اســاس قانون جدید، کســانی که درآمدشــان تا ۵0 
میلیون تومان باشــد با نرخ مالیاتی ۱۵ درصد محاسبه می 
شــود و در صورتی که فردی تا ۱00 میلیون تومان درآمدزایی 
داشته باشد با نرخ مالیاتی ۲0درصد و اگر بیش از ۱00 میلیون 

درآمد داشته باشد با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود.
البته یک تبصره به ماده ۱۳۱ به عنوان یکی از مشــوق های 
اصالحیه قانون مالیات های مســتقیم افزوده شده است 
که بر اساس این تبصره به ازای هر ۱0درصد افزایش درآمد 
ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، از یک واحد 
درصــد حداکثر ۵ درصد از نرخ مالیات بر درآمد اشــخاص 

حقیقی کسر خواهد شد.

مالیات ۱0 درصدی سپرده های نزد مؤسسات 
غیرمجاز

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی 
بازار پول تاثیر دارد بحث ســپرده های متوفی نزد بانک ها 
و مؤسســات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان 
۳درصد مشــمول مالیات است. این امر برای سپرده های 
نزد مؤسســات غیرمجاز به نرخ ۱0 درصد مشمول مالیات 
است. این در حالی اســت که در سال های گذشته این نرخ 
در حدود ۱۵ تا۲۵ درصد بوده است و پس از تصویب مالیات 

های مستقیم به سه درصد)نرخ روز( کاهش یافته است.
مطابق اصالحیــه قانــون مالیات های مســتقیم، ارائه 
اظهارنامه مالیاتی تا یک ســال از تاریخ فوت متوفی فقط به 
منظور کســر دیون محقق متوفی، هزینه های کفن و دفن 
در حــدود عرف و عادت و واجبات مالــی و عبادی در حدود 
قواعد شــرعی از ماترک است. در غیراینصورت )عدم ارائه 
اظهارنامه ظرف یک ســال از تاریخ فوت( در زمان تحویل یا 
انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث، مالیات متعلقه 
بدون کســر موارد مذکــور مطالبه و وصول خواهد شــد. در 
صورت ارائه اظهارنامه در موعــد مقرر قانونی، مازاد اموال و 
دارایی ها نســبت به دیون محقق و هزینه های یاد شده در 

زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات است.

 تالش دولت

برای تعدیل نرخ های مالیاتی

گزارش تحلیلی

بهمن روستایی
خبرنگار
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افرادی که مشمول ماده ۳۴ قانون مالیات ها می شوند، 
برای تحویل و انتقال اموال و دارایی های متوفی به نام وراث 
یا دیگر اشــخاص باید گواهی پرداخت یا مشــمول نبودن 

مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند.
تغییرات صــورت گرفته در قانــون مالیات بــر ارث از 
ابتدای امســال اجرایی اســت و برای متوفیان قبل از سال 
۹۵، مقررات قبل از اصالحیه جاری اســت و وراث متوفی 
تا پایان ســال ۱۳۹۴ مانند گذشته مکلف هستند اظهارنامه 
مالیاتی را تا ۶ ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی 
تســلیم و حداکثر در مــدت ۳ ماه پــس از انقضای مهلت 
تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت کنند. همچنین 
محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصالحیه 

قانون صورت می گیرد.

رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی
با این همه که برخــورداری از تمام این معافیت ها منوط به 
ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات اســت و 
اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، 
ضمن اینکه نمی تواند از معافیت ها و تسهیالتی که در قانون 
پیش بینی شده اســتفاده کند، به هر میزان کل درآمدی که 
کســب می کند مالیات تعلق می گیرد، مشــموله جریمه 

می شود.
یکی از تغییراتی که در قانون مالیات های مستقیم صورت 
گرفته اســت، مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی مودیان 
اشخاص حقیقی است. این تغییر به منظور ارتقای کیفیت 
خدمت رســانی به مودیان مالیاتی صورت گرفت. تا قبل از 
تصویب این قانون تمامی مودیان مالیاتی شامل اشخاص 
حقیقــی، مالــکان واحدهای اجاری و بیشــتر اشــخاص 
حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به 
درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی 
ارائه کنند و متاسفانه بیشــتر مودیان، این کار را به روزهای 

آخر ماه موکول می کردند.
ماده۳۴: اشخاص زیر مجاز نیســتند قبل از اخذ گواهی 
پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی 

های متوفــی را به وراث یا موصی له تســلیم کنند و یا به نام 
آنها ثبت و یا معامالتی راجع به امــوال و دارایی های مزبور 

انجام دهند:
بانک ها و سایر موسســات مالی و اعتباری، شرکت ها، 
موسســات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص 
حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا 

هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیرمنقول را به 

اسم وراث یا موصی له ثبت می کنند.
دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا 
هر نوع معامله وراث راجــع به اموال و دارایی های متوفی را 

ثبت کنند.
شــرکت هایی که متوفی در آنها مالک یا ســهام یا سهم 

الشرکه است.
شــرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و 

سایر نهادهای مالی.
صندوق های دادگســتری و صندوق هــای ادارات ثبت 

اسناد و امالک کشور.
در این زمینه، علی رســتم پور، مدیــرکل دفتر اطالعات 
مالیاتی اظهــار کرده اســت: در اصالحیه قانــون مالیات 
مســتقیم، به منظور رعایت حقوق مودیــان و ایجاد فضای 
رقابتی، نرخ های مالیاتی اشــخاص حقیقی کاهش یافته 
اســت. پیش از این در ایــن قانون نرخ هــا در پنج طبقه از 
۱۵درصد تا ۳۵ درصد تقســیم بندی می شــد که در قانون 
جدید به ســه طبقه از ۱۵درصد تا ۲۵درصــد کاهش یافته 

است.
طبقه اول درآمد ســه میلیون تومان بود که تا پیش از این 
با نرخ ۱۵درصد محاســبه می شــد. با توجه به قانون فعلی، 
درآمد تا ۵0 میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد محاسبه می شود. 
در طبقه دوم قانون فعلی درآمد از ۳ تا ۱0 میلیون تومان با نرخ 
۲0 درصد محاســبه می شد که در قانون جدید تا صد میلیون 
تومان نســبت با مازاد ۵0میلیون تومان با نــرخ ۲0 درصد 

محاسبه می شود.
در طبقه سوم نیز نسبت به مازاد ۱00 میلیون تومان درآمد 

به نرخ ۲۵ درصد محاسبه خواهد شــد. یکی از عمده ترین 
تغییرات قانون مالیات ها در بخش مالیات بر ارث صورت 
گرفت کــه برای تکریم مودیان مالیاتی و ســهولت فرآیند 
دریافت مالیات انجام شــده است. سهم مالیات بر درآمد 
ارث در مجموع درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 

حدود نیم درصد است.
یکی از اهداف تعدیــل نرخ ها این بود کــه مردم تحمل 
پرداخت چنین مالیاتی را داشته باشند و نسبت به پرداخت 
اقدام کنند. به عنوان نمونه فردی که در بازار مشــغول به کار 
اســت عادت ندارد هر سال مالیات پرداخت کند، بنابراین 
یکباره نمی شود از این فرد مالیات دریافت کرد. چراکه این 

فرد از لحاظ روحی و روانی آمادگی پرداخت مالیات ندارد.
بــه همین دلیل نــرخ را تعدیل کردیم تا مــردم آمادگی 
پرداخت داشته باشند. بنابراین می توان گفت که از یک سو 
که تعدیل نرخ های مالیاتی صــورت گرفته و از طرف دیگر 
حجم اطالعات که به دست می آید افزایش یافته است که 
میتواند تأثیر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از تعدیل نرخ 
را جبران کند. وی همچنین گفته است: حدود ۱0 سال است 
که برای افزایش درآمد ســازمان برنامه ریزی هایی انجام 
گرفته اســت. در سازمان برای افزایش درآمدها طرحی به 
نام طرح جامع وجــود دارد که این طرح با ۳۲ پروژه تعریف 

شده است.
این پروژه هــا در بخش های زیر ســاختی، نرم افزاری، 
تغییر قوانین مقرراتی و اصالح ســاختار است. سازمان از 
ســال 8۴ تا کنون درگیر اجرایی کردن این پروژه هاست. 
با اجــرای گام به گام این پروژه ها انتظار می رود که افزایش 
درآمدهای سازمان، باال رفتن رضایتمندی مردم و کاهش 

هزینه های وصول مالیاتی را در پی داشته باشد.
مهمترین مساله در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی، 
دسترســی به پایگاه های اطالعاتی اســت که در کشور در 
زمینه اقتصادی، مالی و پولی اشــخاص وجود دارد. براین 
اســاس برخی از مودیانی که مالیات پرداخت نکرده اند را 
شناســایی کنیم و از آنها مالیات بگیریم. براساس آمارها 
۴0 درصد اقتصاد ایران پنهان اســت. سازمان امور مالیاتی 
تالش مــی کند که این میزان را کاهــش دهد که درصورت 
شفاف سازی کل اقتصاد روابط بین فعاالن اقتصادی شفاف 
خواهد شد. مدیرکل دفتر اطالعات مالیاتی  همچنین اظهار 
کرد: سازمان امور مالیاتی متولی تامین درآمدهای مالیاتی 
دولت به عنوان یک درآمد پاک است. طبیعی است که هر 
قدر توان مالی دولت تقویت شــود، هزینــه کرد دولت نیز 
افزایش می یابد. به عنوان نمونه در کشورهای اسکاندیناوی 
به دلیل باال بودن سطح درآمدهای مالیاتی، رفاه و آسایش 

مردم مطلوبتر است.
ما نیز انتظــار داریم هرقدر درآمدهــای دولت افزایش 
یابد، در بخش مالیات منفی یعنی یارانه ها کمک بیشتری 
خواهد کــرد و هم در بخش عمومی جامعــه در پروژه های 
زیرســاختی و عمرانی بیشــتر هزینه کنــد. در صورتی که 
تمامی این موارد اجرا شود رفاه و مطلوبیت اقشار مختلف 

جامعه افزایش خواهد یافت.
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 نفت و انرژی

»در توافقنامهها و قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها 
در ۲ حوزه باالدســت و پایین دســت، دانشگاههای ما به 
سمت ســاختار ســازی جدید برای تولید فناوری جدی 

حرکت می کنند. «
بیژن زنگنه وزیــر نفت، در آیین امضــای قراردادهای 
پژوهشی شــرکتهای اصلی وزارت نفت با دانشگاهها 
و مراکــز تحقیقاتــی با حضــور وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری، معاونان وزیر نفت، معاونان وزیر علوم، رؤســای 
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی و معاونان پژوهشــی 
آنها، گفت: وزارت نفت چند ســال پیش بــرای مطالعه 
میدانهــای نفتی با هــدف افزایش ضریــب بازیافت 
نفت در بخش باالدســتی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی 
توافقنامههایی امضا کرد که هــم اکنون با حوصله، تالش 
و زحمــت زیاد رونــد اجرایی آنهــا آغاز شــده و در حال 
پیشرفت اســت گرچه روند پیشرفت آن کندتر از سطح 
انتظار ماســت، اما پا گرفتن این پیوند به صبر و مراقبت 

نیاز دارد.
وی با ذکــر مثالی از روند پیوند قلــب، گفت: زمانی که 
قلب را به بدن انســان پیوند می زنند با این که انسان بدون 
قلب چند دقیقه بیشــتر نمی تواند زنــده بماند، اما همه 
اجزای بدن برای دفع این پیونــد مخالفت می کنند، همه 
هنر و دانش بشــر این بوده است که این مقاومت به گونه 
ای باشد که بشر با گذشــت زمان قلب پیوندی را به عنوان 

جزئی از وجود خود بپذیرد.
وزیر نفت تصریح کرد: پیوند میان صنعت و دانشــگاه 
هم در ابتدا با چالشهایی روبهرو خواهد بود اما باید صبر و 
حوصله به خرج داد و مراقبت کرد تا یکپارچگی و سازگاری 
میان دو طرف به وجود آید، زیرا تجربه نشــان داده است 
که برای انجام کارهای جدید همه مقاومت میکنند، فقط 
پول مانع پیشرفت چنین فعالیتهایی نیست بلکه فکر 

و فرهنگ نیز در آن دخیل هستند.
زنگنه ادامــه داد: به دنبــال توافقنامهها در بخشهای 
باالدستی، به فکر چگونگی ایجاد این پیوند در بخش پایین 
دستی افتادیم، با تالش و همکاری شرکت ملی گاز ایران، 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دانشگاهها و مراکز 
پژوهشــی ۱۲ پروژه پایهای تعریف شــد که این پروژهها 

جزو مهمترین طرحهای تکنولوژیک به شمار میآیند.

وی افزود: قدرت فنی و سابقه ما در بخش پایین دستی 
بســیار باالتر از صنایع باالدستی اســت، رشته مهندسی 
شیمی و دانشکده شیمی دانشــگاه تهران قدمتی حدود 
۷0 سال دارد، در حالی که ما در بخش باالدستی هنوز یک 
استاد تمام نداریم و تا جایی که من اطالع دارم به تازگی در 
این حوزه دانشــیار پیدا کردیم زیرا سابقه ما در این بخش 

بیشتر از ۱۵ سال نیست.
وزیر نفت گفت: مجموع ارزش ۱۲ قرارداد پژوهشــی 
 های پایین دست صنعت نفت با ۹ دانشگاهمیان شرکت
و مرکز تحقیقاتی معتبر کشــور در فاز نخست و دوم ۷۲0 

میلیارد تومان است.
زنگنــه عنوان کرد: همه این ۱۲ پروژه همســو با اهداف 
اقتصــاد مقاومتــی اســت زیــرا یکــی از ارکان اقتصاد 
مقاومتی ساختن اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری 

پیشرفته است.
وی افزود: ما در گفتوگوها با مســئوالن دانشــگاهها 
گفتهایــم که بــه دنبال اختــراع دوبــاره نیســتیم، زیرا 
فناوریهای عموم ایــن پروژهها در دنیا وجود دارد و ما در 
حال خرید دانش فنی و ثبت اختراعها هستیم، اما ما می 

خواهیم این خریدها تکرار نشــود یا حداقل در زمان خرید 
دانشگاهها در کنار ما حضور داشته باشند تا این دانش فنی 

در دانشگاهها بماند و استفاده شود.
وزیر نفت تاکید کرد: اگر دانشــگاهها بتوانند با شریکان 
خارجی همکاری کنند و در کنار آنها شرکتهای ایرانی 
عملیاتی موجود در حوزه کســب و کار هم حضور داشــته 
باشــند، ما مــی توانیم پس از چند ســال در یکــی از این 

حوزهها صاحب فناوری شویم.
زنگنه گفــت: موضــوع مهمــی کــه در توافقنامهها و 
قراردادهای پژوهشــی با دانشگاهها در ۲ حوزه باالدست 
و پایین دســت وجود دارد این اســت که دانشگاههای ما 
به سمت ساختار ســازی جدید برای تولید فناوری جدی 

حرکت می کنند.
وی افزود: در این پروژهها دیگر معنایش این نیست که 
استاد و دانشــجو تولیدی داشته باشند که در صنعت قابل 
استفاده نباشد زیرا به طور معمول پیچیدگی و انظباطهای 
صنعت به گونهای اســت که با تحقیقهای کوچک ما نمی 

توانیم صاحب فناوری شویم.
وزیر نفت عنــوان کرد: در این قراردادهــا به طور نمونه 
برای متانــول یک انســتیتو ایجاد میشــود و تقســیم 
بندی صورت نگرفته اســت، بلکه هر پــروژه برای مثال 
متانول، الانجی، الفینهــا، پروپلین، هیدروکراکینگ، 
ایزومریزاســیون و شــیرین ســازی گاز و...  بــه یکی از 

دانشگاهها واگذار شده است.
زنگنه ادامه داد: ما پس از چند ســال قطبهای فناوری 
در این حوزهها پیدا می کنیم به طوری که دانشــگاهی که 
روی متانول فعالیت میکند به یک قطب علمی و مرجعی 
در این حوزه تبدیل خواهد شد و دانشجویان این دانشگاه 
در این زمینه فارغ التحصیل می شوند و به نوعی یک تغییر 
ســاختار هم رخ میدهد. وی افزود: دانشگاههای ما وارد 
کســب و کار و اثر گذاری در کســب و کار می شوند و این 

موضوع برای آینده اقتصاد کشور اهمیت فروانی دارد.
چهار قرارداد میان شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
ایران با دانشگاه های شــیراز، صنعتی امیرکبیر، تربیت 
مدرس و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران امضا 
شد و پنج قرارداد نیز بین شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با دانشــگاه های تهران، شیراز، 
صنعتــی امیرکبیر، صنعتی شــریف و صنعتــی اصفهان 
به امضا رســید. همچنین ســه قرارداد بین شرکت ملی 
گاز ایران با دانشــگاه هــای تهران و علــم و صنعت ایران 
)شرکت OTC به عنوان همکاری دانشگاه علم و صنعت( 

و پژوهشگاه صنعت نفت امضا شد.
بر اساس این گزارش، های همکاری سه شرکت اصلی 
وزارت نفت با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی یاد شده که 
دیماه پارســال امضا شــده بود، امروز به قرارداد رسید و 
به این ترتیب، وزارت نفت پــس از امضای قراردادهای 
توســعه فناورانه مخــازن نفتی با دانشــگاه هــا و مراکز 
تحقیقاتی در سال ٩٣، امروز دومین گام جدی را در مسیر 

برقراری پیوند میان صنعت و دانشگاه برداشت.

 جزییات قرارداد 

۷ هزار میلیاردی وزارت نفت

سارا تهرانی
خبرنگار
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بانک و سرمایه

 در مجمع بانک مرکزی

چه گذشت؟

پنجاه وششمین مجمع عمومی ساالنه بانک مرکزی در 
روزهای پایانی ســال برگزار شد و در آن رییس جمهوریی 
مباحثی را درباره شبکه بانکی مطرح و بر آن تاکید داشت. 
در عین حال که رییس کل بانک مرکزی نیز از عملکرد این 

بانک طی سال گذشته گزارشی ارائه کرد.
ولی اله ســیف و مجموعه هیات عامــل بانک مرکزی 
امروز - دوشنبه - میزبان رییس جمهوری و سایر اعضای 
مجمع عمومی این بانــک بودند. گرچــه مجمع عمومی 
بانک مرکــزی باید در تیرماه و در ایــن زمان بندی برگزار 

می شد، اما با تاخیر حدود هشت ماهه برپا شد.
این مجمع بدون حضور عمومی خبرنگاران برگزار شــد، 
اما براســاس آنچه بانــک مرکزی در رابطه با آن منتشــر 
کرده در کنــار برگزاری ایــن مجمع مراســم رونمایی از 
اسکناس ۱000 تومانی نیز با حضور رییس جمهوریی انجام 
شــده اســت. در عین حال که رییــس کل بانک مرکزی 
گزارشی از وضعیت پولی و بانکی در سال گذشته داشته و 

رییس جمهور نیز مسائلی را مطرح کرده است.

روحانی: شجاعانه بر بانک ها نظارت کنید
رییس جمهوری در مجمع پنجاه و ششــم مواردی را به 
بانک مرکزی تذکــر داده و در عین حــال از ایجاد انضباط 
مالی و رعایت آن از ســوی این بانک حمایت کرد. روحانی 
عنوان کــرده که دولت تالش کرد تا حــد ممکن از مداخله 
در فعالیت های اقتصادی بکاهد و بانــک مرکزی را برای 
ایجاد انضباط مالی تا حد ممکــن مورد حمایت قرار دهد.  
رییس جمهوری نظارت بر بانک ها را مورد تاکید قرار داده 
و خطاب به مدیران ارشــد بانک مرکزی گفته است باید با 
قدرت، شــجاعانه و بدون مالحظه بر بانک ها نظارت کنند. 
در عین حــال که باید بانک مرکزی در رابطه با موسســات 
بانکی به طور کامال شــفاف به مردم اطالع رسانی کرده و در 
نظام بانکی عدم شفافیتی وجود نداشته باشد. در مجموع 
رییس جمهوری خواســته تا همه به بانک ها کمک کنند تا 
بانک ها نیز بتوانند یاری گر اقتصاد باشــند. روحانی البته از 
افزایش تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی نیز 
ابراز خوشحالی کرده و در عین حال از کاهش بدهی دولت 
به بانک مرکزی و بانک ها ســخن گفته است. این درحالی 
است که در مجمع ساالنه دو سال قبل بانک مرکزی، سیف 
از رییس جمهوری خواســته بود در رابطه با کاهش بدهی 
دولت به بانک مرکزی و مجموعه شــبکه بانکی اقداماتی 
انجام شــود که سرانجام بعد از دو سال اخیرا قرار بر تسویه 
بدهی دولت به بانک های بدهکار به بانک مرکزی از طریق 

استفاده از منابع ناشی از اختالف درآمد ارزی شد.

سیاست اعتباری موجب افزایش نقدینگی 
شد

رییس کل بانک مرکزی گذری بر روند کاهشــی تورم و 
رسیدن آن به آستانه تک رقمی شدن در پایان سال گذشته 
داشــته و در این باره توضیح داده کــه همزمان با کاهش 
نرخ تورم، ســود بانکی نیــز همراه ســپرده های قانونی 
کاهش پیدا کرده است. با این حال سیف عنوان کرده که 
به دلیل تنگنای اعتباری که به بانک ها حاکم اســت قدرت 
کاهش بیش از اندازه سود بانک ها متناسب با تورم وجود 
نداشــته و هنوز این دو نرخ با یکدیگر متناسب نشده اند، 
باوجوداین، کاهش نرخ ســود بین  بانکــی و اقداماتی که 
در این رابطه در سال گذشــته انجام شد و نرخ از حدود ۲۹ 
به ۱8 درصد در پایان ســال کاهش یافت، از مواردی بوده 
که رییس کل بانک مرکــزی در حضور رییس جمهوری بر 
آن تاکید کرده اســت.در سیاســت های پولی که رییس 
کل بانک مرکــزی در گزارش خود به آن اشــاره داشــته 
تغییــرات نقدینگی مورد توجه قــرار گرفت، به طوری که 
سیف، از رشــد ۳0 درصدی حجم نقدینگی در پایان سال 
۱۳۹۴ نسبت به پایان ســال ۱۳۹۳ سخن گفته اما بر این 
موضوع تاکید کرده اســت که این رشــد در نتیجه اعمال 
سیاست های انبســاطی پولی و اعتباری در سال گذشته 
اتفاق افتاده است. سیاســت های اعتباری بانک مرکزی 
هــم دیگر محور اظهــارات رییس کل بانــک مرکزی بود 

به طوری که عنوان کرده و در نتیجه اقداماتی که انجام شده 
ســهم ســرمایه در گردش در اعتبارات اعطایی بانک ها 
در طول یک ســال به بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته که 
خود نشــانه اهمیت به تولید و رونق آن است. در کنار این 
موضوع پرداخــت بیش از ۱۵ هزار میلیــارد تومان برای 

احیای بنگاه های کوچک و متوسط نیز مورد اشاره بود.
حــوزه نظارتــی بانــک مرکــزی دیگر موضــوع مورد 
گزارش ســیف در حضور رییس جمهوری بود به  طوری که 
ساماندهی موسســات غیرمجاز مورد تاکید قرار گرفت 
و اقدامات حوزه نظارت در این باره تشــریح شد. آن طور 
کــه رییس کل بانک مرکــزی توضیح داده در این راســتا 
چهار اقدام اساسی انجام شده است؛ شناسایی نهادهای 
پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، 
جلوگیــری از فعالیت نهادهــای غیرمجــاز و همچنین 
انحالل و پیگیری حقوق و کیفــری نهادهای غیرمجاز. اما 
دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین نیز 
مورد توجه بوده و سیف گفته که با توجه به ظرفیت داخلی 
فناوری نوین و بومی سازی در نظام بانکی اقداماتی انجام 
شده است، به طوری که سامانه ساتنا و همچنین آریا – پایا 
توســط متخصصان داخلی بومی ســازی شــده است. از 
سویی دیگر راه اندازی کامل چکاوک و سامانه زیرساخت 
مرکز کنترل و نظارت اعتباری )مکنا( و بانکداری متمرکز 

)نسیم( راه اندازی شد.
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علی ربیعی وزیر کار از پیشــی گرفتن دستمزد بر تورم 
در سه ســال اخیر خبر داد و گفت: با وجود این نتوانستیم 
قدرت خریــد را افزایش بدهیم به نحوی که با مقایســه 
دستمزد بازنشســتگان کشوری از سال ۱۳8۶ تا ۱۳۹۲ با 

۶۷ درصد کاهش قدرت خرید مواجهیم.
نشســت تخصصــی »برجــام، اقتصــاد مقاومتی، 
ســرمایه گذاری و اشــتغال و کارآفرینی« در راســتای 
برگــزاری کنفرانس ملی اقتصــاد مقاومتــی و برجام 
بــا حضور وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، برخی 
سیاســتگذاران، مدیــران و فعاالن اقتصــادی دولتی و 
خصوصی، در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار 
شــد. علی ربیعی در این نشســت ســال ۱۳۹۵ را سال 
شــکوفایی دولت و ســال آینده را ســال جهش دولت 

نامید.
وی افزود: زمانی می توانســتیم با ۳00 هزار شــغل بر 
بیــکاری غلبه کنیم، ولــی امروز با بیکاری تلنبار شــده از 
سال های قبل روبه رو هســتیم و جمعیت جدیدی که در 
دوره کنونی وارد بازار کار می شوند نوع نگاهشان به شغل 
با گذشــته متفاوت است و منزلت بیشــتری در کسب 

شغل می خواهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فروشندگی 
نوعی شغل اســت و باید به سمت رسمی شدن آن برویم 
ولی نگاه فروشــنده این نیســت و وقتی احساس شغل 
می کند که پســتی سازمانی را اشــغال کرده و پشت میز 

نشسته باشد.
ربیعی تاکید کرد: در وزارت کار درصددیم با شناسایی 
رســته شــغل های اســتانی و اتصال آن با زنجیره های 
کســب و کار فارغ التحصیــالن و جوینــدگان کار را 

ساماندهی و جذب بازار کار کنیم.  
وی از پیشی گرفتن دســتمزد بر تورم در سه سال 

اخیر خبر داد و گفت: با این وجود نتوانستیم قدرت 
خریــد را افزایش بدهیم به نحوی که با مقایســه 
دستمزد بازنشستگان کشوری از سال ۱۳8۶ تا 
۱۳۹۲ با ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید مواجه 

هستیم.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابراز 

امیدواری کــرد: با کنترل تورم و پوشــش دادن 
مزد در جامعه بازنشســتگی قــدرت خرید به نقطه 

مطلوبی برســد هرچند تا تحقق آن راه دشواری در پیش 
است.

ربیعی اضافه کرد: امســال تالش کردیم حق مســکن 
کارگران را دو برابر کنیم اما بعضی گروه های خبری از آن 

با افزایش ۱00 درصدی یاد کردند و برخی دیگر گفتند تنها 
۲0 هزار تومان اضافه شد در حالی که با وجود اندک بودن 

رقم روند خوبی به شمار می رود.
وی در ادامه با بیان این که ۹0 درصد منابع مالی کشــور 
توسط یک دهک مصرف می شــود، اظهار کرد: این یک 
دهک به تنهایی هر نوع کاالیی را به هر میزان که بخواهند 
اســتفاده می کنند ولی ما باید قــدرت خرید دهک های 

پایین تر را ارتقاء بدهیم.
به اعتقاد وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثروت های 

قله ای نابرابری ها در جامعه را افزایش می دهد.
ربیعــی از شــمارکت 80 درصــدی زنــان در ایجــاد 
شــغل های جدید خبر داد و گفت: بیشــتر شــغل هایی 
که ایجاد شــده در صنایع کوچک و متوسط و کارگاه های 

کمتر از ۵0 نفر بوده اســت و امیدواریم با اجرای اقتصاد 
مقاومتی به شرایط بهتری در اقتصاد دست یابیم.

وی در بخش دیگری از ســخنان خــود تورم را موجب 
مستهلک شدن سرمایه گذاری ها در میان مدت دانست 
و گفت: تورم، رشد ایجاد شده را هم پایین می کشد و اگر 
به این ســمت حرکت می کردیم شــرایط ناگواری اتفاق 

می افتاد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بیشــترین 
رکود و کســری رشــد را از سال ۱۳8۷ شــاهد بودیم که 
بیشــترین افت میزان اشــتغال را به دنبال داشت و سه 

سال بعد آثار خود را در اقتصاد و جامعه نشان داد.
ربیعی دلیل ملموس نبودن اشــتغال ایجاد شــده در 
دولت یازدهم را آثار به جا مانده از سال های رکود شدید 
اقتصادی و کســری رشــد دانســت و گفت: در راستای 
تحرک بازار کار و ایجاد اشــتغال ســه سیاســت تثبیت 
مشاغل موجود، اشتغال فراگیر فقرزدا، حمایت از تولید 
و برنامه های جانبی را پیش بینــی کردیم و امیدواریم با 

اجرای آنها اهداف توسعه اشتغال را محقق کنیم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با اشــاره به اثرات 
برجــام در اقتصاد ایــران گفت: از ســال ۱۳۹۳ به بعد با 
کاری که در برجام صورت گرفت مســیر رشد اقتصادی 
در پیش گرفته شــد، در حالی که از سال ۱۳8۴ تا ۱۳۹۱ 
اگــر با همان شــیبی که رشــد منفــی را تجربه کرده 
بودیم، حرکت می کردیم با کســری شدیدی مواجه 

می شدیم.
وی اظهار کــرد: امروز بیش از هــر زمان دیگری 
نیازمند تســریع حرکت ها و به کارگیری عقالنیت 
هســتیم و دیگر فرصــت خطا و اشــتباه کردن را 
نداریــم. قیمــت تصمیمــات غلط به انــدازه ای 
نیســت کــه آن تصمیم غلــط تاثیر می گــذارد و 
می تواند ســال های ســال اثرگذاری خود را نشان 

بدهد.
ربیعی در عیــن حــال مباحثی همچــون توزیع 
عادالنــه درآمدهــا، کاهــش فقــر و نابرابری ها و 
گسترش مشــارکت مردم را از وجوه و مصادیق بارز 
اقتصاد  مقاومتی دانســت و گفت: طرح اشــتغال 
فراگیــر فقــرزدا در وزارت کار بــا نــگاه اقتصاد 
مقاومتــی پیونــد عمیقی دارد و در همین راســتا 

طراحی شده است.
در این نشســت تخصصی دستاوردها و فرصت های 
پیش رو در این حوزه بررســی و نتایــج آن در کنفرانس 

ملی »برجام و اقتصاد ملی« ارائه شد.

 پیشی گرفنت دستمزد

بر تورم طی سه سال اخیر

دیدگاه
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نگاه تحلیلی

 نگاهی به فرصت رسمایه گذاری 

۲۳تریلیون دالری در دنیا

توافقنامه تاریخی »پاریس« در مــورد تغییرات اقلیم 
ماننــد وزش باد به بادبان های یک کشــتی باعث تقویت 
ســرمایه گذاری در انرژی های پاک شــده اســت. سال 
۲0۱۵، رکورد دیگری برای ســرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر رقم خــورد. میزان ســرمایه گذاری در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر در ایــن زمینه به ۳۵0 میلیارد دالر 
رسید؛ یعنی ۲ برابر ســرمایه گذاری در تولید برق ناشی از 

سوخت های فسیلی.
حــال ســوال ایــن اســت کــه امیدوارانه تریــن 
سرمایه گذاری ها کجا هستند؟ و چه باید کرد که دولت ها 
مجبور به باز کردن قفل سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این زمینه شــوند؟ برای پاسخ به این سواالت، موسسات 
مالی بین المللی)IFC( - به عنــوان یکی از اعضای بانک 
جهانی و بزرگ ترین موسســه توســعه جهانی که بر روی 
بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تمرکز کرده 
اســت- تعهدات اقلیمی کشــورهای در حال ظهور را که 
انتظار می رود عمده ترین سرمایه گذاری برای حل بحران 
تغییر اقلیم در این کشــورها انجام شود، مورد تحلیل قرار 
داده است. براساس این تحلیل، چنانچه این کشورها در 
توســعه ســهم تولید انرژی های بادی و خورشیدی خوب 
عمل کنند و یا تعداد ســاختمان های ســبز را گســترش 
گســترش دهند و یــا سیســتم حمل ونقل را به ســوی 
سیستمی پاک هدایت کنند، نیازمند حداقل ۲۳ تریلیون 
دالر سرمایه گذاری از امروز تا سال ۲0۳0 میالدی هستند. 
اجازه دهید تا به دو بخشــی که بیشــترین بار مسوولیت 
کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای برعهده آنهاســت، 

نگاهی بیفکنیم.
این روزها بازار سرمایه گذاری برای توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر به شــدت گرم است. براساس برررسی های 
انجام شــده حدود ۱۳8 کشــور عضــو توافقنامه پاریس، 
توســعه این انرژی ها را جــزو اولویت تعهــدات برنامه 
اجرایی خود قــرار داده اند. فرصت های مناســب برای 
ســرمایه گذاری در این حوزه ها در کشورهایی مانند پاناما 
به طرز قابل توجهی افزایش یافته اســت. در حال حاضر 
IFC در حــال تامین مالی احداث یــک مزرعه بادی ۲۱۵ 
مگاواتــی در پاناما اســت. این پــروژه، بزرگترین پروژه 
انرژی هــای تجدیدپذیر در آمریکای مرکزی اســت. در 
واقع پــروژه »پنونوم« پاناما را می توان بــه عنوان الگویی 

برای حرکــت کشــورها به ســوی توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر در جهان »پســاتوافق پاریس« دانســت. 
همچنین ســرمایه گذاری در حوزه بهــره وری انرژی نیز 
از جملــه فرصت هــای در حال رشــد برای بیــش از ۱۱0 
عضو توافق پاریس اســت. یکی از مثال های عمده برای 
ســرمایه گذاری در حوزه افزایش بهره وری انرژی مربوط 
به سرمایه گذاری IFC در چین است. این برنامه به وسیله 
تسهیالت جهانی محیط زیست در سال ۲00۶ از طریق دو 
بانک چینی با هزینه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد یوآن )۲ میلیارد 
دالر( برای توســعه فقیرترین مناطق مــورد حمایت قرار 
گرفــت. پیش بینی می شــود این ســرمایه گذاری ها به 
کاهش بیش از ۲۲ میلیون تن انتشــار گازهای گلخانه ای 
کمــک می کند. بــا در نظر گرفتــن میزان شهرنشــینی 
بیشــتر برای کشــوری مانند چین، تخمین زده می شود 
این کشــور حدود ۲.۱ تریلیون دالر در بخش ساخت وساز 
سبز تا ســال ۲0۲0 ســرمایه گذاری کند. بررسی ها نشان 
می دهد بسیاری از این ســرمایه گذاری در سایر کشورها 
نیز امکان پذیر باشــد. به سخن دیگر، چشــم انداز برای 
سرمایه گذاری جهت حل مساله تغییر اقلیم توسط بخش 
خصوصی بسیار خوشبینانه است. اما هنوز باز کردن قفل 
این پتانســیل بالقوه نیازمند خلق بازارهای جدید و کنش 
پایدار توسط دولت هاســت، بلکه این گونه سیاست ها و 

خط مشی های موجود دوباره به مسیر اصلی برگردند.
 به طور کلی می توان سه اقدام کلیدی را برای کشورهایی 
که می خواهند ســرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 

تغییر اقلیم را جذب کنند، پیشنهاد کرد:
ابتدا اینکه؛ ســعی می شــود اهــدف آب و هوایی را به 
سیاســت ها و بودجه هــای حمایتی در اســتراتژی های 
توســعه بلندمدت تبدیل کــرد. به این معنا که بایســتی 
ســعی کرد تعهدات داده شــده در زمینه مســائل آب و 
هوایی را در درون اســتراتژی های توسعه ملی گنجانده و 
سیاســت های سازگار و متناســب با آن مانند مالیات بر 
کربن را در این اسناد باالدستی قرار داد. در واقع، دولت ها 
بایســتی مالحظات اقلیمی را در بخش سیاســت های 
کلیدی مانند انرژی و کشــاورزی، از طریق برداشتن تولید 
بی کیفیت، یارانه مصرف و بســتن مالیات بر روی صنایع 

پرمصرف و...، بگنجانند.
همچنین کشــورها می توانند از مکانیزم های حمایتی 
خــالق مانند برگــزاری مناقصه های معکــوس و تقویت 
اقدامات رقابتی برای کمک به سیاست های آب و هوایی 
کمک کنند. IFC و بانک جهانی نیز به عنوان یک مجموعه 
برای کمک آماده هســتند. به عنوان مثــال، بانک جهانی 

می تواند از طریق اســتخراج یک »الگــو« برای برگزاری 
یک مناقصه رقابتی به توســعه این انرژی ها در دنیا کمک 
کند. تدوین چنین الگویی باعث می شــود سرمایه گذاران 
بخش خصوصی بتواننــد با اطمینان خاطر بیشــتری در 
بازارهای جدید حتی فراتر از کشورهای خود، حضور یابند. 
دوم اینکه؛ داشتن ِصرف سیاست های سبز نمی تواند به 
تنهایی برای باز کردن قفل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این زمینه کافی باشد. کشورها نیازمند تقویت رقابت 
و تبلیغ ســرمایه گذاری و البته تســهیل جریان ســرمایه 
هستند. قوانین مالیاتی موثر و چابک، قوانین قدرتمند در 
زمینه حقوق مالکیت، وجود چارچوب مشخص و تعریف 
شــده برای همکاری بخش خصوصی و عمومــی و البته 
سیاست ســرمایه گذاری فعال می توانند باعث اطمینان 
بیشتر سرمایه گذار بخش خصوصی برای فعالیت در این 

زمینه ها باشد. 
ســوم اینکــه؛ اســتفاده از فاینانس عمومــی محدود 
می تواند یک راه منعطف برای توســعه این سیاســت ها 
باشــد. برخی اوقات- به ویــژه جاهایی که بــازار پایه یا 
  ،IFC راه حل های تجاری وجود ندارد- پکیج های کوچک
که در قالب بودجه های حمایتی به وســیله شرکای IFC و 
از طریق منابع آن ها یا بسیج منابع مالی بخش خصوصی 
تامین می شود، قادر است زمینه گسترش این پروژه ها و 
یا حتی ایجاد یک اثر نمایشــی در این زمینه را فراهم کند. 
عمده این پروژه ها در نوع خود جزو اولین ها هســتند. در 
واقع، IFC ســعی دارد تا از اصولی استفاده کند که باعث 
ایجاد نظم، هدفمندی و ایجاد یک چشم انداز استراتژیک 
برای ترکیب منابع مالی - از جمله منابع حمایتی حداقلی 
و یــا منابع محــدود به زمان- می شــود. بســیاری از این 
ســرمایه گذاری ها می تواند در خلــق بازارهایی که موافق 
ســرمایه گذاری دوســتانه با آب و هوا هســتند، نیز موثر 
باشند. وقتی که بازار شکل گرفته باشد و اصطالحا استقرار 

یافته باشد، ترکیب کردن ضرورتی ندارد. 

عبدالصمد محمودی
خبرنگار
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گفت وگو

مدیــر کل برنامــه ریــزی و بودجــه رشکــت ســاخت 
بــا بیــان اینکــه پرداخــت بودجــه نقــدی ســال جــاری 
نســبت بــه ســال گذشــته نزدیــک بــه 1000 میلیــارد 
تومــان کاهــش پیــدا کــرده اســت، گفــت: بخــش 
عمــده ای از بدهــی بــه پیامنــکاران از طریــق اســناد 
خزانــه پرداخــت شــده و در حال حــارض 2600 میلیار 

تومان از بدهی ها باقی مانده است.
و  راه  وزارت  هــای  معاونــت  تریــن  عمرانــی  از 
شهرســازی ؛ رشکــت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
حمــل و نقــل اســت کــه در حــال حــارض بــه طــور 
همزمــان 112 پــروژه ریلــی، راهــی، آزادراهــی و... 
در دســت اجــرا دارد. پــروژه آزادراه تهــران- شــامل، 

آزادراه اصفهــان- شــیراز، آزادراه منجیــل- رودبــار، آزادراه حــرم تــا حــرم، آزادراه کنــار 
گــذر جنوبــی تهــران، راه آهــن همــدان،  پــروژه راه آهــن چابهــار، راه آهــن قزوین – رشــت، 
ســاخت و تکمیل کریدور شــامره 10، ســاخت راه آهن غرب کشــور تنها بخشی از پروژه 
هــای رشکــت ســاخت اســت که برخی از ایــن پروژه ها به پیرفت فیزیکــی قابل توجه و 

به مراحل نهایی برای بهره برداری رسیده است.
حــال اینکــه مهــم ترین مانع پیش روی اجرای این پروژه ها، موضوع تامین مالی اســت که 
با توجه به رشایط اقتصادی دولت ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، مشکالتی در این 
زمینــه بــه وجــود آمده اســت. »جعفر ســفیدیان« مدیر کل برنامه ریــزی و بودجه رشکت 
ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل در گفــت وگــوی تفصیلی بــا خرنــگار ایلنا در 

ایــن بــاره مــی گویــد: در ســال گذشــته حــدود 1۳00 
میلیــارد تومــان تخصیــص نقدی داشــتیم اما در ســال 
جــاری تا کنون میزان تخصیص نقدی در حدود ۳۷۳ 

میلیارد تومان بوده است.
بــه گفتــه وی, از ابتــدای ســال 1۳۹۵ تاکنــون معــادل 
۳۷۳ میلیــارد تومــان تخصیــص نقــدی بــرای متلــک 
اراضــی واقــع در مســیر اجــرای طــرح هــای عمرانــی و 
حــدود 2۳۴6 میلیــارد تومــان اســناد خزانــه اســالمی 
بــرای پرداخــت مطالبــات پیامنــکاران ابــالغ شــده 
اســت. از ســوی دیگــر 2۴6۷ میلیــارد تومــان اوراق 
مشــارکت بــه منظــور اجــرای طــرح هــای انتفاعــی 
ابالغ شده که در مجموع ارقام ابالغی معادل ۵1۸6 
میلیــارد تومــان اســت.  البتــه خوشــبختانه بودجــه ســال آینــده رشکــت ســاخت با هدف 

تقویت بخش ریلی چیزی حدود 1000 میلیارد تومان افزایش می یابد.           
یکی دیگر از مشــکالت این بخش انباشــت بدهی ها به پیامنکاران از ســال های گذشته 
اســت کــه بــرای پرداخــت ایــن رقم بدهی ها نیاز به اســناد خزانه اســالمی اســت که طبق 

گفته سفیدیان از همین طریق بخش عمده ای از این بدهی ها پرداخت شده است.
مدیــرکل برنامــه ریــزی و بودجه رشکت ســاخت در ایــن گفت وگو به جزییــات پروژه های 
عمرانــی در  دســت ســاخت ایــن رشکــت پرداختــه و همچنیــن دربــاره میــزان تخصیــص 
بودجــه نقــدی، انتشــار اســناد خزانــه اســالمی و اوراق مشــارکت و همچنیــن دربــاره 

اولویت بندی پیامنکاران برای پرداخت بدهی هایشان توضیح داده است.

در حال حاضر پروژه های در دســت اجرای شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل چــه تعداد 
اســت و برای اجرای این پروژه ها چــه بودجه ای را در 

اختیار دارید؟
 در قانون بودجه ســال ۱۳۹۵ تعــداد ۱۱۲ طرح تملک 
دارایی های ســرمایه ای برای  شــرکت ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور تعریف شده 
اســت. از این تعداد، ۶۱ طرح مربوط بــه احداث راه 
اصلی و بزرگراه، ۳0 طرح مربــوط به احداث راه آهن 
و ۲۱ طــرح مربوط به احداث آزادراه اســت که اعتبار 
مصوب آنها در قانون بودجه ســال جــاری به ترتیب 
معادل ۱۵۲۵ میلیارد تومــان، ۱۲۹0 میلیارد تومان و 
۴۲0 میلیارد تومان لحاظ شــده است. بنابراین جمع 
کل اعتبار مصوب قانون بودجه ســال جاری برای ۱۱۲ 
طرح مذکور معــادل ۳۲۳۵ میلیارد تومان اســت. 
از ابتدای ســال ۱۳۹۵ تاکنون معــادل ۳۷۳ میلیارد 
تومــان تخصیص نقدی برای تملــک اراضی واقع در 
مســیر اجرای طرح هــای عمرانی و حــدود ۲۳۴۶ 
میلیارد تومان اسناد خزانه اســالمی برای پرداخت 

مطالبات پیمانکاران ابالغ شــده است. از سوی دیگر 
۲۴۶۷ میلیــارد تومان اوراق مشــارکت بــه منظور 
اجــرای طرح های انتفاعی ابالغ شــده که در مجموع 
ارقــام ابالغی معــادل ۵۱8۶ میلیارد تومان اســت. 
همچنیــن از محل بند) ز( تبصــره )۵( قانون بودجه 
سال جاری هم معادل ۴۱ میلیارد تومان اسناد خزانه 
اســالمی ابالغ شــده که خوشــبختانه تمام این رقم 

محقق شده است.
این ارقام نسبت به سال گذشته چه تغییری داشته اند؟ 

آیا روند تحقق بودجه صعودی بوده است؟
در ســال گذشــته از مجموع ۶۵۲۳ میلیــارد تومان 
بودجه ابالغــی، معادل ۴۲۳0 میلیــارد تومان منابع 
جذب شــد اما در سال گذشته میزان تخصیص نقدی 
نسبت به سال جاری در ســطح باالتری قرار داشت. 
در سال گذشــته حدود ۱۳00 میلیارد تومان تخصیص 
نقدی داشــتیم اما در ســال جــاری تا کنــون میزان 
تخصیص نقدی در حــدود ۳۷۳ میلیارد تومان بوده 
اســت که امیدواریم تا پایان ســال جاری این میزان 

افزایش یابد.

چقــدر از این رقم بــه پرداخــت بدهــی پیمانکاران 
اختصاص می یابد؟

در ابتدای ســال با تخصیص منابع از ســوی سازمان 
برنامه وبودجــه، بخش عمده ای از بدهی شــرکت 
ساخت به پیمانکاران پرداخت شــد. در حال حاضر 
میزان بدهی شــرکت به پیمانــکاران در حدود ۲۶00 
میلیارد تومان است، هرچند این رقم در حال نوسان 
است، چرا که متناسب با ارائه صورت وضعیت توسط 

پیمانکاران، پرداخت به آنها صورت می گیرد.
میزان رشــد اعتبارات پیش بینی شده در الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۶ برای اجرای طرح های عمرانی شــرکت 

ساخت چقدر است؟
در الیحه  بودجه ســال ۱۳۹۶ به رغم کاهش اعتبارات 
طرح های جاده ای، بخش احــداث طرح های ریلی 
رشد قابل قبولی داشت. در سال ۱۳۹۵ اعتبار مصوب 
شــرکت در بخش طرح های عمرانی معادل ۳۲۳۵ 
میلیارد تومان بود که برای سال آینده رشدی در حدود 
۱000 میلیارد تومان داشــته و معــادل ۴۲۷0 میلیارد 
تومان در الیحه لحاظ شده اســت که این مقدار رشد 

جعفر سفیدیان مدیر کل برنامه ریزی و بودجه رشکت ساخت:

کاهش ۱۰۰۰ میلیاردی پرداخت بودجه نقدی
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همان گونه که قباًل ذکر شــد در بخش طرح های ریلی 
بوده اســت، چرا که سیاســت دولت در حال حاضر 
تقویت بخش حمــل و نقل ریلی بــه منظور کاهش 
تلفــات جاده ای و انتقال حمل بار و مســافر از بخش 
جاده ای به بخش ریلی اســت. الزم به ذکر اســت از 
مجموع اعتبارات فصل حمــل و نقل در قانون بودجه 
سال جاری، ۴8 درصد به این شرکت اختصاص دارد.

در ســال جاری ســهم طرح هــای جــاده ای و ریلی از 
مجموع طرح های عمرانی مورد تعهد شرکت ساخت، 

چه میزان است؟
از مجموع ۱۱۲ طــرح مصوب )انــواع راه  و راه آهن و 
آزادراه( مندرج در پیوســت شماره یک قانون بودجه 
به طول ۳۳ هزار کیلومتــر، ۳0 طرح متعلق به بخش 
ریلی به طــول ۹۱۳۴ کیلومتر ) شــامل روســازی و 
زیرســازی و ایســتگاه ها(، ۲۱ طرح متعلق به بخش 
آزادراهی به طول ۳۵۲۶  کیلومتر و ۶۱ طرح متعلق به 
بخش احداث راه و بزرگــراه به طول ۱8۴۷0 کیلومتر 
می باشــد که از مجموع ۳۳ هــزار کیلومتر کل طول 
طرح های مصــوب، در حال حاضر معــادل ۱0.۱۲۳ 
کیلومتر در دســت اجرا است.  در سال گذشته حدود 
۵۹0 کیلومتر راه و بزرگراه، ۲8 کیلومتر آزادراه و ۱۷۵ 
کیلومتر راه آهن به بهره برداری رسیده است. امسال 
هم تاکنون، ۶۷۱ کیلومتر راه و  بزرگراه ســاخته شده 
و ۹۹ کیلومتــر از طــرح های ریلی موجود در ســطح 

روسازی ریل گذاری شده است.
از بین این پروژه ها کدام پروژه از بیشــترین اعتبارات 

برخوردار است؟
نمی توان پروژه ها را با چنین معیاری دسته بندی کرد. 
برخــی از طرح های ریلی به دلیــل اهمیت ترانزیتی 
آن در اولویت قرار می گیرند و از اعتبارات بیشــتری 
برخوردار می شوند و بخشی دیگر از طرح ها نیز دارای 
ابنیه ها و تونل ها و تاسیسات زیادی هستند که هزینه 

کار را افزایش می دهد. بعنوان مثال راه آهن چابهار– 
زاهدان به طــول ۶۳0 کیلومتر، یــا راه آهن قزوین– 
رشت به دلیل اتصال به بنادرکشــور از نظر دولت در 
اولویت قرار دارد. بنابراین این طرح  ها به نســبت از 

اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
چــه تعداد طــرح بــرای اتصال بــه   شــبکه ترانزیتی 

کشورهای همسایه در دست اجرا داریم؟
اولین طرحی کــه در اولویت دولت قرار دارد راه آهن 
غرب کشور است، که به کشور عراق متصل می شود. 
راه آهــن تهران- همدان– ســنندج بــه دلیل اتصال 
به مرز ســلیمانیه، راه آهن چابهــار- زاهدان به دلیل 
توسعه بندر چابهار و اتصال آن به شبکه سراسری ریلی 
و راه آهن شــیراز – بوشهر- عســلویه به دلیل تکمیل 
شبکه ریلی شــمال به جنوب کشــور و امکان حمل و 
نقل سریع بار و مسافر از شمال به جنوب، در اولویت 
قرار دارند. البته منابع مالی عمومی موجود پاسخ گوی 
هزینه های مورد نیاز احداث ایــن پروژه ها در موعد 
مقرر نیســت اما دولت به دلیل مزیــت اقتصادی و 
اجتماعی طرح هــای مذکور، اجرای آنها را در اولویت 

قرار داده است.
طبق گفته شــما  میزان  بودجه نقدی شرکت ساخت در 
ســال گذشــته ۱۳00 میلیارد تومان بوده که امسال این 
رقم تا کنون به ۳۶۵ میلیارد تومان تقلیل یافته اســت. 

دلیل این اختالف رقم قابل توجه چیست؟
سیاســت پولی و مالی دولت در ســال جاری بر این 
بوده اســت که جهت کنترل تورم و مهار نقدینگی، از 
تخصیص نقدی حتی المقدور اجتناب کند و بیشتر از 
ابزارهای مالی اسالمی مانند اوراق مشارکت،  اسناد 
خزانه اسالمی و ... جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز 

پروژه ها استفاده کند. 
با توجــه به نرخ تنزیل بــاالی ۱0 درصد موجــود در بازار 
ســرمایه برای تبدیل اسناد خزانه اســالمی به پول نقد، 

آیا پیمانکاران از دریافت اســناد در قبال مطالبات شان 
استقبال می کنند؟

با توجه به تازگی موضوع اســتفاده از ابزارهای مالی 
نوین جهت پرداخت مطالبــات پیمانکاران، در ابتدا 
اســتقبال پیمانکاران از این ابزارها در ســطح پایین 
تری قرار داشــت، لیکــن به مرور ایــن ابزارها جای 
خــود را در اقتصاد باز کرده اند. در ســال گذشــته از 
۲000 میلیارد تومان اوراق مشــارکت ابالغ شــده به 
شــرکت ســاخت، معادل ۱8۵0 میلیــارد تومان آن 
به پیمانکاران تخصیص داده شــدکه نشــان دهنده 
عملکردی مطلــوب در این حوزه اســت. همچنین 
در همان ســال معادل ۱00 درصد مبلــغ ۷00 میلیارد 
تومان اســناد خزانه اسالمی ابالغ شــده جذب شد. 
البته ماهیت قانونی اســنادخزانه اســالمی با اوراق 

مشارکت متفاوت است.
ارجحیت پیمانکاران با دریافت اســناد خزانه اسالمی 

است یا اوراق مشارکت؟
هرکدام ایــن اوراق ویژگی ها و مزیت هــای خود را 
دارنــد. اوراق مشــارکت تنها به طرح هــای انتفاعی 
ماننــد آزادراه ها اختصاص می یابد اما اســناد خزانه 
اســالمی را به تمامی طرح ها می توان تخصیص داد. 
ولی اسناد خزانه اسالمی به دلیل قدرت نقدشوندگی 
باالتر، بیشتر از اوراق مشــارکت مورد استقبال قرار 

می گیرند. 
اولویت بنــدی پیمانکاران برای دریافت اســناد خزانه 

اسالمی و وصول بدهی ها بر چه اساسی است؟
 حجم مطالبات پیمانکاران، میزان پیشرفت فیزیکی 
طرح و میــزان فعالیت پیمانــکاران از جمله عوامل 
موثــر در تعیین اولویــت اختصاص منابع هســتند 
کــه این اولویــت بندی ها با هماهنگــی و هم فکری 
همکاران ســازمان برنامه و بودجه صورت می  گیرد. 
سال گذشته شــرکت ساخت و توســعه زیربناهای 
حمل و نقل در بین دســتگاه های اجرایی در شاخص 
اختصاصی جــذب منابع رتبــه اول را کســب کرد. 
علیرغــم این که مجمــوع اعتبار مصــوب طرحهای 
شرکت ساخت در پیوست شماره یک قانون بودجه 
معادل ۲۷00 میلیارد تومان بود، این شرکت توانسته 
اســت با احصای ظرفیت های پیش بینی شــده در 
قانون بودجه از قبیل اوراق مشــارکت و اسناد خزانه 
اسالمی و ...، معادل ۴۲00 میلیارد تومان منابع جذب 
کند و امسال هم تاکنون رقم قابل مالحظه ای عالوه بر 
اعتبار نقدی تخصیص داده شــده است. اتفاق خوبی 
که در حال جریان اســت این است که به استناد ماده 
۶ قانون رفع موانع تولید قرار اســت بدهی شــرکت 
به بانک ها به ســرفصل بدهی دولت منتقل شود که 
در صورت عملی شــدن، ۴۵00 میلیارد تومان بدهی 
شرکت ســاخت به دو بانک تجارت و سپه به دولت 
منتقل می شود که حسابرســی های آن انجام شده و 

امیدواریم تا یک ماه دیگر به اجرا برسد.
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طوالنی شدن پرداخت معوقات دولت به نظام سالمت 
باعــث نگرانی  شــده اســت و در ماه های اخیــر صدای 
اعتصاب پزشــکان و پرســتاران از نقاط مختلف کشــور 
به گوش می رســد؛ اعتراضاتی که شــاید ریشــه آن را در 
عملکرد اشــتباه و سخنان برخی مدیران وزارت بهداشت 

بتوان یافت.
در روزهای گذشــته خبری در فضای مجــازی و برخی 
خبرگزاری هــا مبنی بــر تهدید بــه اعتصاب پزشــکان 
بیمارستان فرشــچیان همدان در صورت عدم پرداخت 
کارانه های عقب افتاده منتشــر شد.در این نامه آمده بود 
که در صورت پرداخت نکردن کارانه پزشــکان دســت از 
کار خواهند کشید و دیگر بیماران را ویزیت نخواهند کرد.

پس از انتشــار این نامه و ایجاد موج انتقادی نســبت 
بــه این عمل، معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه 
در نامــه ای خطاب به مدیر برنامهریــزی، بودجه و پایش 
عملکرد دانشگاه، دستور پرداخت تسویه کارانه پزشکان 
مربوط به ســال ۹۴ و پرداخت یک ماه کارانه ســال ۹۵ را 

صادر کرد.
رشید حیدری مقدم در این نامه از دکتر فریبرز نیاستی، 
تحویل ســند قطعی کارانه پزشــکان مربوط به سال ۹۴ و 
ســند قطعی کارانه پزشــکان در فروردین ۹۵ و ۵0 درصد 

دوم کارانه پرسنل و پزشکان در خرداد و تیرماه امسال را از 
سوی کارشناســان بودجه و مسئوالن امور مالی واحدهای 
بیمارســتانی به مدیریت برنامه ریــزی، بودجه و پایش 
دانشــگاه به منظور تأیید توســط معاون درمان دانشگاه و 

دریافت تخصیص خواستار شد.
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، منبع تأمین 
اعتبار این پرداخت را به صورت علی الحســاب از درآمد 
اختصاصــی حواله ۲۴ و ۲۵ درمان دانســت و تأکید کرد: 
بیمارستان هایی که سند کارانه پرسنلی خرداد و یا تیرماه 
را پرداخت کردهاند یا به هر دلیلی اسناد آنها آماده نیست، 
به منظــور جلوگیری از وقفه در پرداخــت، ۵0 درصد دوم 
سند قطعی پرداخت نشــده دو ماه دیگر را برای پرداخت 

جایگزین به مدیریت بودجه دانشگاه ارائه کنند.
دکتر حیدری مقدم همچنین از پرداخت کارانه ســایر 
ماه ها بتدریج و پس از تنظیم اسناد و دریافت مطالبات از 

سازمانهای بیمهگر خبر داد.

آقای وزیر، به فکر ما هم باشید
اما برخی مراقبان ســالمت و بهداشت کاران نیز اعتراض 
داشتند، اعتراض به اینکه دیده نمی شوند و به مشکالتشان 
مثل مشــکالت تیــم درمانــی و پزشــکان اهمیت داده 

نمی شــود. وزیر بهداشــت در صفحه های مجازی خود از 
پرداخت نشــدن کارانــه تیم درمانی خود ابراز تاســف و 
ناراحتی کرد و این ناراحتی آنچنان مشهود بود که عاملین 
آن را بســیار نکوهش کرده بود. کارشاســان بهداشــتی 
و مراقبان ســالمت در متی به وزیر بهداشــت نوشــتند: 
»آقای دکتر هاشــمی اگر عدم پرداخت کارانه پزشکان و 
پرســتاران درمانی را با نگاهی جامع دید لطفا موارد زیر را 

هم نیم نگاهی بیندازد:
اگر پرســنل درمانی حقوق مناســب میگیرند و کارانه 
نگرفته اند ، غریب به اتفاق مراقبان سالمت و کارشناسان 
بهداشــت طرح تحول خالص دریافتــی تقریب میلیون 
تومان دارند.حال نه کارانه ای دارنــد و نه حقی!این ادعا را 
نه همکاران وزارتخانه قبول کردند و نه قبول خواهند کرد. 
اکثر نیروهای بهداشــت رسمی با ده سال به باال سابقه کار 
نه کارانه ای میگیرند و اگر میگیرند بقدری حقیر است که 
بیان آن شــبه طنز اســت. اکثرا نیروهای بهداشتی طرح 
تحول ســالمت حقوق اصلی خود را با چندین ماه اختالف 
دریافت میکنند. آقای دکتر هاشــمی؛زندگی بدون یک 

ریال دریافتی را تصور کنید بعد عدم دریافت کارانه را...

کارانه نباشد پزشکان از بیمارستان دولتی 
خارج می شوند

اما وزیر بهداشــت چند مــاه قبل درباره کارانه پزشــکان 
گفته بــود: »برخی آقایان این کارانه هــا را به عنوان فیش 
حقوقی مطــرح می کنند، واقعیت این اســت که وزارت 
بهداشــت بیش از اعتباراتی که از دولت می گیرد، درآمد 
اختصاصی از مســیر ارائه خدمات دارد و سالیانه هزاران 
میلیارد تومان از این مسیر درآمد کسب می کند، بنابراین 
بین حقوق هــای کالنی که برخی مدیران گرفته اند و کارانه 

پزشکان خیلی فرق می کند.«
وی ادامه داد: »کارانه نباشــد، هزینه های مردم ۵ برابر 

می شود و بیمارستان ها ورشکسته می شوند.« 
برخی مدیــران حقوق هــای کالنی دریافــت کرده اند 
اما حاال عــده ای می خواهند با مقایســه کارانــه و حقوق 
پزشکان، پزشکان را هم از این مســیر دوباره بدنام کنند. 
هاشمی افزود: »پزشــکان متخصصی که به این شیوه در 
بیمارســتانهای دولتی کار می کنند،تعدادشان کم نیست 
و اگر بخواهیم بگوییم این متخصصان از بیمارستان های 
دولتی بیرون بروند و برای خودشــان کار کنند، هزینه های 
مردم چهــار تا پنج برابر افزایش می یابــد و اگر این اتفاق 
بیفتد، پزشــکان متخصص از بیمارستانهای دولتی خارج 
می شوند و بیمارستان های دولتی ورشکسته می شوند.« 

گزارشی از آن روی سکه طرح تحول سالمت:

کارانه های پزشکان کار دست وزارت بهداشت داد

اقتصاد سالمت
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مناطق محروم خالی از پزشک متخصص می شود!
در واکنشــی دیگــر وزیر بهداشــت در دفــاع از کارانه 
میلیونی پزشکان در مناطق محروم این را نوعی حق برای 
آنها دانســت و تاکید کرد که برای ماندن پزشک در مناطق 
محروم مجبور هســتیم چنیــن حقوقی بــه او بدهیم تا 
ماندگاری داشته باشد. شاید همین صحبت ها نخستین 

جرقه را برای اعتصاب ها اخیر زده باشد.
وزیر بهداشــت درباره عوارض حــذف کارانه نیز عنوان 
کرده بــود: »دریافت کارانه موجب می شــود پزشــکان 
بیش از آنچه وظیفه قانونی آنهاســت بــه درمان بیماران 
بپردازند و از این طریق مشــکل کمبود پزشک بخصوص 
در مناطق محروم جبران شــود؛ اگر این کارانه حذف شود 
مردم مجبور می شــوند برای دریافت خدمات پزشکی به 
بخش خصوصی مراجعه کنند و چهار یا پنج برابر بیشــتر 
هزینــه کنند و مهمتر از آن اینکه مناطــق محروم و فقیر از 

پزشکان متخصص خالی شود.« 

کارانه های میلیونی از شیر مادر حالل تر است
در صحبتهــای دیگری نیز ســخنگوی وزارت بهداشــت 
کارانه میلیونی را علت ماندگاری پزشــکان متخصص در 
مناطق محروم عنوان می کند و این پرداختی ها را از شــیر 

مادر حالل تر می داند.
ایرج حریرچی سخنگوی وزیر بهداشت چند ماه پیش 
درباره کارانه های میلیونی پزشکان و اعتراض رسانه ها به 
آن گفته بود: این پزشک ما در یکی از محروم ترین مناطق 
فعالیت می کند، متخصص زنان اســت و در شبانه روز ۱۵ 
زایمان انجام داده اســت. اگر این فرد دریافتی باالی ۱00 
میلیون تومان داشــته باشد از شــیر مادر برایش حالل تر 
اســت، اگر چنین فردی نباشد وضعیت مادران و نوزادان 
ما چه می شــود؟ از این جّوی که ساخته شده چه کسی نفع 

می برد؟

تحمیل مخارج کمرشکن درمان دلیل بدهی 
بیمه ها به مراکز درمانی

اما به گفته کارشناســان پرداخت کارانه های میلیونی در 
طرح تحول سالمت باعث شکست این طرح و بدهکاری 

بیمه ها شده اســت. بسیاری از کارشناســان هماهنگ 
نبودن هزینه کــرد و منابع مالی را از نقــاط ضعف و طرح 

تحول سالمت می دانند.
در همیــن ارتبــاط علی نوبخــت رئیس کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس گفت: »متاسفانه مشکل فعلی 
در عدم پرداخت چندین ماهه کارانه پزشکان، پرستاران 
به علت عدم تناســب بین امکانات، بودجه کشور و تعهد 
مخارج کمر شــکن درمان از ســوی دســت اندرکاران، 
تحمیل تعهد بــه خزانه محدود و همچنیــن عدم رعایت 
قانون برنامه پنجم و عــدم همکاری بین برخی از مقامات 

ذی ربط است.« 
رییس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس ادامه 
داد: »حل مشــکل بدهی بیمه ها از طریــق صرفه جویی، 
توجــه به امکانات، رعایــت قانون و نظارت بــرآن،  تقدم 
امر پیشــگیری بر درمان و تفاهم و همدلی بین مقامات 
حوزه بهداشــتی و بیمه ای  امــکان پذیرخواهد بود،ضمن 
اینکه  تحمل  کادر پزشــکی ، درمانی  و دیگر ارایه کنندگان 
خدمات ، دارو و تجهیزات پزشــکی نیز بایــد مورد توجه 

قرار گیرد.«
مسعود پزشکیان یکی از منتقدان طرح تحول سالمت 
و پرداخت های نجومی به پزشکان است، وی طی سال ها 
اخیر بارها به دفعات درباره مشــکالت و نقاط ضعف این 
سیســتم هشــدار داده بود. به نوعی می تــوان گفت وی 
از ابتدا ایــن روزهای طرح تحول ســالمت را پیش بینی 

می کرد و امیدی برای به بار نشستن آن نداشت.
وی در این باره گفته بود:»ما از ابتدا نســبت به اظهارات 
آقای وزیر نقد داشتیم و االن هم معتقدیم که خالف قانون 

صورت می گیرد.« 
پزشــکیان در ادامه گفت: در دانشــگاه خود ما ۴8 نفر 
از اســاتید تمام وقــت را پاره وقت کردند کــه یکی از آنها 
در همان سیســتم ماهی ۹0 میلیون تومان درآمد داشت. 
یعنی پرداختی در سیســتم دولتی برایش کم بود و برای 

درآمد بیشتر به بخش خصوصی رفت.
وی با اشــاره به اینکه اکنون پزشکان متخصصی هستند 
که ماهی یــک میلیون تومــان هم درآمد ندارنــد، اظهار 
داشــت: میانگین درآمد اعضای هیأت علمی در خارج از 

کشور ۱0 هزار دالر است در حالیکه سرانه درآمد در آنجا ۴ 
هزار دالر است.

نماینــده مردم تبریز در مجلس شــورای اســالمی در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: مــا مصوب کردیم 
کــه به مناطــق محروم بودجــه اختصاص داده شــود اما 
تعرفه ها و هزینه ها افزایش یافت؛ ما قادر نیستیم با این 

ولخرجی ها نظام بهداشت و درمان کشور را اداره کنیم.
وی با تأکید بر اینکه با اختصاص ۴ دســتگاه پزشکی به 
مناطق محروم مشــکل حل نمی شــود، توقع نمایندگان 
از وزیر بهداشــت را اجرای قانون عنــوان کرد و افزود: هر 
کار خوبــی که خالف قانون باشــد غیرقابل قبول اســت؛ 
کجای دنیا یک پزشک در هیأت علمی صد میلیون حقوق 
می گیرد و پزشــک دیگر در هیأت علمی دیگر ۵ میلیون 

حقوق می گیرد؟
پزشــکیان از این رویه به عنوان بی عدالتی و بی انصافی 
نام بــرد و گفت: در بخش خصوصــی ببینید چند میلیون 

تومان می گیرند تا بیمار را عمل کنند؟
پزشــکیان با یادآوری اینکــه وزیر رفاه گفته اســت از 
بانک وام گرفته اســت تا پول بیمارســتان ها را پرداخت 
کند، خاطرنشــان کرد: ما اساســا در بخش بهداشــت و 
درمان ســود نداریم بلکه اثربخشــی کارایــی داریم و بر 
اســاس پول مان باید ســفره پهن کنیــم و رهبری هم در 
بند ۵ سیاســت های کلی گفتند خــارج از چهارچوب پول 

پرداخت نشود.
همزمان با انتشــار خبــر اعتصاب پزشــکان، رئیس 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس اظهار کرد: هرگونه 
اهمال در انجام وظیفه طبابت به هر دلیلی خالف سوگند 
پزشکی اســت و ما در کمیسیون نیز مطالبات پزشکان را 
دنبال خواهیم کرد. علی نوبخت طی تذکر شفاهی خود در 
جلسه علنی مجلس خاطر نشان کرد: د ر مجلس شنیدیم 
که تعدادی از پزشــکان برای طبابــت و ویزیت بیماران 
شــروطی را تعیین کردند البته موضوع مطالبه پزشــکان 
و داروخانــه داران مطــرح اســت و ما نیز در کمیســیون 
بهداشت وزرای مرتبط را برای پیگیری این موضوع دعوت 
کردیم و تفاهم نامه هایی آماده شده اما این موضوع نباید 
دســتاویزی برای رفع خدمت رسانی به بیماران شود.  وی 
افزود:  مبادا پزشــکان و پرســتاران و کادر پزشکی برای 
درمان بیماران شــروطی را تعیین کنند و از پزشــکان می 
خواهم هرگونه وظیفه ای که دارند به بهترین شــکل انجام 

دهند.
حال با توجه به اینکه در ماه هــای پایانی دولت یازدهم 
قرار داریم باید دید که وزارت بهداشــت موفق می شــود 
تا این طــرح را از بحران هــای فعلی خارج کنــد، یا اینکه 
طرح تحول ســالمت با بدهی های چند هــزار میلیاردی 
و مشــکالت فــراروان ارثیه دولــت بعدی می شــود. از 
طرفی وزارت بهداشــت آنچنان که پیگیری اضافه شــده 
حقوق و کارانه پزشــکان بوده، آیا به افــول اخالق را علت 
اعتصاب های اخیر نمی داند و نمی خواهد در زمینه تقویت 

اخالق نیز همانند باالبردن کارانه تالش کند؟
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معاون وزیر صنعت معدن و تجــارت گفت: مهمترین 
تاثیر برجام در حوزه معدن و صنایع معدنی، انتقال دانش 

و تکنولوژی است.
مسعود كرباسيان رييس هيات عامل سازمان توسعه 
و نوســازي معاون و صنايع معدني)ايميدرو(  در پاسخ به 
اين ســئوال كه برخي منتقدان مي گويند بــا وجود توافق 
برجام هنوز مشــكالت و مســايل تحريم ها باقي مانده 
است،اظهارداشــت:بايد قبول كنيم كه توافق برجام يك 
اتفاق بسيار بزرگ بود؛ اما ســئوال اين است كه اگر توافق 
برجام صورت نمي گرفت،االن وضع اقتصاد كشور چگونه 
بود؟ اين يك واقعيت اســت كه فراموش مي شــود. به 
خصوص در حوزه سياســي بعضا اتفاق ها سريع فراموش 
مي شــود.  وي اضافه كرد: اين مشكل تاريخي است و من 
معتقدم با وجــودي كه حافظه تاريخي خوبــي داريم، اما 
خيلي زود تصميم هاي بزرگ را فراموش مي كنيم و همه 

چيز كمرنگ مي شود.
كرباســيان با تاكيد بر اينكه قبــل از توافق برجام حتي 
دولت هم براي جابجايي پــول از طريق صرافي عمل مي 
كرد،خاطرنشان كرد: نمونه عيني جابجايي پول،فروش و 
دريافت پول نفت توســط بابك زنجاني است؛ آقاي بابك 
زنجاني عاملي بود كه نفت كشور را بفروشد و درمقابل پول 
نفت را برگرداند.درواقع اين كار، ابزاري براي جايگزيني 
سيستم بانكي شده بود.طبيعي اســت كه اين وسط هم 
مفسده اتفاق مي افتد كه بزرگترين آنها بابك زنجاني بود. 
البته در ايــن ميان دهها وصدها پرونده كوچكتر هم وجود 

دارد كه شايد گم شده باشد.
او با اشــاره بــه اينكــه در دوران تحريم ها بســياري از 
شركت هاي  بزرگ بين المللي رابطه شان را با ايران قطع 
كرده بودند، يادآورشــد: در حوزه معــدن و صنايع معدني 
شركت هايي مثل ريو تينتو و پي اچ پي اصال به ايميل هاي 
ما جواب نمي دادند؛ االن مديــران عامل آنها به ايران مي 
آيند و مذاكره مي كنند. هيات هــاي متعددي از اروپايي 
و آسيايي براي سرمايه گذاري مشــترك ، بررسي بازار و 
حتي  تامين مالي پروژه ها  به ايران آمدند و مذاكره كردند. 
كرباســيان اضافه كرد: صندوق هــاي ضمانت صادرات 
اروپايي و آسيايي كه زماني ما را در ليست سياه خود قرار 
داده بود،حاال شــرايط را براي ضمانت پروژه ها و سرمايه 
گذاري ها فراهــم مي كنند.صندوق هــاي ضمانتي مثل 
ســاچه، هرمس،كفاس، ســانچز و صندوق كره جنوبي 
و ژاپــن كه زماني حتي نمي توانســتيم يــك دالر نزد آنها 
ضمانت كنيم، بعد از سفر آقاي روحاني و مذاكرات بانك 

مركزي با آنها ارتباط خود را آغاز كرده اند.

همراهي ها بيشتر شود
معــاون وزير صنعت،معــدن و تجارت با تاكيــد بر اينكه 
مســايل بانكها هــم تا حدودي حل شــده اســت،عنوان 
كرد: هــم اكنون در حوزه معدن و صنايــع معدني بهترين 
مشاوران بين المللي را در حوزه شورآبه و درياچه نمك بكار 
گرفته ايم.اين موضوع در ساير بخش ها مثل حوزه عناصر 
نادر خاكي، تيناتيوم، سنگ آهن،طال و فوالد منجر به ورود 
تكنولوژي هاي جديد به صنايع معدني شــده اســت كه 

نهايتا انتقال تكنولوژي و فناوري را به دنبال دارد.
وي افــزود: بديهي اســت كه برخي ها انتظار داشــتند 
سرعت كار افزايش يابد، اما بايد در نظر داشت تبليغاتي 
فراتر از واقعيت در حوزه اقتصــاد اتفاق افتاد كه موجب 
شد انتظارات باال برود. كرباســيان در ادامه با ذكر خاطره 
اي از خريد هواپيما در دوران تحريم ها گفت: درســالهاي 
8۴ تا 88 كه مســئوليت صندوق بازنشســتگي نفت را 
برعهده داشتم، تصميم گرفتيم براي يكي از شركت هاي 
زير مجموعــه نفت،يعني شــركت هواپيمايي نفت، دو 
فروند هواپيمــا بخريم. اما به دليل تحريم هاي بين الملي 
نمي توانســتيم هواپيما بخريم،هيچ كس حاضر نبود به 
ما هواپيما بفروشد. يادم هست با شگردهايي  سرانجام 
توانستيم از طريق شركتي كه خارج از كشور داشتيم،اين 

دو هواپيما را كه يكي از آنها  F۱00  فوكر بود،بخريم.
وي افزود: اين مشكل براي شركت هواپيمايي ماهان 
هم وجود داشــت و آنها خريدهاي خود را به سختي انجام 

مي دادند. رييس هيات عامل ســازمان توسعه و نوسازي 
معاون و صنايــع معدني با تاكيــد بر اينكــه مديراني كه 
۳0 ســال تجربه دارنــد، حتما اصول اقتصــاد مقاومتي و 
اقتصاد كشــور را در مذاكرات بين المللي مد نظر قرار مي 
دهند،تصريح كرد: خوشــبختانه با سيستم هاي نظارتي 
مثل مركز پژوهشها و ســازمان بازرسي و نهادهايي نظير 
آنها،حتمــا اين نگراني ها بي مورد اســت. او گفت:توافق 
برجام سبب شــده كه امروز با موسسات پژوهشي دنيا و 
شــركت هاي معتبر بين المللي براي گرفتن تجهيزات نو 
و تكنولوژي هاي روز دنيا ارتبــاط برقرار كنيم؛ مثال معدن 
طالي زرشــوران يكي از پروژه هايي بوده در دوران تحريم 
ها تقريبا متوقف شــده بود، هم اكنون تمام تالش تيم ما 
اين اســت كه توليد به رقم واقعي برسد. كرباسيان با بيان 
اينكه  در حال حاضر يكي از شــركت هــاي بين المللي به 
عنوان مشــاور به كار گرفته شده است،عنوان داشت: اين 
شركت هاي مشاوره قبال حتي حاضر نبودند با ما صحبت 
كنند؛ متاســفم كه اين حــرف را مي زنم، اما در دو ســال 
اول مســئوليتم در ايميدرو وقتي مي خواستيم با شركت 
هاي مشــاوره اي مذاكره كنيم،مي گفتند بياييد تركيه يا 
دوبي صحبــت كنيد.اما االن مديــران آنها وقت مالقات 
مي گيرند كه با ما صحبت كننــد. اينها نكات مثبت توافق 
برجام است كه ديده نمي شود. او تاكيد كرد: اينكه مردم 
ثمــرات اين توافق را لمــس نمي كنند، به نظر مي رســد 

غرب بايد سرعت و همراهي اش را بيشتر كند.

اگر تحریم ها ادامه داشت، وضع اقتصاد کشور چگونه بود؟

هيچ كس حارض نبود به ما هواپيام بفروشد

 گزارش اقتصادی
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گزارش خبری

 اما و اگرهای

خرید هواپیامی سوخو ۱۰۰ از سوی ایرالین های ایرانی

پس ازگذشت یک ماه ازانتشــارنامه شرکت سوخو به 
انجمن شــرکت های هواپیمایی مبنی برحل مشکل فنی 
این هواپیما،خبرهایی مبنی بر ادامه مذاکرات ایرالین های 

خصوصی برای اجاره این هواپیما به گوش می رسد.
با برگزاری نمایش هوایی ســوخو ۱00 در پاییز امســال، 
شرایط برای آغاز رایزنی ایرالین های ایرانی با این شرکت 
فراهم شــد و در همان زمان خبرهایی درباره اظهار تمایل 
برخی شــرکت های هواپیمایی خصوصی بــرای خرید یا 
اجاره سوخو ۱00 منتشر شد اما پس از مدتی، به علت وجود 
نقص فنی در ســوخو ۱00 یا مسائل مرتبط با ایمنی، سازمان 
هواپیمایی روسیه این هواپیما را زمینگیر کرد تا بررسی ها 

درباره مشکل این هواپیما ادامه یابد.
پس از گذشــت حدود یکماه، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی از ارســال نامه شرکت ســوخو به این انجمن و 
تایید صالحیت پــرواز این هواپیما خبــر داد موضوعی که 
باعث شــد خرید یا اجاره ســوخو ۱00 دوباره بر سر زبان ها 
بیفتد و هم اکنون هم زمزمه هایی مبنی بر ادامه مذاکرات 
ایرالین های ایرانی با شــرکت ســوخو به صورت ایمیلی 
شنیده می شود و همین موضوع احتمال ورود این هواپیما 

به ناوگان هوایی کشور را افزایش می دهد.
اما در این میان ســواالت مختلفی مطرح می شــود که 
ورود این هواپیما را بــا اما و اگرهایی مواجه می کند، یکی از 
این ابهامات این اســت که باتوجه به ذهنیت منفی مردم 
ایران نسبت به هواپیماهای روســی و زمینگیر شدن این 
هواپیما بــه دلیل نقص فنی چرا باید این هواپیما ازســوی 

ایرالین های ایرانی اجاره یا خریداری شود؟
البته برخی کارشناســان معتقدند کــه ارزانتر بودن ۳0 
درصدی این هواپیما نســبت به هواپیماهایی از این رده، 
یکی از دالیل عالقه منــدی ایرالین های ایرانی به خرید این 
هواپیماست یا اینکه میانگین مصرف سوخت مطلق این 
هواپیما در هر مایل، نســبت به هواپیماهای مشابه حدود 
۱۴ درصد کمتر است، اما باید در نظر گرفت با توجه به تعداد 
صندلی، میانگین مصرف ســوخت آن به ازای هر »مایل 
بر صندلی« از هواپیماهای مشــابه اندکی بیشتر می شود 
و بســیاری دالیل دیگر. برهمین اســاس خبرگزاری مهر 
در گفتگــو با آرمان بیات، کارشــناس ارشــد حوزه هوایی 
به تشــریح مســاله خرید هواپیمای ســوخو ۱00 از سوی 
شــرکت های ایرانی پرداخته و اما و اگرهای اجاره یا خرید 

این هواپیما را پاسخ گفته است.
بیــات در واکنش بــه رایزنی شــرکت های هواپیمایی 
ایرانی برای خرید ســوخو ۱00 به مهر می گوید: در ابتدا باید 
به این سوال پاسخ داده شــود که آیا تنها سوخو برای خرید 

هواپیمــا وجــود دارد؟ برای پاســخ به این ســوال در گام 
نخست باید هواپیماها را دسته بندی کنیم: هواپیماهایی 
با ظرفیت پرواز در مسیرهای کوتاه، میان برد، برد متوسط 
به بلند، بلند، فــوق بلنــد. وی ادامه می دهــد: در ایران به 
علت نزدیکی شــهرها به یکدیگر، عدم توانایی متقاضیان 
برای خرید بلیــت و همچنین بهره مندی حــدود ۲.۵ تا ۳ 
درصدافراد جامعه از حمل و نقــل هوایی باید برنامه ریزی 
مناســبی برای خرید هواپیما داشته باشــیم. به گفته این 
کارشــناس حوزه هوایی، متوســط زمان پرواز در کشــور 
بین 8۷ تا ۹0 دقیقه اســت و از سوی دیگر ۶0 تا ۷0 فرودگاه 
خدمات مســافری ارائه می دهند که حدود ۵0 فرودگاه آن 
در اختیار شــرکت فرودگاه هاست و مابقی تحت نظارت 
ســایر نهادهاســت و از این میان تنها ۳ یا ۴ فرودگاه زیان 
ده نیســتند که این موضــوع حاکی از آن اســت که ناوگان 
هوایی کشور متناسب با شــبکه پروازی نیست. وی اظهار 
می کند: ناوگان هوایی کشــور نیازمند هواپیماهایی با برد 
کوتاه اســت که ظرفیت جابه جایی مسافر در آن کم باشد 
تا بتوان تعداد پروازهای انجام شــده را از این طریق توجیه 
کرد. خریــد هواپیماهایی با ظرفیت ۱۵0 تــا ۱80 صندلی 
)قالب هواپیماهای فرودگاه های ایران این گونه اســت( 
در ایران توجیه اقتصادی ندارند زیرا ضریب اشغال صندلی 
آنها پایین اســت و این نوع هواپیماها مشتری کمی دارند 
برای همین باید به ســراغ خریــد هواپیماهای با ظرفیت 
کمتر از ۱00 صندلی برویم.بیات می گوید: براساس ادعای 
شرکت سوخو، یکی از امتیازات این هواپیما قیمت ارزانتر 
آن اســت به ادعای مسئوالن این شرکت ســوخو ۱00،   ۳0 
درصد ارزانتر از هواپیماهای مشــابه به فروش می رسد که 

ناگفته نماند که قیمت واقعی هواپیما در کاتالوگ کمپانی 
مشــخص نمی شــود بلکه تقاضای بازار قیمت را تعیین 
می کند زیرا شرکت ســازنده هواپیما برای ثبت سفارش 
ناچار به همراهی با خواســت بازار است. در هواپیماهایی 
با برد متوســط یا هواپیماهای با برد بلند، خریدار تخفیفی 
حــدود ۴0 تا ۵0 درصد دریافت می کند بــه عنوان نمونه اگر 
درکاتالوگ قیمــت هواپیما ۱00 میلیون دالر باشــد با چانه 
زنی، مبلغ پرداخت شــده حدود ۵0 میلیون دالر می شــود 
و هرچقدر تعداد هواپیماها بیشــتر باشــد قیمت ها هم 
کاهش می یابد.  بیــات علت تخفیف ۴0 تــا ۵0 درصدی 
هواپیمار را هزینه بر بودن ســاخت آن می داند و می گوید: 
تولید هواپیما بسیار هزینه بر است و شرکت سازنده برای 
خرید باید با خواســت بازار همراهی کنند تــا بتواند تعداد 
بیشــتری را به فروش برســانند تا هزینه طراحی ابتدایی 
هواپیما تامین شــود.تخفیف در مورد هواپیماهایی با برد 
کوتاه که تقاضای بیشــتری دارند و بیشترین بخش ناوگان 
هوایی کشورها را تشــکیل می دهند حدود ۲۵ تا ۳0 درصد 
است به عنوان نمونه کمپانی بمباردیر یکی از هواپیماهای 
خود را که از نوع ســی آر جی است و  ۳۵ میلیون دالر ارزش 
دارد،  ۲۵ میلیون دالر به ایرالین ها می فروشــد، به عبارتی 
هیچ کشــوری با قیمت کاتالوگ، هواپیما را نمی فروشد بر 
همین اساس استدالل ســوخو برای تخفیف ۳0 درصدی 
در فروش هواپیما با توجه به تقاضــای کم برای خرید این 
هواپیما پذیرفته نیســت. وی اظهار می کنــد: تقاضا برای 
خرید سوخو ۱00 باال نیست و ادعای سوخو ۱00 مبنی بر ارزانتر 
بودن هواپیما هم درســت نیســت زیرا قیمت در مذاکره 

مشخص می شود نه در وبسایت.
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بازار ارز

براى بررســى اينكه بازار ارز در ســال ٩٦ چه مسيرى 
را طى خواهد كرد الزم اســت از زوايــاى مختلف به آن 
نــگاه كنيم . در ابتدا بگويم كه بر اســاس بررســى هاى 
انجام شــده در يك ماه گذشــته برآورد من از نرخ ارز در 
ســال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان اســت و با توجه به شرايط 
خاصى كه بر خواهم شــمرد اين مبلغ ممكن اســت تنها 

يك كف باشد.

۱- ورودى  و خروجى ارز بر اســاس برآوردهاى انجام 
شــده در موسســه مطالعات اقتصادى بامداد به سمت 
ايجاد تراز تجارى مثبت اســت و اين خود گواه استقرار 
شــرايط براى تثبيت نرخ ارز براى ســال ٩٦ است . اين 
برآورها نشان مي دهد كه كشــور ميتواند در سال آينده 
بين هشتاد تا هشتاد و پنج ميليارد دالر صادرات داشته 
باشد ، در حاليكه در همين مدت ميزان واردات در سال 

آينده حدود ٦٠ تا ٦٥ ميليارد دالر برآورد شده است .

۲- محاســبه نرخ ارز در ســال آينده بــر مبناى ارقام 
پيش بينى شــده اقتصــادى در ســال ٩٦ كفايت نمي 
كند. در اين ســال چه در اقتصاد جهانــى و چه در اقتصاد 
ايران ما شاهد نوســان بااليى در بازارها خواهيم بود. در 
همين مدت يكماهه ســال ٢٠١٧ ، بازارهاى مالى نشان 
مي دهند كه قصد آرامش در اين ســال را ندارند. همين 
نوسانها آرامش  در بازار ارز در سال ٩٦ را خواهد گرفت .

۳- دو اتفاق در ســال ٩٥ افتاده است كه از نظر روانى 
روى نرخ ارز در ســال ٩٦ اثر خواهد گذاشــت. اول نگاه 
افكار عمومى بــه ثبات بازار پول و به خصوص ثبات نظام 
بانكى كشور تا حدودى منفى شده است و همين مساله 
تمايل مردم را به خارج كردن پول خود از حساب سپرده 
هاى غيرديدارى بيشــتر كرده است . اين تمايل همراه 
شــده اســت با افزايش يكباره نــرخ ارز و تجربه ٤٢٠٠ 
تومان در نرخ ارز در ماه گذشــته . اين دو واقعه گرايش 
بــازار market sentiment را به ســمت خريد ارز در 
شرايط نوســان باال را تاييد ميكند و چون زمينه هاى اين 
دو گرايش وجود دارد و نوســان بازار در ســال ٩٦ پيش 
بينى مى شود باال باشد ، از تركيب اين وقايع بهاى دالر به 

سختى زير ٤٥٠٠ تومان قرار خواهد گرفت.

۴-  با توجه به اينكه بيشتر برآوردها نشان دهنده تراز 
تجارى مثبت در سال ٩٦ اســت )و عمدتا اين برآوردها 
بر اســاس آمار منتشر شده توســط بانك مركزى ايران 
انجام شــده است(، بايد توجه داشــته باشيم كه بخش 
مهمى از نقل و انتقاالت ارزى در حسابهاى بانك مركزى 
منعكس نمى شــود و رقــم اين اقالم كم هم نيســت . 
) واردات از بازارچــه هــاى مرزى ، خروج پول توســط 
مسافران ، واردات مسافران از خارج كشور ، قاچاق كاال 
به داخل كشــور ، به عنوان چند نمونه ... ( اگر برآورهاى 
ارقام فــوق را به ارقام بانك مركــزى اضافه كنيم تصوير 

كسرى يا مازاد تجارى تغيير خواهد كرد.

۵- درست اســت كه عرضه ارز در سال ٩٦ قابل توجه 
خواهد بود و درست اســت كه احتماال حجم درآمدهاى 
نفتى در ســال آينده بيشــتر از ســال جارى است ، ولى 
توجه داشــته باشــيم كه ارز حاصله از صادرات نفت به 
راحتى در اختيــار بانك مركزى نيســت و لذا عرضه ارز 
در سال ٩٦ مشــروط خواهد بود و گاه و بيگاه تحت تاثير 
سياســتهاى غيرقابل پيــش بينى امريكا قــرار خواهد 
گرفت . اين عدم دسترسى يا تنگناى دسترسى ، عرضه 
ارز واقعــى را ، مخصوصا به يكبــاره ، كاهش مي دهد و 
شــرايط را براى افزايش نرخ  ارز فراهم مــي كند. اين 
شرايط ممكن اســت زياد اتفاق بيفتد و بنابراين كنترل 

بانك مركزى را محدودتر خواهد كرد.

۶- ســال آينده ما همراه خواهيم بود با سياســت تك 
نرخى كردن ارز. بانك مركزى قــول آن را به مردم داده 
اســت و به نظر ميرســد كه اين قول به بعد از انتخابات 
موكــول شــود. اينكه نرخ ارز شــناور خواهد شــد يا نه ، 
فكر مي كنم خيلى روشــن باشــد. نه دولت ، نه مجلس 
و نــه بانك مركزى ريســك واگــذارى ارز بــه نيرو هاى 
عرضــه و تقاضا را نخواهند پذيرفــت  و بنابراين نرخ ارز 
همانند ســى و هفت سال پيش ســركوب خواهد شد. 
اين شــرايط هميشــه يك جهش ارزى را متعاقب خود 
دارد و افزايش دالر تا نــرخ ٤٢٠٠ تومان را هم ميتوان به 
اين مســاله نســبت داد. با توجه به اينكه تفكر مقامات 
سياســى و پولى و ارزى به ســمت شــناورى واقعى ارز 
نيست ، ســركوب ارزى و متعاقب آن جهش قيمت ارز 

در سال ٩٦ بسيار محتمل خواهد شد.

۷- سيســتم بانكى كشــور دچار مشــكالت اساسى 

اســت و روز به روز ابعاد مختلف اين بحران روشــن تر 
و شفاف تر مى شــود. نوســانات تحريك كننده دالر در 
ســال ٩٦ ميتواند پس انداز كنندگان را به سمت بازار ارز 
هدايت كند. در اين شــرايط سوداگرى فرمان نرخ ارز را 
در بازار خواهد داشت و نتيجه آن هم افزايشهاى يكباره 

نرخ ارز خواهد بود.

8- دولت ، بســيارى از مديران دولتــى و حتى بانك 
مركزى هدف خود را تثبيت نرخ ارز گذاشــته اســت . 
طبيعت ارز اينگونه است كه نوســان كند. با تثبيت نرخ 
ارز ما به طور روشــن و شــفاف داريم به بــازار ميگوييم 
كه اين بانك مركزى اســت كه دارد نــرخ دالر را تثبيت 
مي كند ) بخوانيــد تعيين مي كند( و نه بــازار . بنابراين 
آن روى سكه تثبيت ، مداخله اســت و مداخله با تنظيم 
بازار تفاوت بسيار دارد. مســاله تثبيت نرخ ارز هم ، كه 
حركت برخالف طبيعت بازار ارز است ، نشان مي دهد 
كه جامعه ما آمادگى واگــذارى نرخ ارز به نيروهاى بازار 
را ندارد. طبيعى است كه ندارد ، ولى كاش بانك مركزى 

اين مساله را شفاف بيان كند.

۹- برآوردهاى انجام شــده در موسســه بامداد نشان 
ميدهد كه نرخ تورم در سال ٩٦ به ١٢ تا ١٤ درصد ميرسد 
. اگر اين برآوردها درســت باشــد آنوقت براى اجراى 
حداقل الزام يكسان سازى نرخ ارز ، بايد اجازه دهيم ارز 
نيز به همين فاصله ) پس از كسر تورم كشورهاى طرف 
معامله با ايران ( افزايــش يابد. اگر اين اصل بديهى علم 
اقتصــاد را بخواهيم رعايــت كنيم ، ناچــارا بايد اجازه 
دهيم نرخ دالر حداقل در سطح ٤٥٠٠ دالر قرار گيرد. حاال 
اگر موارد گفته شده در باال را به اين نرخ اضافه كنيد، نرخ 

ارز باالتر از ٤٥٠٠ تومان قرار مى گيرد.

 ۱0 - پديده ترامپ پديــده اى جديد در امريكا و جهان 
است و بنابراين تا براى سياستها و برخوردهاى او تحليل 
نداشته باشــيم ، برآورد نرخ ارز با مشكل مواجه خواهد 
بود. چيزى كه كمتر ميتوان به آن ترديد كرد اين اســت 
كه ترامپ تقابل با ايــران را راحت تر ميتواند انجام دهد 
تــا تقابل با نيروهاى داخلى در كشــور خــود. به نظر مي 
رسد او ناآرامى ها و خشونت طلبى اش را بيشتر با ايران 
تجربه كنــد و نتيجه آن براى درآمدهاى ارزى كشــور و 
قيمت ارز زياد خوشــايند نيســت . اين چالش سياسى 
با ايران شــرايط را بــراى جهش هاى كوچــك يا بزرگ 

فراهم مي كند.

 برآورد و چرایى

قیمت ارز در سال ٩٦

مرتضی ایمانی راد
رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
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بیمه و بانک

معاون نظارتی بانک مرکزی ترشیح کرد

انــگاره های نادرســت درباره تامیــن مالی تولید

معــاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سیاســت گذاری 
پولی تالش داشــته با اصــالح رابطه بانــک و بنگاه، یک 

جریان مستمر نقدینگی برای بخش تولید ایجاد کند.
در هفته هــای گذشــته برخــی گروه هــای صنفی با 
بزرگ نمایــی برخی مســائل، تالش کرده انــد افزایش 
حمایت بانکها و پرداخت تســهیالت بیشتر به بنگاه های 
تولیدی را تنها راه درمــان چالش های بخش تولید عنوان 
کنند. این  دیدگاه از ســوی برخی افــراد که خود را نماینده 
بخش تولید دانســته و خواهان افزایش دسترســی این 

بخش به تسهیالت ارزان قیمت هستند بیان می شود.
در این خصوص گرچه سیاســت گذار پولی تالش کرده 
در دوره اخیــر هزینه تامین مالی را هم  راســتا با کاهش 
نرخ تورم برای واحدهای تولیدی کاهش دهد اما رویکرد 
اشاره شــده، برخی از ابعاد رابطه بین تامین کننده مالی و 
بنگاه هــای اقتصادی را نادیده می گیرد. فرشــاد حیدری 
معاون نظارتــی بانک مرکزی در این رابطــه به دو دیدگاه 
نادرست از نظام بانکی اشــاره کرد. از نگاه معاون نظارتی 
بانک مرکزی، دیدگاه نخســت در حمایت از کاهش هر 
چه بیشتر نرخ سود تسهیالت است. بدین معنا که هزینه 
تســهیالت بانک ها را عامل مهمی در هزینه تولید بنگاه ها 
عنوان می کند و خواهان پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 

به بنگاه های تولیدی است.
حیــدری دیــدگاه دوم را مربوط به نقش پــول در نظام 
تولید دانســت و افزود: برخــی گروه ها تصــور می کنند 
که در زمان رکــود اقتصادی که نیاز به رونق بیشــتر تولید 
اســت، اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید باشد. وی 
با اشــاره به واقعیت های آماری گفت: تجارب گذشــته 
نشــان داده صرفا با افزایش تســهیالت بانکی نمی توان 
مشکالت  تولید را حل کرد و باید بخش تولید برای تطبیق 
خود با تحوالت، برنامه و هدف داشــته و بهره وری خود را 

افزایش دهد.
معــاون نظارتی درخصوص ایــن ادعا کــه بانک ها در 
دامنه دار شــدن رکود بیشــترین اثر را داشته اند گفت؛ به 
گواه  آمار، بانک مرکزی در حوزه سیاســت های اعتباری، 
نگاه ویژه ای به تامین مالی بنگاه های فعال در بخش های 
تولیــدی خصوصا صنعت و معدن و کشــاورزی داشــته 

است.
حیدری از ۱.۴ برابر شدن کل تسهیالت پرداختی شبکه 
بانکی بــه بخش های مختلــف اقتصادی طــی ده  ماهه 
نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد و افــزود: بر اثــر اقدامات بانک مرکزی، ســهم 
سرمایه  در گردش از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی 

طی سه ســال گذشته در یک روند رو به رشد مستمر از ۵۳ 
درصد به ۶۳ درصد کل تسهیالت پرداختی رسیده است. 
این نســبت در ده ماهه نخســت ســال جاری در بخش 

صنعت و معدن بالغ بر 8۱ درصد بوده است.
این مقام مســئول در بانک مرکــزی برخی مطالبات از 
شبکه بانکی را یکطرفه دانست و گفت: مدیران و کارکنان 
شــبکه بانکی، امین و وکیل ســپرده های مردم هستند و 
بایســتی این منابع را به کارآمدترین واحدهای اقتصادی 
پرداخت کنند تا موجب افزایش تولید، ایجاد اشــتغال و 

خلق ثروت برای تمام ذینفعان شود.
حیدری با اشاره به برخی قیاس ها گفت: اگر قرار باشد 
تمامی گروه ها در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند خوب 
اســت عملکرد و بهره وری بخشی که دو برابر سهم خود از 
تولید ناخالص داخلی، تســهیالت بانکــی دریافت کرده 

است بررسی شود.
معــاون نظارتی بانکــی مرکزی با تاکید بــر اینکه برای 
حل مشــکالت اقتصاد ایران باید به ریشه مشکالت توجه 
شود گفت: معلول ســتیزی و یک سونگری سال هاست 
که در اقتصاد کشور ســابقه دارد و منافع ملی از این مسیر 
تامین نمی شــود. او مقصر یابی و متهم ســازی نادرست 
سایر بخش ها را خدمت به رانت جویی دانست و افزود: 
سیاست گذار پولی تالش داشته با اصالح رابطه بانک ها و 
بنگاه ها، یک جریان مســتمر نقدینگی برای بخش تولید 
ایجاد کند از همین رو اولویت پرداخت  تســهیالت در دو 
سال گذشته، تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
بوده است. وی در خصوص مســائل مربوط به قراردادها 
نیز که از ســوی بخشی از فعاالن اقتصادی مطرح می شود 
گفت: قراردادهای پرداخت تســهیالت در کمیســیون 
فرعی شورای پول و اعتبار و سپس در جلسه اصلی شورای 
پول و اعتبار بررســی و پس از تصویب بــه بانک ها برای 
اجرا ابالغ می شود. در کمیســیون فرعی و در شورای پول 
و اعتبار، نماینده اتــاق بازرگانی و نماینــده اتاق تعاون به 
نمایندگی بخــش های خصوصی و تعاونــی حضور دارند 
و منافع ایــن دو بخــش در تنظیم قراردادهــا لحاظ می 
شــود. در حالی که بانک ها و سپرده گذاران، نماینده ای در 

شورای پول و اعتبار ندارند.
حیدری افزود؛ براساس بخشــنامه ابالغی، تمام بانکها 
و موسســات اعتباری موظفند یک نسخه از قراردادهای 
منعقده را به مشتریان  تحویل دهند. همچنین در قرارداد 
های منعقده بین مشتریان و بانکها، بایستی مواردی مانند 
مشــخصات طرفین، موضوع قرارداد، مبلغ تســهیالت، 
مدت بازپرداخت، حداقل نرخ ســود مورد انتظار و یا بهای 

فروش کاال درج شود.
معــاون نظارتی بانک مرکــزی با تاکید بــر اینکه بانک 
مرکزی، موافق بــاال بودن هزینه تامیــن مالی بنگاه های 
تولیدی نیســت ولی کاهش دســتوری نرخ سود سپرده 
ها و تســهیالت بانکی نیز به صالح اقتصاد ملی نیســت، 
گفت: باید بــا ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای پول و ایجاد 
ابزارهای تسهیل معامالت و ابزارهای متنوع مالی، هزینه 

تامین مالی واحدهای تولیدی را کاهش داد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی براســاس وظایف خود در 
حوزه  های سیاســت گذاری پولی، ارزی و اعتباری نقشی 
اساســی در مدیریت کالن اقتصاد کشــور بر عهده دارد. 
سیاســت های بانک مرکزی در پی ایجــاد تعادل و ثبات 
در اقتصاد و حفظ ســالمت و ثبات مالی بانک ها و رعایت 

منافع تمام ذینفعان است.
حیدری با تاکید بر اینکه در تنظیم رابطه تولیدکنندگان و 
بانکها سیاســت بانک مرکزی با نگاه به برنامه چشم انداز 
اقتصادی کشور، رعایت سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبــری و واقعیت های موجود تنظیم می شــود، افزود: 
بانک مرکزی در عین تمایل به کاهش نرخ سود تسهیالت 
برای حمایت از تولید باید حفظ حقوق ســپرده گذاران را 

هم برای حفظ تعادل سایر بازارها در نظر داشته باشد.
وی یکی از دالیل چســبندگی نرخ سود در ماه های اخیر 
را ناشــی از عرضه اوراق با ســود باال در بورس دانست که 
موجب شد سیاست های شــورای پول و اعتبار با اختالل 
مواجه شود. او با تاکید بر اینکه کسری بودجه و عدم تعادل 
درآمدها و هزینه های دولت با همگرایی بیشتر مجلس 
شــورای اسالمی و دولت حل شــود گفت: تبعات کسری 
بودجه و نحوه تامین آن به شــکل اخیر در بازار سرمایه، بر 
بازار پول اثر منفی گذاشــته و موجب افزایش نرخ ســود 

شده است.
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به روایت آمار

آن طــور که صادرکننده های بخــش خصوصی برق می 
گویند، صادرات برق مشــکالت بزرگــی دارد، بخش 
خصوصی گله می کند که دولت توجهی به خواسته های 
تولیدکننده ها ندارد. از ســویی دولت هم اعالم می کند 
که توان بخش خصوصی پایین اســت و تحرکی هم از 

سوی آنها نمی بیند.تحلیل شما چیست؟
صالحی: درست است که در دو دولت قبل، بسیاری 
از بخش های کشور آسیب دید؛ اما این توقع از دولت 
یازدهم بود که برای توســعه صادرات توجه جدی به 
بخش خصوصی داشته باشــد.اما عملکرد ها نشان 
می دهد که در این حوزه موفقیت ایجاددنشده است.
البته امیدواریم در ماههــای پایانی، دولت اقداماتی 
در این زمینه انجــام دهد. هرچند کــه نتیجه به این 
اقدامات به سرعت عملیاتی نمی شود، اما به هر حال 

یک حرکت است.
در واقــع اگر دولــت در ماه هــای پایانــی فعالیت 
خود،حرکتــی کند که حــاوی پیام باشد،بســیار می 
تواند مفید باشــد. مثل ایجاد معاونــت صادراتی در 
حوزه معاون اول یــا پرداختن به بعضی پدیده ها مثل 
صادرات برق یا تجــارت برق مــی تواند،این پیام را 
بــه بخش خصوصی برای حرکــت منتقل می کند که 
دولت از بخش خصوصی حمایت می کند. همانطور 
که می دانید، به لحاظ تــوان تولید نیروگاهی بیش از 
۷۲ هزار مگاوات نیروگاه نصب شده در کشور داریم، 
بیش از ۵0 هزار مــگاوات نیز در حــال نصب داریم 
که این ظرفیــت در هیچ کدام از کشــورهای منطقه 

نیست.
از نظر جغرافیایی در شمال و جنوب کشور یک تفاوت 
فصلی وجــود دارد که مزیت محســوب می شــود. 
جنوب ایران نسبت به شمال ایران و همینطور تفاوت 
افق از شــرق به غرب همگی مزیت های بســیاری 
بــرای تولید برق ایجاد کرده اســت. بــه طور طبیعی 
اگر شرایط فراهم شــود، می تواند برای ایران مزیت 

باشــد. سالهاست می شــنوید که خط لوله انتقال گاز 
ایران به پاکســتان و هند به نتیجه نرسیده است. این 
تصور وجود دارد که خط لوله یا خط انتقال گاز را تا مرز 
می کشــیم و از آن طرف، هم آنها متقابال این خط را تا 

مرز ایران می کشند که در یک نقطه بهم متصل شود.
این موضوع شــاید به آســانی قابل تصــور برای اجرا 
باشد، اما فقط مساله زیرساخت نیست و دیپلماسی 
هــم اهمیت ویــژه دارد. یعنی عالوه بر دیپلماســی 
عمومی نیاز به دیپلماســی اقتصــادی داریم. همین 
نبود دیپلماســی اقتصادی فعال سبب شده تا خط ۳ 
انتقال برق به ارمنســتان که تا سال گذشته فعال بود، 
به دلیل یک سوتفاهم اجرایی نشــود. اینها از جنس 
همان بحث هایی اســت که مورد توجه قرار نگرفته 
است. شاخصی اســت که می توان با آن ارزیابی کرد 
، چرا ما هنوز با توســعه یافتگی فاصلــه داریم و هنوز 
منافع ملی خود را به خوبی نمی شناسیم؟ صرف نظر 
از اینکه هر جناح یا گرایشــی سرکار بیاید، ما فرصت 
هایی داریم که در حال از دســت دادن آن هســتیم. 
ناگهــان بازار خوب ایران در پاکســتان بــا وجود یک 
رابطه خوب و در حال توسعه جدی در حوزه انرژی، به 

دست رقیب چینی می افتد.
این رقیــب اتفاقا در نقطه ای نزدیــک به ایران یعنی 
بندر گوادر در حال فعالیت است. اینها مفاهیم و پیام 

هایی دارد. خط انتقال گاز و برق که از شــرق پاکستان 
و شــرق چین حرکت می کندتا به این کشــور برسد، 
همگی حاوی پیام های جدی برای ماســت که تاکید 

می کند در حال از دست دادن بازار هستیم.
شــمس اردکانی: شــما اگر داســتان الحاق گوادر به 
هند انگلیس در قرن ۱۹ بررســی کنیــد، می بینید که 
انگلیســی ها برای اینکه شرق ایران را تضعیف کنند، 
قرارداد آرمیتاژ اسمیت و قرارداد خط مرزی را بستند 
. این خط مرزی را به همین خط مرزی امروز رساندند. 
در حالی که خط مــرزی در منطقه پنجاب بود.همین 
منطقه گوادر و چابهار بهترین نقطه برای فعالیت های 
اقتصادی اســت. آن موقع این کار را با ما کردند، االن 
هم دســتی در کار اســت. برای اینکه ما هاب انرژی 
)مركز چرخه مبــادالت منطقه اى انــرژى( منطقه 
نباشیم. کاری کرده اند که این اتفاق نیفتد.نتیجه این 
»اجازه ندادن« این نیســت که آنجــا بیابان برهوت 
بماند، چینی ها می آیند و جای ما را می گیرند. ما می 
توانستیم هاب انرژی منطقه شویم  بايد این منطقه را 
در اختیار می گرفتیم. لذا می گویم، مهندس مکانیک 
بــرای مدیریت این کار مناســب نیســت؛ ما مدیر 

استراتژیک می خواهیم.
آقای دکتر شمس اردکانی شــما که رییس کمیسیون 
انرژی اتاق بازرگانی هســتید، آیا در این رابطه با دولت 

برای بازکردن این گره ها مذاکره کرده اید؟
شــمس اردکانی: نماینــده هاى بخــش خصوصی 
درهمه جلســات در ســطح ملی، از جمله شــورای 
اقتصاد حضور دارند. ما مســایل مــان را اعالم کرده 
ایم. توســعه بخش خصوصی نیاز به یــک اراده ملی 
دارد که دولت بــه عنوان حاکمیــت، حمایت ازاین 
بخش را بپذیرد. نه اینکه فقط آمار اعالم کند و از عمل 
خبری نباشــد. از زمانی که  نفت کشور، به سمت ملی 
شــدن رفت، در واقع همان موقع کاله برســر بخش 

خصوصی رفت.

 به نام سعادت ملت

نفت را به بابک  زنجانی دادند
حداقــل در ســه برنامــه توســعه اي چهارم،پنجــم و ششــم  تجــارت بــرق اولویــت  ايــن صنعــت بــرق بود،برنامــه ششــم البتــه كمــي بلندپروازانــه تر، اتصال شــبکه بــرق به کشــورهای عربی 
جنــوب خلیــج فــارس و کشــورهای اروپایــی را هــم پيــش بينــي كرده اســت.اما در 1۵ ســال گذشــته اگرچه ظرفيت ســازي خويب براي صــادرات برق ايجاد شــده،اما آمارهای رســمی 
وزارت نیــرو نشــان میدهــد حجــم صــادرات بــرق  هنــوز در مراحــل ابتدايــي اســت.هرچند تالش هاي بســياري براي صادرات برق انجام شــده،اما موانع در اين مســر بســيار اســت.

دولت،مالــك بــزرگ نروگاههــا و بزرگرتيــن توليدكننــده و فروشــنده برق،بايــد حضــور بخــش خصــويص را بپذيــرد و او را در ميــدان صــادرات بــازي بدهد،امــا بخــش خصــويص مــي 
گويد،ايــن پذيــرش ســخت اســت و بــا وجــود تاكيــد اصل ۴۴ بــراي ميدان دادن به بخــش خصويص،دولت فضــاي حركت را به بخش خصويص نداده اســت.عيل شــمس اردكاين 
رييــس كميســيون انــرژي اتــاق بــازرگاين و صنايــع و معــادن ايــران در تعبــري از ايــن فضــاي حركــت مــي گويــد: »آب كه نباشــد،حتي بهرتين شــناگر هم كــه بايش،مني تــواين حركت 
كني«. مشكالت بخش خصويص براي توسعه صادرات برق و پيگري  هدف »هاب« منطقه اي شدن،در ميزگردي با حضور عيل شمس اردكاين رييس كميسيون انرژي اتاق 

ايران و بهمن صالحي توليدكننده بخش خصويص مورد برريس قرار گرفت. مروح آن را بخوانيد:
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اقتصاد پویا

 پیشــگامی بخــش خصوصی

در اجــرای طرح هــای تصفیه خانه

معاون برنامه ریزی و امــور اقتصادی وزارت نیرو گفت: 
هم اکنون ۲۳ طرح بــزرگ تصفیه خانه ای از جانب بخش 
خصوصی درحال احداث است. علیرضا دائمی در حاشیه 
همایش روز ملــی آب با بیــان اینکه بخــش خصوصی 
مهمترین نقش  را اجرای طــرح های آب نیرو دارد افزود: 
بیشتر تصفیه خانه ها از جانب بخش خصوصی ایجاد می 
شود روش کار ما این اســت که بخش خصوصی از طریق 

مناقصه هایی که برگزار می شود اقدام به ساخت می کند.
وی افــزود: مالکیت با خودش اســت و طرح به صورت 
BOT و یا BOO اجرا می شــود و بعد از اتمام، ما پســاب 
تصفیه شــده را خریداری مــی کنیم در برخــی مواقع هم 
پســاب را به خود صنایعی کــه ســرمایه گذاری کرده اند 
تحویل می دهیم ضمن اینکه در انجام این طرح ها از منابع 

دولتی هم استفاده نمی شود.
وی با اشــاره بــه اینکه بخــش خصوصــی در موضوع 
مدیریــت آب نقش بســیار مهمــی دارد گفت: بخش 
خصوصــی در مجموعه هایــی بــا عنــوان پیمانــکاران، 
ســازندگان و واحدهای مشاوره ای با وزارت نیرو همکاری 

دارند.
دائمی گفــت: بخش خصوصی هــم در تولید وانتقال و 
هم در مصرف نقش اساســی در زمینه آب دارد از این رو 
درخواســت ما این است که این نقش باید پررنگ تر باشد 
و ما بتوانیم مشــارکت مردم را در مدیریت مصرف آب به 
ویژه در کشــاورزی و مصارف خانگی داشته باشیم ضمن 
اینکه در کشــوری مثل ما مهمترین موضــوع در مباحث 
محیط زیســت و حفاظت از تمامیت کشور حتی امنیت 
و مباحث اجتماعی آب اســت به همین دلیل اســتفاده 
صحیح از آب یکی از مســائلی اســت که باید مد نظر قرار 

گیرد.  
وی افزود: سرمایه گذاری در مباحث مربوط به فاضالب 
بسیار مهم اســت منابع آب تجدید شــونده ما با سرعت 
بســیار زیاد مصرف شــده اســت و امروز ما باید به آبهای 
غیر متعارف بپردازیم ما فقط در بخش شــهری ســاالنه 
یک ونیم میلیارد متر مکعب آب داریم که باید بازچرخانی 
شود و دوباره استفاده شود شعار سال سازمان ملل در سال 
۲0۱۷ اســتفاده صحیح از پساب اســت و این در کشورما 
یک واقعیت عینی تری است چراکه ما در مقایسه با دیگر 

کشورها کشور کم آب تری هستیم.
معاون وزیر نیــرو درباره میزان و نحــوه هدررفت آب 
گفت: شــاخصی به نام آب به حســاب نیامده داریم این 
متوسط در کشــور حدود ۲۵ درصد است شامل سه مولفه 
است، مولفه اول آبی اســت که در شبکه، توزیع و مصرف 

می شود اما ما پولی بابت آن نمی گیریم مثال آب مصارف 
مســاجد مصارف عمومی مدارس و مراکز عمومی است 
مولفه دوم آبی است که در شبکه به دلیل شکستگی شبکه 
هدر می رود، مولفه ســوم برداشــتهای غیرمجازی است 
که از منابع آب صورت می گیــرد به دلیل تغییر یا تخریب 
کنتورها و برداشــت های غیرمجازی است که انجام می 
شــود به ویژه مناطق حاشیه شهر است که ما مجاز به دادن 

انشعاب به آنجا نیستیم.
دائمی افزود: بخش زیادی از آب به حســاب نیامده در 
این بخش سوم است در حاشیه شهرها که پروانه ساخت 
ندارند و ما مجاز به دادن انشعاب نداریم از این آب استفاد 

می کنند.  
وی با بیان اینکه حداکثر 8 درصد از این ۲۵ درصد آب به 
حساب نیامده، هدررفت در شبکه است گفت: علت هدر 
رفت در شــهری مثل تهران این است که اوال شبکه مال ۵0 

سال قبل است و توسعه نامتوازن است.
دائمی افزود: امروز شــهر تهران دائما در حال توســعه 
است لذا ساختار شــبکه آب تهران و برخی دیگر از شهرها 
که این مشــکل را دارند به صورت موزون و با طراحی پیش 
نرفته است منطقه ۲۲ یا شــهرک غرب یا ولنجک توسعه 
یافته و به وجود آمد مــا مجبور به تامین آب آن بوده ایم لذا 
می بینید که شبکه آب ما شــبکه ای نبوده که طراحی شود 

ما مجبور به آبرسانی و خدمت رسانی به مردم شده ایم.
معاون وزیر نیرو افزود: مبحث مدیریت آب در کشــور 

چند مولفه دارد مهمترین مولفه آن بحث اقتصادی است 
و مولفه اقتصادی در زمینه تعرفه و قیمت بسیارمهم است 
متاسفانه در کشــور ما ارزانترین آب در مصارف صنعتی، 
کشاورزی و خانگی عرضه می شود این بدان معنا است که 

تعادل اقتصادی وجود ندارد.  
دائمی گفــت: راهکاری جز ایــن نداریم کــه در موقع 
پربــارش، آب درســت مصرف شــود اگر آب درســت 
مصرف شود ما می توانیم در مواقع خشک آب را مدیریت 

کنیم.
وی درباره مشــکل آب مصرفی خوزســتان گفت: این 
اتفاقی که در خوزستان افتاد ناشی از کمبود آب نبود ناشی 
از قطع برق بود این باعث بروز شوک شد در مورد کیفیت ما 

بهترین منابع آبی را در استان خوزستان داریم.
دائمی افزود: ازمحــل رودخانه کرخه و ِدز طرح عظیمی 
را انجام دادیم تحت عنوان غدیر، درســال ۴00 میلیون متر 
مکعب آب از فواصل بســیار طوالنی به تصفیه خانه اهواز 

وارد شده است.
وی گفــت: برنامــه ما برای آب رســانی به کل اســتان 
خوزستان شامل سه طرح عظیم است که یکی از آنها طرح 
غدیر است که قسمت جنوبی شهرهای آبادان و خرمشهر 
را تحت پوشش می دهد و دو طرح در قسمت های غربی 

و شمالی است که به تدریج در حال انجام است.
دائمی افزود: مشــکل کیفیت آب در ده ســال اخیر به 

شدت روبه بهبود است.
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دیدگاه کارشناس

شــما در حال حاضر وضعیــت صنعــت دارو را چطور 
ارزیابی می کنید؟ گردش مالــی این صنعت در دوران 

پسابرجام چگونه بوده است؟
گردش مالی بــازار دارو هم اکنون ۱۲ هــزار میلیارد 
تومان اســت. از این رقــم، حداکثر ۴ هــزار میلیارد 
تومــان واردات و حدود 8 هزار میلیــارد تومان تولید 
داخل است. در حوزه تولید داخل، تقریبا ۷0 درصد این 
صنعت غیرخصوصی است؛ یعنی یا در اختیار دولت 
یا بخش عمومی اســت. ســازمان تامین اجتماعی، 
ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، بانک ملی و ســایر 
بانک ها، ســازمان امور بازنشســتگی و غیره، مالک 
۷0 درصد کارخانه ها هســتند. اما واردات دارو تقریبا 
برعکس اســت. یعنی حــدود ۲0 درصــد در اختیار 
بخش عمومی و حــدود 80 درصــد در اختیار بخش 
خصوصی اســت. در کل می توان نتیجــه گرفت که 
یک ســوم صنعت دارو در دســت بخش خصوصی و 

دوسوم در دست بخش غیرخصوصی است.
آیا انحصاری در تولید دارو وجود دارد؟

به دلیل تغییــر مدیریت ها در دولــت، هیچ مدیری 
حاضر و مایل به سرمایه گذاری جهت ارتقای کیفی یا 
کمی کارخانه داروسازی تحت مدیریت خود نیست 
. چون سرمایه گذاری معموال در طوالنی  مدت جواب 
می دهد و هیچ مســوول دولتی و یا غیرخصوصی در 
این زمینه مــدت طوالنی دوام می آورنــد. و تا زمانی 
کــه دولت یا بخــش عمومی مالک اکثریت ســهام 
شرکتهای دارویی باشد ، گردش نقدینگی در صنعت 
دارو کم است و بدلیل تقســیم تمام یا اکثریت سود 
شــرکتها کمتر میتوان انتظار داشــت کــه این قبیل 

شرکتها سرمایه گذاری جدیدی انجام دهند.
 به همیــن دلیل فعاالن دولتی در این بــازار نمره منفی 
می گیرنــد و انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاری ایجاد 
نمی شود. به همین عامل باعث شده کارخانه ها در این 

بخش فرسوده و به روز نباشد.

شرایط دیگری که برای بخش عمومی وجود دارد، این 
اســت که می توانند از رانت استفاده کنند. آنچه که به 

آن می گویند مافیا و رانت، دقیقا در همین نقطه ایجاد 
می شود. بســیاری از مدیرانی که ســمت دارند و از 
سمت خود در بخش دولتی کنار میروند، مدیر یکی از 
بخش های عمومی می شــوند. در این جا تضاد منافع 
وجود دارد. طبیعی اســت، چون بیشتر به واحدهای 
غیرخصوصی توجه دارنــد و در صورت دادن امتیاز به 
آنها کمتر پاسخ گو به مســوول دولتی هستند. یعنی 
اگر بخش عمومی کاری را بدون نوبت یا زودتر انجام 
دهد، کســی از آن ها ســوالی نمی کند ولی اگر برای 
بخش خصوصی همان کار را بکند، باید جواب دهد. به 

این ترتیب انحصار در تولید دارو در ایران وجود دارد.
در زمان تحریم ها، نگرانی های زیــادی در حوزه دارو و 
به خصوص واردات داروهای خاص وجود داشــت. هم 
اکنون که تحریم ها برداشــته شــده، آیا تغییری در این 

صنعت دیده می شود؟
از لحاظ اقتصادی، دولت و بیمار خریدار دارو اســت. 
شــما به پروژه های ســاختمانی توجه کنید. اگر آهن 
نباشــد، دو ماه پروژه عقب می افتــد و پس از آمدن 
آهن، دوباره پــروژه اجرایی می شــود. ولی دارو اگر 
به موقع به بیمار نرســد، یا خود بیمار خوب می شــود 
و یــا صدمه می بینــد. بنابراین همیشــه دارو باید در 
دســترس باشــد. از طرفی، دولت به دلیــل این که 
خریدار دارو اســت، از لحــاظ این که بیمــه پول آن 
را می دهــد، بازار بادوامی اســت و تحت نوســانات 
اقتصادی و رکود کمتر قــرار می گیرد. از طرف دیگر، 
دارو همیشه معاف از تحریم ها است. به همین دلیل 
بازار آن ثبات دارد. در واقع هر چه که ســالمت محور 

باشد، تحریم نمی شود.
اما چند مشــکل در زمان تحریم ها به وجــود آمد که به 
داروها و کال حوزه ســالمت آسیب رســاند. البته دارو 
خیلــی کمتر دچار کمبود شــد چون فعــاالن این حوزه 
خصوصا بخش خصوصــی فعال در بخش ســالمت، 
به قیمت این که خودشــان را به خطــر بیاندازند، دارو را 

تامین کردند.
در کل دو مشکل وجود داشت. اولین مشکل، مسایل 
بانکــی بود. اگرچه دارو تحریم نبــود، ولی بانک ها در 

تحریم قرار داشــتند. به همین دلیل هــزار ترفند را 
باید بــه کار می گرفتند. در مورد تجهیزات پزشــکی 
نیز این مشــکالت وجود داشــت. به طــور مثال، در 
بخش رادیوتراپی ۱0 تا ۱۵ سال بود که تجهیزات جدید 
به ایران نیامده بــود و بعد از برجام توانســتند ۴ تا ۵ 
دســتگاه وارد کنند. در کل در بازار دارو کمبود جدی به 
دلیل تحریم نداشتیم. آن جایی هم که کمبود ی ایجاد 
شــد، به دلیل این بود که بانک مرکزی نتوانســت ارز 

تخصیص دهد.
قیمت گذاری دارو به چه نحوی بوده است؟

قیمت گذاری در آن زمان براســاس ارز مرجع بود، با 
این وجود، فعاالن ایــن بخش ۲۷0، ۲80 میلیون یورو 
دارو وارد کردند؛ در حالی کــه بعضی از آن ها هنوز ارز 
مرجع و یا مابه تفاوت ارز را نگرفتند. در واقع عالوه بر 
این که ســود عاید آنها نشد، بلکه زیان هم دیدند. البته 
۹0 درصد از آن را بانک مرکــزی در زمان دولت آقای 
روحانی پرداخــت کرد، ولی برخــی از واردکنندگان 
به دلیل این که مدارکشــان کامل نیست و غیره، این 

امکان را پیدا نکردند.
مافیای دارو در دوره های مختلف خبرساز بوده است. 

مافیای دارو چگونه شکل گرفته است؟
مافیا که می گویید، به معنای فعالیت های زیرزمینی 
اســت. مافیا، بــه گانگســترهای ایتالیــا و آمریکا 
می گفتنــد که مخفیانه در بخش هــای مختلف نفوذ 
می کردنــد و فعالیتشــان پنهانی بود. اما کســی که 
شــفاف عمل می کند، چگونه می تواند مافیا باشد؛ آن 

هم به معنایی که ما از آن استفاده می کنیم؟
چرا تاکنون نتوانسته ایم جلوی مافیای دارو را بگیریم؟

این گروه در ایران، مافیا نیستند، بلکه قاچاق فروش 
و خالف کار هســتند که البته این گروه در همه صنوف 
وجود دارند، اما گروه کوچکی هستند. این طور نیست 
که شــبکه ای عمل کنند. دولت خیلی بهتر اســت که 
جلوی قاچاق را بگیــرد و یا جلوی خرید و فروش دارو 
در ناصرخســرو را بگیرد، ولی مبارزه با معلول شــاید 
بیش از هزار سال اســت که تجربه شده، اما کارساز 

نیست و باید با علت مبارزه کرد.

 چرا داروهای تقلبی

در بازار به فروش می رسد؟
نــارص ریاحــی، عضــو هیــات مناینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران و رییــس انجمــن وارد کننــدگان دارو مافیــای دارو و وضعیــت صنعــت دارو در زمان پســابرجام را بررســی کــرد. صنعت 
دارو یکی از بزرگ ترین صنایع کشــور اســت، همیشــه بیامری هســت و برای درمان آن نیز نیاز به دارو. آن طور که نارص ریاحی، عضو هیات منایندگان اتاق بازرگانی تهران و رییس 
انجمــن وارد کننــدگان دارو بــا حضــور در کافــه خــر مطــرح کــرد؛ »حجــم گــردش مالــی صنعــت دارو 12 هــزار میلیــارد تومــان اســت.« بــه گفتــه وی، »حجــم گــردش مالــی ماکارونی به 
تنهایــی بیشــرت از دارو اســت. دارو بــازار کوچکــی اســت؛ فقــط اســم و جنجــال دارد.« البته به اعتقاد ایــن فعال بخش خصوصی، »بازار دارو در متامی کشــورها تحت تاثیر مســائل 

اقتصادی منطقه قرار منی گیرد و به طور معمول بازار باثباتی دارد.« 
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میزگرد اقتصادی

اولویت اول کشور باید اقتصاد باشد

بــرای قضــاوت عملکرد دولت عجلــه نکنیم

زوج اقتصــاددان می گوینــد: »بایــد عادالنــه قضــاوت 
کنیــم و اجــازه بدهیــم سیاســت هــای اقتصــادی کــه در 

دولت آقای روحانی رشوع شده به نتیجه برسد.«
هــر دو اقتصــاددان و هــر دو جوان؛عالقه منــد بــه رســانه 
و مطبوعات.پویــا جبــل عاملــی و ســمیه مردانــه هــر دو 
دارای دکــرتای اقتصــاد از لســرت بريتانيــا هســتند.خانم 
دکرت مردانه در حال حارض در دانشــگاه امیرکبیر اقتصاد 
تدریــس مــی کنــد و همــرش پویــا جبــل عاملــی اســت. 
آثارشــان را مــی توانیــد در نریــه هــای معتــر اقتصــادی 
فارســی و انگلیســی بــه راحتــی پیــدا کنید.اصــال مــالک 
مــا بــرای دعــوت از ســمیه مردانــه و پویــا جبــل عاملــی 
دقیقــا همیــن ویژگــی هــا بود.اینکــه ایــن زوج اقتصــاددان 
فعــال و پــر انــرژی از چــه زاویــه ای بــه اقتصــاد ایــران نــگاه 
مــی کننــد و مســایل روز را چگونــه تحلیــل می کنند.شــاید 
پیگیــری دیــدگاه هایشــان در مقــاالت و نوشــته هایشــان 
کنجــکاوی ژورنالیســتی را پاســخ مــی داد،امــا اینکــه هــر 
دو را کنــار هــم بنشــانید و ســئواالت واحــد بپرســید،حتام 
جذابیــت گفــت وگــو را دو چنــدان مــی کنــد و مهمــرت آنکه 
توصیه هــای ایــن زوج اقتصــاددان مــی توانــد راهنامیــی 
بــرای تصمیــم گیــران اقتصــاد کشــورهم باشــد.چه آنکــه 
بیــش از نیمــی از جمعیــت ایــران جــوان و تحصیــل کــرده 
انــد و بخــش بزرگــی از ایــن جمعیــت همچــون ایــن زوج 
اقتصاددان نقشه های بزرگ برای توسعه ایران دارند. 

سه ســال و نیم از دولت یازدهم گذشته،جمع بندی که 
در حال انجام است، نشــان می دهد مسایل اقتصادی 
هنــوز بخش قابل توجهــی از مطالبات مردم اســت.
برآورد شــما از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد 
چیســت و آیا دولت توانســته بخشــی از مشکالت 

اقتصادی گذشته را حل کند؟
مردانــه: اگــر بخواهیم یــک تحلیل درســت ارایه 
کنیم،اول باید ببینیم کجا بودیم.یعنی نقطه شــروع 
دولت یازدهم کجا قرار داشت. اقتصادی که دولت 
یازدهــم تحویــل گرفت،اقتصادی بی ثبــات بود.
بازارهای مالی اش به شــدت نوســان داشتند.تورم 
به شــدت باال بود.رکود تورمی داشتیم و تولید بسیار 
پاییــن بود.اقتصاد در سراشــیبی بــود. فرض کنید 
آقای روحانی نبود و همان سیاست های قبلی ادامه 
داشت؛امروز به کجا می رســیدیم؟ بیکاری،تورم و 
تولید کجا بودند؟ وقتی از ایــن جنبه به موضوع نگاه 
کنیم،ارزش آنچه امــروز داریم را بهتــر می فهمیم 
تا اینکــه بخواهیم انتقاد خیلی مســتقیم به عملکرد 

اقتصــادی دولت یازدهم داشــته باشــیم و بگوییم 
چــرا آنچه ما می خواســتیم اتفاق نیفتــاد. بنابراین 
باید عادالنه به قضیه نگاه کــرد. تیم آقای روحانی در 
رســیدن به برجام موفق عمل کرد.شــاید خیلی ها 
بگویند چرا برجــام به نتایج اقتصادی مــورد انتظار 
نرسید و چرا وعده ها به ثمر ننشست؟ پاسخ روشن 
اســت؛ هنوز زمان زیادی از توافق برجام نگذشــته 
اســت.باید از تاریخ اجرایی شــدن توافــق برجام 
قضاوت و داوری کرد.آنچه ما درســه ســال و نیم در 
اقتصاد ایران دیدیم، ثبات نســبی بوده است.سفته 
بازی ها از بازارهای مالی رخ بربســته و دیگر شاهد 
این نیســتیم که بازارهای مالی دچار نوسان باشند.
صبح ارز یک قیمت باشــد و بعدازظهر قیمتی دیگر.
یا در بازار طال همینطور.هیچ کس دیگر مثل گذشته 
سودای این را ندارد که در بازار طال یا ارز به سود برسد 
. اینها همه نشــانه های خوبی بــرای ثبات اقتصادی 
اســت.تورم تا حدود خوبی کنترل شده،به طوری که 
تورم نقطه به نقطه به ۷ و نیم درصد رسیده است. این 
اتفاقات نتیجه ۳ سال و نیم فعالیتی است که دولت 
یازدهم با همه محدودیت هایی که داشــته- چه به 
لحاظ سیاســی و چه اقتصادی - به آن دســت پیدا 

کرده اســت.یعنی مهمترین گام ها را برداشته شده 
است.به نظرمن خارج شدن ایران از انزوا و پذیرش 
دوباره اش در جامعه جهانی گام بسیار مهمی است.
اگرچه انتقادهایی دربــاره نحوه اجرای برجام وجود 
دارد،اما به نظرمن باید عادالنه قضاوت کنیم و اجازه 
بدهیم سیاســت های اقتصادی کــه در دولت آقای 
روحانی شروع شده به نتیجه برسد.معموال سیاست 
های اقتصادی در میــان مدت به نتیجه می رســد.
بنابراین ارزیابی کلی این اســت که علی رقم برخی 
نوســانات که می توانســت نباشد،شــرایط امروز 
اقتصاد ایران نســبت به ســه ســال و نیم گذشته در 

شرایط بهتری قرار دارد.
جبل عاملی: نمی شود کتمان کرد که ثبات اقتصادی 
و کاهش تورم از دســتاوردهای دولت آقای روحانی 
بوده اســت.در این سه و نیم ســال انتظارات تورمی 
پایین آمد و تقاضاهای ســفته بازی از بازارهای مالی 
کم شــد . به دنبال این تغییرات هــم اجرای برجام 
صورت گرفت.حاال بعد از اتفاقی که در امریکا افتاده 
است،شاید دشــوار باشــد که پیش بینی کنیم آیا تا 
مدت زمــان باقیمانده از عمر دولــت یازدهم،یعنی 
تا ســال ۹۶ این وضعیت تــداوم پیــدا خواهد کرد 
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یا خیر.یعنی ممکن اســت شــرایط نــا اطمینانی به 
دنبال نتایــج انتخابات آمریکا ایجاد شــود که حتی 
دستاوردهایی که تابه حال بدست آمده، تحت شعاع 
قرار بدهد.مهمترین کاری کــه آقای روحانی در این 
مدت انجــام داد،ایجاد ثبات و کاهــش تورم بود.در 
پی آن  البته با تصویب برجــام دیدیم که پروژه های 
نفتی شــروع به کار کردند.بیمه کشتیرانی راه افتاد.
در دوماه آخر تابســتان  وضعیت بهتر شده بود و این 
امید وجود داشــت که شرایط بهتر هم بشود، اما حاال 
یک اتفاقی افتاده است که خیلی زود است که بعد از 
نتایج این انتخابات وضعیــت آینده اقتصاد ایران را 
پیش بینی کرد.اگربخواهیم سناریوی بدی را در نظر 
بگیریم و سرمایه گذاران فکر کنند با آمدن ترامپ در 
آمریکا،دیگر نمی توانیم برجام را اجرایی کنیم . این 
چارچوب و مدل بهم مــی خورد.آنگاه می توان گفت 
تا بهار آینده هم تورم افزایش می یابد و هم بازارهای 
دارایی دچــار نوســان خواهند شــد.اقتصاد هم در 
شــرایطی قرارخواهد گرفت که نرخ بازدهی بانکها 
کاهش می یابد.معلوم نیســت شاید در مدت زمان 
باقیمانده به دلیل تحوالت جهانی همین نتایجی هم 

که در اقتصاد بدست آمده،از بین برود.
یعنی معتقدیــد که اقتصاد ایران ممکن اســت تحت 

شعاع تحوالت جهان قرار بگیرد؟
جبل عاملی: بله

شــما اشــاره کردید در سه ســال و نیم به ثبات رسیده 
ایم،شــاید در ســطح زندگی مردم خیلی تاثیر روشنی 
نداشته اســت از ســوی دیگر بنگاههای اقتصادی هم 
هنــوز با رکود درگیرهســتند.آیا فکر مــی کنید نیاز به 
سیاســت گذاری جدید و برنامه خاصی برای شــرایط 

تازه پیش آمده وجود دارد؟
مردانه:زمــان باقــی مانده بســیار کوتاه اســت تا 
سیاســتی جدید بتواند به نتیجه برســد. ولی به نظر 
مــن باید در مورد واقعیت های تــازه، اقتصادی فکر 
کرد.الزمه هر رشــدی که در اقتصادی بیفتد و منجر 
به باال رفتن قدرت خرید مردم شــود که به دنبال آن 

شاهد تغییر در زندگی مردم باشیم،ثبات اقتصادی 
است.در ادامه رشــد اقتصادی است که در سیاست 
های اقتصــادی دیگر خود را نشــان مــی دهند.اما 
همانطور که گفتم اتفاقاتی رخ داده که ما در آن دخیل 
نیســتیم.اتفاقاتی که خواهی نخواهی بر اقتصاد ما 
تاثیر خواهند گذاشــت .البته بعید می دانم در شش 
مــاه آینده که آقای روحانی ســرکار اســت، اتفاقی 
بیفتد.به این دلیل که تا کابینه آقای ترامپ تشــکیل 
شود و سیاســت های جدید به بار بنشیند، قاعدتا در 
شــش ماه آینده تغییر خاصی رخ نخواهــد داد.اما 
به هر حال انتظاراتی که از تغییر سیاســت ها وجود 
دارد، ممکن اســت باعث نوســان بازارهای ما هم 
بشــود.هرچند که نباید سناریوهای بدبینانه بچینیم.
اینکــه با آمــدن ترامپ اقتصاد ایران به ســه ســال 
پیش برمی گردد این بدبینانه ترین سناریوســت.یا 
گفته شــود، ترامپ به هیچ کــدام ازتعهدات برجام 
پایبنــد نخواهد بود.بــه هر حال آمریــکا یک طرف 
توافق برجام اســت و آنســوی دیگر اروپایی ها قرار 
دارند.بعیــد می دانم اروپا توافقی که به این ســختی 
بدست آورده،به راحتی از دســت بدهد.باید دید که 
معادالت قــدرت چه تغییر مــی کند.البته با توجه به 
اینکه جمهوریخواهان اکثریت ســنا را هم در اختیار 
گرفته اند، احتمــال اینکه سیاســتها تغییر کند زیاد 
اســت. اما نباید حالت خوشــبینانه و میانه را هم از 
نظر دور داشــت  و ما امیدواریم که حالت خوشبینانه 

اتفاق بیفتد.
جبل عاملی:درســت است که شــرط ضروری رشد 
ایجاد ثبــات اقتصادی اســت،اما به نظر می رســد 
دولت آقای روحانی می توانست در سه سال گذشته 
تصمیمات و اقداماتی را انجــام بدهد، اما این اتفاق 
نیفتاد.به عنوان مثال درباره رشــد اقتصادی توصیه 
های زیادی به دولت شــد تا موانعی که در بلند مدت 
باعث شــده رشــد اقتصــادی پایین باشــد،مرتفع 
شود.تاکید شــد که باید موانع کســب و کار برطرف 
شــود.اما هیــچ تحولی در ایــن رابطه نمــی بینیم.

قرار بود بروکراســی کاهــش یابد و رویــه ها برای 
فعاالن اقتصادی کمتر شــود اما در این زمینه ها می 
بینم حرکت خاصی که بشــود به طــور ملموس از آن 
یاد کرد،وجود نــدارد. قرار بود از تعــداد مجوزهای 
بیشــماری که به  فعــاالن اقتصادی داده می شــود، 

کاسته شود، اما چنین نشد.
برنامه ای که برای خروج از رکود نوشــته شــد، عمال 
اجرایی نشد. بســته محرک تقاضا که پارسال مطرح 
شــد هم عمال دســتاوردهای پولی که بانک مرکزی 
بدست آورده بود با کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی 
در سال ۹۴ از دســت رفت.این بســته عمال نجات 
خودروســازها بود و نه نجات اقتصــاد ایران ؛ اصال به 
خاطر خودروســازها طراحی شده بود.پس بنابراین 
می شد، یکسری تصمیمات واقدامات در این مدت 
انجام داد،که عملی نشــد . در مقابل هم تصمیماتی 
اجرایی شد که نباید انجام می شد.مثال بسته محرک 
تقاضا بر کل های پولی تاثیر گذاشت، و ممکن است 
بــه زودی اثرات خود را در مدت زمــان باقی مانده از 

عمر دولت بر نرخ تورم نشان بدهد .
خانم دکتر مردانه اشــاره کرد که اقتصاد ایران تحت 
تاثیر شــرایط بیرونی قرار خواهد گرفت.دولت بعد 
از توافق برجام بســیار امیدوار اســت کــه با جذب 
ســرمایه خارجی که مهمترین نمــود این امیدواری 
قراردادهــای جدید نفتی اســت،محرک تازه ای از 
ســمت بیرون به اقتصاد وارد کند تا رکود به تدریج از 
بین برود.به نظر شــما چقدر تحــوالت خارجی موثر 
اســت؟ از ســویی گروهی هم متعقدند که تحوالت 

بیرونی تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد.
جبل عاملی:وقتی بیکاری دارید یعنی سرمایه کافی 
بــرای اینکه تولیدی ایجاد شــود و از کنــار این تولید 
تقاضایــی برای مصرف ایجاد شــود، ندارید.یعنی با 
حلقه مفقوده ســرمایه مواجه هستید.سرمایه پول 
نیســت،بلکه نهاده ای اســت برای تولید و بعد بهبود 
اقتصادی .شــما باید به دنبال ســرمایه ای باشید که 
بتوانــد بالفاصله به ســرمایه فیزیکی تبدیل شــود.
با خودش مدیریــت و تکنولــوژی بیاورد.همه این 
فرآیند به واسطه ســرمایه گذاری خارجی اتفاق می 

افتد.
هیچ کشــوری مثل ما را نمی توانید مثــال بزنید که 
بدون ســرمایه خارجی پیشــرفت کرده باشــد.راه 
دور نرویــم، بعد از آنکه خارجی هــا از پارس جنوبی 
رفتند،پروژه های بعــدی در پارس جنوبی در دولت 
آقــای احمدی نــژاد با دو ســه برابر زمــان و هزینه 
،بــه اتمام رســیدند.این یعنی هزینه بســیار زیاد به 
اقتصاد وارد شــد، در حالی که فازهــای اولیه پارس 
جنوبــی زودتر از زمانــی که باید،توســط خارجی ها 
تمام شــد.بنابراین روی هوا حرف زدن و بدون ادله 
بحث کردن،برای اقتصاد ما راهگشــا نیســت.اگر 
انتخابات آمریکا را هم کنــار بگذاریم،االن می بینیم 
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که فروش نفت ما افزایش یافته،سرمایه گذاری در 
حال انجام اســت.فاز ۱۱ پارس جنوبی که با توتال در 
حال انجام قرارداد است، نقش بسیار تاثیرگذاری بر 
رشد اقتصادی ما خواهد گذاشت.اگر آقای زنگنه در 
وزارت نفت این حرکت را پیش بــرده، باید در بقیه 
وزارتخانه ها هم همینطور باشــد.اما متاســفانه در 
وزارتخانه های دیگر شاهد این تحرکات نبودیم و به 

نظر من دولت از این زوایا ضربه خورده است.
خانم دکتر،شــمافکر می کنید چقــدر تحوالت بیرونی 

بتواند رشد اقتصادی ایران را تحت شعاع قرار بدهد؟
مردانه:قلبــا امیــدوارم که تاثیری نگــذارد؛ من هم 
مثل خیلــی ها امیــدوارم که انتخــاب جدید مردم 
آمریــکا، تاثیر منفی براقتصاد ما نگــذارد. اقتصاد ما 
در سراشــیبی بوده و دوباره دارد جــان می گیرد.اما 
به هر حال واقعیت همیشــه آن چیزی نیســت که 
دوست داریم ببینیم و بشنویم.ایران جزیره نیست.
ایران کشوری است که با همه کشورهای دنیا تعامل 
دارد.همین االن بازارهای ایران سرشــار از کاالهای 
خارجی اســت و این نشــان می دهد کــه اقتصاد ما 
در حال تعامل با دنیاســت .پس هــر اتفاقی در هر 
گوشــه ای از دنیا بیفتــد، بر اقتصاد ما هــم تاثیر می 
گذارد.امــروزه حتی اعتصاب در یــک معدن طال در 
آفریقا هم ممکن است بر بازارجهانی طال اثر بگذارد 
و به تبع آن بازار طالی ما تکان بخورد.بنابراین ســاده 
انگارانه اســت که بگوییم تحوالت جدید سیاســی 
در دنیا تاثیــری بر اقتصاد ایران نمــی گذارد.زمانی 
ممکن اســت همه چیز در اقتصاد ما درســت عمل 
کند و فقط شــرایط بیرونی مشکل داشته باشد در آن 
صورت می توان گفت عوامل برونزا تاثیر گذاشــته، 
اما وقتی مشکالت ساختاری در درون اقتصاد کشور 
داریم الزم است با سیاست گذاری درست آنها را حل 
کنیم.بنابراین به جای اینکه گفته شــود،هیچ تاثیری 
ندارد،بهتراست بگوییم سیاست های مالی کشور را 
به نحوی تنظیم می کنیم که کمترین آسیب ممکن را 

از تغییرات احتمالی بپذیریم.
یکی از بحث برانگیزترین مســایل اقتصاد ایران در 
دهه اخیر،یارانه های نقدی بوده است.از همان آغاز 
تشکیل دولت هم آقای روحانی  و هم تیم اقتصادی 
دولت،انتقادهای تند و تیزی به این طرح داشــتند، 
اما ظاهرا به ناچــار آن را ادامه دادند.دولت می گوید 
با مشــکل پرداخت پول مواجه اســت.هر از گاهی 
رقبای آقای روحانی پرداخت های نقدی را به عنوان 
آلترناتیو استفاده می کنند.به نظرشما برای ماههای 
پایانــی و اگر بتوان گفت دور بعد ریاســت جمهوری 

آقای روحانی، با معضل یارانه ها چه باید کرد؟
مردانــه:االن خیلی دیر اســت که دولــت برای حل 
مشــکل یارانه ها فکر کند.همانگونه که ســنگ اول 
گرنهد معمار کج/تاثریا می رود دیوار کج؛ آن اتفاقی 
که نباید می افتــاد،در دولت آقای احمدی نژاد افتاد.

یارانه نقدی در شــرایطی که بودجــه ظرفیت کافی 
نداشــت،پرداخت شد.درســت اســت که تعدیل 
قیمت انرژی بــه خصوص بنزین بایــد صورت می 
گرفت،امــا هر چه اقتصاددانان فریــاد زدند که االن 
موقع این کار نیست،عملیاتی شد. هر طرحی اگر در 
زمان خود اجرایی نشود،طبعا عواقب خواهد داشت.
عواقب آن هم کسری بودجه هایی است  که به دولت 
فعلی منتقل شده است.دولت فعلی هم چاره ای جز 
اینکه یارانه های نقدی را ادامــه دهد،ندارد.حتی به 
نظرمن اشــتباهات بدتری هم مثل سبدهای کاالیی 
که داده شــد،افتاد.در شــرایط فعلی هــر دولتی که 
سرکار بیاید ،اولین مشــکلی که دارد، کسری بودجه 

است.
اقتصــاد ایران با شــرایط عدیده ای  دســت و پنجه 
نــرم می کند،نباید دولت تعارف داشــته باشــد.آیا 
بحث این اســت که پایگاه اجتماعــی را حفظ کنیم 
یا اینکــه به اقتصاد خدمت کنیــم؟ انتظار این بود که 
دولت درموضــوع یارانه ها خدمت بــه اقتصاد را در 
اولویت قرار می داد که متاسفانه بسیار در این زمینه 
ضعیف عمل کرد.بــه نظرمن زمان این رســیده که 
سیاستگذاران تعارف را کنار بگذارند.همه جای دنیا 
یارانه پرداخت می شــود، اما به کسانی که واقعا توان 
کارکردن ندارند،از کارافتاده هستند یا اقشار ضعیف 
هستند.مثل جمعیتی که تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیســتی قرار دارد.این افراد شایســته دریافت 
یارانه نقدی هستند.چه بسا اگر یارانه نقدی را حذف 
کنیم،مشــکلی پیش نمی آید.افــراد نیازمند،کامال 
شــناخته شــده اند.اگر یارانه ها قطع شود،کســری 
بودجه دولت هم حل خواهد شد.کسی از پول مفت 
بدش نمی آید.سیاست گذاری باید درست باشد و به 
تبع آن قانون هم باید قابل اجراباشد. وقتی سیاست 
گذاری نادرست است، ما نمی توانیم به مردم خرده 
بگیریم.بــه نظر من وقت آن اســت که سیاســت 
گذاران جلوی این طرح را بگیرند تا اقتصاد سالمی را 

تحویل نسل های آینده بدهند.

به نظر شــما اگر دولت االن سیاست حذف یارانه ها را 
اجرایی کند، پیامدی مثل سال اول خواهد داشت؟

جبل عاملی:با وضعیتی که صندوهای بازنشســتگی 
پیدا کردند،هرچه جلوتر برویم فشــار بر روی بودجه 
دولت بیشــتر می شــود. در دوره ای  اشــتغال زیاد 
بوده و تعداد بازنشســته هــا کم؛بنابرایــن از افراد 
شــاغل پول می گرفتند و به بازنشسته ها می دادند.
اما پولی که باید صرف ســرمایه گذاری می شد،این 
کار انجام نشــده اســت.به همین دلیل االن صندوق 
های بازنشســتگی هزینه ای که به واســطه سن کم 
بازنشســتگی و متوســط عمر ایرانی ها می دهند به 
مراتب بیشتر از ورودی صندوق هاست که آنها را در 
یک وضعیت بدی قرار داده است.فشار این صندوق 
ها هم بر بودجه است.از سویی طرح سالمت و یارانه 
نقدی هم بــر دوش دولت قــرار دارد.درمورد یارانه 
های نقدی فکر می کنم،آنچه تا به حال انجام شــده-
یعنی کاهش تعداد کسانی که یارانه می گیرند- باید 

سرعت بیشتری بگیرد.
در شــش ماه باقیمانده به انتخابــات دور دوازدهم 
ریاست جمهوری، به نظر می رســد که نباید تصمیم 
عجوالنه ای گرفته شــود ،چون بــرای دولت تبعات 
اجتماعی در برخواهد داشــت.اگر قرار است کاری 
انجام شــود،باید بعد از انتخابات باشد.اصلی ترین 
کار هم این اســت که تعداد افراد این ســبد کم شود 
وبه تعدادی که نیاز دارند،بیشــتر توجه شــود.البته 
اطالعات نشــان می دهد چه کســانی در سه دهک 
اول درآمدی قرار دارند  که دولت باید روی این ســه 
دهک متمرکز شود. برای صندوق های بازنشستگی 
هم الزم اســت حتما چاره اندیشــی شود.نمی توان 
به راحتــی از زیر بار این صندوق ها خارج شــد.برای 
افزایش ســن بازنشســتگی الزم اســت تدابیری 
اندیشیده شود.نمی توان به کســی که در ۲0 سالگی 
اســتخدام شــده و در ۵0 ســالگی بازنشســته می 
شود،۳0 ســال پول داد!  در هیچ کجای دنیا این اتفاق 
نمی افتد.ســن بازنشســتگی در ایران خیلی پایین 
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است. حتما الزم است، افزایش یابد که فشار بودجه 
ای کم شــود.از آن طــرف هم دولت بــا خیل عظیم 
بیکاران مواجه اســت. فشــار بودجــه ای وضعیت 
را بی ثبات تر مــی کند.اگر بخواهیــم اولویت بندی 
کنیم،اشتغال جدید در ســایه فرصت های  اشتغال 
تازه بوجود می آید که این موضوع هم نیاز به سرمایه 
دارد. بــه نظرمن درباره هزینه های طرح ســالمت، 
بررســی چندانی صــورت نگرفت. ایــن طرح قابل 
ادامه نیســت و باید به شــکلی از دســتورکاردولت 
خارج شود، تا زمانی که وضعیت درآمدی دولت بهتر 
شد،اجرای طرح سالمت را در دستور کار قرار بدهد.
در شــرایطی که بودجه عمومی دولت با مشــکالت 
بیشــماری روبروســت،اضافه کردن بار مالی جدید 
مثل طرح ســالمت باعث می شــود دولت در انجام 
تعهدات خود با مشــکل مواجه شود و همین موضوع 

نارضایتی عمومی را افزایش می دهد.
تبعات توقف این طرح چه خواهد بود؟

جبــل عاملی:وقتــی درســت اجرا نشــود و باعث 
نارضایتی شــود.اجرای ناقص خود دافعه دارد و عدم 

رضایت بیشتری ایجاد می کند.
به نظر می رسد،ســطح رضایت عمومی نسبت به این 
طرح خوب بوده. ومردم راضی هستند.آیا بهتر نیست 

از بار یارانه نقدی کم شود و این طرح تقویت شود؟
جبل عاملی:فکر نمی کنم بودجــه توان این بار مالی 
را داشــته باشــد.البته همــه جای دنیــا چنین بیمه 
هایی وجود دارد.اما با شــرایط اقتصاد ایران و بودجه 
عمومی دولت به نظر می رســد به تدریج با مشــکل 

کمبود منابع روبرو خواهد شد.
اخیرا اعالم شــده که نرخ بیکاری نیم درصد در شــش 
ماه گذشته افزایش یافته و جمعیت بیکاری مطلق هم 
بیش از ۳ میلیون نفر اعالم شده است. اعداد به تدریج 
ترسناک می شوند،به نظر شــما دولت در این شرایط 

چه اقدامات فوری باید چاره اندیشی کند؟
مردانه:درمــان بیکاری نیاز به ســرمایه دارد.دولت 
هم درحــال حاضر ایــن ســرمایه را ندارد.باید یک 
منبع مالــی جدید تعریــف کند که همان ســرمایه 
گذاری خارجی است.در غیراینصورت معجره ای در 
اقتصاد ایران در شــرایط فعلی اتفاق نمی افتد.شما 
می گویید یارانه نقدی را به طرح ســالمت اختصاص 
بدهند،درنهایــت دراصــل ماجرا فرقــی نمی کند و 
کسری بودجه به قوت خود باقی است.اگر می گوییم 
یارانه ها حذف شــود به این دلیل اســت که فشــار 
از بودجه دولت برداشــته شــود ، نه اینکه پول جای 
دیگری استفاده شود. کســری بودجه در بلند مدت 
می تواند صدمه بیشــتری به اقتصاد بزند.بنابراین، 
راهی جز افزایش سرمایه گذاری خارجی نیست که 
این اتفاق می تواند،اقتصاد ایران را از حالت ســکون 

و رکود خارج کند.
همانطور که وزیــر علوم هم گفتــه، درآینده نزدیک 
یک میلیون نفر فــارغ التحصیل بیــکار به جمعیت 
تحصیل کرده اضافه می شــود.االن در چرخه اقتصاد 
کشــور بیکاری یک نقصان است. هر نقصانی در این 
چرخه ایجاد شود،به بعدی آسیب بیشتری وارد می 
شود.تا زمانی که ظرفیت اقتصاد ما همین باشد،نرخ 

بیکاری کم نخواهد شــد.مگر اینکه ســرمایه گذاری 
جدیدی ایجاد شود.

جبل عاملی:درســت است که رشــد اقتصادی باید 
ایجاد شــود که نرخ بیکاری کاهش پیدا کند،اما چون 
خیل عظیمی از جوانــان را داریم که وارد بازار کار می 
شــوند،بازهم نرخ بیــکاری ممکن اســت افزایش 
یابد.حتی با ۶ درصد رشــد اقتصادی بعداز ۵ ســال 
نرخ بیــکاری کاهش پیدا نخواهــد کرد.پس با یک 
شرایط بغرنجی دراین مساله و بازار نیروی کار مواجه 
هســتیم.به نظر می رســد ترمیم هایی که صحبت 
آن شــد،یعنی انعطاف پذیر کردن بــازار نیروی کار 
می تواند راهگشا باشــد.بدین معنی که هزینه ورود 
و خروج نیروی کارآسان تر شــود.کارفرما راحت تر 
استخدام کند و کشش اشــتغال باید نسبت به رشد 
اقتصادی بیشتر شــود.آن زمان است که به ازای هر 
یک واحد درصد رشــد اقتصادی می توان اشــتغال 

بیشتری ایجاد کرد.
به نظر شــما آماری که در هر فصل اضافه می شود،می 
توانــد در تغییر روش ها و منش هــای دولت ها تغییر 

ایجاد خواهد کرد؟
جبل عاملی:هرچقــدر بیکاری،آنهم در این ســطح 
افزایــش یابد،موجب نارضایتی خواهد شــد و این 
نارضایتــی ا می تواند تبعات اجتماعی و سیاســی به 
همراه داشته باشد. همه دولت ها این موضوع را مد 
نظر دارند.اما توجه به این نکته مهم است که اقدامات 
نمایش گونه نمی تواند در بلند مدت به نتیجه برسد.
راه حل همانطور که بحث شــد، انعطــاف پذیری در 

بازار نیروی کار و تزریق سرمایه است. 
برای رســیدن به این منظور، حتما الزم است قدرت 
اقتصادی را اولویت جنبه های دیگر قدرت قرار داد. 
اگر با این نگاه جلو برویم، می توان مشــکالت را حل 
کرد.اگر اولویت اقتصاد توسعه یافتگی و تبدیل شدن 
به قدرت اول اقتصادی منطقه باشــد،همچنان که در 
چشم انداز بر  آن تاکید شد و ایمان به راههایی که بقیه 

کشورها رفتند،حتما به نتیجه خواهیم رسید.
ما نمی توانیم فکــر کنیم راه دیگری جــز آنچه بقیه 
کشــورها رفته اند،بلد هســتیم.این نگاه درســت 
نیســت.چرا راههایی که نتیجــه داده را آزمون نمی 
کنیم؟ اگر مسیر کشورهای توســعه یافته را برویم، 
بسیاری از مشــکالت اقتصادی امروز حل می شود.
اگر رشــد اقتصادی ۲ رقمی برای 8 ســال داشــته 
باشــیم، مردم ما بعد از 8 ســال رفاه را خواهند دید.
چین بعد از مائو این راه را رفت و به نتیجه رسید،پس 
ما هم می توانیم به این نتیجه برســیم.ما با نهادهای 
مختلف اثرگــذار بر اســتراتژی های کالن کشــور  
مواجه هســتیم و اگر بتوان آن ها را معتقد به اولویت 
اقتصادی کرد و اگر این اجماع در کل ساخت سیاسی 
حاصل شود، می توانیم موفق شویم و مردم توسعه و 

رفاه را با گوشت و پوست خود حس کنند.

میزگرداقتصادی
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اقتصاد مقاومتی

در مقابل فرمایشات رهربی درباره اصل۴۴ مقاومت می شود
طیب نیا: هرگاه می خواهیم به سمت  شفاف سازی اقتصاد برویم، عده ای نگران می شوند

وزیر اقتصاد گفت: ما برای اجرای سیاســت های اصل 
۴۴ و فرمایشــات مقام معظم رهبری در تالش هستیم، 
اما روی هر شرکت دولتی که دست می گذاریم عده ای با 
ارســال نامه و تهدیدهای فراوان عدم واگذاری آن را از ما 

می خواهند.
علی طیب نیا در حاشــیه دهمین همایش سیاستهای 
مالــی و مالیاتی ایــران که صبح امــروز برگزار شــد، به 
خبرنــگاران گفت: من از روند خصوصی ســازی بســیار 
نارضی ام، مــا برای اجرای سیاســت هــای اصل ۴۴ و 
فرمایشــات مقام معظم رهبری در تالش هســتیم، اما 
روی هر شــرکت دولتی که دســت می گذاریم عده ای با 
ارســال نامه و تهدیدهای فراوان عدم واگذاری آن را از ما 
می خواهند ایــن روند به صالح مملکت و اقتصاد کشــور 

نیست.
وی با اشــاره به مقاومت وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در مقابل همه تهدیدات و فشــارها، یــادآوری کرد: روزی 
نیســت که این وزارتخانه با نامه هایــی با ۱0، ۲0 و حتی ۳0 
امضایی که وزیــر را تهدید به اســتیضاح، برکناری و طرح 

سوال می کنند، رو به رو نباشد.
طیب نیا، تاکید کرد: یک ســوال بزرگ همواره در پیش 
روی ماســت که چرا هر زمان که یک سیاست مطلوب و 
موثر طراحی می شود، در عمل نمی توانیم آن را اجرا کنیم 
و بین سیاســت های بهینه ای که طراحی شــده و ساعت 
ها بحث کارشناســی بر روی آن صورت گرفته، با آنچه در 

عمل اجرا می شود، اینقدر تضاد و تنافر وجود دارد؟
وی در پاســخ به این سوال گفت: واضح است که هر گاه 
میخواهیم به سمت شفاف سازی اقتصاد برویم، عده ای 
نگران می شوند که این نگرانی ها را در زمان تصویب قانون 
پولشویی و اکنون در زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش 
افزوده شاهد بوده ایم و گروه های ذی نفع معموال در مقابل 
اینگونه سیاست های عقالیی می ایستند و جلوی اجرای 

آن را می گیرند.
وزیــر اقتصاد در خصوص ابراز نظرهایی که نســبت به 
ورشکســتگی برخی از شــرکت های دولتی وجود دارد، 
اظهار کرد: شاید در دولت گذشــته چنین اتفاقاتی افتاده 
ولی با ارزیابی های ما در بخش هایی که خصوصی سازی 
صورت گرفته، عموما این خصوصی ســازی موفق بوده و 

شاخص های مربوط به آنها ارتقا یافته است.
طیب نیا گفت: ارزیابی ما از انجــام واگذاری به بخش 
خصوصی واقعــی، مثبت و موفقیت آمیز بوده و بطور کلی 
شاخص های اقتصادی این شرکت ها ارتقاء یافته است.

وی تاکید کرد: اگر کســی در مورد یــک واگذاری ایراد و 

اشکال دارد باید به طرح پرسش بپردازد؛ اگر فکر می کنند 
انحرافــی در واگذاری اتفــاق افتاده، قانونگــذار مرجع و 
هیــات داوری تعیین کرده که رســیدگی کرده و قضاوت 

می کنند.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد: اینکه عده 
ای بــدون اطالع از جریــان کار و تنها به دلیــل اینکه »چرا 
این شــرکت را به دوســت من واگذار نکردید« شروع به 
»معرکه گیری« می کنند و گاهی اوقات مسائلی همچون 
»احتمال بیکار شدن عده ای در آینده« را مطرح می کنند، 

قابل پذیرش نیست.
طیب نیا افزود: امروز شاهدیم عده ای به تحریک کردن 
افراد در اســتان ها و شهرســتان ها با عبارات و تهدیداتی 
همچون »آتــش زدن خود« می پردازنــد و این اتفاقات 
منجــر به این می شــود که تاکنون حتی یــک واگذاری در 
شهرستانی نبوده که با مقاومت مسئوالن محلی یا استانی 

مواجه نشده باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مسئوالن 
محلی و شهرستانی از این شــرکت ها که برای خصوصی 
سازی نامزد می شــوند نفع دارند، گفت: »تفکر دولتی در 

مغز مدیران ما نهفته است.«
وی افزود: وجود شــرکت های دولتی به معنای رانت، 
ســفرهای خارجــی، عضویــت در هیات هــای مدیره، 
حقوق هــای نجومی، ایجاد مفســده، اســتخدام افراد به 
اعتبار ارتباطات و روابط دوستی و فامیلی و ... است و همه 
اینها سبب می شود تا شــاهد مقاومت مسئوالن استانی، 
محلی و برخــی نمایندگان مجلــس در مقابل خصوصی 

سازی باشیم.
وزیر اقتصــاد با تاکید بــر مقاومت در برابــر این افراد 
ســودجو، گفت: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است 
که مرا اســتیضاح کرده و برکنار می کننــد؛ ُخب این کار را 

انجام دهند.
وی با اشاره به تصمیمات جدید مجلس درباره مالیات 
بــر ارزش افزوده گفــت: عمده اطالعات مــا در مالیات 
بر ارزش افــزوده از تبادالت اقتصــادی مودیان در حلقه 
های مختلف مالیاتی به دســت می آید وقتی این مساله 
بخواهد به ســراغ مرحله آخر برود اطالعات ارزشمندی را 

از دست می دهیم.
وزیر اقتصــاد تاکید کــرد: اگر قرار اســت طرح جامع 
مالیاتی را اجرا کنیم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان 

مفهومی که در دنیا وجود دارد در ایران هم اجرا شود.
به گفتــه وی قاون جدیــد مصوب مجلس گذشــته از 
اینکه ۴0 هزار میلیارد تومان هــم درآمد ما را کاهش می 
دهد لطمه جدی به سیســتم اطالعاتی مــا وارد می کند و 
من عاجزانــه از نمایندگان مجلس درخواســت می کنم 
که در این خصوص یــک تجدیدنظری را انجام دهند. البته 
ریاســت مجلس در این زمینه توجهات جــدی کرده اند 
و نمایندگانی کــه در مجلس با مســایل بودجه و مالیاتی 

آشنایی بیشتری دارند پیگیری می کنند.
طیب نیــا گفت: در غیر اینصورت به سیســتم مالیاتی 
کشــور لطمه جدی وارد می شــود و عمده درآمد مالیاتی 
ســال آینده کاهش می یابد و این به معنای کسر بودجه و 

تشدید تورم خواهد بود.
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تامین اجتماعی

ســازمان تأمین اجتماعی یک بیمه گر اجتماعی است 
و هر ســازمان بیمه گری با هر نوع تأمیــن مالی، نیازمند 
بخش اقتصادی و سرمایه گذاری است چراکه به هر تقدیر 
در اثر فعالیت هر ســازمان بیمه گری ثروت ها، سرمایه 
ها، ذخایر، اندوخته ها و نقدینگی ها و منابع مالی شکل می 
گیرد که مدیریت، حفظ و ارتقــاء ارزش آنها جزو وظایف 

ذاتی و قانونی هر سازمان بیمه گری است.
 در بســیاری از کشــورهای دنیا یکی از شــاخص های 
مهم ارزیابی ســازمانهای بیمه گر میزان ذخایر و اندوخته 
های آن هاســت و بعضًا این ذخایر و اندوخته ها بیشتر از 

GNP است.
 البته بایســتی توجه داشــت که نوع ســرمایه گذاری و 
فعالیت اقتصادی ســازمانهای بیمه گر کشورها در خالء 
صورت نمی پذیرد بلکه متأثر از سایر متغیرهای سیاسی، 
حاکمیتــی، اقتصــادی و اجتماعی آنها به ویژه شــرایط و 
مقتضیات بازارهای پولی، مالی و نظامات بانکی و بورسی 

و ... است.
درخصوص ســازمان تأمین اجتماعی بنابر نص صریح 
قانون تأمین اجتماعی این ســازمان ســه بال اصلی دارد 
که جزء الینفک آن حســاب می شــوند امــور بیمه های 
بازنشســتگی، بیمــه های درمانــی و ســرمایه گذاری و 
براســاس قانون و مقررات این سه بخش بایستی دارای 
وحدت فرماندهی بوده و تحــت راهبری و هدایت ارکان 
عالی این ســازمان قــرار گیرد. چراکه این ســه بخش بر 
یکدیگر و کارکردهای ســازمان تأثیــر و تأثرات متقابل و 
متعامل دارنــد و هر نوع تفکیک بین این ســه بخش می 
تواند بر کارکرد انفرادی و برآیند مجموع آنها، اثرات منفی 

فاحشی بر جای بگذارد.
ســرمایه گذاری و ســود حاصل از آن در صنعت بیمه به 
طور اعم و در بیمه های اجتماعــی به طور اخص از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت و در یک نهــاد بیمه گر اجتماعی 
نظیر سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ گستره جمعیتی و 
زمانی تحت پوشــش اهمیت باالیی دارد و به طور کلی در 
ایران فارغ از نوع "تأمین مالی طرح های بیمه اجتماعی" 
که مــی توانــد Payg، اندوخته گــذاری کامــل یا جزئی 
)مختلط( و ... باشــد، نقش ســرمایه گــذاری )اندوخته 
گذاری ، ذخیره گذاری و ...( به عنوان یک پشتوانه تضمین 

کننده تعهدات آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 اگر چه دولت به عنــوان پایدارترین نهاد جامعه در یک 
ســاختار ســه جانبه )دولت، کارگر و کارفرما(  اداره کالن 
ســازمان تأمین اجتماعی را برعهــده دارد ولیکن ماهیتًا 
ســازمان مزبور یک نهاد عمومی غیر دولتی و در عین حال 
به لحاظ تعلق آن به نســلهای بیمه شده، مستمری بگیر و 
کارفرمایی فعلی و آتی یکی از عمومی ترین ساختارهای 
اقتصادی جامعه اســت و در غالب کشورهای دنیا تالش 
می کنند "رانت" را به حداقل ممکن برســانند و اگر رانتی 
باقی می ماند آنرا به ســازمانهایی نظیر ســازمان تأمین 
اجتماعی می دهند چرا که نفــع آن به میلیونها نفر از آحاد 

جامعه می رسد.
پس بایســتی تالش شــود تا تفاوت و تمایــز الزم بین 
سازمان تأمین اجتماعی و سرمایه های آن با سایردستگاه 
های دولتی مثاًل صندوقهای بیمه گــر اجتماعی دوجانبه 
)دولت-کارمند( وشــبه دولتی )دستگاه های وابسته به 

نهادها ، بنیادها و ...(  اعمال و رعایت شود.
 به عبارتی تمایز بین بیت المـال )دولتی و شبه دولتی( 
و حق الناس )عمومی غیردولتی و مشــاع بین النســلی( 
مد نظر قرار گیرد. طی ســالهای گذشــته بنابر مصالح و یا 
به ســبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تأمین 
اجتماعی و شستا سرمایـه های خـود را وارد بازار سرمایـه 
نمـوده اند ولیکــــن بعضًا از سوی مراجع تصمیم سازی ، 
تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی کشور ، لوازم و مقتضیات 
و مالحظــات این امر مدنظر قرار نمــی گیرد و انتظارات و 
توقعاتی دامن زده می شــود که به لحاظ عدم وجود سهام 
غالــب و مدیریتی در اختیار سازمـــان و شســتا امکان 

برآورده شدن آن وجود ندارد.
 بــه عبارتی اگــر  می گوئیم بنگاه داری نه و ســهام داری 
آری، بایســتی لــوازم و مناســبات آنرا هــم بپذیریم و با 
شرکتهای ســهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه 
مانند شرکتهای صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل 

برخورد نشود.
در گذشــته، دولت بابت رد دیون خود به سازمان تأمین 
اجتماعی ترکیبی از ســهام را واگذار نموده است که برخی 
از آنها "طرح" اســت و عماًل ســازمان را درگیر بنگاه داری 
نموده اســت و نکته مهمتر اینکه در برخی از این واگذاری 
ها دولت برخی قیود و شــروط را برای اداره این ســهام و 
شــرکتها و طرحها برای سازمان گذاشــته است که امکان 
اعمال مدیریت را از سازمان سلب نموده و بعضًا بصورت 
نانوشــته مدیریت این شرکتها کماکان در ید دولت و بدنه 

آن )وزارتخانه ها و دستگاه ها( قرار گرفته است.
تعمیــم احــکام مربوط به اصــل ۴۴ قانون اساســی و 

مشــمولیت واگذاری  ها به ســازمان تأمین اجتماعی از 
آن جهت که این ســازمان یک نهــاد عمومی غیردولتی و 
متعلق به بالغ بر نیمی از جمعیت کشــور )نسلهای فعلی 
و آتی( می باشد، صحیح نیســت و این احکام صرفًا ناظر 
به تصدی هــا و مالکیت های دولتی اســت و ســازمان 
تأمیــن اجتماعی همانند هر ســازمان بیمه گر اجتماعی 
می بایستی براساس اصول و قواعد بیمه ای ناظر بر بخش 
اندوخته گذاری درخصوص بهینه ســازی ترکیب سرمایه 
گذاریهای خود اقدام نماید و اتفاقًا در اصول و سیاســتهای 
کلی ابالغی مقــام معظم رهبری درخصــوص اصل ۴۴ ، 
سازمان تأمین اجتماعی یکی از مصادیق تعیین شده برای 

تملک واگذاریهای دولتی است.
تحمیل برخی طرحهای توســعه ای و پروژه های منطقه 
ای و محلــی فاقد توجیه فنی- اقتصادی از ســوی ســایر 
مراجع به حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی به 
لحاظ تعلق آن به حق الناس و غیردولتی بودن آن، صحیح 
نبوده و بایســتی سعی شــود تا طرحها و پروژه های مزبور 
از محل منابــع دولتی و بودجه عمومــی دولت و از طریق 

دستگاه های ذیربط طراحی و اجرا شود.
حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی بایستی 
همانند ســازمان مزبور بــدور از رویکردهــا و تنش های 
سیاســی بوده و اصول پاک دستی، شــفافیت، سازمان 
شیشــه ای، حاکمیــت مدیریت حرفــه ای و تخصصی، 
اداره اقتصــادی امور و ... در آن اعمــال و با صیانت از نهاد 
مدیریــت )حمایــت از مدیریت حرفــه ای و تخصصی 
کارآمــد و اثر بخش( زمینه برنامه ریــزی های بلند مدت 

برای حفظ و ارتقاء ذخایر بیمه شدگان فراهم گردد.
 به طــور مثال عــدم عضویت افــرادی از ســازمانها و 
صندوق ها و شرکتهای رقیب ســازمان تأمین اجتماعی 
و شــرکتها در ارکان شــرکتهای ســازمان می توانــد یک 
اصل الزم الرعایه تلقی شــود و نکته دیگر اینکه متأسفانه 
برخــی تخلفات مســتحدثه در ســرمایه گــذاری های 
سازمان تأمین اجتماعی و یا سوء استفاده های سیاسی، 
ابزاری، شــخصی، باندی و حزبی از آن مستمسکی برای 
تخطئه اصل جایگاه ســرمایه گذاری سازمان شده است 
و به جای رســیدگی به متخلفین اســاس و بنیان بخش 
ســرمایه گذاری ســازمان تأمین اجتماعی مورد خدشه و 

خلل قرار گرفته است.

رسمایه گذاری پایدار

پشتوانه تعهدات آتی تامین اجتامعی

علی حیدری
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی



بهمن واسفند 331395 شماره ۲  

اخبار

تحقق رشد اقتصادی ۶ درصدی با کمک 
سرمایه گذاری خارجی

نایــب رئیس اتــاق بازرگانی و صنایع و معــادن تهران 
گفت:»بــا توجه به پیش بینی رشــد اقتصادی۶ درصدی 
در برنامه ششــم، نیاز به جذب ســرمایه گذاری خارجی 

داریم.« 
نشست مشترک فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
با نمایندگان بنیاد بوش آلمان در اتاق تهران برگزار شــد. 
در این نشســت، مهدی جهانگیری، نائــب رییس اتاق 
تهران گفت:» شــرایط ایران در پســابرجام و ویژه بوده 
اســت  و این توافق دریچه های جدیــدی از تعامل با دنیا 
را برای کشور باز کرده اســت. به همین ترتیب برگزاری  
نشست های مشــترک به نفع کشور و بخش خصصوصی 
اســت.« وی ادامه داد: »ایران دومین قدرت برتر منطقه 
اســت و دارای نیروی انسانی جوان و شرایط استراتژیک 
مناســبی اســت و در بخش اقتصــادی می توانــد بازار 
مناسبی برای کشــورهای خارجی باشــد.« جهانگیری 
عنوان کرد:»بــا توجه به پیــش بینی رشــد اقتصادی ۶ 
درصدی در برنامه ششــم، نیاز به جذب ســرمایه گذاری 
خارجی داریم. دولت توســعه صادرات غیر نفتی را یکی 
از سیاســت های خود قــرارداده بود به طــوری که برای 
نخســتن بار در ســال گذشــته، تراز تجاری ایران مثبت 
شد.« نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
بیان کرد:» توجه به رشــد، توسعه و آموزش نیروهای کار 
باید در دســتور کار همگان قرار گیرد و حمایت از شرکت 
های دانش بنیان موضوعی بسیار مهمی است. همچنین 
در بودجه پیشــنهادی ســال آینده اتاق تهران، حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، دانشــجویان خارج از کشور و 
کمک به پایان نامه های دانشــجویان ارشد و دکترا مطرح 
شده است.« جهانگیری با اشاره به اینکه بخش خصوصی 
از دولــت انتظــار دارد که به شــرکت ها دانــش بنیان و 
دانشــجویان اهمیت دهد، گفت:» اتــاق تهران آمادگی 
خود را برای حمایت از شــرکت هــای دانش بنیان اعالم 
می کند و امیدواریم امید است برگزاری این نشست ها و 
امضا توافق نامه ها بتواند زمینه همکاری مشــترک و بلند 

مدت را فراهم کند.« 

مرعشی: مخالف کاهش سن بازنشستگی 
زنان هستیم

ســخنگوی حزب کارگــزاران ســازندگی تاکید کرد: 
اجرای طرح بازنشســتگی ۲0 ســاله زنــان در ظاهر به 
نفع آنهاســت، امــا درحقیقت هم برای آنهــا و هم برای 
صندوق های بازنشســتگی هزینه دارد. حسین مرعشی 
درباره طرح بازنشســتگی ۲0 ساله زنان، به مسائل پیش 
روی صندوق هــای بازنشســتگی اشــاره کــرد و گفت: 
صندوق های بازنشســتگی در کشــور ما با بحران مواجه 
هستند و تحمل فشــار و هزینه های جدیدی را که بر آنها 
تحمیل می شــود، ندارند. از این رو بــرای اعمال هر نوع 
فشــار بر آنها بایــد احتیاط کرد. وی با بیــان اینکه اعمال 
چنین طرحی با واقعیت صندوق ها و نیاز بازار هماهنگی 
ندارد، گفــت: باید به این نکته توجه داشــته باشــیم که 
جامعه ما به سوی پیر شــدن در حال حرکت است و اگر 
بخواهیم در سال های آینده با مشکل مواجه نشویم، باید 
ســن بازنشستگی ۳0 ســاله را افزایش هم بدهیم. سن 
کار باید افزایش پیدا کند و جمع ســنوات به سمت ۶۵ تا 
۷0 سالگی برســد. مرعشی در ادامه تاکید کرد: این تصور 
در گذشــته وجود داشــت که افراد پس از بازنشستگی 
جای خــود را به جوانان می دهند، امــا در حال حاضر این 
نوع برداشــت منتفی اســت؛ چراکه بازنشسته های ما 
ســن پایینی دارند و با توجه بــه توان و تجربــه ای که در 
اختیارشــان اســت، می توانند باز هم در بازار کار بمانند. 
از طــرف دیگر، حقــوق آنها نیــز کفاف زندگی شــان را 
نمی دهد؛ همین موضوعات موجب می شــود تا افرادی 
که بازنشسته می شوند، بار دیگر به بازار کار مراجعه کنند 

و در صف بیکارها قرار بگیرند.
مرعشــی در پایان بر ضرر این قانون برای زنان اشــاره 
کرد و یادآور شــد: اجرای چنین طرحــی در ظاهر به نظر 
می رســد که به نفع زنان اســت، امــا درحقیقت به ضرر 
آنهاســت؛ چراکه کارفرمــا برای جــذب نیروهای خود 
حق انتخــاب دارد و اگــر بداند که زنان پس از ۲0 ســال 
بازنشســته می شــوند، از جذب آنها خودداری می کند، 
چون این موضوع به نفع وی نیست. وی خاطرنشان کرد: 
با شرایط فعلی صندوق های بازنشستگی در کشورمان به 

منظور اتخاذ هر تصمیمی برای آنها باید جانب احتیاط را 
رعایت کرد.

انتظار روس ها برای دریافت نفت از ایران

روسیه اعالم کرده است که در حال مذاکره با ایران برای 
خرید نفت است.

الکســاندر نواک وزیر انرژی روسیه اعالم کرده است که 
روسیه در حال مذاکره با ایران در زمینه خرید نفت است. 
نواک در حاشیه نشست خبری در منطقه سوچی دریای 
ســیاه به خبرنگاران گفــت: این قرارداد طــی چند هفته 
آینده به نتیجه خواهد رســید و این خرید توســط شرکت 
پرومیسری ایمپورت یکی از شرکت های تجاری وزارت 

انرژی روسیه صورت می گیرد. 
چندی قبل در رسانه های داخلی خبری مبنی بر فروش 
روزانه ۱00 هزار بشــکه نفت ایران به روسیه منتشر شد که 
وجه آن به صورت نیمی کاال و نیمی نقدی دریافت خواهد 

شد.
به طوری که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، پس از جلســه 
خود با وزیر انرژی روســیه اعالم کرد »فکر می کنم ظرف 
١٠ تا ١٥ روز آینده فروش نفت ایران به روسیه نهایی شود، 
یک شــرکت روس نفت ایران را برای مقاصد مشــخص 
خارج از روسیه صادر میکند و در مقابل ما ٥٠ درصد از پول 
محمولههای فروخته شــده را در موعد مقرر که یک ماهه 
خواهد بود، تحویل می گیریــم و ٥٠ درصد بقیه هم صرف 
خرید کاال و خدمات از روســیه می شــود.« بیژن زنگنه و 
الکساندر نوواک در الجزیره نیز با یکدیگر مالقات کردند. 
در این مالقات هم وزیر انرژی روســیه خواســتار نهایی 

شدن خرید نفت از ایران بود.

کاهش صادرات فوالد برای تامین نیاز 
داخلی

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه از کاهش صادرات 
برای تامین نیاز بازار داخلی تا حدود ۳00 هزار تن خبر داد.

بهرام سبحانی با بیان اینکه فوالد مبارکه تالش می کند تا 
جای ممکن بازار داخلی را تامین کند، گفت: فوالد مبارکه 
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بر اساس جلســه مشــترکی که با انجمن تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت داشــت، 
تعهد کرد تا یک میلیون تن خــوراک صنایع لوله و پروفیل 
را تامین کند و بر همین اســاس هــم پیش رفت تا جایی 
که حتی تا انتهــای بهمن ماه ۲0 درصد بیــش از رقم تعهد 
یعنی یــک میلیون و ۲00 هــزار ورق فــوالدی را به صنایع 
لوله و پروفیل تحویل داده اســت. وی در ادامه با اشــاره 
بــه اینکه بازار داخلی اولین اولویت مبارکه اســت، عنوان 
کــرد: از آنجاکه ترجیح ما تامین نیاز بازار داخلی نســبت 
به بازار خارجی اســت، از مقدار صادرات خود کم کرده ایم 
تا این اتفاق محقق شــود؛ به طوری که بــا وجود صادرات 
۱.8 میلیون تنی در سال گذشته، امسال صادرات را به ۱.۵ 
میلیون تن رساندیم و توانستیم نسبت به سال گذشته ۴0 
درصد بیشتر نیاز به بازار داخلی را تامین کنیم. مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه نیازی کــه بازار به مواد 
اولیه فوالدی دارد و آن بیــش از توان تولیدی فوالد مبارکه 
اســت، به معنای کم کاری ما نیســت، اظهــار کرد: فوالد 
مبارکه با تمــام توان تولید می کند اما اگر بازار بیش از توان 
تولیدی مبارکه نیــاز دارد این به معنای پویایی بیشــتر و 
رونق صنعت ایران است، نه کم کاری فوالد مبارکه که ما از 
این بابت خوشحال هستیم. وی افزود: این طبیعی است 
که نیاز بیــش از تولید داخلی باید از طریق صادرات تامین 
شــود اما عده ای انتظار دارند که به خاطر نیــاز به واردات 
باید تعرفه ها حذف شــود در صورتی کــه در همه جای که 
خودشان تولیدکننده هســتند، بر این واردات مقدار مورد 
نیاز در بــازار تعرفه ها را وضع می کننــد تا باالنس قیمت 
محصوالت وارداتی نســبت به محصــوالت تولید داخل 
ایجاد شــود و مشــکلی در بازار به وجود نیاید. سبحانی با 
اشــاره آمار تولید فوالد در سال جاری گفت: تاکنون حدود 
پنج میلیون و ۷۵0 هزار تن فوالد در واحدهای فوالدی صبا، 
هرمزگان و مبارکه تولید شده است و تقریبا همه ورق های 
مورد نیاز صنایع مختلف داخلی با استانداردهای مختلف 
به جز ورق ضد زنگ با سرمایه گذاری  که انجام شده است، 
تولید می شــود. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: از جمله محصوالتی کــه به صورت کاربردی در صنایع 

داخلی به مصرف می رسد و توســط شرکت فوالد مبارکه 
تولید می شــود، می توان به ورق هــای آج دار که در صنایع 
کشتی سازی مصرف دارد، ورقه های فوالدی با استاندارد 
API که در صنایع نفت و گاز استفاده می شوند و ورق های 
MB و IF که در صنایع خودروســازی مصرف دارند، اشاره 

کرد.

جهش ۷0 درصدی واردات آسیایی ها از 
ایران

مشــتریان آســیایی نفت ایران در ماه ژانویه امســال 
واردات نفت از این کشــور را حدود ٧٠ درصد نســبت به 
پارسال افزایش دادند. خبرگزاری رویترز از توکیو گزارش 
داد که پایان تحریم سبب شــد چهار مشتری اصلی نفت 
ایران در آســیا در ماه ژانویه امسال واردات نفت خود را از 
جمهوری اسالمی حدود دو سوم نسبت به پارسال بیشتر 
کننــد. چین، هنــد، کره جنوبــی و ژاپن در مــاه ژانویه در 
مجموع یک میلیون و ٦٤٠ هزار بشــکه نفت از ایران وارد 
کردند که ٦٧,٦ درصد نســبت به دوره مشــابه در پارسال 
بیشــتر بود. وزارت بازرگانی ژاپن امروز )ســه شــنبه ١٠ 
اســفند( اعالم کرد واردات نفت خام این کشــور از ایران 
در ماه ژانویه ســال ٢٠١٧ میالدی بــا ٧,٩ درصد افزایش 
نســبت به ژانویه ٢٠١٦ به ٢٠٩ میلیون و ٣١٩ هزار بشــکه 
در روز رســیده است. واردات نفت هند از ایران نیز در این 
دوره نسبت به پارسال سه برابر شــد و به ٥٥٤ هزار و ٦٠٠ 
بشکه در روز رســید. واردات نفت کره جنوبی نیز از ایران 
نسبت به پارسال دو برابر شد و به ٤٧٨ هزار و ٣٢ بشکه در 
روز رســید. همچنین برآوردها نشان می دهد که مجموع 
صادرات نفت و میعانــات نفتی ایران به بازارهای جهانی 
در ماه فوریه امسال به اندکی بیش از دو میلیون و ٢٠٠ هزار 

بشکه در روز می رسد.

توانایی ایران برای صادرات ۶00 هزار بشکه 
فرآورده نفتی در روز

درحالی که طبق آخرین اخبار میزان صادرات فرآورده 

های نفتی ایران روزانه ٤٥٠ هزار بشکه در روز اعالم شده، 
معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
اعالم کرد این میزان تا ۶00 هزار بشــکه قابلیت افزایش 
دارد. شاهرخ خســروانی با تاکید بر اینکه صادرات روزانه 
۴۵0 هزار بشــکه فرآورده های نفتی عــدد قابل توجهی 
است، افزود: در حال حاضر روزانه یک میلیون و 800 هزار 
بشکه نفت خام در کشور تصفیه می شود که از این میزان 
حدود ۴۵0 هزار بشــکه یعنی حــدود ۲۵ درصد آن صادر 
می شود که این جهشی برای صادرات فرآورده های نفتی 
اســت. وی تاکید کرد: چنانچه بتوانیم مصرف را در داخل 
کشور مدیریت کنیم و همچنین سوخت مایع به نیروگاه 
ها ندهیــم و  گاز جایگزین ســوخت مایع شــود، میزان 
صادرات فــرآورده های نفتی  تا حــدود ۵۵0 تا ۶00 هزار 

بشکه در روز قابلیت افزایش دارد.
معاون شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در ادامه با تاکید بر اینکه ممنوعیتی برای صادرات 
فرآورده های نفتی به کشــورهایی کــه قانون اجازه می 
دهد، وجود نــدارد، اظهار کــرد: کشــورهای زیادی از 
نقاطمختلــف دنیا  متقاضی فرآورده هــای نفتی ایران 
هســتند. البته کشــورها راســا اقدام به خرید فرآورده 
نمــی کنند بلکه این شــرکت های بین المللی هســتند 
که فرآورده ها را خریداری می کنند برای مثال شــرکت 
شــل که در هلند فعالیت می کند در همه جای دنیا شعبه 

دارد.
خسروانی به این سوال که آیا شرکت های اروپایی هم 
متقاضی خرید فرآورده های نفتی ایران هســتند، پاسخ 
داد: شــرکت های اروپایی هم متقاضــی فرآورده های 
نفتی ایران هســتند. برخی از کشــورهای اطراف ایران 
ماننــد هند، پاکســتان، افغانســتان، عــراق، ترکیه و ... 
مشخصا خودشــان خرید می کنند، اما هنگامی که از این 
حوزه خارج می شــویم بیشــتر جنبه کمپانی دارد. برای 
مثال فالن کمپانــی ژاپنی، چینی یا اروپایی از ایران خرید 
می کنند و معلوم نیســت فرآورده ای کــه خریده اند را به 

کدام کشور ارسال کنند.






