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یادداشت/ وضعیت بانک ها به گزارش بانک مرکزی

وضعیت بانک ها در بودجه سال آینده چگونه است؟
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یادداشت

وضعیت بانک ها به گزارش بانک مرکزی

از کل سپرده ها 38 درصد نه به وام تبدیل شده و نه به سرمایه گذاری.
از کل سپرده ها  9 درصد به معوقات بانکی تبدیل شده است.

از کل ســپرده ها 13 درصد به وام مسکن تبدیل شده است  که ســالم ترین نوع وام است 
اما برای بانک ها پول نمی شــود چون وام ها بلند مدت اســت و اقساط ماهانه  آن مشکلی از 

مشکالت بانک ها را در کوتاه مدت حل نمی کند.
از کل سپرده ها 24 درصد آن به اظهار سیف به وام به 200 شرکت بزرگ  تبدیل شده که نه 
اصــل آن را پرداخت می کنند  و نه فرع آن را و هم اصل آن را تمدید می کنند و هم فرع آن را ، 

یعنی برای بانک پول نمی شود .سرکاری است.
از کل سپرده ها 16 درصد به وام تبدیل شده که به موقع بازپرداخت میشود و مجددا وام داده 

می شود.
 فقط 16 درصد از کل سپرده ها گردش دارد یعنی 308 هزار میلیارد تومان در سال.

بانک ها از محل 308 هزار میلیارد تومان ســپرده ای که گردش دارد باید ســود سپرده را 
پرداخت کنند در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 بانک ها  384 هزار میلیارد تومان به سپرده 

گذار ها بدهکار تر شده اند .
کمی خنده دار است ؛ کل سپرده های سالم 308 هزار میلیارد تومان است و در فاصله یک 
سال بانک ها 384 هزار میلیارد تومان به سپرده گذاران بدهکار تر شده اند ، بانک ها دارند این 

کاله آن کاله می کنند .
صحت آمار فوق را با مراجعه به منبع فوق بیازمائید.

راه حل روشــن است : سود سپرده باید کاهش یابد این راه حل را نیز هیچ کس قبول ندارد، 
ایرانیان در اینکه چگونه می شود مشکالت را حل نکرد به اجماع رسیده اند. در این حوزه یک 

اجماع ملی وجود دارد.
نقدینگی اعدادی که اعالم می کنند نیست ، اعدادی که اعالم می کنند نقدینگی کاغذی 
اســت ، نقدینگی واقعی همین 308 هزار میلیارد سپرده ایست که گردش واقعی دارد ، البته 
نقدینگی شامل سپرده بانکی بخش خصوصی و اسکناس در اختیار مردم بیرون از نظام بانکی 
است ) 50 هزار میلیارد تومان ( این اســکناس باید به 308 هزار میلیارد تومان اضافه شود و 
دیگر هیچ . نقدینگی در جریان 358 هزار میلیارد تومان است نه 1979 هزار میلیارد تومان در 

خرداد 98. فقط مبلغ 18 درصد از نقدینگی اعالمی در جریان است 

محمد حسین ادیب
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وضعیت بانک ها در بودجه سال آینده چگونه است؟

یک کارشــناس حقوق بانکــی تکالیف و 
مســئولیت های نظام بانکی در پیش نویس 
الیحه بودجه سال 99 را بررسی کرد.به روال 
هر سال دولت الیحه بودجه پیشنهادی خود 
برای ســال 1399 را تقدیم مجلس کرده تا 
پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن 
علنی مجلس بررسی و تصویب شود. الیحه 
بودجه ساالنه کل کشور معموال از دو بخش 
اصلی منابع درآمدی دولت که شامل درآمد 
حاصل از فعالیت وزارتخانه ها، موسســات و 
شــرکت های دولتی اســت و تعیین محل 

مصرف این هزینه ها تشکیل می شود.
پس هــم وصول درآمدهــای دولت و هم 
محل و نحوه مصرف آن باید متکی به قانون 
باشــد. دیوان محاســبات نیز به عنوان نهاد 
نظارتی مجلس شــورای اسالمی بر مصرف 
صحیح اعتبــارات بودجه نظــارت خواهد 
داشــت و در پایان هر ســال گزارش تفریغ 
بودجه را تقدیم مجلس شــورای اســالمی 
خواهد کرد تا مشخص شود که آیا درآمدهای 
پیش بینی شــده دولت در قانــون بودجه 
محقق شــده اســت یا خیر و اینکه آیا این 
درآمدهــا مطابق بــا اعتبــارات بودجه ای 

مصرف شده اند یا خیر؟
به همین جهــت دولت در بنــد ب ماده 
واحده بودجه سال 1399 درآمد شرکت ها و 
موسسات دولتی را بدین گونه برآورد و پیش 
بینی کرده که بودجه شــرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار 
بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه 
هــزار و چهارصد و پنجــاه و هفت میلیارد و 
ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال و از حیث 
هزینه ها و ســایر پرداخت ها بالغ بر چهارده 
میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد 
و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و 

نه میلیون ریال باشد.
بــر همین اســاس، بانک هــای دولتی و 

شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابســته به دولت باید تالش کنند تا این میزان درآمد 
نصیب دولت شود تا دولت بتواند برابر مقررات بودجه آن را صرف مصارف مورد نظر قانون گذار 

کند.
اگرچه درباره شبکه بانکی کشــور رقم مذکور شامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
نمی شــود بلکه فقط بانک های دولتی را در بر می گیرد، اما جدول شماره2-11 الیحه بودجه، 
دو رقــم را به  عنوان درآمد بانک های دولتی پیش بنی کرده که شــامل مبلغ 1164997282 
میلیون ریال به عنوان درآمد اصلی و مبلغ 26932419 میلیون ریال به عنوان سایر دریافتی ها 
کــه در کل بالغ بر مبلغ 1191929701 میلیون ریال می شــود و به همیــن میزان برای آن 
مصارف بودجه ای تعیین شــده است. طبیعی اســت اگر بانک های دولتی این میزان درآمد را 
برای دولت در سال 1399 تحصیل نکنند کسر بودجه بانک های دولتی اجتناب ناپذیر خواهد 

بود.
به این ترتیب اولین تکلیف شبکه بانکی کشور البته در بخش بانک های دولتی محقق کردن 
درآمد مورد انتظار دولت است. اما  دولت در الیحه بودجه تکالیف دیگری نیز برای شبکه بانکی 

کشور پیش بینی کرده است.

تکالیف ۳ بخشی الیحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای بانک مرکزی، بانک ها و موسسات 
اعتباری

در همین راســتا، علی نظافتیان درباره این تکالیف، اظهار داشــت: در بند "1" قسمت "ه" 
تبصره یک بودجه پیشــنهادی دولت بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
مکلف شــده اند، در طول سال 1399 متناوب و هر ســه ماه یکبار نسبت به ثبت و بروزرسانی 
اطالعات خود و شــرکت ها و مؤسسات تابعه و وابســته، نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروی 
انســانی )از طریق ســامانه کارمند ایران( و مدیران، بودجه و صورت های مالی و گزارش های 
عملکردی را در ســامانه یکپارچه اطالعات شــرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 

مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
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وی افزود: وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
مکلف اســت امکان دسترســی به اطالعات 
ســامانه مذکــور را به صــورت برخط برای 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و دیوان 

محاسبات کشور فراهم کند.
براین اســاس، ترتیب بانک های دولتی در 
طول ســال 1399 باید اطالعات مورد نظر 
قانون گــذار را بــه طور مرتب و مســتمر در 
ســامانه یکپارچــه شــرکت های دولتی و 
نهادهــای عمومــی غیر دولتی مســتقر در 

وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کند.
این کارشــناس حقوق بانکی با اشــاره به 
اینکه کاش قانون گذار به منظور شفاف سازی 
و آگاهی بخشــی عمومی مقــرر می کرد که 
دولت  مکلف اســت بخش های غیر محرمانه 
اطالعات این ســامانه را در دســترس عموم 
مردم قراردهد تا مردم ازاین  اطالعات آگاهی 
داشته باشند، درباره دومین تکلیف بودجه، 
گفت: دولت همچنیــن در بند "ه" تبصره 2 
الیحه پیشنهادی ایجاد ســامانه شناسنامه 
ملی اشــخاص حقوقی کشور را پیش بینی و 
مقرر کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری 
و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و ســازمان بورس اوراق بهادار مکلفند 
اقدامــات الزم را بــرای برقــراری ارتبــاط 
ســامانه های الکترونیکــی مرتبــط )اعم از 
سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، 
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور( 
با ســامانه یکپارچه اطالعات شــرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل 

اطالعات به عمل آورند.
به گفتــه نظافتیان، ســومین تکلیف، در 
مورد  نحوه استفاده از منابع فایناس خارجی 
در تبصره 3 بودجه پیشنهادی است که مقرر 
شــده در مورد کلیه طرح های دولتی و غیر 
دولتی متقاضی اســتفاده از تسهیالت مالی 
خارجــی( فاینانس( اخذ تاییدیه دســتگاه 
اجرائی ذیربط به منظــور تایید اولویت برای 
اســتفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به منظور صدور ضمانتنامه 
دولتی( بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران )و به منظور کنتــرل تعادل و مدیریت 
تراز ارزی کشــور و ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور فقط برای کنتــرل طرح های بخش 
دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای ضروری بوده و 

بازپرداخت اصل و ســود هر یک از طرح ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش بینی شده در 
این قانون قابل پرداخت است. براین اساس ترتیب صدور ضمانت نامه دولتی در اینگونه موارد 

فقط توسط بانک مرکزی صورت می گیرد.
وی چهارمین مورد را در مورد توسعه بخش حمل ونقل دربند ب تبصره 4 بودجه پیشنهادی 
مقرر شده عنوان کرد و ادامه داد: به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1399 از محل 
منابع در اختیار نســبت به اعطای تســهیالت ارزیـ  ریالی به ســرمایه گــذاران بخش های 
خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای ســازمان های توسعه ای و نیز انواع 
مختلف حمل و نقل درون و برون شــهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت 
با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرســازی و تضمین سازمان ها و شرکت های 
تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های 
کشــور در قبال أخذ حق دسترســی فروش خدمات به اســتفاده کنندگان تا استهالک اصل 

سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وی افزود: این قانون به آن معناســت که نظام بانکی کشور در مورد تسهیالت ارزی و ریالی 

درون و برون شهری باید فقط به تضمین وزارتخانه یا سازمان ذیربط اکتفا کند.
برهمین اساس این پرسش مطرح خواهد بود که اگر بانک ها برای پرداخت تسهیالت ارزی از 
منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه استفاده کنند در آن صورت خود در مقابل بانک مرکزی 
یا صندوق توســعه تعهد ارزی مســتقل خواهند داشــت. پس چگونه می توان برای پرداخت 

تسهیالت فقط به تعهد وزارتخانه یا شرکت ذیربط اکتفا کرد؟
این کارشــناس حقوق بانکی، با اشــاره به اینکه موارد دیگری نیز وجود دارد اما در مجموع 
تکالیف پیش بینی شــده در الیحه پیشنهادی دولت به مجلس  برای بانک مرکزی و بانک ها و 
موسسات اعتباری را می توان به سه دسته کلی از جمله تکالیف خاص بانک مرکزی جهموری 
اســالمی ایران، تکالیف خاص بانک های دولتی و تکالیف خاص شــبکه بانکی کشــور اعم از 

بانک های دولتی یا بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تقسیم کرد.
وی افزود: واقعیت این اســت که بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی مسئولیتی در قبال 
تامین درآمدهای عمومی دولت ندارند. لذا از نظر حقوقی هرگونه تکلیف بودجه ای  برای آنان 
در قوانین بودجه نیازمند مانند تســهیالت تکلیفی یا پرداخت انواع و اقســام وام یا تسهیالت 
مورد نظر دولت نیازمند تصریح قانون گذار است و با استنباط حقوقی نمی توان تکالیف مالی بر 

آنان تحمیل کرد.
نظافتیان با اشاره به اینکه قوانین بودجه باید از چنان شفافیت و صراحتی برخورد شود که به 
راحتی بتوان تشــخیص داد که آیا تکلیف ذکر شــده مرتبط با کل شــبکه بانکی کشور اعم از 
بانک های خصوصی و دولتی است یا تکالیف خاص بانک های دولتی و افزون بر آن نکته اساسی 
در مورد فرایندهای عملیاتی بانک ها آن است قانون گر یعنی مجلس شورای اسالمی و خصوصآ 
کمیسیون تلفیق باید به وام و تسهیالت بانکی به عنوان محصوالت تولیدی بانک ها نگاه داشته 

باشد.
به گفته وی، هر محصول تولیدی نیز قیمتی تمام شده دارد که با اضافه کردن سود منصفانه 
به دست مصرف کننده خواهد رسید. براین مبنا  بجز در موارد ضروری و اساسی حتی المقدور 
در قوانین بودجه و همچنین سایر قوانین  بایســتی از تحمیل هزینه یایی که به نحوی از انحاء 
منتهی به افزایش قیمت تمام شــده  محصوالت بانکی یعنی وام یا تسهیالت یا اعتبارات بانکی 
می شود مثل تحمیل تسهیالت تکلیفی و بصورت الزام بانک ها به آوردن قسمتی از منابع خود 

در کنار اعتبارات دولتی خوداری شود.
 زیرا این پدیده در نهایت حاشیه ســود بین قیمت تمام شده محصوالت بانک ها و نرخ سود 
مصوب شورای پول و اعتبار را افزایش خواهد داد و بانک ها را در عمل ناچار خواهد کرد تا تدابیر 
بانکی برای حل این مشــکل اندیشه کنند و راه حل این مشکل نیز وضع قوانینی مناسب است 
که قیمت تمام شــده تجهیز منابع و محصــوالت بانکی  و همچنین هزینــه های مدیریتی و 
عملیاتی بانک ها کاهش یابد که به تبع کاهش این هزینه ها، نرخ ســود تســهیالت بانکی نیز 

کاهش خواهد یافت./ ایبنا
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احتمــال درگیــری میــان کشــورهای 
خلیج فارس وجود دارد. احتمالی که باعث شده 
کشورهای حاشیه خلیج فارس یک تجدیدنظر 

استراتژیک انجام دهند.
اگر ســال 2019، ســالی بود که بازارهای 
خاورمیانه پشــت ســر هم در آن دچار مشکل 
می شدند، سال 2020 آزمایش خواهد کرد که 
آیا پول خارجی ایــن وضعیت را تغییر می دهد 
یا خیر. ســال جاری، 5 اقتصاد خلیج فارس به 
JPMor�  فهرست اوراق قرضه بازارهای نوظهور

gan Chase & Co پیوستند. اما ریسک هایی هم 
در این زمینه وجود خواهد داشت. بلومبرگ در 
گزارشی لیستی از بزرگ ترین ریسک هایی که 
سرمایه گذاران در سال آینده در خاورمیانه با آن 

روبه رو خواهند بود را منتشر کرده است.

 *درگیری های حاشیه های خلیج
احتمــال درگیــری میــان کشــورهای 
خلیج فارس وجود دارد. احتمالی که باعث شده 
کشورهای حاشیه خلیج فارس یک تجدیدنظر 

استراتژیک انجام دهند.
هیچ نشانه ای از آشتی میان ایران و عربستان 
یا پایان دادن به تحریم هــای قطر که می تواند 
ســرمایه گذاری در منطقه را رونق دهد، دیده 

نمی شود.
باوجود نشانه های ضعیفی از آشتی میان قطر 
و چهار کشور متحد عربی –امارات متحده عربی، 
عربستان ســعودی، مصر و بحرین- هنوز هم 
ایجاد رابطه دوستانه میان آنها دور از ذهن است.

قطر مذاکراتی با عربستان انجام داده اما هیچ 
مذاکره ای با امارات متحده عربی صورت نگرفته 
است. بدون این مذاکره هم به نظر نمی رسد این 

شکاف 30 ماهه، بهبود یابد.
امیر قطر دعوت به شــرکت در گردهمایی 
ســاالنه رهبران خلیج فارس که در ماه دسامبر 
در عربستان برگزار می شــد را رد کرد که باعث 
می شود گفته شــود بحران با دوحه همچنان 

ادامه دارد.

*نفت و انتشار
با توجه به رتبه بندی Fitch، با کاهــش 20 درصدی قیمت نفت برنت از اکتبر 2018 که باالترین 
سطح قیمت چهارساله بوده است، کسری مالی در برخی از اقتصادهای منطقه رو به افزایش گذاشت و 

حاال هرگونه کاهش قیمت بیشتر در سال 2020 به این کسری دامن می زند.
آژانس بین المللی انرژی در ماه دســامبر اعالم کرد که حتی باوجود کاهش عرضه اوپک و ســایر 
متحدانش، در سال 2020 بازارهای جهانی نفت با مازاد عرضه روبه رو خواهند بود. تولید خارج از این 

گروه، تحت رهبری شیل ایاالت متحده این مازاد عرضه را رقم می زند.

 *اعتراض ها
بیکاری باالی جوانان، حاکمیت ضعیف و سایر مشکالت منجر به بهار عربی در سال 2011 شد، از آن 

زمان همچنان این مسئله تهدیدکننده ثبات سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه است.
در مواجهه با این مشــکالت، دولت های عراق، لبنان، مصر، الجزایر، ایران و سودان در تالش برای 
برنامه اصالحات اقتصادی هستند. اما به گفته تحلیلگران اصالحات برای ثبات عمومی و امور مالی 
خارجی هم در کشورهای واردکننده و هم صادرکننده احتمال ریسک بیشتر و واکنش های اجتماعی 

و سیاسی را در بر خواهد داشت

سرمایه گذاران به خاورمیانه نمی آیند
ریسک های خاورمیانه ای در سال 2020 کدامند؟
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چین باوجود تولید ناخالص داخلی 1۳.1 تریلیون دالر به ایاالت متحده به عنوان اولین اقتصاد 
جهان نزدیک تر شده است. تحلیلگران بازار انتظار دارند رشد 6 درصد رو به باالی اقتصاد این 
کشور در سال 2020 به هدف اعالم شده چین یعنی دو برابر کردن اقتصاد از 2011-2020 بینجامد.

چین در تالش است تا به وعده بزرگ خود عمل کند؛ رشد دو برابری تولید ناخالص داخلی 
و درآمد طی یک دهه که باعث می شود این کشور در صدر ساختار اقتصادی جهان قرار بگیرد. 
س ان بی سی گزارشی درباره چین منتشر کرده و به روندی که باعث شد این کشور به دومین 

اقتصاد جهان تبدیل شود پرداخته است.
براساس این گزارش، این کشور اکنون با این مسئله روبه رو است که باوجود چالش های بزرگ 

این روند را ادامه دهد یا خیر.
رشد و جهش چین از اواخر دهه 1970 با حرکت به سمت بازارهای بازتر شروع شد. این رشد 
از طریق برنامه ریزی تهاجمی با استفاده از مزایای نیروی کار ارزان، کاهش ارزش ارز، سیستم 

کارخانه داری قوی که محصوالت چینی را به سراسر جهان پخش می کرد، ادامه پیدا کرد.
همه این ها باعث شد که اقتصاد این کشور از اقتصاد روستایی به ابرقدرت در تمام عرصه ها 
تغییر کند. به نظر می رسد این کشور در مسیری غیرقابل توصیف به شماره یک اقتصاد جهان 

رسیده است.
چین باوجود تولید ناخالص داخلی 1۳.1 تریلیون دالر به ایاالت متحده به عنوان اولین اقتصاد 
جهان نزدیک تر شده است. تحلیلگران بازار انتظار دارند رشد 6 درصد رو به باالی اقتصاد این 
کشور در سال 2020 به هدف اعالم شده چین یعنی دو برابر کردن اقتصاد از 2011-2020 بینجامد.

اما از سوی دیگر، چین بدترین جنگ تجاری با ایاالت متحده را پشت سر می گذارد و با 
چالش های بی شماری روبه رو است تا بتواند به رشد خود ادامه دهد.

مایکل یوشیکامی، بنیان گذار شرکت   Destination Wealth Management  می گوید: چین 
همچنان روبه جلو حرکت می کند و همچنان هم بسیار رقابتی است. چین هنوز می تواند به بازیگر 

اصلی جهان تبدیل شود.
درواقع کشوری با این رشد تقریباً موردحسادت تمام جهان قرار می گیرد البته که این اواخر 
رشد اقتصادی چین چشمگیر نبوده است. براساس گزارش بانک جهانی رشد چین در سال 2007 
به 14.2 درصد رسیده بود اما از سال 2015 به بعد هرسال رشد اقتصادی کمتر از 7 درصد ثبت 

شده است.

تعرفه ها آسیب می رساند

شرکت یوشیکامی در فرانسیسکو مستقر 
است، اما او سرمایه گذاری قابل توجهی در 
تجارت با چین انجام داده است و مرتباً به این 

کشور سفر می کند.
به گفته او، چین راهش را در آموزش و 
نوآوری فناوری پیش می برد، اما از تعرفه های 
ایاالت متحده رنج می برد. درعین حال هزینه 
نیروی کار افزایش یافته و تولید هم کند شده 

است.
او گفت: اقتصاد چین هدفش را روی 7 
درصد رشد گذاشته است. قباًل 14 درصد 
رشد داشت، اما اگر حتی 6 درصد هم رشد 
داشته باشد، بازهم مقدار زیادی خواهد بود. 
اما وقتی با مردم متوسط چین صحبت می شود، 
آنها به اندازه دو سال، یا چهار سال یا شش سال 
پیش خوش بین نیستند. این یکی از اثرات منفی 

مهم جنگ تجاری بوده است.
به گفته یوشیکامی، طبقه متوسط چین معتقد 
است جنگ تجاری آسیب رسانده است. تورم 
باال رفته و هزینه مواد غذایی اساسی 10 تا 
15 درصد رشد کرده است. شاخص قیمت 
گوشت خوک هم 100 درصد بیشتر شده 
است. او ادامه داد: بنابراین به معنای واقعی 
کلمه شما با افرادی مواجه هستید که رژیم 
غذایی خود را تغییر داده اند، چراکه نمی توانند 
افزایش قیمت را تحمل کنند. این موارد به 
ایاالت متحده  طبقه متوسط ضربه می شود. 
مطمئناً از این توافق استقبال می کند، اما چین 

واقعاً به این توافق نیاز دارد.

چین چطور به دومین کشور قدرتمند 
جهان تبدیل شد
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بااین حال مصرف کنندگان چینی همچنان 
استفاده   AliExpress مانند  برنامه هایی  از 
می کنند تا محصوالتی ارزان قیمت و بدون 
هزینه حمل ونقل تهیه کنند. مصرف کنندگان 
چینی هنوز از محصوالتی مانند شلوار جین 
هژمونی  سمبل  به عنوان  آمریکایی  برند 

اقتصادی ایاالت متحده استقبال می کنند.

ارزیابی کلی تعرفه ها
آسیب جنگ تجاری به اقتصاد قابل لمس و 

قابل اندازه گیری است.
Nomura Global Eco�طبق داده های موسسه 

nomics   به استناد آمارهای ماه اکتبر، رشد مالی 
در سال 2019 به ۳.8 درصد کاهش یافته که از 
6.2 درصد سال گذشته کمتر است. عالوه بر 
این، رشد صادرات در ماه نوامبر 0.۳ درصد 
کاهش یافته است که بعد از رشد 9.9 درصد 
در مدت زمان مشابه سال گذشته چشمگیر 
است. این کاهش هم به دلیل سقوط صادرات 
12.5 درصدی به ایاالت متحده در سال 2019 

است که در مقایسه با رشد 8.5 درصد سال 2018 قرار می گیرد.
به گفته موسسه Nomura این کاهش صادرات در سال جاری، 1.۳ درصد از تولید ناخالص 

داخلی چین را به خود اختصاص داده است.
براساس اطالعات این موسسه به نظر می رسد سال 2020 سال سختی برای چین باشد. به گفته 

تحلیلگران این موسسه، پکن برای تقویت رشد باید تالش بیشتری کند.
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به طور  و  رقابت صنعتی  توان  افزایش  اگر  
و  داخل  در  کشور  اقتصاد  رقابت پذیری  کل 
طریق  از  باید  باشد،  هدف  بین الملل  سطح 
اقتصاد  از  عبور  با  و  واقعی  خصوصی سازی 
اقتصاد  برای شکل گیری یک  را  فضا  دولتی 

رقابتی فراهم کنیم.
بدون شک  می شود  تولید  از  وقتی صحبت 
بارزترین  عنوان  به  اقتصادی  رشد  اهمیت 
شاخصی که قدرت و توان تولید یک کشور را 
نشان می دهد برجسته می شود.  واقعیت این 
است که رشد اقتصادی مبنای رسیدن به رفاه 
کل جامعه است. البته نمی توان حضور عوامل 
دیگری همچون سیستم عادالنه توزیع ثروت 
در تحقق این امر را منکر شد، اما از نظر درجه 
اهمیت بدون شک رتبه اول با رشد اقتصادی 

است.
افزایش رشد اقتصادی خود به عوامل مختلفی 
از جمله میزان سهم دولت و بخش خصوصی 
اقتصاد بستگی دارد. برخی معتقدند که  در 
واگذاری  طریق  از  اقتصادی  سـریع  رشـد 
تصمیم گیری های اقتصادی بر عهده افراد یا 
نهادهای خصوصی که بـا هـم در حال رقابت 

هستند، میسر است.
کارفرمای  را  دولت  دیدگاه  این  طرفداران 
که  معتقدند  و  نمی دانند  خوبی  اقتصادی 
به  دولت  اقتصادی  فعالیت هـای  بهـره وری 
و  است  غیردولتی  بخش  از  پایین تر  مراتب 
بازارهای  در  بویژه  دولت،  مداخله  و  مقررات 
از  مانع  تجارت  قابل  وکاالهای  وکار  سرمایه 
سـود  بنگاه هـا،  و  افـراد  کـه  مـی شـود  آن 
بخش ترین راه های سرمایه گـذاری را آزادانـه 

انتخـاب کننـد.
نیز وجود دارد که  درمقابل دیدگاه مخالفی 
این  ارزیابی می کند.  دخالت دولت را مثبت 

گروه به دلیل توان دولت در هماهنگ کردن سلیقه های فردی و اجتماعی و در عین حال ایجاد 
امنیت و افزایش سرمایه گـذاری های مـؤثر و فـراهم کردن جهت های اجتماعی مطلوب برای 
رشد و توسـعه اقتـصادی از نکـات عمـده ای اسـت کـه دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه 

می کند.
البته استدالل فوق درست است ما به هیچ عنوان نمی تواند به معنای کارفرمایی دولت، به ویژه 
در تولید تعبیر و تفسیر شود. دولت باید در اقتصاد دخالت کند، اما نه به عنوان مالک کارخانه ها 

و کارگاه ها و در کسوت کارفرما بلکه به عنوان ناظر و کنترل کننده.
آنچه که در اقتصاد ایران در جریان است ایفای نقش دولت و یا نهادهای زیرمجموعه به عنوان 

کارفرمای صنایع بزرگ و کوچک است.
 GDP یکی از شاخص های اندازه گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به
است. هراندازه حجم سهم دولت)در بودجه( از ظرفیت اقتصادی کشور )تولید ناخالص داخلی( 
بیشتر باشد، درجه باالی دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت های بخش خصوصی 
را نشان می دهد. طبق آخرین برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت های 

دولتی از تولید ناخالص داخلی در سال 1397حدود 74 درصد بوده که رقم باالی است.
رتبه جهانی ایران در »شاخص آزادی اقتصادی« نیز بیانگر دولتی بودن اقتصاد کشور و ضعف آن 
در رقابت های بین المللی است. شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج )Heritage( به 
صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می شود، از جمله شاخص های مطرح 

در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است.
 در گزارش سال 2018 هنگ کنگ با امتیاز 90.2 از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول 
قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز 88.8، نیوزیلند با امتیاز 84.2، سوئیس با امتیاز 

81.7 و استرالیا با امتیاز 80.9 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.
میانگین جهانی این شاخص 61.1 و برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 61.5 است. 

بنابراین،ایران نیز با امتیاز 50.9 رتبه 156 را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی رسد.
یکی دیگر از شاخص های جهانی که می توان به عنوان شاخصی مکمل )در کنار شاخص آزادی 
اقتصادی( دولتی بودن اقتصاد و اثرات منفی آن بر توان تولید و رقابت بین المللی کشور را نشان 

دهد شاخص رقابت صنعتی  است.
طبق تعریف،رقابت پذیری صنعتی عبارت است از توان کشورها برای افزایش حضورشان در 
بازارهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه بخش های صنعتی و فعالیت هایی با ارزش افزوده 
باالتر و حجم فن آوری بیشتر. شاخص رقابت پذیری صنعتی شامل 8 زیرشاخص فرعی است که 

جایگاه ایران
 در شاخص رقابت صنعتی و جای خالی بخش خصوصی
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سه بعد رقابت پذیری صنعتی را در بر می گیرد.
این سه بعد عبارتند از: ظرفیت کشورها از نظر 
تولید و صادرات محصوالت صنعتی؛ تعمیق 
بعد  نهایت، سومین  در  و  فن آوری؛  وارتقای 
بر  اثرات کشورها  برگیرنده  در  رقابت پذیری 

روی تولیدات صنعتی جهان است. 
نظر  از  ایران  جایگاه  و  رتبه  زیر  جدول  در 
توان رقابت صنعتی آمده است. همانطور که 
مشاهده می شود از سال 2012 تا 2014 رتبه 
ایران در میان 148کشور از 61 به 59 رسیده 
است. درواقع 3 پله سعود داشته است. در سال 
رتبه 58  حائز  کشور  میان 150  در   2015
شده که به معنای کاهشی یک پله ای است. 
اما یک سال بعد، یعنی در 2016 از 58 به 53 
رسیده است که نسبت به سال های گذشته 

بهبود قابل توجه تری است.
با این حال وقتی در سطح جهان از بیست 
قدرت اقتصادی دنیا صحبت می شود و ترکیه 
گروه  عضو  ما  هماسیگان  از  یکی  عنوان  به 
بیست است، نمی توان گفت که داشتن رتبه 
53 قابل قبول و مطلوب است. با این که آمار 
سال های 2017 و 2018 هنوز توسط وزارت 
صنعت منتشر نشده است اما به نظر نمی رسد 
اقتصادی وضعیت رقابت  با توجه به شرایط 

صنعتی کشور بهبود یافته باشد.
رقابت  توان  موجود  شواهد  طبق  بنابراین، 
صنعتی و به طور کل وضعیت رقابت پذیری 
تا حدود  امر  این  نیست.  زیاد  اقتصاد کشور 

زیادی از دولتی بودن اقتصاد ناشی می شود. راه چاره در خصوصی سازی اقتصادی است. اما 
صاحبنظران اقتصادی معتقدند که در صورتی که به دالیلی همچون انحصارهای طبیعی، کمبود 
اطالعات، محدودیت های ارزی یا محدودیت های تکنولوژیک و... درجه رقابت فعالیت ها در یک 
اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی نیز موجب عدم کارآیی بیشتر 

می شود.
 بنابراین، می توان گفت که از یک طرف دولتی بودن اقتصاد توان رقابت را کاهش می دهد و از 

طرف دیگر پایین بودن قدرت رقابت فرایند خصوصی سازی را با مشکل مواجه می کند.
اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که ما چندین سال است که تجربه خصوصی کردن بنگاه های 
اقتصادی دولتی را شروع کرده ایم اما به نظر می رسد تجربه موفقی نبوده است.ضروری است که 
نهادها و سازمان های مرتبط با فرآیند خصوصی سازی، از جمله سازمان خصوصی سازی، سازمان 
بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور  تالش حداکثری خود را به افزایش 
انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی و خرید سهام شرکت های 

دولتی واگذار شده معطوف کنند.
اگر  افزایش توان رقابت صنعتی و به طور کل رقابت پذیری اقتصاد کشور در داخل و سطح 
بین الملل هدف باشد باید از طریق خصوصی سازی واقعی از اقتصاد دولتی عبور کرده و فضا را 

برای شکل گیری یک اقتصاد رقابتی فراهم کنیم.
در این راستا باید برای افزایش انگیزه بخش خصوصی جهت مشارکت در فرآیند خصوصی سازی 
دست کم این اقدامات انجام شود:  ثبات قوانین ناظر برای فعالیت شرکت های واگذار شده 
تحت مالکیت بخش خصوصی، افزایش شفافیت و رقابتی شدن واگذاری شرکت های دولتی، 
ایجاد تسهیالت بانکی الزم برای بخش خصوصی فعال، ممانعت از دخالت دولت در مدیریت 
شرکت های واگذار شده، ممانعت از فعالیت  دولتی در حوزه های اقتصادی که شرکت های دولتی 
مرتبط با آن حوزه واگذار شده اند، کنترل و کاهش حضور شرکت های شبه دولتی در خرید سهام 

شرکت های دولتی. 

از یک طرف دولتی بودن اقتصاد توان رقابت را کاهش می دهد و از طرف دیگر پایین بودن 
قدرت رقابت فرایند خصوصی سازی را با مشکل مواجه می کند.
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اقتصاد ایران از رکود خارج می شود؟

رشد  منفی  روند  جهانی،  بانک  گزارش  به 
متوقف   2020 سال  در  ایران  اقتصادی 
در  سازمان،  این  گزارش  طبق  شد.  خواهد 
سال 2019، رشد اقتصادی ایران منفی 8.7 
درصد بوده است که در سال 2020 به صفر 
درصد و در سال 2021 به یک درصد خواهد 

رسید.
از  اقتصادی  عملکرد  ضعیف ترین  دنبال  به 
زمان بحران مالی، اقتصاد جهانی آماده است 
گزارش  جهانی  بانک  یابد.  بهبود  کمی  تا 
خود درباره پیش بینی اقتصاد جهان در سال 

2020 را منتشر کرد.
که  می شود  پیش بینی  گزارش،  این  طبق 
 2.5  ،2020 سال  در  جهانی  اقتصاد  رشد 
درصد باشد که کمی از رقم 2.4 درصد سال 
2019 بیشتر است. به نظر می رسد به تدریج 

تجارت و سرمایه گذاری بهبود یابد.
این گزارش همچنین نوشت: انتظار می رود 
درصدی   1.4 رشد  با  پیشرفته  اقتصادهای 
وضعیت  درصد   1.6 از  که  شوند  مواجه 
قبلی بدتر است. این وضعیت ناشی از ضعف 

طوالنی در بخش تولید است.
بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه 
شاهد رشد سریع 4.1 درصد هستند که از 
رشد 3.5 درصد سال گذشته بیشتر است. 
اما در بسیاری از اقتصادهای دیگر، رشد روند 
دلیل وضعیت ضعف  به  که  داشته  کاهشی 

صادرات و سرمایه گذاری بوده است.
گزارش رشد  اقتصاد ایران یا آمار محصول 

ناخالص داخلی به قیمت بازار یا با نفت و بدون نفت نشان می دهد که اقتصاد ایران از تابستان 
سال 1397 و به دنبال شروع تحریم ها از اردیبهشت سال 97 وارد دور تازه ای از رشد منفی 
شده و برای شش فصل پی در پی با رشد منفی اقتصاد مواجه شده و در تابستان، پاییز و 

زمستان سال 97 و همچنین بهار، تابستان و پاییز سال 98 با رشد منفی همراه بوده است. 
برخی کارشناسان معتقدند که اگر اقتصادی برای شش فصل متمادی با رشد منفی مواجه 

شود به معنای مواجه شدن با رکود است.

رشد منفی اقتصاد ایران تمام  شد
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رشد مثبت اقتصاد بدون نفت
اما نکته مهم این است که اقتصاد بدون نفت 
در تابستان و پاییز 98 از رشد منفی خارج 
پاییز  در  و  صفر  رشد  تابستان  در  و  شده 
رشد 0.9 درصدی داشته و در 9 ماهه اول 
98 رشد آن در حد صفر گزارش شده که 
نسبت به عدد منفی سال قبل نشانه بهبودی 
که  حالی  در  است.  نسبی  ثبات  حداقل  و 
تابستان،  های  فصل  در  نفت  بدون  اقتصاد 
پاییز، زمستان 97 و بهار 98 با رشد منفی 
تابستان 98 به رشد صفر و  از  مواجه شده 
در پاییز 98 به رشد مثبت رسیده است. این 
موضوع می تواند نشانه آن باشد که اقتصاد 
ایران تالش دارد تا بدون وابستگی به نفت 
هنوز  که  چند  هر  و  کند  بازسازی  را  خود 
گاز  مترمکعب  میلیون   400 روزانه  حداقل 
داخلی  مصرف  نفت  بشکه  میلیون   1.6 و 
داریم و از یارانه آن بهره می بریم اما حداقل 
وابستگی به فروش خارجی نفت اثر کمتری 

روی اقتصاد  و رشد اقتصادی دارد. 
که  داخلی  ناخالص  محصول  رشد  جزئیات 
از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، 
نشان می دهد در 9ماهه سال جاری بخش 
استخراج نفت و گاز طبیعی منفی 37 درصد 
است که در فصل بهار منفی 40.9 درصد، 
فصل تابستان منفی 47 درصد و پاییز منفی 

15.3 درصد بوده است.

*افزایش بدهی
رشد   2020 سال  ویژگی های  از  یکی 
نوظهور  اقتصادهای  بین  در  بدهی  انباشت 
و درحال توسعه است که بیشترین میزان در 
50 سال گذشته را به نمایش گذاشته است.

حدود  از  اقتصادها  این  بین  در  کل  بدهی 
در  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   115
سال 2010 به 170 درصد از تولید ناخالص 
داخلی در سال 2018 رسیده است. دولت ها 
باید برای به حداقل رسیدن خطرات مرتبط 

با بدهی های باال گام بردارند.

*کندی بهره وری
یکی دیگر از جنبه های ناامیدکننده از رشد 
سال  ده  طی  تولید  رشد  کندی  جهانی، 
ازای  به  گذشته است. رشد بهره وری-تولید 
و  زندگی  سطح  بردن  باال  کارگر-برای  هر 

دستیابی به اهداف توسعه ضروری است
متوسط بازدهی برای هر کارگر در اقتصادهای 
از یک پنجم  و درحال توسعه، کمتر  نوظهور 

هر کارگر در اقتصادهای پیشرفته است.
 

*تورم چه می شود؟
به گزارش بانک جهانی، دو موضوع مهم دیگر 
تحت  را   2020 سال  در  اقتصاد  چشم انداز 
تأثیر خود دارد. یکی پیامدهای منفی کنترل 

قیمت و دیگری چشم انداز تورم.

ابزاری  گاهی  قیمت ها  کنترل  درحالی که 
مفید برای جلوگیری از نوسان قیمت برای 
می شود  باعث  اما  است،  کاال  و  خدمات 
سرمایه گذاری و رشد کاهش یابد و نتایج فقر 
بدتر شود و بار مالی به کشورها تحمیل شود.

کم درآمد  کشورهای  میان  در  تورم  اگرچه 
طی 25 سال گذشته کاهش داشته است، اما 
پایین نگه داشتن و پایدار بودن آن قابل قبول 

نیست.
پایدار،  اشتغال  و  تولید  با  پایین  تورم 
ارتباط  سرمایه گذاری و کاهش نرخ فقر در 

است.

*رشد اقتصادی ایران چه می شود؟
رشد  منفی  روند  جهانی،  بانک  گزارش  به 
متوقف   2020 سال  در  ایران  اقتصادی 
در  سازمان،  این  گزارش  طبق  شد.  خواهد 
سال 2019، رشد اقتصادی ایران منفی 8.7 
درصد بوده است که در سال 2020 به صفر 
درصد و در سال 2021 به یک درصد خواهد 
در سال  روند رشد یک درصدی  این  رسید. 
گزارش  به  داشت.  خواهد  ادامه  هم   2022
سال  در  ایران  اقتصادی  رکود  بانک،  این 

جاری تمام می شود.
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وقتی که شرکت گراف را راه اندازی کردم، 
تصمیم گرفتــم طراحی هایم را بــه دنیایی 
بزرگ تر از موقعیت های تــازه و ماجراجویی 

وارد کنم .
اســتادکار مغــازه جواهرفروشــی به او 
گفتــه بود که هرگــز نمی توانــد در صنعت 
جواهرســازی پیشــرفت خاصی کنــد . این 
حرفی بود که سبب شــد او عزمش را بیشتر 
از قبل جزم کند تا خــالف این حرف را ثابت 
کند . الرنس گراف از یک چیز اطمینان کامل 
داشــت؛ او برای همین کار به دنیا آمده بود و 
دلش می خواســت تمام زندگی اش را صرف 

کار با الماس ها کند.
الرنس از نوجوانی که مدرســه را رها کرد 
و مشــغول به کار در یک کارگاه جواهرسازی 
شد فهمید که عشــقش به الماس یک عشق 
واقعی است . او داستان شروع به کارش و بعد 
گســترش آن را برای نشریه جنتلمن ژورنال 
تعریف کرده اســت . در این بخش ترجمه این 

گفت وگو را می خوانید.
 می توانید کمی از سابقه ای که در ایست اند 

)بخشی از شرق شهر لندن( دارید بگویید؟
من در 15 سالگی شــروع به شاگردی در 
کارگاه شیندلر در هاتون گاردنز کردم و هنر 
کارهای دست ساز را در مدرسه مرکزی آرتس 
اند کرفتس آموختم . بعد از سه ماه کارفرمایم 
به من گفت که هرگز نمی توانم به آن مهارت 
الزم برســم و آینده ای در صنعت جواهرات 
نخواهم داشت . من دست نکشیدم و با جدیت 
بیشتری برای رسیدن به موفقیت ادامه دادم.

در مراحــل ابتدایــی حرفه ام بــه اهمیت 
خودباوری پی بردم و همین طور لزوم اعتماد 
به آنچه حســت به تو می گوید . من همیشــه 
مبهوت الماس ها بــودم . آن اوایل که کارم را 

در این صنعت شــروع کردم به یاد می آورم که الماس ها را نگاه می کردم، از نزدیک بررسی شان 
می کردم تا میزان خلوص آنها را بفهمم و ببینم به چه شــیوه ای برش خورده و درست شده اند . 
بدون اینکه متوجه باشــم داشتم تبدیل به یک سنگ شناس خودآموخته می شدم و حاال عمیقاً 
باور دارم این همان کاری اســت که برای انجام دادنش متولد شده ام . این کار یک حس ارثی بود 

که تبدیل به اشتیاقی همیشگی در زندگی ام شد.

چه چیزی سبب شد به سمت آسیا بروید و چقدر طول کشید تا شروع به جذب مشتریان مهم کنید؟
وقتی که شرکت گراف را راه اندازی کردم، تصمیم گرفتم طراحی هایم را به دنیایی بزرگ تر از 
موقعیت های تازه و ماجراجویی وارد کنم . در دهه 60 به سنگاپور سفر کردم و مستقیم به سمت 
رافلز پلِیس راهنمایی شــدم؛ قلب منطقه تجاری، درست در مرکز شهر، جایی که طبقه اشراف 

مالزیایی جمع می شدند و زندگی اجتماعی شان را می گذراندند.
در راه برگشــتم به هتل، وارد فروشگاه بزرگ رابینسون شــدم . یکی از مدیران فروشگاه من 
را دید، کســی که در انگلســتان وقتی که مدیریت یک مغازه کوچک در نیوکاسل را داشت با او 
کار کرده بودم . او مشغول فرایند راه اندازی بخش جواهرات رابینسون بود اما هنوز کاالیی برای 
فروش نداشــت . من نمونه کارهایم را به او نشان دادم و در مورد کسب وکارم صحبت کردم اما او 
نگران بود که من آن قدری کاال ندارم که بتواند کل بخش جواهرات فروشــگاه را پوشش دهد . از 
او خواســتم هفت روز به من مهلت دهد و اطمینان دادم که می توانم بالفاصله به لندن برگردم و 
با جواهرات بیشــتری برگردم . همین کار را هم کردم و بعد یک نمایشگاه دوهفته ای برپا کردیم 
که تقریباً تمامی کارهای موجود در آن به فروش رفت . موفقیت بزرگی بود و از آنجا به بعد من به 
صورت مرتب به آنجا برمی گشــتم تا نمایشگاه های بیشتری برپا کنم . این نمونه از خوش اقبالی 
اولین شــانس من از مجموعه تمام خوش اقبالی هایی بود که بعداً در طول حرفه ام به ســراغم 
آمدند . با این حال کار سخت و اشتیاق و وسوسه اینکه بهترین در یک کار باشی هم عوامل بسیار 

مهمی در موفقیت بودند.

اگر برای کارآفرینان جوان امروزی قرار بود نصیحتی داشته باشید، آن نصحیت چیست؟
فلسفه شخصی من این است که هر روز، روز تازه ای است و با هر روز تازه موقعیت های تازه هم 
سرمی رسند . من هنوز هم همان شوقی را به الماس دارم که ابتدای کارم در این صنعت داشتم . 
صمیمانه باور دارم که من خوش شــانس ترین مرد جهانم چرا که هــر روز الماس  می بینم و آن 

بخش بزرگی از زندگی من است.

خوش شانس ترین مرد جهانم

مالک برزگترین شرکت فروش الماس در جهان از تجربه هایش می گویند
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در آبان ماه 1398، در کل کشــور معادل 
660 هــزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر 95 
هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی برگشت داده شــده است. درواقع 
در کل کشــور ازنظر تعـــداد 96.2 درصد و 
ازنظــر ارزش 95.1 درصــد از کل چک های 
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 

بوده است.
هفته گذشــته بانک مرکــزی آمار صدور 
چک در آبان ماه را منتشــر کــرد. آماری که 
نشــان می داد بالغ بر 7 میلیــون و 600 هزار 
فقره چــک به ارزشــی حدود 836 هـــزار 
میلیارد ریــال در آبان مــاه 1398، در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل ازنظر 
تعداد 3.6 درصد افزایــش و ازنظر مبلغ یک 
درصد کاهش نشــان می دهــد. در ماه مورد 
گزارش در اســتان تهران حدود 2 میلیون و 
500 هزار فقره چک به ارزشــی حدود 433 
هـــزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان ماه 
ســال جاری 50.9 درصد از تعداد چک های 
مبادله ای کل کشــور در سه اســتان تهران، 
اصفهان و خراســان رضوی مبادله شده که 
به ترتیب با 23.8 درصــد، 10 درصد و 8.1 
درصد بیشترین ســهم را در مقایسه با سایر 
اســتان ها دارا بوده اند. همچنــــین 64.3 
درصد از ارزش چک های فوق در ســه استان 
تهران )51.8 درصد(، اصفهان )6.3 درصد( 
و خراســان رضوی )6.2 درصد( مبادله شده 
اســـت که بیشترین ســـهم را در مقایسه با 

سایر استان ها دارا بوده اند.
طبق این آمار، حدود 686 هزار فقره چک 
به ارزشــی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال در 

آبان ماه 1398 در کل کشور برگشت داده شده کـــه نســبت به ماه قبل ازنظر تعداد 11 درصد 
افزایش و ازنظر مبلغ 2.5 درصد کاهش نشــان می دهد. در ماه مورد گزارش در اســتان تهران 
حدود 213 هزار فقره چک بـه ارزشـــی بالغ بر 46 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه 
موردبررســی در کل کشــور 9 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 12 درصد از کل مبلغ 

چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در آبان ماه 1398، در کل کشور معادل 660 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 95 هزار میلیارد 
ریال به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشت داده شده اســت. درواقع در کل کشور ازنظر 
تعـــداد 96.2 درصد و ازنظر ارزش 95.1 درصد از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا 

فقدان موجودی بوده است.
بااین حال به نظر می رســد در حالت کلی، میزان چک های برگشــتی کاهش یافته اســت. 
محمدکاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی دراین باره گفته 
است: محدودیت در صدور دسته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حساب های صادرکننده 

آن در قانون جدید در کاهش آمار چک های برگشتی تأثیر زیادی داشته است.
به گفته کاظمی، در اصالحیه جدید دو اهرم گنجانده شــد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار 
مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار الزم است حساب فرد در تمام بانک ها بررسی 
شــود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می توان از تمام حساب های صادر کنند چک در تمام 

بانک ها این مبلغ توقیف شود.

چرا  آمار چک های برگشتی کاهش یافته است؟
اصالح قانون چک، جواب داد؟
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 پژوهش و نوآوری حلقه اول زنجیره پیشرفت 
دلیل  همین  به  و  کشورهاست  جانبه  همه 
در  موضوع  این  اما  دارد،  قرار  توجه  مورد 
باید  و  دارد  چندانی  دو  اهمیت  ما  کشور 
بیشتر از حالت طبیعی مد نظر باشد. شرایط 
اقتصادی و تحریم های همه جانبه علیه ما 
امانی روی صنعت و چرخه  گرچه فشار بی 
اقتصادی کشور وارد کرده اما همین پژوهش 
نوین  های  فناوری  آوردن  دست  به  و  ها 
می تواند راه برون رفت از شرایط موجود و 
را  این مطالب  باشد.  البته خودکفایی کشور 
همه خوب می دانند اما وقتی پای درد دل 
پژوهشگران از یک سو و صنعتگران و استفاده 
کنندگان از فناوری از سوی دیگر می نشینیم 
از مشکالتی می گویند که باعث شده حلقه 
های زنجیر توسعه و پیشرفت کشور درست و 
آن طور که باید در کنار هم قرار نگرفته باشد. 
علمی  نتایج  ماندن  زمین  بر  از  پژوهشگران 
گذاری  سرمایه  نبود  و  دستاوردهایشان  و 
سازمان  و  خصوصی  بخش  و  دارند  شکایت 
پژوهش  نبودن  کاربردی  از  دولتی هم  های 

ها می گویند.
 

و  پژوهش  2مانع  آموزشی،  نظام  و  خانواده 
فناوری

»جمیل نیک اندیش« موسس اولین هنرستان 
استارت آپی ایران در خصوص موانع آموزشی 

پژوهش و فناوری در آموزش و پرورش می گوید: دو دسته مشکل و مانع برای افرادی که 
امروز در این حوزه فعال هستند وجود دارد، اول احساس بی نیازی به آموزش کارهای تیمی 
و پژوهشی در سنین پایه است که این مشکل مربوط به خانواده هاست و برای رفع آن باید 
به  نوآوری، حرکت  به  نیاز  آموزان  و دانش  بین خانواده ها  از آن جا شروع کرد. هنوز در 
سمت کارآفرینی و مهارت آموزی برای خلق ارزش های جدید، تحقیق و پژوهش و آفرینش 
محصوالت نوین وجود ندارد. عبور از این مانع نیازمند کار ترویجی و توسعه ای قوی است که 

متاسفانه اکنون از سوی متولیان امر انجام نمی شود.
نیک اندیش ادامه داد: یکی از ابزاری که می توان در این زمینه استفاده کرد، رویدادهای 
استارت آپی است که به افزایش شناخت دانش آموزان از فضای پژوهش و نوآوری کمک می 
کند و همچنین آموزش هایی عمیق را در یک بازه زمانی کوتاه مدت به آن ها می آموزد.کار 
اصلی این رویدادها آماده کردن ذهن دانش آموزان برای کارهای پژوهشی و کارآفرینی است 
اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع،  تعداد زیاد دانش آموزان در مشهد و استان و نبود متولی 
مشخص در این حوزه امکان فعالیت الزم را در این حوزه نمی دهد. این فعال حوزه کارآفرینی 
با برشمردن دیگر موانع حوزه پژوهش های دانش آموزی بیان کرد: آموزش و پرورش یکی از 
بسته ترین سیستم های موجود است که به هیچ وجه اجازه ورود بخش خصوصی به مدارس 
برای آموزش هایی که مورد نیاز دانش آموزان بوده و در مدارس نیز وجود ندارد نمی دهد، 
البته تالش هایی نیز در خود آموزش و پرورش استان انجام شده اما کمبود منابع دولتی و 
تعداد زیاد دانش آموزان، اجازه گسترش کار را نمی دهد و رویدادهای استارت آپی دانش 

آموزان در استان بسیار کم است.

حمایتگر نیست اما ناظران هستند !
نیک اندیش تاکید می کند: مشکلی که در این حوزه از همه بیشتر برای ما مانع شده این 
است که اگر کسی نیاز به حمایت داشته باشد هیچ سازمان مشخصی که تکلیف قانونی در 
این حوزه داشته باشد وجود ندارد اما تا دلتان بخواهد ناظر در این حوزه وجود دارد و زمانی 
که نیاز به نظارت باشد، اداره کل کار، آموزش و پرورش، پارک علم و فناوری و دیگران آماده 
نظارت هستند در حالی که مثال رویداد ما مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری است اما 

ناظران می گویند که باید از آن ها تاییدیه دریافت شود که این از نوادر روزگار است.

پژوهشگران، فعاالن اقتصادی و مسئوالن از چرایی کامل 
نشدن زنجیره صنعت و دانشگاه می گویند

زنجیر گسسته پژوهش در استان
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3 سال معطلی برای دریافت آمار و اطالعات !
در  پژوهشگر  شهری«  فضلی  »مصطفی 
ساخت  به  موفق  که  رضا)ع(  امام  دانشگاه 
مسیریاب  نوکواسپری  بومی  دستگاه 
عفونی  های  محیط  کننده  عفونی  )ضد 
هم،  است  شده  نظامی(  و  بیمارستانی  و 
نیازمند  این دستگاه  برای ساخت  می گوید: 
اطالعات و آمارهای خاصی از بیمارستان ها 
بودیم اما برای کسب اطالعات اولیه سه سال 
این مدت هیچ کس  در  و  زمان صرف شد 

پاسخ گوی ما نبود.
وی با اشاره به هزینه باالی طرح های اولیه 
پژوهشی بیان می کند: برخی از پژوهش ها 
در حوزه سالمت که نیازمند ساخت دستگاه 
است، هزینه های باالیی برای یک دانشجو 
یا  دانشگاه  اندک  های  حمایت  با  که  دارد 
مراکز رشد نمی توان این کار را انجام داد، به 
همین دلیل من هم تمام هزینه نمونه اولیه 
این دستگاه را از جیب خودم پرداخت کردم. 
از طرف دگر  ادامه می دهد:  فضلی شهری 
به دلیل ارتباط نداشتن صنعت با دانشگاه، 
با  صنعتی  و  مشارکتی  های  پروژه  برخی 
هزینه های باالتری برای ما تمام می شود و 
چون ما خودمان در دانشگاه سازنده برخی 
از  صنعتی  بخش  گاهی  نیستیم،  قطعات 
این موضوع سوء استفاده می کند و قیمت 
می  ما  از  بازار  به  نسبت  را  باالتری  های 
خواهد، حل این مشکل نیازمند یک حمایت 
و صنعت  دانشگاه  همکاری  برای  باالدستی 
است. این پژوهشگر حوزه سالمت با انتقاد از 
مسئوالن این حوزه تصریح می کند: برخی 
و  ندارند  اعتماد  جوانان  به  هنوز  مسئوالن 
کار دانشجویی را صرفا یک پروژه دانشگاهی 
می دانند و آن طور که باید به دانشجویان 
اعتماد نمی کنند مثال طرح من اگر به تولید 
انبوه برسد می تواند مانع از ارزبری واردات 
جدی  معضل  و  شود  مشابه  محصوالت 
ضدعفونی  با  را  بیمارستانی  های  عفونت 
سازی و استریل کردن حل کند اما تا امروز 
من حتی نتوانستم با مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی برای ارائه این طرح گفت و گو کنم.

شکاف ارتباطی بین صنعت و دانشگاه
دکترای  دانشجوی  فرامرزی«  »ملیحه 
دانشگاه تهران هم با اشاره به شکاف موجود 
بین دانشگاه و صنعت اظهار می کند: بخش 
دانشگاهی با توجه به پیشرفت علوم ناچار به 

حرکت در مسیر پیشرفت روزافزون علم در جهان است اما عقب ماندگی ما در صنعت و نبود 
فناوری و امکانات ساخت و تولید در آن، اجازه همراهی بخش صنعتی با دانشگاه ها و پروژه 
های علمی را نمی دهد، به دلیل همین شکاف، پژوهش های علمی از حالت کاربردی به 
حالت دانشگاهی صرف تبدیل می شود و بخش صنعتی را دور از فضای علمی قرار داده است. 
وی با اشاره به مشارکت نداشتن صنعت با دانشگاه می افزاید: در اکثر کشورها بخش صنعتی 
به عنوان حامیان پروژه های علمی و پژوهشی بوده و البته پژوهش های دانشگاهی نیز در 
راستای نیاز آنان انجام می شود اما این ارتباط در فضای صنعتی و دانشگاهی ما وجود ندارد. 
از طرفی دانشگاه های ما نیز کامال آموزش محور بوده و هنوز نتوانسته در زمینه کاربردی 

سازی آموزش ها و کارآفرینی به تکامل برسد.

نقشه راه وجود ندارد
مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی ادامه می دهد: در حوزه های استارت آپی و پژوهشی ما 
نیازمند سرمایه گذاران هوشمند هستیم که عالوه بر پول، تجربه و دانش عملی را به پژوهشگر 
ارائه کنند، البته این حمایت نیز همراه با ریسک است، این نوع حمایت در کشورمان بسیار 
کم و محدود انجام می شود. وی همچنین در خصوص تجاری سازی پژوهش ها و کسب و 
کارهای نوپا می گوید: ما نمونه های موفق و شناخته شده ای در زمینه پژوهش های به 
نتیجه رسیده در کشور و استان نداریم یا اگر بوده مستندسازی و اعالم نشده است، همین 
نقص باعث شده نقشه راه مشخصی در زمینه موفقیت های پژوهش های بومی نداشته باشیم. 
فرامرزی همچنین تاکید می کند: آموزش در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کشور ما 
به درستی صورت نگرفته و به همین دلیل ما افراد با هوش باال، ایده های خوب و طرح های 
مناسب داریم اما به دلیل  پایین بودن فرهنگ کار گروهی، تیم های خوبی نداریم و به همین 

دلیل است که اکثر ایده ها به نتیجه و کارآفرینی منتج نمی شود.

امضای 20میلیارد تفاهم نامه در نمایشگاه هفته پژوهش
»فاطمه یاوری« مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری نیز با اشاره به 

اقداماتی که در هفته پژوهش انجام شد،
می گوید: در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان بین شرکت های تولیدی و صنعتی متقاضی 
پژوهش و دانشگاه ها و مراکز رشد علمی استان تفاهم نامه هایی به ارزش 20 میلیارد تومان 
به امضا رسید که در نوع خود رقم قابل توجهی بود. وی همچنین در خصوص حمایت های 
بخش دولتی می افزاید: در سال 97 بودجه دستگاه هایی که از محل یک تا 2درصد سهم 
پژوهش از بودجه استانی به بخش پژوهش و نوآوری اختصاص یافته بود 900 میلیون تومان 
بود که این رقم در سال 98 با رشد قابل توجهی به دو میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش 
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یافت و تا پایان سال تخصیص خواهد یافت.
حل  برای  مجلس  رئیس  به  استاندار  نامه 

قوانین معارض و دست و پاگیر
یاوری همچنین اظهار می کند: طی امسال 
طرح  های  اولویت  محترم  استاندار  نظر  با 
چهار  در  استان  نوآورانه  و  پژوهشی  های 
و  تعریف  استان  نیازهای  اساس  بر  و  محور 
به پژوهشگران اعالم شد که این چهار محور، 
و  آب  اجتماعی،  فرهنگ  تولید،  و  اشتغال 
محیط زیست و مخاطرات طبیعی ، سالمت ، 
غذا و داروست. وی با اشاره به اولین اقدامات 
افزاید:   می  رضوی  خراسان  در  استاندار 
ستاد  به  استاندار  طرف  از  که  ماموریتی 
مردمی اقتصاد مقاومتی و اتاق بازرگانی داده 
شد، احصای قوانین دست و پاگیر و معارض 
حوزه های مختلف سرمایه گذاری بوده که 
این قوانین نیز مشخص و توسط ایشان به 
رئیس مجلس شورای اسالمی ارائه شد. وی 
با اشاره به یکی از مشکالت موجود در این 
برخی  برای شروع  گاهی   : گوید  می  حوزه 
پروژه ها تا 16 امضا از مراجع مختلف نیاز 
است، این از جمله مشکالتی است که باید 
تقدیم  که  ای  بسته  همان  در  و  شود  رفع 
مجلس شده به آن اشاره شده است، به نظر ما 
اگر پروژه ای مورد تایید پارک علم و فناوری 
باشد باید مورد تایید بخش دولتی هم باشد 
اندازی  از ممانعت و سنگ  و اگر مصادیقی 
برخی دستگاه ها وجود داشته، پژوهشگران 

می توانند با استانداری مکاتبه کنند.

مهم  مشکل  گذار،  سرمایه  و  منابع  کمبود 
پژوهشگران

مدیر مرکز نوآوری شهری همچنین با اشاره 
سازی  تجاری  در  مالی  منابع  کمبود  به 

پژوهش ها اظهار می کند: چندین مانع در راه پژوهش وجود دارد، پژوهشگر و نوآور وقتی 
از مرحله تحقیق و پژوهش عبور کند باز برای تبدیل ایده به محصول با مشکالت عدیده ای 
مواجه می شود و برای تجاری سازی ایده ها با کمبود منابع و سرمایه گذار ریسک پذیر روبه 
رو خواهد بود. وی با اشاره به اقدامات شهرداری مشهد در حوزه فناوری و پژوهش می گوید 
: ما در دهه اخیر برای تکامل چرخه پژوهش و نوآوری در شهرداری مشهد تالش کرده ایم 
و هم اکنون نیز در تالشیم تا اولویت ها و نیازسنجی در حوزه های مختلف مدیریت شهری 
را مشخص کنیم. عباس زاده می افزاید: در سال های اخیر نیز با توجه به نیازهای شهرداری 
برای تامین برخی دستگاه ها و محصوالت به سمت تجاری سازی ایده ها و ساخت محصوالت 
مورد نیاز رفته و با راه اندازی مرکز نوآوری شهری به دنبال شناسایی و رشد کسب و کار های 
نوپا در حوزه مدیریت شهری بوده ایم، با این اقدامات و ساز و کار تعیین شده می توان امیدوار 
بود که تعداد زیادی از دستگاه هایی که در گذشته از خارج از کشور تهیه می شد در داخل 
ساخته و عالوه بر آن ایده های اولیه ما نیز به کسب و کارهای مفید برای جامعه تبدیل شود.

فقط ۳ درصد واحد های تولیدی استان بخش تحقیق و توسعه دارند
»غالمعلی رخصت« رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
هم با تاکید بر این که بخش صنعتی راهی جز استفاده از ظرفیت های دانشگاه ندارد اظهار 
می کند: استفاده نکردن از علم و دانش در بخش صنعتی یعنی ما نقشه راهی برای کارهای 
خود نداریم و متاسفانه باید گفت امروز در بخش صنعتی استان کمتر از 3درصد از واحدهای 

تولیدی ما بخش تحقیق و توسعه خود را فعال کرده اند.  

دانشگاه در را به روی صنعت باز کند
وی می افزاید : واحدهای صنعتی در استان برای پیشرفت و افزایش سطح کیفیت خود به 
بخش دانشگاهی و انجام پژوهش های کاربردی نیازمند است اما بخش دانشگاهی هم باید 
بیش از پیش درهای خود را به روی بخش خصوصی باز کند. بخش صنعتی آماده سرمایه 
گذاری ریسک پذیر است و اگرچه از تحریم ها و برخی مسئوالن کاسب تحریم خسته است 
اما می دانیم اگر از پنج طرح پژوهشی، چهار طرح به نتیجه نرسد با وجود این قطعا با ثمردهی 
همان یک طرح موفق هزینه چهار طرح ناموفق دیگر نیز تامین خواهد شد. رئیس کمیسیون 
صنعت اتاق استان ادامه می دهد: پیشنهاد ما به رئیس اتاق، افزایش جلسات و گفت و گوی 
بخش صنعت با دانشگاهیان بوده و برای این کار آماده ایم، امیدواریم دانشگاه نیز به سمت 
صنعت بیاید و پژوهش را کاربردی تر کند. وی می افزاید: در بازدیدی که به تازگی از یک 
واحد تولیدی داشتیم، مشاهده شد که مرکز نوآوری و پژوهش این کارخانه بازدهی تولید و 
کیفیت محصوالت آن را چند برابر افزایش داده بود، این کار را یک تیم چند نفره از متخصصان 
دانشگاهی انجام داده بودند و معرفی چنین نمونه هایی می تواند بخش صنعت را به همکاری 

بیشتر با دانشگاه ترغیب کند.



17دی ماه 1398 / شماره 569

ترس سازمان ها از تغییر و نوآوری
نوآوری  مرکز  رئیس  عباس زاده«  »غالمرضا 
در  گوید:  می  هم  مشهد  شهرداری  شهری 
سال های اخیر منابع مالی در سازمان های 
و  بوده  بسیار کم  پژوهش  دولتی در بخش 
هر وقت بودجه سازمان ها کاهش می یابد 
از  را  این کسری  که  است  این  اقدام  اولین 
بودجه بخش پژوهشی جبران می کنند. وی 
با اشاره به بی اعتمادی به نتایج پژوهشی در 
فضای تجاری بیان می کند: رتبه پژوهشی 
ایران در دنیا همواره بین 15 رتبه اول بوده 
اما آمار رتبه های ما در نوآوری بسیار پایین 
تر از پژوهش است. این یعنی عملکرد چرخه 

های بعدی پژوهش، تجاری سازی ایده ها و تبدیل پژوهش به کسب و کار و نوآوری و نتایجی 
که برای افزایش کیفیت زندگی انجام شده بسیار ضعیف است. عباس زاده ادامه می دهد: 
در سازمان های ما ترس از تغییر، کار نوآورانه و فعالیت جدید وجود دارد، بخشی از این به 
برخی قوانین و مقررات سنتی باز می گردد چرا که مسئوالن باید به ازای هزینه منابع به یک 
خروجی مشخص برسند کما این که در برخی فعالیت های پژوهشی این موارد با شکست 
روبه رو می شود و همین امر ریسک پذیری آنان را کاهش می دهد. این موضوع نیازمند یک 

سازو کار مشخص است.
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مجمـع عمومـی شـرکت پدیـده شـاندیز 
اگرچه پـس از چند مـاه باالخره روز گذشـته 
برگزار شـد، اما بـه دلیل این که   سـهامداران 
حاضر  در این جلسـه فقط 8 درصد کل سهام 
شـرکت را در اختیـار داشـتند،   بـه حدنصاب 
نرسید و مقرر شـد  زمان برگزاری مجمع دوم 
تعییـن و به سـهامداران اطالع رسـانی شـود. 
البتـه نکته حائـز اهمیت مطرح شـده در این 
جلسه این بود که بر اسـاس گزارش ارائه شده 
توسط مدیران فعلی شـرکت، با تصمیم ستاد 
تدبیـر، سـهم سـهامداران عـادی )اشـخاص 
حقیقی( از سـهام جبرانی، که تـا پیش از این  
55 درصـد بود بـه 78 درصد افزایـش یافته تا 
سـهم مردم افزایش قابل توجهی داشته باشد. 
بـه گـزارش خراسـان رضـوی، اولیـن مجمع 
عمومی شـرکت پدیده شـاندیز سـرانجام روز 
گذشته در سـالن عطار نمایشـگاه بین المللی 
مشـهد برگزار شـد امـا بـه حدنصـاب قانونی 
حداقـل 50.5 درصد نرسـید کـه این موضوع 
گالیه شـدید سـهامداران حاضر در نشست را 
در پـی داشـت. این موضوع سـبب شـد برای 
دقایقی نظم جلسـه که با حضور حدود 1800 
نفر از مجموع 121 هزار سـهامدار شـرکت در 
حـال برگزاری بـود به هـم بخـورد و برخی از 
سهامداران جلسـه را ترک کنند.ود.مجمع به 

حدنصاب نرسید، دور دوم نیاز به حدنصاب ندارد
در این جلسه رئیس هیئت  مدیره این شرکت 
دربـاره بـه حدنصاب نرسـیدن مجمـع عمومی   
شـرکت اظهـار کـرد: مـا می دانسـتیم میـزان 
سهامداران در دور اول مجمع عمومی به حدنصاب 
قانونی نخواهد رسید اما به رغم آن تأکید داشتیم 
که مجمع برگـزار و ضمـن ارائه گـزارش الزم به 
سـهامداران شرکت کننده، به سـؤاالت آن ها نیز 

پاسخ داده شود. »حسین زارع صفت« افزود: زمان برگزاری دور دوم  مجمع عمومی پدیده شاندیز تا هفته 
آینده تعیین و اطالع رسانی خواهد شد. وی تصریح کرد : طبق قانون در دور دوم مجمع لزومی ندارد تعداد 
سهامداران حاضر در مجمع به حدنصاب برسد و با هر میزان شرکت کننده جلسه رسمیت خواهد یافت و 

تصمیمات گرفته خواهد شد.

تدبیر ستاد تدبیر به نفع سهامداران
زارع صفت در خصوص سـهام جبرانی نیز گفت: رقمی که کارشناسان برای هر سهم جبرانی تعیین 
کرده بودند، معادل 12 هزار و 856 تومان بود که سـتاد تدبیر استان برای حمایت از سهامداران، نرخ هر 
سهم جبرانی برای سـهامداران را 9224 تومان تعیین و برای بانک ها نرخ را بر اساس میزان تعیین شده 
کارشناسـی 12 هـزار و 856 قیمت گـذاری کرده اسـت. وی ادامـه داد : یعنی اگر بنا بود بر اسـاس نرخ 
کارشناسی، سهام جبرانی در اختیار سـهامداران قرار بگیرد سهم مردم از سهام جبرانی تنها 55 درصد 
بود اما با مصوبه ستاد تدبیر و نرخ 9224 تومان برای مردم، سهم سهامداران عادی از سهام جبرانی از 55 
درصد به 78 درصد رسید و از این طریق سرمایه ای معادل 1498 میلیارد تومان به نفع سهامداران عادی 

به وجود آمد.

سهامداران پدیده؛ مردم 78.5 وبانک ها 21.5 درصد

رئیس هیئت مدیره پدیده ازمصوبه جدید ستاد تدبیر

برای محاسبه نرخ سهام جبرانی سهامداران خبرداد
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جزئیات نحوه محاسبه سهام جبرانی
رئیـس هیئت مدیره شـرکت پدیده شـاندیز 
در توضیح نحـوه اختصاص سـهام جبرانی برای 
سـهامداران بـه خراسـان رضوی گفـت: آخرین 
قیمتـی کـه آقای پهلـوان هـر سـهم را فروخته، 
12072 تومـان بـوده اسـت درحالی کـه ارزش 
واقعـی هر سـهم 3357 تومان بوده اسـت. یعنی 
مابه التفـاوت ایـن دو رقـم اجحافـی بـوده که در 
حق سـهامداران صورت گرفته است. زارع صفت 
گفت: ستاد تدبیر اسـتان اعالم کرد برای جبران 
این اجحاف مابه التفـاوت این دو رقـم را به عنوان 
سهام جبرانی در اختیار سهامداران قرار می دهد 
که محل تأمین آن سهام سهامداران اولیه شرکت 
است. این سهام از سهام شرکت مادر یعنی شرکت 
توسـعه پرداخـت می شـود. وی ادامـه داد: یعنی 
سـهامدار به ازای مابه التفاوت ارزش واقعی سهم 
خـود کـه 3357 بوده بـا قیمـت 12072 تومان 
که خریـداری کـرده اسـت را سـهام جبرانـی از 
سهام شرکت توسـعه دریافت می کند، آن هم بر 
مبنای قیمـت 9224 تومان که معادل96 درصد 
یک سهم می شـود. این در حالی است که قیمت 
کارشناسی هر سهم توسعه امروز 12856 تومان 
است. مابه التفاوت قیمت واقعی هر سهم شرکت 
توسـعه کـه 12856 تومـان اسـت، باقیمتی که 
سـتاد تدبیر برای سـهامداران تعیین کرده است 
یعنی 9224 تومان ارزش افزوده ای است که برای 
سـهامداران از طریق سـهام جبرانی ایجادشـده 
اسـت. رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شاندیز 
گفت: این در حالی اسـت کـه قیمتی که برای هر 
سـهام جبرانی در اختیار بانک هـا بابت مطالبات 
شان قرارگرفته به همان نرخ کارشناسی 12856 

تومان بوده است و از این طریق بدهی شرکت پدیده به بانک ها تهاتر شده است.

منع قانونی حضور بانک ها در مجمع رفع می شود
سرپرست شرکت پدیده شاندیز همچنین با حضور در جمع خبرنگاران با تأکید بر این که در دور دوم 
مجمع عمومی ترکیب هیئت مدیره تعیین خواهد شد، به راه اندازی برخی پروژه های این شرکت تا پایان 
سال اشاره کرد و گفت: این که اعالم می شود به دلیل حضور نداشتن بانک ها جلسه مجمع به حدنصاب 
نرسیده است، سخن صحیحی نیست زیرا سهم بانک های صادرات و موسسه ملل در مجموعه شرکت 
پدیده شاندیز تنها حدود 20 درصد است و اگر بانک ها هم در این دور شرکت می کردند با توجه به حضور 
8 درصدی سهامداران حقیقی که مردم هستند، در نهایت تعداد شرکت کنندگان به 28 درصد می رسید 
و باز هم مجمع عمومی به حدنصاب نمی رسید. »علی کریمی قدوسی« درباره حضور نداشتن بانک ها در 
مجمع عمومی گفت: طبق قانون، بانک ها حق ورود به سرمایه گذاری های جدید را ندارند به همین دلیل 
برای حل این موضوع، پیش نویسی در دفتر ریاست جمهوری تهیه شده و در دستور کار شورای سران قوا 
قرارگرفته است تا با تصویب سران قوا این دو موسسه به عنوان سهامدار شرکت پدیده شاندیز برای شرکت  

در مجمع عمومی از قانون مستثنا شوند.

تهاتر بدهی ها به صادرات و ملل، با اعطای 21.4 درصد سهام
»رحمت ا... صادقیان« مشاور عالی مالی شرکت پدیده شاندیز نیز در جلسه مجمع عمومی، با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در خصوص وضعیت سـهام جبرانی شـرکت توسـعه پدیده شـاندیز گفت: با 
تالش های انجام شده بیش از 67 درصد دیون شرکت که مربوط به بانک صادرات و موسسه ملل بوده است 
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با 21.4 درصد سـهام سهامداران اولیه در شرکت 
توسعه تهاتر شده اسـت. مجموع مطالبات بانک 
صادرات و موسسـه ملل از شرکت پدیده شاندیز 
معادل 2100 میلیارد تومان بوده اسـت که طبق 
رأی دادگاه این مطالبات به صورت سهام جبرانی 

به آن ها واگذار خواهد شد.

اسناد بازداشـتی پدیده شاندیز رفع بازداشت 
شدند

مدیر امـالک پدیده نیز در این نشسـت با ارائه 
گزارشـی در خصـوص وضعیـت امـالک گفـت: 
امالک شـرکت پدیده به تعداد 545 فقره شـامل 
اسـناد رسـمی و عادی اسـت که تعداد 50 پالک 
ثبتی شامل 193 سند عادی و رسمی به مساحت 
حـدود 44/7654 هکتـار در داخل پـروژه   وجود 
دارد، تعداد 30 پالک ثبتی شامل 315 فقره  اسناد 
عادی و رسـمی در استان خراسان رضوی و تعداد 
13 پالک ثبتی و 37 فقره  اسناد عادی و رسمی در 
خارج از استان در شهرهایی همچون شیراز،تهران 
، رامسـر، تنکابن و کیش بـا کاربری های مختلف 
وجود دارد. »جواد محسنی« افزود: با پیگیری های 
انجام شده کلیه اسناد بازداشتی پدیده شاندیز رفع 

بازداشت شده اند.

مهم ترین اقدامات در حوزه امالک پدیده شاندیز
همچنین بر اساس گزارشی که از سوی روابط عمومی شرکت ارائه و مقرر شد در اختیار سهامداران نیز 
قرار بگیرد، تجمیع قولنامه ها، اخذ رأی کمیسیون ماده 12 سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر دایر بودن 
اراضی تحت پروژه، صدور اسـناد رسمی امالک )50 میلیارد تومان منافع مالی ناشی از اقدام( رد دعاوی 
آب منطقه ای در خصوص ابطال اسناد رسمی موضوع زمین های شرکت در حاشیه کال )120 میلیارد 
تومان منافع مالی ناشی از اقدام(، رد دعاوی جهاد کشاورزی در خصوص مطالبه عوارض تغییر کاربری، 
رد دعاوی سازمان بنادر و کشتیرانی در خصوص ساحل مارینای کیش و رسیدگی به مطالبات سازمان 
منطقـه آزاد کیش )کاهش بدهی بـه میزان 42.6 میلیارد تومان( مهم تریـن اقدامات صورت گرفته در 

خصوص وضعیت امالک پدیده شاندیز است.

ابراز امیدواری غیررسمی نماینده بورس
»نیما موالیی« رئیس هیئت مدیره پشتیبانی بورس شرکت پدیده شاندیز نیز در این جلسه گفت: نماد 
شرکت پدیده شاندیز در فرابورس ثبت شده است ولی به دلیل این که هنوز اطالعات رسمی ما در کدال 
ثبت نشده نمی توان درباره آینده سهام این شرکت در فرابورس اظهار نظر رسمی کرد، اما بنده به صورت 
غیر رسمی می گویم با توجه به این که ارزش گذاری ها در خصوص شرکت پدیده شاندیز مربوط به چند 
سـال پیش اسـت می توان به آینده امیدوار بود. وی افزود: برای انجام معامالت بورسی سهام پدیده الزم 
است صورت جلسه و مصوبات مجمع عمومی در اختیار بورس قرار بگیرد تا نماد شرکت پدیده بازگشایی 

شود و انجام معامالت سهام این شرکت از طریق کارگزاری های رسمی قابلیت انجام داشته باشد.
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دولت هــا در کشــور های جهان ســوم، 
عمدتا به عنوان شــریک غیرفعال، سهیم در 
ســود فعاالن تجاری هستند.ماهیت فعالیت 
تجاری، هدف تمامــی  فعالیت های انتفاعی 
را نیل به ســود دانسته و اشــخاص در قالب 
 فعالیت هــای انتفاعــی با رعایــت قوانین و 
مقررات مربوطه، می کوشــند تا منافع مالی 
خود را تامیــن کنند. فعالیــت اقتصادی در 
جامعه ایرانی فارغ از رعایت اســتانداردهای 
حســابداری، قانون تجارت، قوانین سازمان 
تامین اجتماعی، قوانین برنامه های توســعه، 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و 
هزاران مقرره دیگر؛ رعایت قانون مالیات های 
مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده را پیش 
 رو دارد. در نظام مالیاتــی ایران نیز پایه های 
مالیاتی متعددی وجــود دارد که نرخ مالیات 
هر کــدام از ایــن منابع متفــاوت و تکالیف 
مالیاتی آنها نیز تفاوت هایی باهم دارند و سهم 
دولت از سود فعاالن اقتصادی در هر ردیف از 
منابع مالیاتی را متفاوت می داند. قانون مزبور، 
چارچوب فعالیت مالی و اصول کلی شراکت 
دولت در سود حاصل از  فعالیت های انتفاعی 

را به صورت کامل دربر دارد.

 افزایش نرخ مالیاتی در سال 1۳99
ممکن اســت در نگاه اول، مفهوم افزایش 
نرخ مالیاتی بدون تغییر در قانون مالیات های 
مســتقیم و قانــون مالیــات ارزش افزوده 
برای مان محسوس نباشــد، اما با کمی تامل 
و مداقه در مطالب و ســاختار این نوشتار به 

چرایی انتخاب این موضوع پاســخ خواهیم داد. قانون مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر 
ارزش افزوده که موضوع افزایش نرخ آنها در قانون بودجه سال 1399 و 1398 نسبت به سنوات 
قبل مورد توجه این نوشــتار است، فراز و نشیب های متعددی دارد که در یادداشت های قبلی در 
رســانه ها و نشریات اقتصادی نسبت به تشریح آنها اقدام شــده است.قانون مزبور طی اصالحیه 
مورخــه 31/ 04/ 1394 که از اول فروردین ماه 1395 قابل اجرا شــد، موارد مهم و بااهمیتی را 
مدنظر قرار داده اســت. یکی از این موارد؛ نرخ مالیاتی و شــرایط استفاده از مشوق های قانونی و 
برچیده شدن مرحله ای تشخیص های گاه، نادرست مالیاتی بود که در صورت اجرای صحیح آن 
می تواند بازوی کمکی صنعت و تجارت و اقتصاد کشــور و مشــوقی برای  فعالیت های اقتصادی 

گسترده باشد.

 افزایش نرخ مالیاتی از رویا تا واقعیت!
فارغ از اینکه شــاهد موضوعی خاص و بی نظیر در علم حســابداری که همــان تغییر معادله 
حســابداری در ایران و فزونی ســود خالص برخی شــرکت ها بر کل فروش آنها به جهت تسعیر 
مطالبات ارزی در شــش ماهه نخست سال 1397 بودیم، ســود دولت از  فعالیت های اقتصادی 
که تحت عنوان مالیات وصول می شــود، منطبق بر اصل کلی و استاندارد درآمد منهای هزینه به 
کســر سود های معاف تعریف می شــود. اصول اقتصادی، مبانی مشخص و مدونی دارند که سیر 
سودآوری واحد اقتصادی را مشخص می کند.در غیاب تقویت بنیه یک واحد اقتصادی و افزایش 
ســودآوری آن از طریق گســترش بازارهای هدف و کاهش بهای تمام شده و تالش در پرورش و 
تربیت ســرمایه فکری و تامین شــرایط و اتخاذ تدابیری جهت عدم تمایل خروج متخصصان از 
کشور و دستیابی به فرصت های گرانبها به منظور استفاده از خدمات این استعدادها و... نمی توان 

انتظار افزیش سودآوری فعالیت مزبور را داشت.
در حالی که در اقتصاد امروز ایران ســه مولفه اصلی و اساســی رشد و حرکت روبه جلوی آن، 
یعنی )الف(  فعالیت هــای اقتصادی گســترده تر و پایدار بخش خصوصــی، حمایت و تالش و 
همکاری دولت در راســتای تحقیق و توســعه و پایداری بازارهای بین الملل و تقویت کانال های 
صادراتی، )ب( ســرمایه گذاری های خارجــی که خود تحت تاثیر تحریم هــای تحمیلی و عدم 
تعامل مناسب اقتصاد ایران با اقتصاد های بین المللی و بازارهای مربوطه که خود تابعی از عوامل 
مختلف بوده و باال بودن ریســک های ســرمایه گذاری در ایران و وجود بازار مســتعد جایگزین 
در حــوزه خلیج فارس و... و ســرانجام )ج( افزایش تولید و کارآفرینی در کشــور که تحت تاثیر 
عواملی موثر، با چالشی اساسی مواجه است. لذا با وضعیت موجود، افزایش سودآوری و موفقیت 

اقتصادی و متعاقبا افزایش سهم دولت از سود  فعالیت های مزبور دور از انتظار است.

افزایش مالیات
 در دوره رکود!

بهزاد خنجرخانی
مشاور و کارشناس ارشد مالیاتی
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کاهش سود خالص در بررسی یک دوره 5 
ساله صورت های مالی شــرکت های فعال در 
صنعت های مختلف کامال مشهود و مشخص 
بوده و عمده صنایع، روندی نزولی طی سنوات 
اخیر داشــته اند. این مهم درحالی اســت که 
بررسی سهم مالیات از بودجه نشانگر افزایش 
سهم سود دولت، در منافع حاصل از شراکت با 
فعاالن اقتصادی بوده است! به طوری که سهم 
مالیات در بودجه سال 1393 تا 1399 به طور 
میانگین افزایش 12 درصدی را در هر ســال 
مالی نسبت به ســال قبل تجربه کرده است. 
در غیاب مولفه های افزایش سودآوری اقتصاد 
یک کشــور و متعاقبا صنعت ها در قالب های 
گوناگون، افزایش ســهم مالیــات در بودجه 
موضوعــی جز افزایــش نــرخ مالیاتی بدون 
بوروکراســی اداری و بــه دور از اراده مقنن، 

گویای مطلب دیگری نخواهد بود!
 افزایش سهم مالیات در بودجه کشور برای 
ســال 1399 همانند ســال های گذشته، در 
غیــاب عوامل محرک اقتصادی مزبور فشــار 
اقتصادی بیشــتری را بر فعــاالن و مودیان 
محترم مالیاتــی وارد کــرده و نتیجه ای جز 
ضعف و ورشکســتگی صنایع نخواهد داشت. 
قانون مالیــات ارزش افزوده کــه اکنون، بر 
خالف وظیفــه و نقش اصلی خــود به عنوان 
یک قانون درآمــدی برای دولت انجام وظیفه 
می کند، عامل دیگری برای تشــدید فشــار 

مالیاتی بر مودیان محترم شده است.
اینکه تصــور کنیم دولت ها بــدون تامین 
هیچ گونه امکاناتی بــرای فعاالن اقتصادی و 
فراهم نکردن بازارهای در دســترس و تالش 
همه جانبه در راســتای اقتصاد پایدار و ثبات 
و توســعه آن بدون دخالت مستقیم در نظام 
اقتصادی، انتظار سود بیشتری داشته باشند با 
هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد. زمانی 
که هدف تامیــن بخش عمــده ای از بودجه 
کشــور از محل مالیات و کاهش ســهم نفت 
باشــد، باید تغییرات عمــده ای نیز در بحث 
مالیات ســتانی صورت گیــرد. بحث ظرفیت 
اقتصاد شــفاف و در دســترس ایــران که در 
ابتدا تشریح شــد و در پی آن، توان پرداخت 
مالیــات به دلیل فشــارهای محوری و خارج 
از معادله حســابداری، در وضعیتی نیست که 
بتوان انتظار پرداخت بیشتر مالیات را داشت. 
ایــن موضوع می طلبد که تغییراتی اساســی 
در ســاختار بنیادین اقتصــادی به وجود آید 
تا ضمن تامین نیازهای حال و آینده کشــور، 
فقــدان یک درآمد معادالت سیســتمی را بر 

هم نزده و فشــار زائد و کاذب بر فعاالن اقتصادی نیز وارد نشود. در این راستا، قطعا باید از منابع 
درآمد های حیاط خلوتی و آزاد و بدون کنترل اقتصاد ایران، مالیات وصول کرد!

برای پیشــرفت و انعطاف اقتصادی و عدم اتکا به یک منبع درآمدی در سطح کالن، باید تفکر 
و قوانین و معافیت های بدون پشــتوانه اقتصادی را کنار گذاشته و با قانونی واحد به جز یکسری 
معافیت های اجتماعی، از کلیه اشــخاص و نهادهایی که هدف نهایی آنها کســب درآمد اســت 
به صورت کامال واقعی و حسابرســی شــده و نه صرفا روی کاغذ، نسبت به مطالبه مالیات قانونی 

اقدام کرد.

 نتیجه
1- با توجه به بازار مسکن و سفته بازی ها و گردش غیر قابل تصور حجم عظیمی از سرمایه ها در 
این بخش و مشــخصا با فرماندهی بانک ها و بدون هیچ گونه نظارت و کنترلی که خود به عاملی 
برای تنبلی اقتصاد پویا تبدیل شــده است، شایسته اســت با تدوین قانونی مالیات بر عایدی در 
قالب CGT نســبت به اخذ مالیات از این منبع اقدام شود. در این صورت با کاهش نرخ مالیات بر 
 فعالیت های اقتصادی و فراهم آوردن زمینه کســب و کار مناسب و امنیت سرمایه گذاری، ضمن 
جلوگیری از گردش غیرشــفاف منابع مالی، تحرک مالی و هدایت آن به بخش های هدفمند و با 

بازدهی عمومی در انتظار خواهد بود.

2- جلوگیری از فرار مالیاتی قانونی بدون منطق اقتصادی که همان معافیت ســود سپرده از 
مالیات اســت و وضع مالیات بر ســپرده های بانکی به صورت کامال هدفمند و مازاد بر یک سقف 
مشــخص، برای جلوگیری از توقف منابع مالی در قالب ســپرده و هدایت منابع مزبور به سمت 

 فعالیت های مولد اقتصادی به شرط تخفیف در نرخ مالیات بر درآمد.

3- تجمیع بانک های متعدد که تنها تعداد انگشت شماری از آنها ضمن فعالیت در شاخه های 
تخصصــی و انجام وظیفه اصلی بانکداری، پاســخگوی نیاز اقتصادی کشــور و بــدون ورود به 
بنگاهداری امالک و... باشند. کما اینکه در روزهای اخیر شاهد تجمیع بانک های نظامی در بانک 
ســپه هســتیم، اما از این موضوع نباید به عنوان عاملی برای انتقال زیان بانک های خصوصی به 

دولت و متعاقبا مردم استفاده کرد.

4- تقویت مولفه های سه گانه اقتصادی تشریح شده و ایجاد فرصت های مناسب سرمایه گذاری 
خارجی در سایه امنیت اقتصادی و تولید با قدرت رقابت و تعامل با اقتصادهای بزرگ برای کمک 
به بلوغ باکیفیت و پایدار اقتصاد ایران و متعاقبا صادرات و سهم تاثیرگذار در پرتفوی محصوالت 

بازارهای جهانی.
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5-عدم تبعیــض بین مودیــان مالیاتی و 
فعــاالن اقتصادی و اعمال قانونی یکســان و 
وصول مالیات واقعی از اقتصاد در سایه، به دور 
از برنامه ها و افکار سیاستمداران و حول محور 
نظام اقتصــادی و بر مبنای اصل کلی، درآمد، 

هزینه، سود و مالیات.

6-تشکیل سازمانی تحت عنوان »سازمان 
حمایت از ایده ها و ســرمایه فکری در اقتصاد 
و بازار ســرمایه« با بودجه و اعتباری مشخص 
و تحــت حمایت مــادی بدون قید و شــرط 
جهت ســازماندهی ایده ها و جذب نخبه های 
دانشگاهی در شــاخه های مختلف از ایران و 
سایر کشور ها و تامین تمامی نیازهای ایشان 
و عملی سازی ایده ها و کمک به تولید از لحاظ 
کیفیــت و تنــوع و نیز رفــع نیازهای خاص 

بازارهای داخلی و خارجی.

7- خروج ارگان هــای نظامی از بخش های 
اقتصادی و بازار ســرمایه و واگــذاری امور به 

متخصصان مربوطه.

به ایــن ترتیــب، وقتی هدف گــذاری و 
سیاســت های کالن مالی بر پایــه منبعی به 
نام مالیات پایه ریزی می شود، باید زیرساخت 
مناســب در تمام جنبه ها فراهــم و تمامی 
مولفه هــای مرتبــط تقویــت شــود. هدف 
یادداشــت مزبور تشــریح و ارائــه تصویری 
مناســب از وضعیت عمومی اقتصــاد ایران 
و انتظــار دولــت از میزان وصــول مالیات، 
بیشــتر از توان بخش شــفاف اقتصاد است. 
توجه به پیشــنهاد های ارائه شده با پشتوانه 
کار کارشناســی و در صورت لزوم بررســی 
تخصصی تر موارد مطروحه، می تواند ســهم 
بســزایی در رونق داشته و شــکوه اقتصادی 
را به ارمغان بیــاورد. در غیاب عــدم تامین 
موارد مزبور و تکیــه بر ظرفیت فعلی مالیاتی 
کشــور، نمی توانیم نتیجه ای جز فشار بیشتر 
به فعاالن اقتصــادی و افزایش نرخ مالیات بر 
درآمد، بدون تغییر در قانون به دست آورده و 
انتظار موفقیت های برابر با همسایگان داشته 
باشــیم و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات 
خواهــد بود و صد البته نیز کــه خود کرده را 

تدبیر نیست!

 دبیــر نهاد مردمــی اقتصــاد مقاومتی 
خراســان رضــوی گفــت: تاکنــون پنج 
شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود 
و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ 

معین های اقتصاد مقاومتی داشته اند.
علی اکبر لبافــی اظهار کرد: بر اســاس 
ارزیابی هــای انجام شــده تاکنــون پنج 
شهرستان درگز، رشتخوار، سبزوار، بینالود 
و تربت حیدریه بهترین عملکرد را به لحاظ 
معین های اقتصاد مقاومتی را داشــته اند. 
این ارزیابی و نتایج آن به استناد اطالعاتی 
است که در سامانه اقدامات معین ها به ثبت 
رسیده و فرمانداران مربوطه نیز آن را تأیید 

کرده اند.
وی ادامه داد: در مجمــوع تاکنون 624 
پروژه کســب و کار توسط 49 معین در 26 
شهرستان استان در ســامانه ثبت گردیده 

است.
لبافی به جزئیات بیشتری از این پروژه ها 
اشــاره و عنوان کرد: از مجموع ذکر شده، 
104 پــروژه و فعالیت اقتصــادی به تأیید 
فرمانداران نرســیده و به طور مســتقیم از 
کارتابل فرمانداری به معین ها عودت داده 
شــده و 117 پروژه و فعالیت اقتصادی نیز 
توســط فرمانداران تأیید گردیده و پس از 
بررســی توســط گروه کارشناســی نهاد، 
به دلیل وجــود نواقــص بــه فرمانداران 

بازگردانده شده است.
وی ابــراز کرد: 96 فعالیــت نیز در حال 
حاضر توســط فرمانداران تأیید شده و در 
کارتابل نهاد قرار گرفته اســت تا بررســی 
نهایی بــر روی آن ها انجام بگیــرد. نهایتاً 
165 فعالیت و کسب و کار نیز توسط گروه 
کارشناسی مذکور، تاییدات الزم را دریافت 
نمــوده و به عنوان ســابقه معیــن تعریف 

شده اند.
دبیــر نهاد مردمــی اقتصــاد مقاومتی 
خراســان رضوی، اضافه کــرد: از مجموع 
624 کســب و کار ثبت شده، 25 درصد در 

بخش صنعت، 16 درصد بخش خدمات، 14 
درصد بخش کشاورزی و 11 درصد در بخش 

گردشگری و صنایع دستی قرار دارند
وی حجم ســرمایه گذاری پیش بینی شده 
برای 624 طرح کســب و کار خرد، متوسط 
و بزرگ را 378 میلیــارد تومان برآورد کرد و 
توضیح داد: 165 فعالیت خرد و متوسطی که 
توسط گروه کارشناســی نهاد تأیید شده اند، 
هزار و 608 فرصت شــغلی را ایجاد خواهند 
کرد. بر همین اســاس تعداد کل فرصت های 
شغلی محقق شده بر اســاس اعالم معین ها، 
تأییــد فرمانــداران و البتــه بررســی گروه 

کارشناسی نهاد، 824 مورد بوده است.
لبافی ابراز کرد: تاکنون 87 حساب سپرده 
توسعه روســتایی نیز توســط 11 معین در 
ســامانه مذبور ثبت شــده که تعداد اعضای 
آن ها 3 هزار و 193 نفر برآورد می شود. گفته 
می شــود مبلغ کل ســرمایه گذاری صورت 
گرفته در آن نیز به 29 میلیارد ریال می رسد.

وی افزود: از این میان، 33 حساب سپرده 
روســتایی هم به تأیید گروه کارشناسی نهاد 
مردمی اقتصــاد مقاومتی خراســان رضوی 
رســیده که در مجموع یک هزار و 188 عضو 
داشــته و مبلغ 2 هــزار و 845 میلیون ریال 
ســرمایه گذاری برای آن انجام شده است. در 
کنار آن، 26 حساب توســعه روستایی را نیز 
فرمانــداران تأیید کــرده و در مرحله نهایی 

بررسی ها توسط نهاد قرار دارند.

معرفی پنج شهرستان برتر خراسان رضوی 
از نظر عملکرد معین های اقتصادی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی مطرح کرد؛
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صندوق بین المللی پول پیش بینی اش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در امسال میالدی را 3.5 
درصد نسبت به گزارش پیشین خود کاهش داده است. این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود که 
در ماه گذشته میالدی منتشر شد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در امسال میالدی را منفی 9.5 
درصد پیش بینی کرده که این رقم در مقایسه با پیش بینی قبلی 3.5 واحد درصد کاهش دارد. در صورت 
تحقق این پیش بینی، اقتصاد ایران در امســال میالدی بدترین سال خود را در سال های پس از جنگ 
تحمیلی سپری خواهد کرد. در دور پیشین تحریم ها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری را تجربه کرد، اما 
پایین ترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به 7 سال پیش بود که در آن سال اقتصاد 
ایران 7.7 درصد نســبت به سال قبل از آن کوچک تر شده بود. بد نیست بدانید که این نهاد بین المللی 
دلیل تعدیل قابل توجه پیش بینی خود در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تاثیرات ناشی از 

تشدید تحریم های امریکا عنوان کرده است.
 در این باره صاحب نظران داخلی سکوت کرده و سهم واقعی این تاثیرات را در اقتصاد ملی ایران ارزیابی 
یا اعالم نظر کارشناســی نکرده اند، این درحالی است که در مقابل ارائه و تفسیر این گونه گزارش های 
رسمی بین المللی، الزم است مقامات، استادان و صاحب نظران اقتصادی به قول معروف وارد گود شوند و 
تحلیل ها و تفسیرهای ارائه شده را مورد ارزیابی دقیق کارشناسی و اقتصادی قرار دهند. در این زمینه الزم 
به توضیح است که تاثیر عوامل دیگری مانند خودتحریمی داخلی نیز دست کم از تحریم های خارجی 
ندارد و به طور غیرمستقیم به عنوان عوامل بازدارنده موجب کاهش نرخ رشد ناخالص داخلی ایران شده و 
حتی تاثیرات شدیدتری از تحریم های بین المللی دارد. عالوه بر این در گزارش جدید صندوق بین المللی 
پول، نرخ رشــد اقتصاد ایران در ســال آینده میالدی نیز صفر درصد پیش بینی شده که در قیاس با 

پیش بینی اعالم شده در گزارش پیشین 0.2 واحد درصد کاهش یافته است.
این صندوق همچنین نرخ تورم در ایران را برای امسال میالدی معادل 35.7 درصد پیش بینی کرده 
که در مقایسه با رقم آن در سال گذشــته میالدی 5.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. با این حال 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ تورم در ســال آینده میالدی کاهش یابد و به 31 درصد 
برسد. این در شرایطی است که آمارهای داخلی تفاوت فاحشی با این گزارش دارد اما در 2 هفته ای که از 
انتشار این گزارش می گذرد، شاهد هیچ گونه واکنشی ازسوی مقامات مسئول در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و نیز بانک مرکزی نبوده ایم. سکوت مقامات ایرانی یا ناشی از یک سیاست اقتصادی، اجرایی 
است یا می تواند مشغله شدید فکری برای رفع مسائل و مشکالت داخلی تلقی شود. به هر حال تداوم این 
گزارش ها و انعکاس مستقیم و غیرمستقیم آنها در محافل حرفه ای یا رسانه ای کشور می تواند اثرات سوء 

و زیانباری را برای اقتصاد ایران رقم بزند؛.
این مغایرت های فاحش آماری نهادها و مسئوالن داخلی با نهادهای بین المللی صاحب نفوذ و اثرگذار 
می تواند بر جریان اعتمادسازی بین مردم و مسئوالن خدشه وارد آورد که به نوبه خود رابطه مستقیم 
و اثرگذار را به رابطه غیرمســتقیم و غیرمفید مبدل می ســازد. بیان دالیل وجود این گونه مغایرت ها 
باتوجه به شاخص های اقتصادی ملموس که ازسوی بانک مرکزی ارائه می شود می تواند حضور فعاالن 
اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی اقتصاد را تقویت کند چراکه در ادامه حیات و مسیر فعالیت خود 
دچار ســردرگمی یا ابهام نخواهند شد. ســازمان های اقتصادی و رسمی کشور مسئول هستند تا به 
محض انتشــار و ورود اطالعات ناموزون و غیرمعقول، از طریق رسانه های رسمی وارد عمل شوند و به 

صندوق بین المللی پول 
و چشم انداز اقتصادی ایران

رضا پدیدار

شفاف سازی اطالعات آماری پایه ای اقتصاد کشور 
بپردازند. این کمترین وظیفه ای است که نهادهای 
مئول در مقابل مردم و ســازمان های مسئول در 
برنامه های زیربنایی اقتصادی کشــور دارند. بد 
نیســت بدانید که صندوق بین المللی پول تراز 
حســاب جاری ایران در سال گذشته میالدی را 
معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین 
زده و پیش بینی کرده در امسال و آینده میالدی 
این رقم به ترتیب به منفی 2.7 و منفی 3.4 درصد 
برسد. در شرایطی که کشور درصدد تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی ایران و بازار سرمایه با رویکرد 
جایگاه، چالش ها و راهکارهاست، ضرورت دارد با 
نگاهی به نظام تامین مالی در اقتصاد ایران و سایر 
کشورهای جهان، ساختار بازار سرمایه در اقتصاد 
ایــران را مورد مطالعه جدی قــرار داد تا تنفس 
بنگاه های کوچک و متوسط که می توانند سقف 
80 درصد از اقتصاد کشــور را اداره کنند مختل 

نشود.
امروزه روش هــای تامین مالــی بنگاه های 
کوچک و متوسط در ایران در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته، شرایطی را ایجاد کرده که ضرورت 
دارد ضعف هــای مقرراتی، نهادی، ســاختاری 
و اجرایی بازار سرمایه شناسایی و از ناهمگرایی 
مقرراتــی و اســتانداردهای روز بازار ســرمایه 
جلوگیری شــود. در نهایــت باید گفت تحلیل 
گزارش صندوق بین المللی پول فرصت طالیی 
برای طرح پیشــنهادهای اصالحــی و معرفی 
ابزارهای مالی جدید برای حل مشکالت دست 
به گریبان بخش خصوصی است که می تواند در 
قالب بسته های سیاستی-حمایتی به ویژه برای 
شرکت های کوچک و متوسط ارائه شود و شرایط 
ناموزون ارائه شده ازسوی صندوق را مرتفع و نقطه 
امید را برای فعــاالن حوزه های گوناگون اقتصاد 

تقویت کند./روزنامه گسترش صمت
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وضــع تحریم ها علیــه ایــران، از تحریم 
هاي غیرنفتي در ســال هاي قبــل تا تحریم 
هاي نفتي امســال همواره با روابط سیاسي و 
دیپلماتیک خوانش شده اما نتایج تحقیقات 
و پژوهش هایي نشان مي دهد که این تحریم 
هــا فقط سیاســي و علیه انرژي هســته اي 
نیست و چطور تغییر ساختار اقتصادي ایران 

را نشــانه رفته است . ریچارد نفیو، با آوردن مصادیق و مثال هایي » هنر تحریم ها « مسئول تیم 
طراحي تحریم ها علیه ایران در دوره دوم اوباما، در کتاب توضیح مي دهد فشــارهاي اقتصادي 
حاصل از تحریم به صورت خاص جمعیت هدف جوان را تحت تأثیر قرار مي دهد . این تحریم ها 
با بي کاري گسترده اي در بخش هاي صنعتي و تولید همراه است، در مقابل بخش فناوري را به 
صورت بخشي نامولد و وابسته به اقتصاد جهاني تقویت مي کند. آمریکا در رویکرد تحریم هاي 
جراحــي گونه خود علیه ایران یک گام از دامنه تحریم هاي تاریخي ایران از بعد از انقالب، فراتر 
رفت و مجموعه اي سازمان یافته از تحریم ها را بر صنایعي اعمال کرد تا ایران توانایي اخذ کمک 

طراحان تحریم چه برنام هاي براي اقتصاد ایران چیدند

استراتژي تلخ

اکرم زي نالیان، کارشناس ارشد اقتصاد
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خارجي در زمینه تولید را نداشته باشد. هدف 
اصلي این تحریم ها به هیچ وجه صنایع جانبي 
نبود بلکه هــدف اصلي ایــن دوره از تحریم 
ها مشــاغل حوزه تولید و درآمدهاي ناشــي 
ازصادرات این بخــش بود؛ به نحوي که طبق 
مطالعــات معاونت پژوهش هــاي اقتصادي 
اتاق بازرگاني مشهد بتواند تالش دولت ایران 
براي کاهــش اتکا به صادرات نفــت و ایجاد 
اشــتغال براي حدود 500 هزار نفر در بخش 
هاي غیردولتي را محدود کند و درســت هم 
زمان با این اقدامات، آمریکا توانایي شرکت ها 
را براي فروش فناوري هاي مخابراتي به ایران 
افزایــش داد. در این زمینه مجوز فروش کلي 
در ماه مي همان ســال وضع تحریم ه ا صادر 
شد . این واقعیت نشان مي دهد چطور تحریم 
ها به شــکل هدف دار اجزاي ساختار اقتصاد 
ایــران را جابه جا مي کند و یک اســتراتژي 
سیاسي - سه هدف اصلي » شرق « اقتصادي 
را دنبال مي کند. اکرم زین الیان، کارشناس 
ارشد اقتصاد در گفت وگو با تحریم کنندگان 
ایران را جمعیت جوان، بخش تولید و مصرف 

زدگي جامعه مي داند.

مهندسي اقتصاد ایران با تحریم
از زمان پیروزي انقالب اســالمي پنج دور 
تحریــم علیه ایران وضع شــده اســت . دور 

نخســت ،» شــرق « به گزارش مربوط به سال هاي 59  1357 اســت که در آن ضمن مصادره 
دارایــي دولت ایران نزد بانک هاي آمریکایي ، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شــد. 
عالوه بر ایــن، آمریکاییان از هرگونه معامله مالي با ایرانیان منع شــده و آمریکا هر نوع واردات 
از ایران و تمامي ســفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کــرد. همچنین، تمامي تجهیزات نظامي 
خریداري شــده یا سفار ش داده شده از سوي دولت ایران توقیف شد. دور دوم هم زمان با حمله 
نظامــي عراق به ایران بود که این دور از تحریم ها عمدتا در دوره زماني 74  1362 اعمال شــد 
. کنترل هاي شــدید و ســخت گیرانه تر از دوره اول تحریم ها در خصوص صادرات تجهیزات 
نظامي با اســتفاده د وگانه به ایران، تصویب ممنوعیت صــدور کاالها و فراورده هاي آمریکایي 
به ایران توســط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله براي توســعه صنعت نفت در ایران، 
ممنوعیت واردات، صادرات و ســرمایه گذاري متقابل بین و قــراردادن تحریم ها از » داماتو « 
عمده ترین تحریم هاي دور دوم بوده اند. دور ســوم ایران و آمریکا، تصویب قانون اسامي بانک 
هاي ایراني و تعدادي از نهادها و » تحریم هاي ایران و لیبي « ســال 1375 شروع شد. تصویب 
قانون شرکت هاي وابســته به سپاه پاسداران انقالب اسالمي در لیســت تحریم ها، مهم ترین 
اقد امات این دور از تحریم ها تا ســال 1383 بود. دور آخر تحریم ها نیز درحال حاضر در جریان 
است . تحریم هایي که شدیدترین تحریم در تاریخ جمهوري اسالمي است و تمامي بخش هاي 
اقتصادي را دربر مي گیرد، تمامي صنایع نفت، بانکي،پتروشیمي، فوالد، مس و خودرو در دایره 

این تحریم ها قرار گرفته اند.
در دور چهارم تحریم ها که از آذرماه 1389 با هدف کاســتن از سرعت رشد توان هسته اي، 
تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران و تحریم شــدیدتر 
واردات کاالهاي ضروري و اساسي اعمال شــد، مهم ترین تحریم ها به شمار مي روند. هرچند 
مجاري اثرگذاري تحریم بر بخش هاي اقتصادي فقط فرایند اثرگذاري این سیاست را مشخص 
مــي کند اما در خصوص کم وکیــف آن توضیحي را ارائه نمي کند؛ چراکــه ادبیات موجود در 
حوزه تحریم عمدتا بر پیروزي یا شکست تحریم به عنوان گزینه هاي صفر و صد اعمال تحریم، 
تأکید دارد. تحریم ها صرف نظر از موفقیت و شکست در دستیابي به هدف غایي، بر بخش هاي 
مختلف اقتصادي مانند تجارت، سرمایه گذاري، اشــتغال و رشد اقتصادي تأثیرگذار هستند و 

مختصات و ماهیت ساختار اقتصادي ایران را دگرگون مي کند.
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اکرم زین الیان کارشــناس ارشد اقتصاد با 
اســتناد به تحقیقات و پژوهش هاي معاونت 
پژوهش هــاي اقتصادي اتــاق توضیح مي 
دهد که چگونه قدرتمنــدان جهاني اقتصاد 
با تحریم ساختار » شــرق « بازرگاني مشهد 
در گفت وگو با اقتصادي کشور تحریم شده را 
دگرگون مي کنند. او سه هدف اصلي تحریم 
کنندگان ایــران را جمعیت جــوان، بخش 

تولید و مصرف زدگي جامعه مي داند.

به نظر شما آثار تحریم بر بخش تولید چه بوده 
است؟

قبــل از بحث درباره آثــار تحریم بر بخش 
تولید، بهتر اســت ابتدا تصویــري از اقتصاد 
کشــور در مقایســه با دیگرکشــورهایي که 
توســعه اقتصادي را حداقل در نیم قرن اخیر 
تجربــه کرده اند، ارائه دهم. شــواهد موجود 
از رشــد اقتصادي ایران در مقایسه با چین، 
کره جنوبي و ســنگاپور نشــان مي دهد که 
پــس از افزایش بوده ایم اما رشــد اقتصادي 
در کشــورهاي » پایین، ناپایدار و بي ثبات « 
درآمدهاي نفتي، شــاهد رشدهاي اقتصادي 
بوده اســت. به عبارت دیگــر وضعیت تولید 
ناخالص داخلي کشــور در حداقل پنج دهه 
» باال، باثبات و پایدار « یاد شــده اخیر از یک 
وضعیت قابل دفاع و رو به توسعه اي برخوردار 
نبوده است.امروز آثار تحریم ها بر کل اقتصاد 

به ویژه بخش تولید، تنها بخشــي از مشــکالت اقتصاد ما را تشکیل مي دهد، در حالي که سهم 
عظیمي از مشــکالت اقتصادي و بخش تولیدي ما مرتبط با تحریم ها نیست و به قول مهندس 
بحرینیان پژوهشگر توسعه، نتیجه سیاست هایي است که در در بیش از یک سده گذشته به جز 
» نفوذ ذي نفعان توســعه ناخواه « همراه با » عدم اهلیت تصمیم گیري « یک ساختار سه دوره 
محدود در کشور اعمال شده است. اگر بخواهیم امروز تمام مشکالت بخش تولید و اقتصاد را به 
تحریم ها نسبت دهیم، باید گفت که آدرس غلط به کارشناسان و تصمیم گیران فعلي داده ایم. 
سال هاست که تولید کشور از مشکالتي مانند کوتوله پروري و نداشتن مقیاس اقتصادي، رقابت 
مخرب داخلي به واســطه تعدد واحدها در هر رشته فعالیت تولیدي، مونتاژکاري و ارزبري باال، 
خام فروشي و عدم حرکت به ســوي تولید با فناوري باال رنج مي برد . این موارد مشکالت چند 
دهه اي تولید است که تحریم ها صرفا چهره آن را آشکارتر در چشم همگان به نمایش گذاشت 
. بنابراین اگر تمام تحریم ها از اقتصاد کشور رخت بربندد، ما همچنان با مشکالت ساختاري در 

بخش تولید مواجه هستیم که براي آن چاره اي اساسي نیندیشیده ایم.

رویکرد آمریکا در این دوره از تحریم ها چه بالیي بر سر تولید و اشتغال آورده و سیاست هاي داخلي 
چقدر این فشار را تشدید کرده است؟

نوشــته ریچارد نفیو، مســئول تیم طراحي تحریم ها علیه ایــران در دوره دوم اوباما » هنر 
تحریم ها « با نگاه به کتاب برخي از انواع فشــارهاي اقتصادي به صورت « : درمي یابیم که نقاط 
اســتراتژیک براي تحریم ها چه حوزه هایي بوده است خاص مي توانند جمعیت هدف جوان را 
بیشــتر از جمعیت پیر تحت تأثیر قرار دهند، نظیر تحریم هایي کــه به بي کاري جامعه هدف 
منجر مي شــوند و شغل هاي بخش صنعتي و تولید را تحت تأثیر قرار مي دهند... اجراکنندگان 
تحریم به این نتیجه رســیدند که نرخ بي کاري یا کم کاري حساســیت هایي را در این اقتصاد 
به وجود مي آورد و به همین دلیل آنها تالش کردند این مشــکل را تشدید کنند. سیاست هاي 
مشــابهي نیز در مورد ضعف پول ملي ایران به کار گرفته شد. آمریکا تالش کرد رسیدن به این 
اصالحــات اقتصادي را تا آنجایي که مي تواند به تعویق بیندازد و دشــوار کند . از آنجا که مردم 
ایران عمال مي توانســتند چنین کاالهایي را خریداري کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین 
آمدن ارزش پول ملي و باالرفتن نرخ ارزهاي خارجي عمال امکان خرید این کاالها را از بسیاري 
از ایراني ها گرفــت و تنها افراد ثروتمند و کســاني که در موضع قدرت بودند، مي توانســتند 
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همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه 
هاي بین المللي ســود ببرند. به این ترتیب، 
ارز به صورت مداوم از ایران خارج و کاالهاي 
تجمالتي وارد این کشــور مي شــد و بحث 
نابرابري درآمدي و تــورم روزبه روز در ایران 
قوت بیشتري مي گرفت. بحران ارز در اکتبر 
2012 نمود بیشتري پیدا کرد و مردم ایران به 
خیابان ها ریختند تا نسبت به درآمد کاهش 
یافته خود اعتراض کنند. آمریکا و متحدانش 
از دانش خود در مورد انقالب ایران و احتمال 
به وجودآمدن ناهماهنگي اقتصادي به عنوان 
راهي عامدانه براي جداکــردن حاکمیت از 
مردم اســتفاده کردند... آمریــکا در رویکرد 
تحریــم هاي جراحي گونه خــود علیه ایران 
یک گام فراتر رفت و در ژوئن 2013 مجموعه 
اي ســازمان یافته از تحریم هــا را بر صنعت 
خودروســازي ایران اعمال کرد تا این کشور 
توانایي اخذ کمک خارجــي در زمینه تولید 
را نداشته باشــد. فراموش نکنیم این تحریم 
ه ا به هیــچ وجه بــر قطعات جانبــي براي 
خودروهاي موجود و کل مجموعه ماشــین 
ها در ایران اثري نداشــت. هــدف اصلي این 
تحریم ها، مشــاغل حوزه تولید و درآمدهاي 
ناشي از صادرات از این بخش بود به نحوي که 
بتواند تالش دولت ایران براي کاهش اتکا به 

صادرات نفت .» و ایجاد اشــتغال براي حدود 500 هزار نفــر در بخش هاي غیرنفتي را محدود 
کند مــي بینیم که جمعیت هدف جوان، بي کاري، اشــتغال در بخش هاي تولیدي و صنعتي، 
ضعف پول ملي، خروج گســترده ارز با واردات کاالهاي لوکس و تجمالتي براي اقشار ثروتمند، 
ایجاد ناهماهنگي اقتصادي و صنعت خودروسازي، مشاغل حوزه تولید و « بخشي از حوزه هایي 
است که تحریم ها بر آنها سایه انداخته و هدف اصلي ترسیم شده راهي عامدانه براي جداکردن 
حاکمیت از مردم اســت. ،» درآمدهاي ناشــي از صادرات از این بخش بحــث تحریم صنعت 
خودروسازي نیز بدون هیچ گونه اثري بر واردات قطعات جانبي براي خودروهاي موجو د و کل 
مجموعه خودروها، به منظور خالي کردن خزانه ارزي و ازدســت ندادن بازار مصرف ایران براي 
فروش کاالهاي تولیدي کشورهاي صنعتي است. اما مي بینیم با سهل انگاري ها و عدم مدیریت 
ارزي مناســب، خودروهاي خارجي تحت نفوذ ذي نفعان در چند ســال گذشته در داخل ثبت 

سفارش و وارد شده اند و باالترین سرانه واردات کاالهاي مصرفي نیزمتعلق به سال 96 است.

آیا چرخشي از بخش صنعت به بخش فناوري اتفاق افتاده؟ راهکار عملیاتي در سطح اقتصادي و 
سیاسي چیست که بتواند از بخش تولید محافظت کند؟

ســهم اقتصاد ما در حوزه تولید و صنعت فناورانه سال هاســت که از کشورهاي توسعه یافته 
عقب افتاده و نتوانسته ایم سهم قابل قبولي را کسب کنیم. البته سهم قابل مالحظه اي از صنایع 
تولیدي ما در حوزه صنایع با فناوري پایین و متوسط رو به پایین قرار دارند. نگاهي واقع بینانه به 
مشکالت امروز اقتصاد و تولید کشور، بازگوکننده عدم ا هلیت تصمیم گیران اقتصادي در بیش 
از یک سده گذشته و برتري فعالیت هاي نامولد، واردات و خام فروشي بر فعالیت هاي مولد است 
و بیم آن مي رود که تصمیم گیران اقتصاي ما حداقل در همین یک سده یا تحت تأثیر ذي نفعان 
بوده اند یا خودشــان بخشي از ذي نفعان شده اند. تا زماني که نامولدان در اقتصاد دست برتري 
را در فعالیت هاي اقتصادي داشــته باشند و تولید نیز بســامان نشود و نخبگان علمي و فعاالن 
اقتصادي که باید پاکدســتي و اعتقاد به تولید واقعي دو مشــخصه اصلي آنها باشد، در تصمیم 
سازي ها مشارکت داده نشــوند و یک مرکز فرماندهي مســتقل از ذي نفعان نامولد در جهت 

تصمیم هاي اقتصادي شکل نگیرد، نمي توان امیدي به حل مشکالت داشت.
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مطابق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری در افراد 15 ســال به بــاال در پاییز 
ســال 1398 ، 10.6 درصد بوده که نسبت به 
پاییز 1397 ، 1.2 واحــد درصد بهبود یافته 
اســت. در مقابل، نرخ مشــارکت اقتصادی 
کشور در مدت مذکور نیز 0.2 واحد درصد 
کاهش یافته اســت. نرخ بیــکاری جمعیت 
جوان کشــور هم در زنان و هــم در مردان 
بــه مراتب از نرخ بیکاری کل کشــور باالتر 
بوده اســت. با وجود اینکه گزارش حاکی از 
بهبود نرخ بیکاری در فصل سوم سال 1398 
نسبت به فصل مشابه ســال 1397 هستند، 
اما به نظر میرســد همچنــان ورود زنان به 
بازار کار از مردان دشوارتر است؛ به طوری 
که نرخ مشــارکت اقتصادی زنــان در پاییز 
1398 نسبت به پاییز 1397 حدود 0.4 واحد 

درصد کاهش یافته است.

وضعیت عمومی بازار کار کشور
مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران از 

وضعیت بازار کار پاییز 1398 :
- جمیعت فعال 15 ساله و بیشتر در پاییز 
1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد 
0.5 درصدی مواجه شــده و به حدود 27.3 

میلیون نفر رسیده است.
- نرخ مشــارکت اقتصادی در پاییز 1398 
معــادل 44.3 درصد بوده که در مقایســه با 
پاییز 1397 ، حــدود منفی 0.2واحد درصد 

مروری بر وضعیت بازار کار ایران 
در پاییز 1398

کاهش یافته است.
- در پاییز 1398 جمعیت شاغل 15 ســال و بیشتر در ایران بالغ بر 24.4 میلیون نفر بوده که 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1397 حدود 2 درصد افزایش یافته است.
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 - پرداخت بیــش از 531 هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی با رشــد حدود 28 
درصدی در مقایســه با مدت مشــابه سال 

گذشته
 -  سهم حدود 54 درصدی تامین سرمایه 
در گردش از کل تسهیالت پرداختی بانک ها

 -  کاهــش 5.5 واحــد درصدی ســهم 
تسهیالت سرمایه در گردش از کل تسهیالت 

پرداختی نسبت به هشت ماهه 1397

تسهیالت پرداختی بانک ها طی هشت ماهه نخست سال 1398

 - ســهم حدود 1.9 واحد درصدی تامین 
سرمایه در گردش از رشد حدود 28 درصدی 

تسهیالت پرداختی بانک ها
 - سهم 35 درصدی بخش خدمات و سهم 
31 درصــدی بخش صنعــت و معدن از کل 

تسهیالت پرداختی
 - به طور متوســط پرداخت 5.84 میلیون 

تومان به ازای هر فقره تسهیالت بانکی
 - به طور متوســط پرداخــت حدود 646 

میلیون تومــان به ازای هر فقره تســهیالت 
بخش صنعت و معدن( باالترین رقم متوسط 

تسهیالت به ازای هر فقره
- بــه طور متوســط پرداخت حــدود 46 
میلیون تومــان به ازای هر فقره تســهیالت 
بخش کشــاورزی )پایین ترین رقم متوسط 

تسهیالت به ازای هر فقره(

- نرخ بیکاری پاییز 1398 نســبت به نرخ 
بیکاری پاییز 1397 حدود 1.2 واحد درصد 
کاهش داشــته و جمعیت بیــکار با کاهش 
حدود 324 هزار نفری به حدود 2.89 میلیون 

نفر رسیده است.

نرخ مشــارکت اقتصادی و بیکاری زنان و 
مردان

جدول 2 اطالعــات مربوط بــه جمعیت 
شاغل و بیکار زنان و مردان را در پاییز 1398 
و پاییز 1397 مقایســه میکنــد. این جدول 

نشان میدهد:
- ســهم زنــان از کل جمعیــت فعال در 
پاییــز 1398 معــادل 19.8 درصد (حدود 
5.4 میلیون نفر) بوده این در حالی اســت که 
جمعیت فعال مــردان در پاییز 1398 حدود 
22 ملیون نفر (با ســهم 80.2 درصدی) بوده 

است.

- جمعیت فعال زنان در پاییز 1398 نســبت به فصل مشابه سال 1397 با کاهش حدود 55 
هزار نفری مواجه شــده و ســهم زنان از کل جمعیت فعال نیز در مدت مذکور 0.3 واحد درصد 

v.کاهش یافته است
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 بر اساس گزارش جدید رقابت پذیری سفر 
و گردشگری که توسط مجمع جهانی اقتصاد 
منتشــر می شــود، ایران ارزان ترین مقصد 
گردشــگری در بین 140 کشور جهان است. 
ســهم ایران از گردشگری خارجی، در حدود 
هفت میلیون و 800 هزار نفر در سال 1397 

بوده است.
سازمان جهانی گردشگری می گوید تعداد 
گردشــگر ورودی در ســطح جهان در سال 
2018 به یــک میلیــارد و 400 میلیون نفر 
رسیده اســت. همچنین این هفتمین سالی 
اســت که در آن، رشــد صادرات گردشگری 
بیشتر از رشد صادرات کاالهای تجاری بوده 
است. گردشگری خارجی از آنجایی اهمیت 
اقتصادی پیدا می کند که ارزش پرداخت های 
ایــن گردشــگران در کشــورهای مقصد را 
بررســی کنیم. در ســال 2017 این رقم به 

1332 میلیارد دالر رسیده است.
ارزش اقتصادی گردشــگری، کشورها را 
در رقابتی بــرای جذب گردشــگر قرار داده 
است. آمارهای ســازمان جهانی گردشگری 
نشــان می دهد تا به اینجا، اروپــا برنده این 
رقابت بوده، به طوری که کشــورهای اروپایی 
توانسته اند در ســال 2017، 38 درصد این 
مخــارج را جذب کنند. کشــورهای منطقه 
آسیاپاســیفیک با 29 درصد و آمریکا با 24 
درصد در رده بعدی قرار دارند. کمترین سهم 
نیز مربوط به خاورمیانه با پنج درصد و آفریقا 

با سه درصد است.

رقابت در جذب گردشگر خارجی
مجمع جهانی اقتصاد، هر دو ســال یک  بار، رقابت پذیری کشــورها در سفر و گردشگری را 
بررسی و در گزارشی با عنوان »رقابت پذیری گردشگری و سفر« منتشر می کند که در آن چهار 
زمینه اصلی »توانمندسازی محیط«، »سیاست ها و شرایط سفر و گردشگری«، »زیرساخت« و 
»منابع طبیعی و فرهنگی« با استفاده از 14 بخش، در 140 کشور، بررسی می شوند. یافته های 
گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشــان می دهد حمل ونقل هوایی، دسترســی به فناوری 
اطالعــات و ارتباطات و باز بودن روابط بین المللی پیش برنده های رشــد صنعت گردشــگری 
در جهان هســتند. پیشرفت های صورت  گرفته در زیرســاخت های حمل ونقل هوایی، افزایش 
ظرفیت مســیرها و خطوط هوایی را به دنبال داشــته اســت. باز بودن روابــط بین المللی به 
کشورهای کم درآمد کمک کرده تا از منافع گردشــگری بهره مند شوند. رشد فزاینده کاربران 
اینترنت و موبایل هم کمک می کند تا اقتصادهای بیشــتری بتواننــد از خدمات دیجیتال در 

صنعت گردشگری استفاده کنند.

کدام کشورها در جذب گردشگر، برنده هستند؟
در گــزارش جدید مجمع جهانــی اقتصاد هم مانند ســه گزارش قبلی، اســپانیا، رتبه اول 

ایران ارزان ترین مقصد گردشگری در بین 1۴0 کشور جهان
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رقابت پذیری ســفر و گردشــگری را به خود 
اختصاص داده اســت. در 10 کشور اول این 
فهرست، کشــورهای اروپایی سهم بیشتری 
دارند. بعد از اســپانیا، کشــورهای فرانسه، 
آلمــان، ژاپن، آمریــکا، انگلیس، اســترالیا، 
ایتالیا، کانادا و ســوئیس، در رتبه های بعدی 

قرار دارند.

اقتصاد گردشگری منطقه منا
مجموع گردشــگران خارجی وارد شــده 
به کشــورهای منطقه منا یعنی خاورمیانه و 
شمال آفریقا، بیش از 84 میلیون و 600هزار 
نفر بــوده که هر کدام به طور متوســط 996 
دالر در کشــور مقصد، هزینه کرده اند. سهم 
صنعت گردشگری و ســفر در تولید ناخالص 
داخلی این منطقه، 3.9 درصد یا حدود 119 

میلیارد دالر است.
امارات متحده عربی، رقابت پذیرین کشور 
منطقه در زمینه گردشــگری و ســفر است 
و رتبــه 33 جهان را هم به خــود اختصاص 
داده اســت. امــارات بهتریــن عملکرد در 
زمینه توانمندســازی محیــط را در منطقه 
دارد و همیــن موضوع رقابت پذیری ســفر و 
گردشگری در این کشور را بهبود داده است. 
امارات از نظــر منابع فرهنگی و طبیعی، رتبه 
103 دنیا را دارد، اما توانسته با عملکرد قابل 
قبول در سایر ابعاد، این ضعف را پوشش دهد. 
 ،ICT  به عنوان مثال، تســهیل دسترسی به
گردشــگری این کشــور را یاری کرده است. 
همچنین محیط کسب وکار، نیروی انسانی و 
بازار کار در امارات به گونه ای است که شرایط 
برای رشــد ســرمایه گذاری در بخش سفر و 

گردشگری این کشور را فراهم کرده است.

برگ برنده ایران در گردشگری چیست؟
ایران هشتاد و نهمین کشــور رقابت پذیر 
در زمینه گردشگری و ســفر در جهان است 
و رتبه یازدهم کشــورهای منطقه منا در بین 
15 کشــور را به خود اختصاص داده اســت. 
یکی از شــاخص هایی که در سیاســت های 
سفر و گردشگری، بررسی می شود، شاخص 
رقابت پذیــری قیمت هاســت. تغییرات نرخ 
ارز در کشــورمان موجب شــده ایران در این 
شــاخص، رتبه اول جهان را داشــته باشد. 
عوارض پایین فرودگاهی، ســوخت ارزان و 
قدرت خرید باالی گردشگر خارجی در ایران، 
کشــورمان را از نظر رقابت پذیری قیمتی در 
رتبه اول قرار داده اســت. عالوه بر این، منابع 
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طبیعی و فرهنگی، دیگر نقطه قوت ایران در جذب گردشگر خارجی هستند.
نکته قابل توجه درباره رقابت پذیری قیمت این است که قیمت به تنهایی نمی تواند در جذب 
گردشگر تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اســپانیا که در رتبه اول این فهرست قرار دارد، از نظر 
رقابت پذیری قیمت، در جایگاه 103 قرار دارد. در واقع نمی توان گفت 10 کشوری که در ابتدای 
فهرســت رقابت پذیری گردشــگری و ســفر قرار دارند، از نظر قیمتی هم رقابت پذیر هستند. 
فرانسه در رتبه 128، آلمان 124، ژاپن 113، آمریکا 119، انگلیس 140، استرالیا 130، ایتالیا 

129، کانادا  107 و سوئیس در رتبه 137 رقابت پذیری قیمت هستند.

ایران میزبان گردشگران چه کشورهایی است؟
ولی تیموری، معاون گردشــگری کشور تعداد گردشــگران خارجی در سال 1397 را هفت 
میلیون و 800 هزار نفر اعالم کرده است. این رقم نسبت به سال گذشته بیش از 52 درصد رشد 
داشته است. بیشــترین گردشگران خارجی ایران، از عراق هســتند و در سال 1396 سهم 27 
درصدی از تعداد گردشگران ورودی به کشور را داشته اند. بیشترین گردشگرانی هم که از اروپا 
به ایران می آیند، آلمانی  ها هســتند. در ســال 1396، تقریباً 63 هزار گردشگر آلمانی به ایران 

سفر کردند.

9۳ درصد گردشگران خارجی ایران، همسایه ها هستند
بررســی آمار گردشگران ورودی در سال 97 نشــان می دهد از مجموع هفت میلیون و 804 
هزار گردشــگر خارجــی ایران در ســال 97، هفت میلیــون و 267 هزار نفــر آن )معادل 93 
درصد از کل گردشــگران ورودی به کشــور( از 10 کشــور منطقه به ایران آمده اند. همچنین 
در ســال 97 تعداد گردشــگران ورودی از 10 کشور منطقه نســبت به تعداد 4.4 میلیون نفر 
گردشــگر سال 96 نیز 64 درصد رشــد داشته است. در بین کشــورهای منطقه نیز از مجموع 

هفت میلیون و 804 هزار گردشــگر خارجی 
ایران در سال 97، نزدیک به 2.6 میلیون نفر 
آنها از عراق، 1.8 میلیــون نفر از آذربایجان، 
یک میلیون و 34 هزار نفر از افغانستان، 947 
هزار نفر از ترکیه، 304 هزار نفر از پاکستان، 
170 هزار نفــر از ترکمنســتان، 163 هزار 
نفر از ارمنســتان، 79 هزار نفر از بحرین، 71 
هزار نفر از کویــت و 68 هزار نفــر از هند از 
کشــورمان بازدید کرده اند. بین 10 کشــور 
منطقه، گردشــگران ورودی از ارمنستان با 
رشد 433 درصدی، گردشــگران ورودی از 
عراق با رشد 92 درصدی، گردشگران ورودی 
از کشــور آذربایجان با رشــد 91 درصدی و 
گردشــگران ورودی از ترکیــه با رشــد 65 
درصدی، بیشترین افزایش را نسبت به سال 
96 داشــته اند. همچنین گردشگران ورودی 
از بحرین 10 درصد، گردشــگران ورودی از 
کویت 9 درصد و گردشــگران ورودی از هند 
6 درصد نســبت به ســال 96 کاهش نشان 

می دهد.
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رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: 
شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کشور، محملی برای 
طرح مشــکالت، مطالبات و اقدامات دو بخش مذکور و حل و فصل 
مشکالت در ســایه تعامل و تبادل نظر هســتند اما تحقق این هدف و 
توفیــق در این بخش، در گرو همراهی تشــکل های بخش خصوصی 

خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراســان رضوی؛ »غالمحسین شــافعی« در هفتاد و دومین نشست 
شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر لزوم 
ارزیابی عملکرد اعضای شورای گفت و گوی استان از سوی دبیرخانه 
مربوطه، متذکر شد: اعضای این شــورا باید اثرگذاری داشته باشند.در 
آیین نامه مربوط به تشکیل شورای گفت و گو ذکر شده، تشکل ها وظیفه 
دارند تا در حوزه خود مشکالت را احصاء کرده و برای طرح به دبیرخانه 
ارائه دهند اما شماری از تشــکل ها هم هستند که طی یک سال گذشته 
حتی یک مورد رصد یا دیدگاه کارشناســی یا موضــوع برای طرح و 
بررسی به این شورا ارائه نکرده اند. از این منظر بهتر است تا تشکل های 

دیگری در این شورا جایگزین شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کسب رتبه اول از سوی 
شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراســان رضوی در 
میان دیگر شوراهای استانی، گفت: امتیازی که از سوی شورای گفت و 
گوی استان کسب شــده فوق العاده است و این اتفاق نتیجه تالش های 
دبیرخانه و همراهی و همگرایی بخش های مختلف اســت. امیدواریم 
این روند تداوم پیدا کند و تالش هــا در این بخش به نتایج ارزنده تری 

منجر شود.

*حمایت جدی دولت از پروژه های پدیده
ســپس تریبون در اختیار علیرضا رزم حسینی، اســتاندار خراسان 
رضوی قرار گرفت؛ او نیز اشــاره ای به موفقیت شورای گفت و گوی 
استان در ارزیابی های وزارت کشور داشت و گفت: نشست های زیادی 
برای رفع مشکالت اســتان در قالب شــورای گفت و گو با مسئوالن 
کشوری داشــته ایم. از طرفی، غیر از شورای گفت و گو، کارگروه ملی 
زیارت هم که مدتی تعطیل بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و بنا 
به دســتور رئیس جمهور برگزار شد و تقریبا تمامی افرادی که به نوعی 
در داخل و خارج از اســتان در این زمینه دخیلنــد، عضو این کارگروه 

هستند؛ افرادی همچون شهرداران مشهد، شیراز و قم. نشست بعدی این 
کارگروه نیز در قم برگزار خواهد شــد و این اتفاق خوبی به خصوص 
برای مشهد به شمار می آید چرا این کالنشهر ساالنه پذیرای میلیون ها 

زائر است.
وی ضمن موافقت با درخواســت شــافعی در خصــوص ارزیابی 
عملکرد اعضای شورای گفت و گو گفت: اعضا باید فعال باشند و وقت 

بگذارند تا در حل مشکالت بخش خصوصی استان نتیجه بگیریم.
رزم حسینی نقبی هم به آخرین وضعیت شرکت پدیده زد و تصریح 
کرد: شــرکت پدیده مجمع عمومی خود را برگزار کرد. خوشحالیم که 
توانستیم یک شــرکت بحران زده را به مســیر اصلی خود بازگردانیم. 
شــرکتی که در صورت های مالی آن، به نفع ســهامداران یعنی مردم، 
اصالحات قانونی صورت گرفته اســت. دولت به طور جدی از پروژه 
های این شــرکت حمایــت خواهد کرد و یکــی از کارهای بزرگ در 

کشور، گره گشایی از مشکالت شرکت مذکور است.
استاندار خراســان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
سفر اخیر خود به تاجیکستان گفت: این سفر و دیدارهای صورت گرفته 
در آن با توفیقات خوبی همراه بود و دســتاوردهای مثبتی حاصل شد. 
با توجه به قابلیت های کشورهای همسایه و نیازمندی های موجود در 
ســطح منطقه، خطه خراسان می تواند ساالنه تا 5 میلیارد دالر صادرات 
داشته باشــد. این موضوع در سال های اخیر روند نزولی داشته و امروز 
فرصت بسیار مناســبی برای فعاالن اقتصادی فراهم است که باید از آن 

بهترین بهره را بگیرند.
حمید بنایی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی 
از دیگر سخنرانان ابتدایی این نشست بود؛ او با بیان اینکه شورای گفت 
و گوی اســتان ظرفیت بسیار خوبی در حوزه ملی و استانی به شمار می 
آید، گفت: دعوت از مســئوالن ملی و حضور مسئوالن استانی و بخش 

خصوصی باعث تمرکز برای حل مشکالت اقتصادی می شود.
وی با اشــاره به پیشنهادی که در گذشــته مبنی بر تشکیل جلسات 
شــورای گفت و گوی شهرســتان ها ارائه کرده بود، گفــت: خیلی از 
تشکل های بخش خصوصی ما در شهرستان ها به مشکل دچار هستند 
و اگر این شورا در سطح کوچکتری در شهرستان ها برگزار شود، بسیار 

اثرگذار خواهد بود.
بنایی افزود: تقاضای من از اســتاندار خراسان رضوی این است که 
در مدت 4 مــاه باقیمانده به پایان مجلس کنونــی، ارزیابی از عملکرد 

دستورالعمل صدور کارت های طالیی، نقره ای و برنزی، 
با هدف معرفی کارآفرینان و معین های اقتصادی موفق

در هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد:
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نمایندگان اســتان انجــام بگیرد تــا بدانیم 
نمایندگان مردم برای حل مشکالت چه کرده 

اند؟
محمدحسین روشــنک، رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق مشــهد نیز به سفر اخیر استاندار 
و هیات اقتصادی اســتان به تاجیکســتان نیز 
اشاره و اظهار کرد: استقبال از این هیات بسیار 
مطلوب بود و مقامات تاجیکستان استاندار را 
به عنوان مقامی ملی تکریم کردند. این نتیجه 
زحمات وزارت امور خارجه و زمینه ســازی 
هایی بود که توسط این بخش صورت گرفته 
است. بر همین اســاس معتقدم باید از وزیر 
امور خارجه کشورمان برای پادرمیانی در حل 
مشکل موجود بین ترکمنستان و تاجیکستان 

نیز تقاضا کنیم.
روشنک خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
نیز در تاجیکستان عملکرد بسیار خوبی داشته 
و تالش اتــاق بازرگانی و اتاق مشــترک در 

برگزاری نمایشگاه قابل تقدیر بود.

*نمــره 92.2 برای شــورای گفت و گوی 
خراسان رضوی

در ادامه »علی اکبر لبافی«، رئیس دبیرخانه 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اســتان تریبون را در اختیار گرفت. وی با بیان 
اینکه همه موضوعات در دبیرخانه شــورای 
گفتگو به دقت مورد بررســی قرار می گیرد، 
افزود: مواردی که از ســوی بخش خصوصی 
به دبیرخانه شــورا ارسال می شــود، ابتدا در 

کارگروه های تخصصی بررسی می گردد و سپس به دبیرخانه می آید و در صورت ابهام، موضوع 
را به کمیســیون های اتاق ارجاع می دهیــم و نظرات آن ها را نیز جویا می شــویم. در ادامه، در 
دبیرخانه توافقاتی بین بخش خصوصی و دولتی صورت می گیرد و آنچه توافق نمی شــود را به 

رای می گذاریم و در نهایت موضوع را در صحن شورا مطرح می کنیم.
وی درباره کسب رتبه نخست کشوری شورای گفت و گو نیز اظهار کرد: خراسان رضوی برای 
سومین سال متوالی این رتبه را کسب کرده است؛ کیفیت و کمیت جلسات، راه اندازی سامانه نظر 
خواهی و ارتباط با سایر شوراهای استانی و دبیرخانه مرکز و... در این رتبه بندی موثر است و در 
ارزیابی وزارت کشــور مدنظر قرار می گیرد. خراسان رضوی با نمره 92.2 درصد در میان دیگر 

استان ها مقام اول را کسب کرده است.

*چالش های حوزه گردشگری سالمت
در ادامه این جلسه دستورکارهای شورای گفت و گو به بحث و بررسی گذاشته شد.

 رئیس دبیرخانه شــورا از چالش های پیش روی شرکت های گردشگری سالمت به واسطه 
ابالغ »آیین نامه تاسیس و بهره برداری شــرکتهای تسهیلگر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به 
گردشگران سالمت از سوی وزارت بهداشت« به عنوان نخستین دستور کار این نشست نام برد و 
گفت: این حوزه دارای دو متولی یعنی وزارت میراث فرهنگی و وزارت بهداشت است و در دو 
جلسه دبیرخانه با حضور نمایندگان دو حوزه در استان)اداره کل میراث فرهنگی استان و دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد( موضوع را بررسی و به کمیسیون گردشگری اتاق ارجاع دادیم.
وی افزود: دو متولی وزارتخانه بهداشت و میراث فرهنگی در مرکز کشور تفاهم نامه ای امضا 
کردند که براساس آن، هر یک تکالیفی دارند و باید بدان عمل کنند. اما در خردادماه امسال، وزارت 
بهداشــت بدون هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی آیین نامه ای را ابالغ کرد که فرایندی را به 
وجود آورده و هزینه شرکت های گردشگری را افزایش می دهد و مشکالتی را برای این شرکتها 

به دنبال داشته است.
لبافی ادامه داد: طبق آنچه ما توافق کردیم؛ غیر از نمایندگان بهداشت و درمان، همه حاضران در 
جلســه دبیرخانه موافقت کردند تا دو وزارتخانه با هم در تهران در این خصوص صحبت کنند و 
به نتیجه برسند و تا آن زمان، تفاهم نامه دو وزارتخانه برای صدور مجوز شرکت های گردشگری 

سالمت اجرایی شود.

*فعالیت ۳4 شرکت گردشگری در حوزه سالمت
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»علی اکبر علیزاده قناد«، رئیس کمیســیون 
گردشگری اتاق مشــهد نیز در این خصوص 
گفت: هم اکنون 34 شــرکت گردشــگری 
سالمت در استان فعال هســتند و بیش از 60 
تا 70 درصد گردشــگر سالمت کشور به این 
استان می آیند که عمدتا گردشگر زیارت هم 
هستند. انجمن حرفه ای گردشگری سالمت 
نیز در استان تشکیل شده و ساختاری همگن 
نیز با آن در سطح ملی شکل گرفته که سه نفر 
از هیئت مدیره اش از استان ما هستند اما مسئله 
این است که درباره موضوعاتی که اخیرا ابالغ 
شــده، با این انجمن مشــورتی انجام نگرفته 

است.
وی افــزود: آژانس های مســافرتی ما در 
کشــورهای هدف ســرمایه گذاری و کاری 
تخصصی برای جذب گردشگر سالمت کرده 
اند و کار در حال جا افتادن اســت اما وزارت 
بهداشــت می گوید باید دوباره مجوزی برای 
تســهیلگری اخذ کنند. این مجوزها هزینه بر 
هستند و اتالف زمان را در پی دارند. از طرفی، 
طبق آیین نامه ابالغی وزارت بهداشت، الزاما 
یک نفر از حوزه بهداشــت و درمــان باید به 
عنوان سهامدار آژانس معرفی شود تا آن دفتر، 
مجوز شرکت تسهیلگر گردشگری سالمت را 
اخذ کند. حال تقاضای ما این است که درباره 
این آیین نامه در تهران تصمیم گیری شود و تا 
آن زمان، اجرای آیین نامه مذکور در خراسان 

رضوی متوقف شود.
ســپس دکتر اســماعیل خیامــی، مدیر 
گردشگری سالمت دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد به ایراد ســخن پرداخت و گفت: در 
تشکیل شــرکت های گردشگری سالمت در 
استان همکاری خوبی بین میراث فرهنگی و 
دانشگاه علوم پزشــکی انجام گرفت و ایجاد 
انجمن حرفــه ای فعال در این حــوزه نیز به 

تصویب رسیده است.
وی افزود: در توافقنامه دو وزارتخانه، بحث 
صدور مجوز گردشــگری از ســوی وزارت 
بهداشت ذکر شده و تاکید این مجموعه بر آن 
است که چون گردشگری سالمت موضوعی 
تخصصی اســت، موضوعاتی مثل پذیرش 
بیمار از آن ســوی مرز، انتخاب مرکز درمانی 
مناســب، جابه جایی بیمار، پیگیری های بعد 
از درمان و... باید توســط شــرکت تسهیلگر 
انجام شود. از طرفی، بسته های خدماتی برای 
گردشــگران نیز از سوی آژان ســها باید ارائه 
شود. اما خدمات تسهیلگری نیازمند این است 
که شــرکت ها فرد متخصص را در مجموعه 

خود داشته باشند.
خیامی تصریح کرد: طبق آیین نامه وزارت بهداشت و درمان، مجوز تسهیلگری به شرکتی داده 
می شود که یک عضو هیات مدیره با مدرک پزشکی داشته باشد که این مشکل اصلی شرکت های 

خدمات مسافرتی می باشد و از سوی وزارت بهداشت قابل حل است.

*مشهد باید ساالنه ۳ تا 5 میلیارد دالر گردش مالی در حوزه گردشگری سالمت داشته باشد
»حســین نیکونام«، رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان رضوی نیز در همین 
رابطه گفت: مشکل ما با عده ای از افرادی است که در وزارت بهداشت به طور پیمانی کار می کنند 

و در این بحث ذی نفع هستند و آیین نامه مذکور را به سود خود تنظیم و تدوین کرده اند.
وی افزود: در مشــهد با توجه به ظرفیت های موجود، باید ساالنه بین 3 تا 5 میلیارد دالر جذب 
گردشگر سالمت داشته باشــیم اما سال هاســت که ما مدام به دنبال مجوزهای جدید هستیم و 
فرصتی برای کار کردن روی بازارهای هدف و کشورهای همسایه نداریم. تقاضای ما این است 
که به قانون عمل شــود. طبق قانون، صدور، تمدید و لغو هرگونه مجوز در حوزه گردشــگری 
به عهده وزارت میراث فرهنگی است اما وزارت بهداشــت بحث تسهیلگری را مطرح کرده تا 

تشکل های بخش خصوصی را به زمین بزند.
وی ادامه داد: امروز چند شرکت گردشگری سالمت در افغانستان و هندوستان از مشهد تعطیل 
شــده اند؛ این درحالیست که وزارت بهداشــت اعالم می کند از 123 هزار گردشگر سالمتی که 
در مشهد بســتری و درمان شده اند، 60 هزار نفر از کشور افغانستان بوده اند. کار این گردشگران 
توسط شرکت های گردشگری سالمت صورت گرفته و تقاضای ما این است که مصوبه رسمی 

کمیته گردشگری در این خصوص اجرایی شود و توافق نامه بین دو وزیر رعایت گردد.

*تولی گری انواع گردشگری به عهده میراث فرهنگی است
»یوســف بیدخوری«، معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراســان رضوی نیز در این باره گفت: ماده 7 قانون توســعه صنعت ایرانگردی و 
جهانگردی قید کرده که امور مربوط به گردشگری را شرکت های خدمات مسافرتی باید انجام 
دهند و این اقدامات شامل انواع گردشگری می شود. تولی گری انواع گردشگری به عهده میراث 
فرهنگی اســت؛ ما باید گردشگر را جذب و وارد کشــور کنیم و تا بیمارستان برسانیم و سپس 
بیمارستان های دارای IPD )مجوز فعالیت در گردشگری سالمت(  بیمار را تحویل بگیرند. این 
موضوع در توافق دو وزارتخانه نیز آمده و حدود اختیارات مشــخص شــده است اما در برخی 
استان ها به این موضوع تاکید شده که آژانسها مسافرتی باید به شرکت های تسهیلگر تبدیل شوند، 
ساختار مدیریتی شــان عوض شود و پرستار یا پزشکی به عنوان ســهامدار داشته باشند اما این 

دستورات مانع کار آن هاست.
وی افزود: خواســته ما این است که کار گردشــگری را متولی حوزه گردشگری انجام دهد. 
اختیاراتی که به شرکت تســهیلگر داده اند در خارج از مرزهای توافق دو وزارتخانه است و این 

روند، نوعی دوگانگی در تصمیم گیری و اجرا ایجاد کرده است.

*گردشگر سالمت در مشهد گرفتار دالالن می شود
شــافعی، رئیس اتاق ایرن نیز در این باره گفت: موضوعی که امروز مطرح شد، در سطح ملی 
نیز عنوان می شــود. در همین زمینه چندین جلسه با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
داشته ایم. اما نباید این را نادیده گرفت که ورای مشکالت ایجاد شده به واسطه آیین نامه وزارت 
بهداشت، تشــکل های بخش خصوصی ما نیز در حوزه گردشگری به درستی عمل نمی کنند و 
بیماران در مشهد گرفتار دالل ها می شــوند. بخش گردشگری سالمت امروز سرگردان است و 

بخشی از امور آن در دست دالالن قرار دارد و این وضعیت باید تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت نباید اجبار کند که حتما یک نفر از این حوزه در شرکت 
های تســهیلگر گردشگری ســالمت حضور یابد. این موضوع باید در سطح ملی حل شود و به 

صحن علنی شورای گفت و گوی مرکز برود تا مسائل در آنجا پیگیری گردد.
رزم حسینی، اســتاندار خراسان رضوی هم اظهار کرد: دانشــگاه علوم پزشکی دارای هیات 
امناست و از اختیارات ویژه ای برخوردار است؛ اگر حل این مشکل را از مسیر شورای گفتگوی 
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مرکز بخواهیم طی کنیم، چند ماه به طول می 
انجامد و در نتیجه، ظرفیت ها را در اســتان از 
دست می دهیم. الزم است جلسه ای با حضور 
معاون اقتصادی استانداری در خصوص این 
موضوع در ستاد تدبیر استان برگزار شود و اگر 
به نتیجه ای نرســید، موضوع را در سطح ملی 

پیگیری کنیم.

*لزوم افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر به 70 
درصد از عوارض برق

در ادامــه لبافی، رئیس دبیرخانه شــورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
رضوی به تشــریح دســتورکار دوم جلسه 
پرداخــت و گفــت: پیگیری درخواســت 
شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی 
اســتان درباره تســریع در ابــالغ نرخ های 
جدیــد خرید تضمینی بــرق از نیروگاه های 
تجدیدپذیر و سایر موارد مربوط به توسعه و 
اجرای تکالیف دســتگاه های اجرایی درباره 
اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیــر، دومین 
دستورکار اســت. بخش خصوصی تقاضای 

اجرای آیین نامه در این خصوص را دارد.
وی افزود: نخســتین پیشــنهاد دبیرخانه 
شورای گفت و گو در این خصوص این است 
که با توجه به تغییرات پیشنهادی وزارت نیرو 
در مصوبه نرخ های جدیــد خرید تضمینی 
بــرق، آیین نامــه و دســتورالعمل مرتبط با 
بخشــنامه وزیر نیرو طبق ماده دو و سه قانون 
بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع 
موانع تولید، برای بررسی و اظهارنظر به بخش 
خصوصی ذی نفع و اتاق بازرگانی ارســال و 

سپس اقدام الزم انجام شود.
لبافی در توضیح دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز 
اظهار کرد: پیشنهاد دوم این است که با توجه 
به ســهم برابر خرید برق تجدیدپذیر و برق 
رسانی روســتایی از عوارض برق و همچنین 
افزایش ظرفیت شرکت های تولیدکننده برق 
تجدیدپذیر در بازه زمانی یکســال و نیم به 4 
برابر و کمبود منابــع مالی خرید، تضمین این 
بخش از برق مصرفی پیگیری گردد تا ســهم 
خرید برق تجدیدپذیر از عوارض برق به 70 

درصد برسد.
»بهروز عادلشــاهیان«، عضو کمیته هیات 
رئیســه فعاالن انرژی تجدیدپذیر اســتان در 
این باره گفــت: مهمترین نکتــه مصوبه نرخ 
خرید تضمینی برق، افزایش 30 درصدی نرخ 
خرید تضمینی انرژی تجدیدپذیر اســت اما 
این مصوبه دو نکته منفی دارد، نخست حذف 

ضریب ساعتی است؛ با وجود افزایش 30 درصدی نرخ ها، ضریب ساعتی قراردادها حذف می 
شود و این دچار اشکال است و درخواست ما پیگیری موضوع از سوی اتاق ایران است. نکته منفی 
دوم در این مصوبه، مکانیسم مناقصه در تعیین نرخ خرید برق است. برای نیروگاه های بیش از 10 
مگاواتی پیشنهاد برگزاری مناقصه شده که تقاضای ما این است تا ابتدا نیروگاه ها به ثبات برسند 

و سپس این اتفاق محقق شود.
وی از الزام تامین 20 درصد برق مصرفی سازمان های دولتی از حوزه تجدیدپذیر به عنوان یکی 
دیگر از درخواســت های فعاالن این حوزه نام برد و گفت: اجرای این موضوع در اســتان شکل 

گیری کسب و کاری جدید برای شرکتهای برق تجدیدپذیر را به دنبال خواهد داشت.

*پیشــنهاد اختصاص 2 درصد از مالیات بر ارزش افزوده استان ها برای تکمیل زیرساخت های 
شهرک ها و نواحی صنعتی

لبافی، رئیس دبیرخانه شــورای گفت و گوی استان درباره دســتور کار دیگر این که به »نحوه 
اجرای بند )ب( ماده 6 قانون برنامه ششــم توسعه« اشاره دارد، سخن گفت و توضیح داد: این بند 
قانونی به عوارض مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آالیندگی اشــاره دارد. پیشــنهاد دبیرخانه 
شورای گفت و گوی اســتان این اســت که چون در حال حاضر الیحه اصالح قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در مجلس مورد بررســی است؛ پیشــنهاد اختصاص 2 درصد از مالیات بر ارزش 
افزوده استان ها به عنوان سرفصل بازســازی، نوسازی و تکمیل زیرساخت  شهرک ها و نواحی 
صنعتی از طریق حســاب ویژه ای واریز شــود تا برابر آیین نامه ای که سازمان صنایع کوچک با 
موافقت بخش خصوصی تهیه خواهد کرد، بین شهرک های صنعتی دولتی و خصوصی توزیع و 

بر هزینه کرد آن نظارت شود.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر عوارض آالینده شــرکت های مســتقر 
در شــهرک های صنعتی در مدیریت شهری هزینه می شود، مقرر گردد تا از طریق مبادی ذی ربط 
پیگیری الزم درباره اختصاص عوارض به شهرک های صنعتی دارای واحدهای صنعتی آالینده 

به عمل آید.
حبیب اهلل مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس نیز در این خصوص گفت: 
به استناد قانونی که در سال 83 در مجلس به تصویب رسید، شرکت های خدماتی عهده دار اداره، 
تکمیل، نوسازی و بازسازی در شهرک های صنعتی هستند، آن هم درحالی که منابع آن ها از محل 
هزینه شــارژ، آب بها و بهای فاضالب تامین می شود اما با توجه به مشکالت واحدهای صنعتی، 
در حال حاضر اخذ این مبالغ مذکور با مشکل مواجه شده است و ما خواستار تصویب پیشنهادات 

دبیرخانه هستیم تا بخشی از مشکالت شهرک های صنعتی از این محل ساماندهی شود.

*ایجاد کمیته راهبردی برای رتبه بندی متقاضیان کارت های طالیی، نقره ای، برنزی
لبافی، رئیس دبیرخانه شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان در پایان و درباره 
رتبه بنــدی متقاضیــان کارت های طالیــی، نقره ای، برنــزی و کمیته راهبــردی موضوع این 
دستورالعمل، به عنوان دیگر دستورکار نشســت گفت: دستورالعملی که در این خصوص تهیه 
شده، اهدافی همچون تبیین الگو، تدوین روش رتبه بندی، تمایز بین کارآفرینان از طریق روش 
های عادالنه رتبه بندی، تســهیل روابط از طریق اطالع رســانی و... را مدنظر داشته است که در 

نهایت یک جمع بندی حاصل شد.
وی افزود: در این راستا باید یک کمیته ای راهبردی برای این دستورالعمل اجرایی شکل بگیرد 
تا بر روند کار نظارت داشــته باشد. کمیته ای که متشــکل از دستگاه های متولی و نمایندگانی از 

بخش خصوصی است.
وی با اشــاره به تبیین مدلی بای رتبه بندی نیز گفت: در رتبه بندی، شــاخص هایی همچون 
مدیریت و صالحیت حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و موقعیت رقابتی و موقعیت کسب و 
کار با سقف امتیاز تجمیعی 600 توسط کمیته راهبردی ارزیابی خواهد شد و دارندگان امتیاز 500 
تا 600 کارت برنزی، 800 تا 900 نقره ای و باالتر از 900، کارت طالیی دریافت خواهند کرد و از 

مزایای اجتماعی این کارت ها بهره مند خواهند شد.
گفتنی اســت؛ در پایان این جلسه با این پیشنهاد دبیرخانه شــورای گفت و گو، پس از انجام  

اصالحاتی موافقت به عمل آمد.
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