
» دول�ت از چه�ار راه هم زم�ان باي�د 
اق�دام ب�ه بازپرداخ�ت بدهي هايش 
كند. يكي صرفه جويي در هزينه هاي 
خودش؛ بخش�ي از مح�ل يارانه هاي 
نقدي؛ بخش�ي ديگر از راه آزادسازي 
فضاي كس�ب و كار و بخش مهم ديگر 
هم از راه انتشار اوراق خزانه اسالمي. 
« اين را حيدر مستخدمين حس�يني 
به »اعتماد« مي گوي�د. او پيش تر و در 
دولت هشتم معاون وزير اقتصاد بوده 
اس�ت؛ س�ال ها در وزارت كار كرده و 
از مش�اوران علي طيب ني�ا، وزير روز 
اقتصاد ايران هم بوده اس�ت. به گمان 
مس�تخدمين حس�يني امكان ندارد 
كه دول�ت بتوان�د در تنها پنج س�ال 
چيزي حدود 600 هزار ميليارد تومان 
بدهي را تسويه كند؛ آن هم تنها از راه 

انتشار اوراق. 

برنام�ه شش�م توس�عه نش�ان 
مي دهد كه دول�ت تصميم دارد 
همه بدهي هايش را به بخش هاي 
مختلف ت�ا پايان اي�ن برنامه در 
قالب اوراق تس�ويه كند؛ به نظر 
ش�ما تس�ويه بدهي هاي دولت 

بايد اولويت چندم دولت باشد؟
براي پاسخ به اين پرس��ش بايد نخست 
به ش��رايط اقتص��ادي كه اي��ران در آن 
به سر مي برد نگريسته ش��ود. بايد دقت 
ش��ود كه اين ش��رايط چه ويژگي هايي 
دارد. مهم ترين نكته امروز اقتصاد ايران 
»ركود« اس��ت. ش��رايطي ك��ه يكي از 
بدترين ش��رايط اقتصادي چندين دهه 
گذشته ايران به حساب مي آيد. بنابراين 
در ش��رايط رك��ود باي��د ب��ا موضوعيت 
رف��ع رك��ود مواجه ش��د؛ در واق��ع بايد 
سياست هاي مختلفي كه در بخش هاي 
مختلف اقتصاد اتخاذ مي ش��ود همه در 
راستاي كنترل ركود باشد. سياست هايي 
كه بتواند به تسهيل ش��رايط و خروج از 
رك��ود كمك كند. دولت در اين دو س��ه 
سال گذشته چند برنامه را مانند فروش 
خودرو با اعطاي وام، فروش لوازم خانگي 
ايراني با اعط��اي كارت ه��اي اعتباري، 

بردن اليحه خروج از ركود به مجلس و... 
اجرايي كرده است. منتها همه اين شرايط 
با روحيه رفع ركود س��ازگاري نداش��ته 
و ركود عميق تر ش��ده اس��ت. مشكالت 
بنگاه هاي اقتصادي ايران ش��دت گرفته 
و تمايلي براي س��رمايه گذاري در توليد 
وجود ندارد. كنار اين ش��رايط هم حجم 
نقدينگي باالي ه��زار هزار و 36 ميليارد 
توماني تا پاي��ان ارديبهش��ت ماه وضع 
اقتص��اد را بدتر كرده اس��ت. به هر روي 
دولت همه تالش خودش را در اين س��ه 
س��ال به خرج داد تا تورم كنترل شود و 
افزايش پيدا نكن��د. در همين نگاه ديده 
مي ش��ود راهكارهايي كه دول��ت اتخاذ 
كرد تا تنه��ا و تنها به كاه��ش نرخ تورم 
توجه كند؛ چرا كه دولت احتمال مي داد 
كاهش تورم باعث افزايش سرمايه گذاري 
مي شود؛ افزايش سرمايه گذاري هم منجر 
به خروج اقتصاد از ركود مي شود. اتفاقي 
كه هرگز رخ نداد. سود بانكي را هم دولت 
به ش��كلي محافظه كارانه كاهش داد. از 
سويي نرخ سود با كاهش نرخ تورم پيش 
نرفت و از س��وي ديگر بدهي هاي باالي 
دولت ب��ه نظام بانك��ي و پيمانكاران هم 
بار س��نگيني روي دوش دولت گذاشته 
و وضع ركود را وخيم تر كرده است. نكته 
ديگر هم آنكه درآمد باثباتي كه پيش تر 
دولت از مح��ل فروش نفت داش��ت آن 
هم روال س��ابق را نداش��ت. با همه اينها 
بحث برجام هم نتوانس��ت انرژي تازه اي 
در اقتص��اد بدمد؛ چرا كه اتفاق زيربنايي 

خاصي نيفتاده بود. 
خب؛ اگر اين ش�رايط را كنار هم 
ببينيم، اين پرسش به قوت خود 
باقي است كه پرداخت بدهي هاي 
دولت بايد اولويت چندم باشد؟ 
و راهكارهاي�ي كه در نظر گرفته 
پاس�خگوي برخ�ي مش�كالت 

خواهد بود يا خير؟
بله؛ نكته همين اس��ت كه براي رسيدن 
به رونق ه��م بانك ها به مطالبات ش��ان 
نياز دارن��د؛ هم پيمانكاران و هم س��اير 
طلب��كاران. اينها ورشكس��ته ش��ده اند؛ 
اميدشان را از دست داده اند و تواني براي 
انجام پروژه هاي جدي��د ندارند. با ادامه 
اين روند، اتفاق خاصي براي بحران ركود 

نمي افتد. پس پرداخت بدهي هاي دولت 
بايد يكي از اولويت هاي مهم باشد. 

با پذيرش اين اولويت، پرس�ش 
بعدي در مورد ش�يوه اي اس�ت 
كه دولت براي اين بازپرداخت ها 
در نظر گرفته اس�ت؛ به نظر شما 
پرداخ�ت بدهي ه�ا فق�ط از راه 

انتشار اوراق راه مناسبي است؟
واقعيت اين است كه دولت با دو رويكرد 
به عن��وان رويكردهاي اصل��ي براي اين 
موضوع مواجه اس��ت. يكي اينكه دولت 
باي��د هزينه ه��اي خ��ودش را كاه��ش 
ده��د. به ه��ر ح��ال اداره س��ازمان ها و 
س��اختمان هاي از پيش داش��ته و نوساز 
خود به اندازه كافي هزينه بر است. دولت 
بايد هزينه اينها را به شدت كاهش دهد؛ 
صرفه جويي از اين سو به اين شكل و دوم 
از محل يارانه هاي نقدي دولت مي تواند 
صرفه جويي بسيار مناسبي كند. روشي 
كه قانوني هم ش��ده و مجلس اجازه داده 
اس��ت. از س��وي ديگر دول��ت در برنامه 
انتخاباتي اش نسبت به موضوع پرداخت 
يارانه ه��اي نق��دي، انتقاده��اي جدي 
داش��ت؛ اش��كاالتش هم در اين بود كه 
يارانه نبايد به شكل نقدي پرداخت شود. 
حاال كه مجلس تصويب كرده و دولت هم 
اين اختيار را دارد ك��ه پرداخت يارانه ها 
را متوقف كند، اي��ن اتفاق رخ نمي دهد؛ 
شايد دولت نگران انتخابات است و شايد 
هم تصميم دارد پس از انتخابات پيش رو 
اين كار را  انجام دهد. به هر حال اگر دولت 
بخواهد پس از انتخابات اين كار را انجام 
دهد از نظر اخالقي درس��ت نيست و به 
جامعه تلقين خواهد شد كه قرار نيست 
پرداخت يارانه ها قطع ش��ود و پس از آن 
مردم با موضوع جديدي مواجه مي شوند. 
در واقع با آن ش��رايط اعتم��اد مردم فرو 
ريخته خواهد ش��د.  اگر دولت سه دهك 
پايي��ن جامعه را نگ��ه دارد و بقي��ه را از 
دريافت يارانه نقدي معاف كند، از محل 
يارانه ها درآمدي براي دولت باقي خواهد 
ماند. اين ميزان پرداختي چيزي بين سه 
هزار تا سه هزار و 500 ميليارد تومان در 
ماه است. پس اگر دولت قانون را اجرا كند، 
رقم قابل توجهي صرفه جويي خواهد كرد 
كه به مرور مي تواند بدهي هايش را با آن 

بپ��ردازد. در واقع دولت س��الي 36 هزار 
ميليارد توم��ان از محل پرداخت نكردن 
يارانه نق��دي مي تواند صرفه جويي كند. 
در كنار اين تصميم دولت بايد جس��ارت 
به خ��رج دهد و همه موانع و مش��كالت 
موضوع كسب و كار را برطرف كند. پس از 
اين خود مردم و با سرمايه هاي خودشان 
مي توان بنگاه هاي اقتصادي چه توليدي 

و چه خدماتي را شكل دهند. 
اكنون دولت ش�يوه بازپرداخت 
بدهي از راه انتش�ار اوراق بهادار 
ب�راي  را  و قرض�ه  مش�اركت 
بازپرداخت بدهي هايش انتخاب 
كرده است؛ در واقع دولت مدعي 
است تا پنج سال آينده و همزمان 
با پايان برنامه ششم توسعه، همه 
بدهي ه�اي ام�روزش كه چيزي 
حدود 600 ه�زار ميليارد تومان 
است را باز پرداخت مي كند. اصال 
تسويه اين بدهي ها با اوراق روش 
مناسبي است يا نه و ديگر اينكه 
اصال بازپرداخت اين رقم تنها در 

پنج سال امكان پذير است؟
خير؛ به هي��چ عنوان. به هرحال انتش��ار 
اوراق خزانه اس��المي، يكي از روش هايي 
اس��ت كه دولت ب��ه وس��يله آن مي تواند 
بدهي هايش را بپردازد. هرچند به گمان 
من بهتر اس��ت دولت به ج��اي آنكه 600 
هزار ميلي��ارد تومان بدهي را به وس��يله 
اوراق بپ��ردازد، كه اتفاق��ا احتمال موفق 
بودن��ش بس��يار پايي��ن اس��ت، از روش 
صرفه جويي اس��تفاده كند. واقعيت اين 
اس��ت كه اقتصاد ما به گونه اي نيست كه 
سياست اس��تقراض از خارج را در دستور 
داشته باشد، از سوي ديگر هم فروش نفت 
چنين امكاني را به ما مي دهد؛ همچنين 
درآمدهاي مالياتي بسيار گسترده نيستند 
هرچند همين مقداري كه مثال پارس��ال 
ح��دود 70 تا 80ه��زار ميلي��ارد تومان 
بوده اس��ت. در حالي كه همين ميزان كم 
ماليات در شرايط ركود فشار سنگيني بر 
گرده صنايع و اصناف مي گذارد. بنابراين 
توان اقتصادي ايجاب نمي كند كه دولت 
با منابع داخل��ي اين بده��ي را پرداخت 
كند. در دوره كوتاه م��دت چنين امكاني 
وجود ندارد؛ در دوره بلندمدت تر ش��ايد 

بايد اولويت اقتصادي  رفع » ركود«باشد

گروه اقتصادي

بررسي راهكارهاي پرداخت بدهي دولت در گفت وگو با مستخدمين حسيني   وزير نفت عمان خبر داد: مسير خط لوله صادرات 
گاز ايران به عمان عوض شد. رويترز

   كارشناس بازار كار گفت: طبق آخرين بررسي ها 
و محاسبات شوراي عالي كار تامين سبد معيشت 
خانوار ماهان�ه 2 ميليون و 225 هزار تومان ش�د. 

فارس 
   انار و زيتون هم ب�ه جمع ميوه هاي قاچاق اضافه 

شدند. ايسنا
   عضو كميس�يون برنام�ه، بودجه و محاس�بات 
مجلس با اشاره به البي وزارت نفت براي حذف كارت 
س�وخت از قانون بودجه 95، بر پيگيري حفظ اين 

سامانه در صحن مجلس تاكيد كرد. فارس 
    مع�اون وزير راه و شهرس�ازي گف�ت: اعتبارات 
اسنادي راه آ هن تهران- قم- اصفهان گشايش يافت 
و هم اكنون اين پروژه در 2 فاز تهران - قم - اصفهان 

فعال است. روابط عمومي 

سران قوا و وزرا از اين ماه زير 10 ميليون تومان حقوق مي گيرند
مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مبني بر تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي دستگاه هاي اجرايي با بخشنامه رييس سازمان برنامه و بودجه از اين ماه به اجرا درمي آيد. به گزارش فارس، شوراي حقوق و دستمزد به 

استناد ماده )74( قانون مديريت خدمات كشوري براي هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي دستگاه هاي اجرايي تصويب كرده كه سقف خالص پرداختي ماهيانه مقامات ارشد سياسي شامل روساي 
سه قوه، معاون اول رييس جمهوري، نواب رييس مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رييس جمهوري و مقامات هم تراز پس از كسور قانوني و ماليات بايد كمتر از 10 ميليون تومان باشد. 

رييس سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه به دنبال 
اخذ مجوزه��اي الزم براي اوراق هواپيماهاي زمينگير 
ايران اير از دولت هس��تيم، گفت: تاكن��ون ۴ فروند از 
هواپيماهاي زمينگير در فرودگاه هاي كش��ور را اوراق 
كرده ايم. علي عابدزاده در پاسخ به اين پرسش كه چه 
تعداد از هواپيماهاي زمينگير ايرالين هاي داخلي اوراق 
شده است، گفت: تاكنون ۴ فروند از اين هواپيماها اوراق 
ش��ده و اين كار همچنان در حال پيگيري است. ضمن 

آنكه 5 فروند ديگر را نيز به مراكز آموزشي داده ايم. 
وي با بيان اينكه برخي شركت هاي خارجي درخواست 
خريد اين هواپيماهاي اوراق شده را ارايه كرده اند، تصريح 
كرد: كش��ورهاي مختلفي براي خري��د اين هواپيماها 
متقاضي هستند كه ش��ركت هاي هواپيمايي در حال 
مذاكره با آنها هس��تند. وي با بيان اينكه ش��ركت هاي 
خارجي هواپيماهاي اوراق��ي را »كيلويي« خريداري 
مي كنند، افزود: تجهيزات نصب شده روي اين هواپيماها 
جدا ش��ده و بدنه اوراق مي ش��ود. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا هواپيماهاي زمينگير هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران اوراق شده اس��ت، گفت: به دنبال اخذ 
مجوزهاي الزم از دولت براي انجام اين كار هستيم. طبق 
اعالم سازمان هواپيمايي كشوري 27 فروند هواپيماي 
زمينگير ايرالين هاي داخلي در فرودگاه هاي كش��ور 
اوراق مي شود كه 10 فروند آن متعلق به ايران اير است. 
بيش از 100 فروند از هواپيماهاي ناوگان هوايي كشور 
زمينگير هستند كه مشخص نيست چه تعداد از آنها بايد 
اوراق شود. مسووالن سازمان هواپيمايي كشوري هنوز 

در اين خصوص اظهارنظر نكرده اند. 

رييس اتاق مشترك ايران و عراق با بيان اينكه صادرات 
به عراق نيازمند مديريت بحران اس��ت، گفت: س��ال  
گذش��ته 13 ميليارد دالر كاال و خدمات به عراق صادر 
شده و صادرات كاال در سه ماه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 23 درصد افزايش داشته است. يحيي 
آل اس��حاق به فارس گفت: ع��راق فرصت خوبي براي 
صادرات انواع كاال و خدمات ب��راي ايران فراهم كرده، 
اما با وجود اين ش��رايط، بازرگانان و تاجران ايراني بايد 
بدانند كه با توجه به شرايط جنگ در اين كشور، صادرات 
به عراق داراي ش��رايط خاصي نسبت به ساير كشورها 
اس��ت. البته با وجود ش��رايط جنگي در عراق، امنيت 
اقتصادي صادرات كاال ب��ا توجه به وجود تضمين هاي 
مختلف كمتر از جاهاي ديگر نيس��ت. وي تاكيد كرد: 
مهم ترين موضوع در ارتباطات تجاري اعتبارس��نجي 
است و بازرگانان بايد طرف تجاري مورد وثوق خود را پيدا 
كنند و كاالهاي شان را بدون شناخت به هر خريداري 
عرضه نكنند. آل اسحاق بس��تر افزايش صادرات كاال و 
خدمات به عراق را مناس��ب دانس��ت و اظهار داشت: با 
توجه به اينكه در ش��رايط بحراني ارتباطات تجاري با 
كشور عراق طي چند سال گذشته 13 ميليارد دالر كاال 
و خدمات به اين كشور صادر شده مي توان اميدوار بود، 
تا يكي دو سال آينده صادرات به اين كشور افزايش يابد 
و حتي به 20 ميليارد دالر هم برسد. در سه ماهه ابتداي 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات به عراق 

23 درصد رشد داشته است.

خبر كوتاه

ويژه

فروش »كيلويي« هواپيماهاي 
اوراقي به خارجي ها 

صادرات به عراق نيازمند 
مديريت بحران است

اطالعيه گروه خودروسازي سايپا
مردم از دوگانه سوزكردن 
خودروها در مراكز متفرقه 

خودداري كنند

كالنسرخط خبرها
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براي رسيدن 
به رونق هم 
بانك ها به 

مطالبات شان 
نياز دارند؛ هم 

پيمانكاران 
و هم ساير 
طلبكاران. 

اينها 
ورشكسته 

شده اند؛ 
اميدشان 

را از دست 
داده اند و تواني 

براي انجام 
پروژه هاي 

جديد ندارند. 
با ادامه اين 
روند، اتفاق 
خاصي براي 
بحران ركود 

نمي افتد

آخوندي : 
مشكل مسكن 
مهر در مصوبه 
دولت بيشتر 

واحدهايي 
است كه در 

جاهاي فاقد 
متقاضي است 

و مساله اين 
واحدها اصال 
منابع نيست 

بلكه متقاضي 
است

بدترين شرايط 
ركودي

مهم تري�ن نكت�ه امروز 
اقتص�اد اي�ران »ركود« 
است. شرايطي كه يكي 
از بدترين ها در دهه هاي 
گذشته ايران است. پس 
در ش�رايط ركود بايد با 
موضوعي�ت رف�ع ركود 
مواجه شد؛ در واقع بايد 
سياس�ت هاي مختلفي 
كه در بخش هاي مختلف 
اقتصاد اتخاذ مي ش�ود 
همه در راس�تاي كنترل 
ركود باشد. دولت در دو 
س�ه سال گذش�ته چند 
برنام�ه را اجرايي كرده 
اس�ت. منتها هم�ه اين 
ش�رايط با روحي�ه رفع 
ركود سازگاري نداشته و 
ركود عميق تر شده است. 
بنگاه ه�اي  مش�كالت 
اقتصادي ايران ش�دت 
گرفت�ه و تمايل�ي براي 
سرمايه گذاري در توليد 

وجود ندارد.

در حالي كه خبرهاي رس��يده از س��وي 
فعاالن بازار مسكن و تحليلگران اين بازار 
بر رونق، در نيمه دوم س��ال داللت دارد، 
وزير راه و شهرسازي در اظهارنظري قاطع 
رونق را مترادف با افزايش قيمت مسكن 
ندانست. وي با اشاره به اينكه 300 هزار 
خانه خالي در تهران وجود دارد، گفت: بر 
اساس برآوردهاي صورت گرفته افزايش 
قيمتي در مس��كن پيش بيني نمي شود. 
ب��ه گفته وي ب��ا وجود اين تع��داد خانه 
خالي پيش بيني مي شود قيمت مسكن 
جهشي نداشته باش��د. آخوندي درباره 
سياس��ت هاي وزارتخانه متبوعش براي 
افزايش قدرت خريد توضيح داد و گفت: 
برنامه اي كه ما از ابتدا داشتيم اين بود كه 
بتوانيم قدرت خري��د متقاضي را تنظيم 
كرده و از طريق سيس��تم پس انداز بازار 
 پاس��خگوي تقاضاهاي مس��كن باشيم. 
وي يادآور شد: االن حوزه پس انداز كامال 
فعال شده و براس��اس آمار تعداد افرادي 
كه در صندوق پس ان��داز يكم پس انداز 
كرده ان��د از 60 ه��زار واحد گذش��ت و 
بي��ش از 1000 ميليارد توم��ان تجهيز 
منابع صورت گرفته اس��ت. در ۴ ماه اول 

سال تس��هيالت خريد يا س��اخت براي 
متقاضيان در مقايس��ه با مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته 91 درصد رش��د داشته 
است. اين نش��ان مي دهد كه ما به سمت 
خروج غيرتورمي از ركود در بخش مسكن 

بازگشته ايم. 
آخوندي در پاسخ به اينكه چه برنامه اي 
براي اقشار كم درآمد داريد، گفت: قطعا 
براي اين قش��ر برنامه داريم، اما فعال بايد 
مس��كن مهر را كه تمام منابع دولت را به 
خ��ودش اختصاص داده، تم��ام كنيم تا 
بتوانيم منابع جدي��د را براي برنامه هاي 
جديد ش��روع كنيم. در اين راس��تا طرح 
مس��كن اجتماعي را به عنوان جايگزين 
مسكن مهر مطرح كردم، مساله اي است 
كه در تمام دنيا تجربه شده است و ابداع 
خود من نيست. بايد مسكن مهر را جمع 
كنيم و دولت بتواند منابعي را آزاد كند. 

117 هزار واحد، بدون متقاضي 
عباس آخوندي در برنامه پيك بامدادي 
در خصوص مصوبه دول��ت براي فروش 
واحدهاي مس��كن مهر ب��دون متقاضي 
به پيمانكاران اظهار كرد: مشكل مسكن 
مهر در مصوبه دولت بيش��تر واحدهايي 

اس��ت كه در جاهاي فاقد متقاضي است 
و مس��اله اين واحدها اصال منابع نيست، 
بلكه متقاضي اس��ت. بقي��ه پروژه ها كه 
متقاضي دارند با توجه به افزايش س��قف 
وام تقريبا اكثرا تسهيالت الزم براي خود 
مسكن را دارند، مشكل خدمات زيربنايي 

و روبنايي است. 
وي با اش��اره به اينكه ح��دود 117 هزار 
مسكن مهر بدون متقاضي را براي فروش 
عرض��ه كرده ايم، افزود: اع��الم كرده ايم 
هركس��ي متقاضي است براي هر منظور 
ديگري بتواني��م اين واحده��ا را واگذار 
كنيم و دولت هم اين مجوز را داده است. 
وي با بيان اينكه فروش اين واحدها خيلي 
مشكل است، تصريح كرد: تالش مي كنيم 
از محل منابع داخلي تمام پروژه ها را فعال 
و زنده نگه داريم. وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه پيش��رفت پروژه هاي مسكن 
مهر 93درصد اس��ت، گفت: در جاهايي 
كه متقاضي وجود دارد، نازك كاري 1/9 
ميليون واحد مس��كوني به اتمام رسيده 
است. آخوندي با بيان اينكه حدود 200 
هزار مس��كن مهر باقيمان��ده عمدتا در 
مرحله س��فت كاري يا ن��ازك كاري قرار 

دارند كه به زودي به اتمام مي رسد، افزود: 
 مس��كن مهر يك پروژه نيست و بيش از 
200 پروژه است كه ش��هر به شهر تمام 
مي شود. يكسري جاها اراضي مساله دار 
بوده كه حدود ۴9 ه��زار واحد داريم كه 
هم اكنون در دادگاه براي تعيين تكليف 
هس��تند. وي با تاكي��د بر اينك��ه از قوه 
قضاييه خواس��ته ايم تس��ريعي در روند 
رسيدگي به اين پرونده ها صورت گيرد، 
بيان كرد: شهر به شهر پروژه هاي پرونده 
مسكن مهر بسته شده و امسال مختومه 
مي ش��ود. وزير راه و شهرسازي در پاسخ 
به طرح هاي جايگزين مسكن مهر گفت: 
عمده مساله مسكن اين است كه براساس 
اب��الغ سياس��ت هاي اص��ل ۴۴ ابالغي 
از س��وي رهب��ر معظم انقالب، مس��كن 
مس��اله اي بود ك��ه كال در اختيار بخش 
خصوصي بود. اما متاس��فانه مسكن مهر 
يك نوع مداخله گسترده دولت در بخشي 
بود كه 100 درصد در اختيار مردم بود. 

بازگشت به حساب 100
وي افزود: بايد به فرمان امام و حساب 100 
امام برگرديم، اگر انديشه امام را نگاه كنيد 
محتواي آن با مسكن اجتماعي يكي است. 

از اين رو بنيادمسكن را محور اين كار قرار 
داده ايم و با اين بنياد صحبت هاي مفصلي 
را كرده ايم. در اي��ن زمينه بنياد مطالعات 
اوليه خودش را در سراس��ر كش��ور انجام 
داده و هماهنگي هاي الزم با سازمان برنامه 
و  بودج��ه صورت گرفته اس��ت. وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه برنامه ام اين است 
كه به حساب 100 امام برگرديم، گفت: فعال 
براي هر نفر 80 ميليون تومان و براي زوج 
160 ميليون در نظر گرفته ايم كه اين رقم 
در تهران 8 برابر ش��ده است. فكر نمي كنم 
به اين زودي اين س��قف افزايش يابد چون 
بايد دريافت كنن��دگان توان بازپرداخت را 
داشته باشند. اين رقم خوبي براي شهرهاي 

متوسط و  بسيار كارآمد است. 
آخوندي در پاسخ به گاليه مردم نسبت 
به قيمت باالي اوراق حق تقدم، گفت: دو 
سيستم براي دريافت تسهيالت مسكن 
اس��ت كه يكي سيس��تم پس انداز با نرخ 
س��ود 11 درصدي اس��ت. درباره اوراق 
نيز به دنبال آن هستيم كه ميزان عرضه 
را افزايش دهيم ك��ه فكر مي كنم تا يك 
هفت��ه آينده با افزاي��ش عرضه قيمت ها 

كاهش مي يابد. 

افزايش قيمت مسكن منتفي است
وزير راه : 

مسكن

بتوان كاري از پي��ش ببرد. در واقع دولت 
بايد آرام آرام فضا را به س��ويي بكشاند كه 
بتواند در پيمانكاران رقابتي ايجاد كند تا 
با وجوهي كه درياف��ت مي كنند، بتوانند 
ب��ه پروژه هاي ديگر عالقه مند ش��وند؛ به 
كارگ��ران و كارمندان خود پ��ول تزريق 
كنند و فعاليت اقتصادي بسيار آرام از سر 
گرفته ش��ود. در غير اين حالت با شرايط 
فعلي دولت به س��وي تعطيلي پروژه هاي 
عمراني پيش مي رود. بنابرين در پاسخ به 
شما خالصه مي گويم كه اوال امكان ندارد 
دولت بتواند در اين بازه زماني حجم عظيم 
بدهي هاي��ش را پرداخت كند و از س��وي 
ديگر روش پرداخت با اوراق قرضه، روش 

مناسبي نيست. 
ب�ه نظر ش�ما اگر دولت ب�ا همين 
ش�رايط و به همين ش�كل اوراق 
شروع به بازپرداخت بدهي هايش 
كند، چ�ه آث�ار و نتايج�ي براي 

اقتصاد در پي خواهد داشت؟
آث��ار اين روش اين اس��ت كه وجوهي كه 
بانك ه��ا از دول��ت طلب داش��تند به هر 
ترتيبي كه ش��ده ب��ه آنها ب��از مي گردد؛ 
منابع بانك ها افزاي��ش پيدا مي كند؛ آنها 
مي توانن��د ت��وان وام دهي پي��دا كنند و 
تس��هيالت كوچك و متوس��ط پرداخت 
كند و اين تسهيالت مي تواند جاني تازه در 
بنگاه ها بدمد؛ زمينه رشد را فراهم كند و 
آنها را به توليد و عرضه محصول عالقه مند 
كند. كنار اين هم مي تواند حتي صادرات 
رونق پيدا كند. از س��وي ديگر اگر دولت 
تصمي��م بگيرد تس��ويه بده��ي اش را با 
پرداخت به پيمانكاران آغاز كند، موجب 
مي ش��ود كه وجود دريافتي از دولت را به 
كارگ��ران و پيمانكاران دس��ت اول و دوم 
پرداخت كنند. تعهدنامه ها به نظام بانكي 
را تسويه كنند؛ در نتيجه اعتبار مجددي 
را كس��ب كنند و پروژه هاي جديد دولتي 
را در اختيار بگيرند. وجوه تزريق شده در 
جامعه مي تواند اعتماد را باز گرداند. اما اين 
وضعيت در شرايطي است كه دولت بتواند 
اين بازپرداخت را انجام دهد، در حالي كه 

دولت نمي تواند اين كار را انجام دهد. 
خب پس ب�ه نظرتان منطق حاكم 
بر رفتار دولت ب�راي انتخاب اين 

شيوه چيست؟
نرخ س��ود اين اوراق هم هنوز مش��خص 
نيس��ت. ارقام متفاوتي از 15 تا 21 درصد 
به گوش مي رسد؛ به هر حال آنچه مسلم 
است دولت عددي باالي نرخ سود بانكي 
را در ذه��ن دارد. نتيجه اين خواهد ش��د 
كه م��ردم اوراق را بخرند و ب��ا نگهداري 
آن س��ود باالي نرخ س��ود بانكي به شكل 
ماهانه دريافت كنند. اين هم يك سياست 
انقباضي ديگر اس��ت ك��ه نقدينگي را از 
س��طح جامعه با اوراق جمع مي كند. اين 
هم دوباره به كنترل تورم كمك مي كند. 
اگر س��ود 20 درصد باشد پنج سال طول 
مي كش��د تا ميزان پول دريافتي مشتري 
به اصل پ��ول خودش بازگ��ردد. احتماال 
اينجا اس��تدالل دولت اين بوده كه وضع 
اقتصادي از دوره هاي قب��ل بهتر خواهد 
شد؛ بحث س��رمايه گذاري خارجي رونق 
مي گيرد و رفع تحريم ها اقتصاد را بهبود 
مي بخش��د. پس دولت ب��ا در نظر گرفتن 
اين پارامترهاي مثبت چنين جهت گيري 
كرده ت��ا با دريافت ماليات بيش��تر بتواند 
اصل اين اوراق را در سررسيد تسويه كند. 
دولت هم در ش��رايط فعل��ي اگر بخواهد 
هم امكان اين را ندارد كه بدهي هايش را 

بازپرداخت كند. 
دول��ت از چه��ار راه همزمان باي��د اقدام 
ب��ه بازپرداخت بدهي هاي��ش كند. يكي 
صرفه جوي��ي در هزينه ه��اي خ��ودش؛ 
بخش��ي از محل يارانه هاي نقدي؛ بخشي 
ديگر از راه آزادس��ازي فضاي كسب و كار 
و بخش مهم ديگر هم از راه انتش��ار اوراق 

خزانه اسالمي. 

اهلل ويردي رجايي سلماس
مدير مالي، اداري و مشاور اسبق رييس كل بانك مركزي

نگاه روز

نمي توان به طرح اصالح 
نظام بانكي اميدوار بود

از س��ال 1363 طرح بانكداري بدون 
ربا اجرايي ش��د و در حالي كه قرار بود 
پنج س��ال پس از اجرايي شدن آن، بازنگري شود اما 
امروز پس از 32 س��ال هنوز اين اتفاق نيفتاده است. 
اما در اين مس��اله كم كاري از جان��ب دولت ها بوده 
يا مناف��ع بانك ها اين طور ايج��اب مي كرد كه بيش 
از 32 س��ال بازنگري آن به تعوي��ق بيفتد؟ به گمان 
من نمي ت��وان مقصري در اين ميان پي��دا كرد؛ چرا 
كه از ابتداي اجرايي ش��دن اين طرح از سال 1363 
هم بانك ها و هم دولت واقعا مي خواس��تند در ايران 
سيس��تم بانكداري بدون ربا اجرايي شود و دو طرف 
در اين راس��تا تالش كردند. اما مس��اله در اين است 
كه اجراي چنين طرحي مش��كالت ويژه خود را هم 
دارد؛ زيرا نبايد فراموش كرد كه سيس��تم بانكداري 
اس��المي هيچ س��ابقه مهمي در جهان نداشت و در 
برخي مس��ائل مانند مضاربه تفاوت ه��اي مهمي با 
نظام بانكداري مرس��وم جهان داش��ت. هر چند در 
كشورهايي مانند عربستان س��عودي و مصر برخي 
بانك ها به سمت اس��المي كردن روابط خود رفتند 
ولي اين مهم ش��امل تعدادي از بانك ها مي ش��ود و 
كل سيستم بانكي اين كشورها دچار چنين تحولي 
نش��د؛ درنتيجه اين طرح براي نخستين بار در ايران 
شكل سراسري به خود گرفت و به آزمون و خطا نياز 
داشت. بانكداري اس��المي بر مفاهيمي مانند بهره و 
ن��وع معامالت تمرك��ز دارد و در آن مفاهيم ديگري 
را هم براي نخس��تين بار ب��ه كار گرفت. اين روش به 
زمان بر ش��دن آزمون و خطاي اين طرح منجر ش��د 
و بانك ها گام به گام تجربه اين مس��ائل را به دس��ت 
آوردند. با همه اين تفاس��ير برخي قوانين اس��المي 
قابلي��ت اجرايي پيدا نكرد و از قض��ا امروز هم نياز به 
بحث دارند. براي نمونه مشاركت مدني يا مضاربه به 
اين معنا است كه دو طرف در يك شراكت اقتصادي 
به سود برسند، اما اين اتفاق هرگز رخ نداد و بانك ها 
از همان ابتدا يك نرخ سود را طلب مي كردند. آنها در 
واقع كاري به اين نداشتند كه فعاليت اقتصادي مورد 
بحث، چه ميزان سود داده يا آنكه زيان ده بوده است؛ 
دليل اين امر هم مش��خص است، بانك ها بايد از پول 
سپرده گذاران خود محافظت كنند و امكان ريسك در 
مسائلي از اين دست را ندارند؛ بنابراين اگر يك فعال 
اقتصادي به مضاربه با بانك ها دست زد، حتي اگر زيان 
كرد، مجبور مي شود كه نرخ سود را به بانك بپردازد. 
مواردي از اين دست به ما نشان مي دهد كه با وجود 
همه تالش هايي كه براي اسالمي شدن نظام بانكي 
ايران ش��ده است، اين س��اختار هرگز به شكل تمام 
و كمال نتوانس��ته اسالمي ش��ود. اما به پرسش مان 
بازگردي��م؛ ب��ه گمان م��ن در طوالني ش��دن روند 
بانكداري اسالمي در ايران، نه دولت و نه بانك ها هيچ 
يك مقصر نبودند و هيچ كدام هم خواس��تار طوالني 
شدن اين روند نبودند؛ در واقع آنچه رخ داده خصلت 
همه برنامه هايي اس��ت كه براي نخستين بار اجرايي 
مي شوند. هر چند سخن من به اين مفهوم نيست كه 
هيچ كارشكني در كار نبود، بلكه منظور من اين است 
كه كارش��كني ها تاثير چشمگيري بر اجرايي نشدن 

كامل اين برنامه نداشتند. 
چندي پيش، نمايندگان پارلمان- مجلس گذشته- 
تالش مي كردند تا با كمك اصل 85 قانون اساس��ي 
طرح بانك��داري بدون ربا را تصوي��ب كنند؛ هرچند 
اي��ن اتفاق هرگز رخ نداد اما با نظ��ر به اينكه در همه 
سال هاي گذش��ته طرح بانكداري اسالمي از سوي 
هيچ دولتي روزآمد نشده اس��ت، اين پرسش ايجاد 
مي ش��ود كه آيا تصوي��ب اين طرح ب��ا چنين فرمي 
به نفع نظام پر مش��كل بانكي كشور بود يا نه؟ تصور 
مي كنم اي��ن تصميم عجوالن��ه ب��ود و نمايندگان 
مجلس با ش��تابزدگي دنبال تصويب اين طرح بودند 
كه بالطبع نمي توانس��ت مشكالت نظام بانكي را هم 
حل كند. نبايد فراموش كرد كه نظام بانكي ايران 32 
سال است با قوانيني كار كرده كه حاال به نظر مي رسد 
كهنه ش��ده اند. تغيير و اصالح اين قوانين نياز به يك 
بررس��ي دقيق و كارشناسانه دارد. اين نظرات بايد از 
افرادي گرفته شود كه خود در سيستم بانكي حضور 
داشتند و با مشكالت و مصايب اين سيستم آشنايي 
كامل دارند. اما متاسفانه طرح نمايندگان مجلس از 
چنين اظهارات و سوگيري هايي خالي بود. تصويب 
يك قانون غلط نه تنها مشكالت را برطرف نمي كند 
بلكه مي تواند سبب س��از مش��كالت ديگر هم شود؛ 
درست به همين دليل، حاال كه بيش از سه دهه براي 
بررسي نظام بانكي كشور زمان صرف شده است قابل 
قبول نخواهد بود كه طرحي شتاب زده و با اشكاالت 
متعدد تصويب شود. اگر يادتان باشد در سال 1385 
نرخ مبادله بانك ها 1۴ درصد تصويب ش��د و اين در 
حالي بود كه بانك ها همان زمان 20 درصد نرخ سود 
مي پرداختند؛ دليل اين اتفاق تصويب طرح از سوي 
افرادي ناآشنا به امور بود و به همين دليل، فراي اينكه 
چه راهكاري براي مش��كالت تعيين مي شود، امكان 
اجرايي شدن آن وجود ندارد. آن زمان گفته مي شد 
اين طرح نمايندگان مجلس ش��باهت بس��ياري به 
طرحي داشت كه بانك مركزي به وزارت اقتصاد ارايه 
كرده بود. اما باز هم به گمان من كاري ش��تاب زده و 
غيركارشناسي بود. دقت كنيد كه نبايد فراموش كرد 
همين قانوني كه امروز اجرا مي شود حاصل پنج سال 
كار فشرده كارشناس��ان بود و نتيجه آن چيزي شد 
كه امروز مي بينيم. حال طبيعي است طرحي كه در 
دو تا سه ماه تنظيم شده است نمي تواند اعتماد افراد 
را جلب كند. طرحي كه سه ماهه تصويب شود طرح 
كارشناسي شده اي نيست و تصويب آن نمي توانست 
به مشكالت كش��ور كمك كند. از سوي ديگر طرح 
بانك مركزي هم نياز به كار بيشتري دارد كه در اين 
بحث نمي گنجد. اين طرح هم از سوي افرادي كه در 
32 سال گذشته در نظام بانكي كشور حضور داشتند، 
تنظيم نشده بود. بانك مركزي هم به اندازه مديران و 
فعاالن سه دهه گذشته بانك ها، مشكالت و ضعف ها 
را نمي داند و به همين روي من نمي توانم نس��بت به 

آن طرح هم اميدوار باشم. 

گروه خودروسازي س��ايپا طي اطالعيه اي به تمامي 
هموطنان به خصوص مال��كان خودروهاي اين گروه 
به ع��دم خريد يا نص��ب تجهيزات گازس��وز بر روي 
خودروي خود خارج از ش��بكه هاي نمايندگي مجاز 

گروه سايپا تاكيد كرد. 
 در پي انتشار اخبار انفجار يك دستگاه خودرو پرايد 
متعلق به يكي از هموطنان شريف در جايگاه شارژ گاز 
سي ان جي، گروه سايپا ضمن درخواست اكيد از كليه 
هموطنان به خصوص مالكان خودروهاي اين گروه به 
عدم خريد يا نصب تجهيزات گازسوز روي خودروي 
خود خارج از ش��بكه هاي نمايندگي مجاز اين گروه، 
اضافه كرد كه با توجه به مش��خصات ظاهري خودرو 
در فيلم مذكور مش��اهده مي شود كه محل شارژ گاز 
خودرو در سمت محل شارژ بنزين )درب باك بنزين( 
خودرو قرار داده ش��ده و اين موضوع مويد اين است 
كه اين خودرو در كارگاه هاي س��طح ش��هر مجهز به 
مخزن و سيستم س��ي ان جي ش��ده و تجهيزات آن 
تجهي��زات اصل��ي كارخانه اي نيس��ت. از اين جهت 
مجددا درخواست مي ش��ود هموطنان تنها از طريق 
نمايندگي هاي رس��مي گروه س��ايپا نسبت به خريد 
خودرو و تجهيزات يدكي اق��دام كنند و به هيچ وجه 
اقدام به خريد تجهيزات س��ي ان جي خودرو خارج از 

شبكه هاي نمايندگي مجاز نكنند. 


