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گروه اقتصادي| انتشار جزييات برنامه 
دولت براي ايجاد اش��تغال در س��ال 97 
واكنش برخي از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي كشور 

را به دنبال داشت. 
روز گذشته محمدباقر نوبخت، خبرنگاران را به سازمان 
برنامه و بودجه فراخواند تا از بسته دولت براي ايجاد يك 
ميليون شغل در سال رونمايي كند. بسته اي كه در غياب 
سرمايه گذاري خارجي، كاهش رشد سرمايه گذاري و 
كمبود منابع دولتي بوي طرح هايي آزموده شده نظير 
بنگاه هاي زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتي اشتغال 

در دولت اصالحات را يادآوري مي كند. 
آنگونه كه »اعتماد« كس��ب اطالع ك��رده اين طرح در 
دولت يازدهم تهيه ش��ده بود كه ب��ه دليل همزماني با 
انتخابات رياس��ت جمهوري و مالحظات سياس��ي و 

اجتماعي رونمايي از آن به تاخير افتاد.
دولت در بودجه 97 قصد دارد با س��رمايه گذاري 327 
هزار ميليارد توماني، يك ميليون و 33 هزار شغل ايجاد 
كند. اين ارقام باعث ش��ده است مقامات دولتي بودجه 
97 را »بودجه اش��تغال« معرفي كنند. بر اين اس��اس 
منابع اشتغالزايي را از دو بخش تامين خواهد كرد. حدود 
73 هزار ميليارد تومان آن از طريق س��رمايه گذاري در 
طرح هاي توليد و اش��تغال و 2۵4 هزار ميليارد تومان 
ديگر در سرمايه گذاري براي طرح هاي عمراني خواهد 

بود. 
درباره تحق��ق ارقامي كه دول��ت در بودجه پيش بيني 
كرده است ترديدهايي وجود دارد. پيش از اين قرار بود 
17 هزار و 400 ميليارد توم��ان در تبصره )18( اليحه 
بودجه، از مح��ل افزايش حامل هاي انرژي به دس��ت  
آيد. اين رقم بخش��ي از 73 هزار و 400 ميليارد تومان 
تعيين ش��ده براي طرح هاي توليد و اشتغال در بودجه 
اس��ت كه با تجديد نظر درباره افزايش قيمت سوخت، 
اخيرا كميس��يون تلفيق اين رقم را به 10 هزار ميليارد 
تومان كاهش داده و محل آن را از بودجه عمومي تامين 
كرده اس��ت كه آن نيز بايد از فروش امالك تمليكي به 
دس��ت آيد. با كاهش 7000 ميلياردي فعال بخشي از 
سرمايه گذاري كل كاهش يافته و البته تحقق 10 هزار 

ميليارد ديگر نيز مبهم است. 
بخش ديگري از س��رمايه گذاري در طرح هاي توليد و 
اشتغال قرار است با تسهيالت 1۵ هزار ميليارد توماني 
از محل صندوق توسعه ملي انجام شود كه اين منابع به 
صورت ريالي و به منظور اعطاي تسهيالت به طرح هاي 

اقتصادي اشتغالزا به صورت تلفيقي انجام مي شود. 
 3۵ هزار ميليارد ديگر از محل منابع شبكه بانكي براي 
اعطاي تسهيالت به طرح هاي اقتصادي اشتغالزا در نظر 
گرفته شده است و 6000 ميليارد تومان ديگر از مانده 
اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري خواهد بود كه در مجموع 
اين منابع را به 73 هزار و 400 ميليارد تومان مي رساند. 

بر اس��اس بودجه پيش��نهادي 97، 2۵4 هزار و 300 
ميليارد تومان ديگر نيز قرار اس��ت با سرمايه گذاري در 
طرح هاي عمراني محقق  شود. از اين رقم حدود 60 هزار 
و 400 ميليارد تومان همان بودجه عمراني است كه در 
اليحه بودجه قرار دارد، اين رقم در مقايس��ه با 70 هزار 

ميليارد تومان س��ال جاري تا 10 هزار ميليارد كاهش 
دارد. 13 هزار و 300 ميلي��ارد تومان نيز از محل منابع 

اختصاصي سازمان ها تامين خواهد شد. 
حدود ۵3 هزار و 100 ميليارد تومان مبلغي اس��ت كه 
بايد با مشاركت بخش خصوصي و تسهيالت صندوق و 
بانك ها براي طرح هاي عمراني مورد استفاده قرار گيرد. 
3000 ميليارد تومان ديگر سرمايه گذاري در آب هاي 
مرزي و تا 124 هزار و ۵00 ميليارد تومان هم به منظور 
سرمايه گذاري شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي 

انجام مي شود. 
در بودجه 97 آرزوهاي خوشايندي براي اشتغال شده 
است اما تحقق منابع مورد نياز براي اشتغال خود عامل 
اصلي ايجاد شغل در سال آينده خواهد بود. فعال منابع 
مربوط به افزايش قيمت حامل هاي انرژي حذف شده 
است و 17 هزار و 400 ميليارد تومان آن نيز مبهم است. 
از سوي ديگر با توجه به تحقق كامل نيافتن بودجه هاي 
عمراني در س��ال هاي اخير، بودجه 60 هزار ميلياردي 
عمراني براي اش��تغالزايي نيز چندان قابل پيش بيني 

نيست . 
هرچند گفته مي شود رقم 327 هزار ميلياردي اشتغال 
قرار نيس��ت كه به صورت مس��تقيم و تس��هيالت به 
اش��خاص حقيقي يا حقوقي پرداخت شود و قرار است 
در قالب يارانه سود تسهيالت، وجوه ارايه شده، كمك 
به آموزش ني��روي كار و همچنين يارانه دس��تمزد و 
كمك هاي بالعوض پرداخت ش��ود، اما با وجود موانع 
حتمي و قابل پيش بيني، بعيد به نظر مي رسد اين برنامه 
تفاوتي ساختاري و اساسي با برنامه هاي مشابه پرداخت 
وام به قصد اشتغال زايي نداشته باشد. پيگيري سرنوشت 
برنامه هاي مشابه دست كم در سه دولت گذشته روشن 

مي كند وام هايي كه دولت با انگيزه ايجاد اشتغال خرج 
مي كند، در اكثر موارد به هدف نمي رسند. 

خود اشتغالي
طرح اعطاي »وام خوداش��تغالي« در ده��ه 70 و در 
دولت هاشمي رفس��نجاني اجرا ش��د. بر اس��اس اين 
طرح به هر فرد متقاضي تا سقف 3 ميليون تومان وام 
كم بهره اختصاص مي گرفت. ه��دف اين طرح ايجاد 
اش��تغال »خويش فرم��ا« براي توس��عه فعاليت هاي 
اقتصادي كوچك و زودبازده اف��رادي بود كه به دليل 
اجراي سياس��ت هاي تعديل اقتص��ادي دولت وقت، 
شغل خود را از دس��ت داده بودند يا با وجود دارابودن 
مهارت، بيكار بودن��د. بودجه اين طرح در يك س��ال 
هيچگاه از ۵0 ميليارد تومان تجاوز نك��رد و در طول 
يك دهه اجرا، حداكثر 200 ه��زار متقاضي موفق به 
اخذ وام خوداش��تغالي از بانك ها شدند. با فرض ايجاد 
شغل هايي پايدار براي ساالنه 20 هزار نفري كه موفق 
به دريافت وام ش��ده بودند، در زمان اجراي اين طرح 
ساالنه 7۵0 هزار جوياي ش��غل جديد آماده ورود به 
بازار كار مي ش��دند و واضح بود چنين طرحي مشكل 
بيكاري را حل نخواهد كرد. اما مش��كل فقط به دامنه 
ان��دك تاثيرگ��ذاري وام هاي خود اش��تغالي محدود 
نمي شد. با پديدار شدن فس��اد و رانت در اعطاي اين 
وام ها، بازار غير رسمي خريد و فروش وام ارزان قيمت 
خوداش��تغالي از طري��ق درج آگهي ه��اي متعدد در 

روزنامه ها تشكيل شد. 
در آبان ماه س��ال 81 صندوق حماي��ت از فرصت هاي 
شغلي بدون اش��اره به درصد مشخصي به طور رسمي 
اعالم كرد كه بررسي هاي صورت گرفته نشان داده اكثر 

قريب به اتفاق وام هايي كه براي انجام مشاغلي همچون 
خياطي، آرايش��گري و نظاير آن پرداخت شده، صرف 

كارهايي غير از اشتغالزايي شده بود. 
همچنين گزارش هاي غيررس��مي نش��ان مي داد كه 
بخشي از متقاضيان با درج اطالعات غير واقعي از خود 
حتي امكان بازپس گيري اين وام ها را از بانك ها س��لب 

كرده بودند. 

 اشتغال ضربتي
دولت اصالحات براي رونمايي از طرح اش��تغالزايي اش 
چهار س��ال صبر كرد. اين دولت در س��ال 80 با هدف 
اصالح طرح وام خوداشتغالي و ايجاد سريع فرصت هاي 
شغلي در طرح هاي زود بازده، »طرح ضربتي اشتغال« 
را با همكاري س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي، بانك 
مركزي و وزارت كار و ام��ور اجتماعي، به عنوان متولي 
اجراي ط��رح، تدوين ك��رد. اين طرح ب��ا بودجه 900 
ميليارد توماني با هدف ايجاد 300 هزار شغل ضربتي 
در س��ال 81 به اجرا درآمد. دولت در قالب قانون برنامه 
سوم توسعه موظف به ايجاد س��االنه 76۵ هزار فرصت 
شغلي بود و اگر قرار بود نرخ بيكاري در كشور در سطح 
سال 80 باقي بماند، اقتصاد ايران نيازمند ايجاد ساالنه 
7۵0 هزار فرصت شغلي بود. دولت براي تحقق برنامه 
توسعه به طرح ضربتي اش��تغال اميد بسته بود. در اين 
ط��رح، كارفرمايان با اراي��ه جواز كارگاه ها و فهرس��ت 
كارگران تحت پوشش مي توانستند به ازاي جذب يك 
نيروي كار جديد تا سقف 3 ميليون تومان وام با بهره 4 
درصد دريافت كنند و در ضم��ن از پرداخت حق بيمه 

سهم كارفرما معاف شوند. 
اعتبارات طرح ضربتي اش��تغال ش��امل س��ه بخش 

»اعتماد« طرح اشتغال سازمان برنامه و بودجه را بررسي كرد

آنگونه كه »اعتماد« كسب اطالع كرده اين طرح در دولت يازدهم تهيه شده بود كه به دليل همزماني با انتخابات به تاخير افتاد

ظهور »بنگاه هاي زود بازده« در دولت روحاني؟

دستور روحاني براي تنظيم بازار شب عيد 
 س��خنگوي دولت از دستور ويژه 
رييس جمهوري به وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تج��ارت و جهاد 
كشاورزي براي تنظيم بازار شب 

عيد خبر داد. 
محمد باقر نوبخت پس از جلس��ه روز چهارشنبه هيات 
دولت در جمع خبرن��گاران درمورد اقدام��ات دولت در 
ماه هاي پاياني سال براي نظارت بر بازار افزود: در گذشته 
تنظيم بازار يكي از وظايف مهم موثر وزارت بازرگاني بود 
و بعد از ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن كه 
در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت فعاليت مي كند، 

اين موضوع تا حدي مغفول مانده است. 
وي ادامه داد: به همين دليل دولت در آغاز دولت دوازدهم 
اليحه اي به مجل��س ارايه كرد ت��ا بتوان دوب��اره وزارت 
بازرگاني را احيا كنيم. وي تصريح كرد: با توجه به ضرورت 
تنظيم بازار به خصوص در ش��ب عيد، دكت��ر روحاني، 
رييس جمه��وري ماموريت وي��ژه اي به وزي��ر صنعت، 
معدن و تجارت و وزير جهادكش��اورزي دادند تا نسبت 
به ذخيره سازي ميوه به حد كفايت احتياجات مردم در 
ايام نوروز اق��دام كند. وي تصريح كرد: س��ازمان برنامه و 
بودجه نيز موظف به حمايت هاي مالي از اين اقدام شد و 
اميدواريم روزهاي خوبي را براي توليد كننده و هم مردم 

شاهد باشيم و هر دو از قيمت ها راضي باشند. ايرنا

بيت كوين هيچ تضميني ندارد
 رييس كل بانك مرك��زي درباره 
س��رمايه گذاري در بيت كوي��ن 
گفت: به هيچ وج��ه به هموطنان 
چراك��ه  نمي  كن��م  توصي��ه 
س��رمايه گذاري پر ريسكي است 
وهيچ گونه تضميني هيچ كسي نمي تواند در اين زمينه 
بدهد. ولي اهلل سيف چهارشنبه در حاشيه جلسه دولت در 
جمع خبرنگاران افزود: بانك مرك��زي به صورت عميق 
روي اين زمينه فعال اس��ت و در آين��ده اظهارنظرهاي 

صريح تري را ارايه مي دهد. 
وي ادامه داد: ب��ا توجه به باال بودن ريس��ك اين موضوع 
توصيه اين اس��ت كه براي س��رمايه گذاري موارد امن تر 
وجود دارد وقمار و ريس��ك غيرمنطق��ي به هيچ وجه به 
مصلحت نيست. رييس كل بانك مركزي اظهارداشت: 
م��ردم تجربي��ات مختلفي را مث��ل س��پرده گذاري در 
موسسات غيرمجاز دارند كه به همين ترتيب درصدهاي 
سود باال وعده داده مي ش��د كه ديديم نتوانست استمرار 

پيدا كند ومنابع مردم در معرض خطر قرار گرفت. 
سيف گفت: البته در حال پيگيري اين موضوع هم هستيم 
ودر مواردي با تصميم گيري نمايندگان هيات س��ه نفره 
س��ران قوا مش��كالتي را حل كرده اند ولي در آينده قوه 
قضاييه هم همراهي مي كند ت��ا دارايي هايي را كه وجود 
دارد شناس��ايي كنيم و تكليف 2 درص��د باقيمانده هم 

مشخص شود. 
وي ادام��ه داد: در دنيا هيچ بانك مرك��زي بيت كوين را 
ضمانت نمي  كند و ب��ه همكارانم دس��تور دادم مواضع 
بانك هاي مركزي را بررس��ي كنند وتاكنون هيچ بانك 

مركزي نتوانسته اين را ضمانت بكند. ايرنا

شاخص بورس ۳۶ واحد رشد كرد 
جري��ان  در  ب��ورس  ش��اخص 
معامالت ديروز بازار س��رمايه 36 

واحد رشد كرد 
در جري��ان دادوس��تدهاي روز 
چهارش��نبه بازار س��رمايه تعداد 
1228 ميليون س��هم و حق تقدم به ارزش 304 ميليارد 
توم��ان در ۵1 هزار نوبت مورد دادوس��تد ق��رار گرفت و 
ش��اخص بورس با رش��د 36واحدي در ارتفاع 96 هزار و 

186واحد قرار گرفت. 
بيش��ترين تاثير مثبت بر رش��د دماس��نج بازار س��هام 
در روز ج��اري به ن��ام نمادهاي معامالتي ش��ركت هاي 
ايران خودرو، گروه مپنا و معدني و صنعتي چادرملو شد 
و در مقابل نمادهاي معامالتي سرمايه گذاري نفت و گاز 
و پتروشيمي تامين، سرمايه گذاري غدير و فوالد مباركه 

اصفهان مانع افزايش بيشتر شاخص شدند. 
بر اس��اس اين گزارش؛ در بازارهاي فرابورس ايران هم با 
معامله 319 ميليون ورقه به  ارزش 98 ميليارد تومان در 
32 هزار نوبت، آيفكس 0/6 واحد افت ك��رد و در ارتفاع 

1076 واحد قرار گرفت. 

برگزاري مزايده جايگاه هاي سوخت دولتي 
 مزاي��ده واگ��ذاري جايگاه هاي 
سوخت دولتي توس��ط سازمان 
خصوصي سازي برگزار شد. بر اين 
اساس باالترين مبلغ پيشنهادي 
ب��راي جايگاه ش��ماره 4 اصفهان 
128 ميليارد ريال، جايگاه ش��ماره ي��ك اصفهان 133 
ميليارد ريال، جايگاه سوخت اريسمان اصفهان ۵ ميليارد 
و 76۵ ميليون و 962 هزار و ۵00 ريال، جايگاه سوخت 
شركتي كرج 171 ميليارد ريال، جايگاه سوخت خوي 81 
ميليارد و 62۵ ميليون و 432 ه��زار و 400 ريال، جايگاه 
سوخت شماره يك ماكو 33 ميليارد و ۵0 ميليون ريال، 
جايگاه س��وخت مس��جد س��ليمان 33 ميليارد و ۵00 
ميليون ريال، جايگاه سوخت بهشهر 3۵ ميليارد و ۵۵۵ 
ميليون و ۵۵۵ هزار و ۵۵۵ ريال و جايگاه س��وخت بندر 
خمير 36 ميلي��ارد و 200 ميليون ريال بود. س�ازمان 

خصوصي سازي

حقوق كارگران بايد به خط فقر نزديك شود
 رييس اتحاديه كارگران قراردادي 
مي گويد امسال ش��رايط زندگي 
كارگران خاص تر اس��ت و شوراي 
عالي كار بايد دستمزدي شايسته 

و عادالنه را تصويب كند. 
فتح اهلل بيات اظهار كرد: سال گذشته اعضاي شوراي عالي 
كار درباره هزينه ماهانه سبد معيشت كارگران به رقم دو 
ميليون و 480 هزار تومان رسيدند و قرار بود اين رقم مبنا 
و پايه تصميم گيري هاي مزد كارگران در سال هاي آينده 
باشد ولي متاس��فانه زماني كه تعيين دستمزد به نقطه 
نهايي نزديك شده بود، برخي كارفرمايان بدعهدي كردند 

و دستمزد سال 1396 از اين رقم فاصله بسياري گرفت. 
وي ادامه داد: امسال وضعيت فرق كرده و شرايط كارگران 
خاص تر است. دولت و كارفرمايان به خوبي از وضع معاش 
و دستمزد كارگران باخبرند بنابراين اگر دستمزد كارگران 
با جلس��ات نمايش��ي درصد ناچيزي افزايش پيدا كند، 
كارگران هم به تدريج مثل موضوع موسسات مالي، فرياد 

نداري و گراني سر مي دهند. ايسنا

دالالن نمي گذارند گوشت ارزان  باشد
 ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه 
مرك��زي دام��داران از ب��اال بودن 
فاصله قيم��ت گوش��ت قرمز از 
دامداري تا بازار مصرف انتقاد كرد 
و گف��ت: دالالن و واس��طه هاي 

سودجو عامل گراني گوشت قرمز در بازار هستند. 
حس��ين نعمتي اظهار كرد: با وجود افزايش قيمت 90 
درصدي نهاده هاي توليد مانند يونج��ه، قيمت دام زنده 
به دليل افزايش بي رويه واردات گوش��ت قرمز با كاهش 
قيمت 20 درصدي نسبت به گذشته مواجه شده است اما 

قيمت گوشت قرمز در بازار همچنان باالست. 
وي با اش��اره به قيمت 13 تا 13 ه��زار و ۵00 توماني دام 
زنده سبك و سنگين در بازار، افزود: با وجود كاهش قيمت 
دام زنده ك��ه البته براي دام زنده س��نگين بايد گفت كه 
طي روزهاي گذشته كاهش قيمت بيشتري داشته و به 
كيلويي حدود 12 تا 13 هزار تومان رسيده است. قيمت 
گوش��ت قرمز در بازار تغييري نكرده و نشان مي دهد كه 

دالالن و سودجويان در اين بازار چه مي كنند. 
رييس هيات مديره اتحاديه مركزي دامداران تاكيد كرد: 
با توجه به قيمت كنوني دام زنده مي توان گفت حداكثر 
قيمت منطقي براي گوش��ت قرمز گوساله كيلويي 3۵ 
هزار تومان و براي گوش��ت قرمز گوسفند نيز كه عمدتا 
به صورت با استخوان فروخته مي شود در همين حدود 
و حتي كمتر از اين قيمت است. نعمتي گفت: باال بودن 
قيمت گوش��ت قرمز و فاصله زياد آن از توليد تا مصرف 
نش��ان دهنده س��ودجويي و داللي عده اي خاص است 
كه دستگاه هاي نظارتي ذي ربط بايد نسبت به بازار اين 
محصول حساس باشند و با تخلفات برخورد كنند. ايسنا

سرما ماهيگيران انزلي را بيكار كرد 
 به گفته مسوول تعاوني صيادان 
غرب گيالن سرماي زمستاني آب 
درياي خزر باعث ش��ده اس��ت تا 
ماهيگيران منطقه انزلي، از ابتداي 
دي ماه حرفه ماهيگي��ري را كنار 
بگذارند. محمد صياد آلياني در اين باره گفت: هر س��ال، 
سرد شدن دماي آِب درياي خزر باعث مي شود تا فعاليت 
ماهيگيران غرب گي��الن در دو ماه اول فصل زمس��تان 

متوقف شود. 
وي در توضيح اين اتفاق گفت: وقتي ك��ه دماي آب دريا 
سرد مي ش��ود، گله هاي ماهي يا به اعماق مي روند يا به 
سمت آب هاي گرم تر در استان مازندران كوچ مي كنند؛ 
نتيجه اينكه بيش��تر ماهيگيران اين منطق��ه ناچارند تا 

ابتداي اسفند ماه فعاليت خود را متوقف كنند. 
اين مقام صنفي ماهيگيران شمال با بيان اينكه به صورت 
سنتي ماهيگيري، حرفه  اي فصلي  است كه اغلب اهالي 
انزلي آن را در نيمه دوم هر سال انجام مي دهند؛ گفت: به 
صورت معمول، فصل صيد از بيستم مهرماه هرسال آغاز 
و تا نيمه فروردين ماه سال بعد ادامه مي يابد؛ اما سرما هر 

سال دو ماه در اين فعاليت وقفه مي اندازد. 
صيادآلياني ادام��ه داد: درآمد ماهيگي��ران اين منطقه 
در ساير ماه هاي فصل صيد آنقدر نيس��ت كه بتوانند از 
عهده مخارج ماه هاي دي و بهمن برآين��د؛ تازه در نيمه 
نخست سال نيز كه حرفه صيادي خاتمه مي يابد و پاي 
گردش��گران به انزلي بازمي شود، بيش��تر ماهيگيران به 

مشاغلي مانند مسافركشي روي مي آورند. ايلنا 

17 ميليون مرغ تلف شد
 رييس س��ازمان دامپزش��كي 
گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون 
بيش از 17 ميليون قطعه مرغ در 
مرغداري ه��اي كش��ور براث��ر 
بيم��اري آنفلوانزاي ف��وق حاد 
پرندگان تلف شد كه بيش از 8۵ درصد از آنها تخمگذار  

بودند. 
عليرضا رفيعي پور روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران 
خراسان شمالي اظهاركرد: در كشور 1۵ استان درگير 
اين بيماري و 16 استان پاك هستند و تاكنون بيش از 

300 كانون اين بيماري شناسايي شده است. 
وي ادامه داد: ويروس آنفلوان��زاي فوق حاد پرندگان 
توس��ط حيات وحش وارد كش��ور ش��د و از آنجا به 
محيط هاي روس��تايي نفوذ كرد. رفيع��ي پور عنوان 
كرد: هم��ه دس��تگاه هاي دخيل در صنع��ت طيور 
مانند تشكل ها، دس��تگاه هاي اجرايي، افراد حقيقي 
و حقوقي و بطور كل��ي از مزرعه مرغداري تا س��فره 
مردم، بايد در اين زمينه مسووليت پذير باشند تا بتوان 

جلوي اين بيماري را گرفت.

دام زنده 1۵ درصد ارزان شد 
 ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه 
مركزي دامداران از كاهش حدود 
1۵ درصدي قيمت دام زنده اعم از 
گوساله و گوسفند در سطح كشور 

خبر داد. 
حسين نعمتي ضمن اشاره به اينكه مبناي اصلي تعيين 
قيمت گوش��ت قرمز »دام زنده« اس��ت، افزود: طي يك 
ماهه گذشته قيمت گوشت گوساله زنده به ازاي هر كيلو 
14 هزار و ۵00 تومان و قيمت گوشت گوسفند زنده در 

ازاي هركيلو به 18 هزار تومان رسيده بود. 
ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه مرك��زي دام��داران 
اظهارداشت: قيمت گوشت گوس��اله و گوسفند زنده به 
ازاي هركيلو در شرايط فعلي به ترتيب 12 هزار و ۵00 و 

16 تا 16 هزار و ۵00 تومان كاهش يافته است. 
وي در ادامه دالالن و واسطه هاي سودجو را عامل گراني 
گوشت قرمز در بازار دانس��ت و يادآورشد: دستگاه هاي 
نظارتي ذيربط بايد نسبت به بازار اين محصول حساس 

باشند و با تخلفات به صورت جدي برخورد كنند. تسنيم

پشتيباني يكپارچه از مذاكرات هسته اي نمونه برجسته 
عزم سياس��ي براي حل مش��كالت فزاينده تحريم هاي 
ظالمانه عليه ايران بود كه به روشني نشان داد در صورت 
ش��كل گيري اجماع نظر مي توان موانع بزرگ را از سر راه 

پيشرفت كشور برداشت. 
در حال حاضر، ب��ا وجود برجام، هن��وز روابط اقتصادي و 
مبادالت بانكي ايران با كش��ورهاي صنعتي با مشكالت 
پيچيده اي مواجه اس��ت كه هزينه هاي سنگيني را به ما 
تحميل مي كند. بدون ترديد براي ايجاد اقتصادي پويا و 
پيشرو و تسريع آهنگ رش��د توليد و اشتغال، دسترسي 
به تكنول��وژي و بازارهاي بين المللي ضروري اس��ت. در  
اين راستا رفع موانع گس��ترش روابط تجاري بين المللي، 
جذب سرمايه هاي خارجي و تش��ويق ايرانيان مهاجر به 
مشاركت هرچه بيشتر در فرآيند توسعه كشور گام هايي 
اساسي براي تحقق هدف رشد اقتصادي باال و پايدار و ايجاد 

اقتصادي درون گرا و برون نگر است. 
تجربه دو قرن گذشته ثابت كرده است كه هيچ كشوري 
در ان��زوا و ج��دا از زنجيره اقتص��اد جهاني به توس��عه و 
پيشرفت دست پيدا نكرده است. زيرا فعاالن اقتصادي در 
كشورهايي كه به بازارهاي بين المللي دسترسي ندارند، 
مجبورند با هزينه هاي باال كاالهايي با كيفيت پايين توليد 
كنند؛ به همين جهت شكاف ميان اين كشورها با جهان 

توسعه يافته مداوما افزايش مي يابد. 
ترديدي نيس��ت ك��ه سياس��تمداران ايران��ي، همانند 
همه مردم كش��ور، خواه��ان رونق اقتصادي هس��تند و 
عالقه مندند كه ايران نمونه موفقي براي كشورهاي منطقه 
و كشورهاي اسالمي جهان باشد. براي تحقق اين آرزو بايد 
رش��د اقتصادي در اولويت تمامي برنامه هاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي كش��ور قرار گيرد. بطور 
مثال تسهيل حضور ايران در بازارهاي بين المللي بايد در 
اولويت سياست خارجي كشور قرار گيرد. يا كاهش تنش 
 سياسي و بهبود روابط بين المللي هدف اصلي برنامه هاي 

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران باشد. 
حضور و مش��اركت فع��ال بخش خصوص��ي عامل مهم 
ديگري در رونق اقتصادي است. هيچ كشوري بدون بخش 

خصوصي پويا و قدرتمند به توس��عه و پيش��رفت دست 
نيافته است. نمونه درخشان چين تصوير روشني از نقش 
بخش خصوصي در رونق اقتصادي به دس��ت مي دهد. تا 
پايان دهه 1970 چين كش��وري منزوي، فقير و فالكت 
زده بود؛ و بخش خصوصي نقش��ي در اقتصاد اين كشور 
نداشت. از آغاز دهه 1980، اصالحات ساختاري در چين، 
به انزواي جهاني اين كشور پايان داد و راه را براي فعاليت 
بخش خصوصي باز كرد. نتيجه ش��كل گيري اقتصادي 
پررونق، افزايش سطح رفاه مردم و تقويت قدرت سياسي 

و اقتصادي چين در عرصه بين المللي بود. 
رشد سريع بخش عمومي در ايران و حضور اين بخش در 
فعاليت هاي مختلف امكان رقابت براي بخش خصوصي 
را به شدت محدود ساخته اس��ت. قطعا دولت به تنهايي 
قادر به تصميم گيري در مورد عرصه فعاليت موسس��ات 
بخش عمومي نيست؛ براي محدود كردن عرصه فعاليت 
موسس��ات ش��به دولتي و گس��ترش فضا ب��راي بخش 

خصوصي نيز وجود اراده سياسي ضروري است. 
اعتراض جوانان در روزهاي گذشته تاحدودي انعكاسي از 
ناكارآمدي اقتصاد ايران براي ايجاد مشاغل مولد و پايدار 
و برآورده س��اختن آرزوهاي جمعيت جوان كشور براي 
س��اختن زندگي مبتني بر كرامت انساني است. هر چند 
دولت با بودجه س��االنه و برنامه هاي توسعه درجهت حل 
مشكالت اقتصادي تالش كرده، ولي به دليل تداوم فضاي 
كس��ب و كار بازدارنده در اثر وجود تنش هاي بين المللي 
و ع��دم گرايش بخ��ش خصوصي ب��ه س��رمايه گذاري 
بلندمدت، مول��د و اش��تغال زا موفقيت ه��اي اقتصادي 
ناپايدار و كوتاه مدت بوده اس��ت. برآورده كردن خواست 
مش��روع مردم براي داشتن ش��غل و زندگي مناسب در 
س��ال هاي آتي منوط به انجام اصالحات ساختاري است 
كه به اراده سياسي نيازمند است. بسياري از اقتصاددانان، 
جامعه شناس��ان و كارشناسان علوم سياس��ي به اشكال 
مختلف درباره اهميت و ضرورت اين اصالحات س��خن 
گفته اند ولي به نظر مي رس��د كه براي شكل دادن به عزم 
ملي در جهت تحول ساختاري بايد به صورت همه جانبه 
اقتصاددان تالش كرد؛ نبايد زمان را از دست داد.  

توليد كننده رقي��ب در تركيه و چين ب��ا چنين بهره اي 
روبه رو نيس��ت من چگونه مي توانم با آنه��ا رقابت كنم. 
1400 كارگرم را ب��ه 400 كارگر تعديل ك��رده ام و اين 
400 نفر را هم نمي دانم تا ك��ي مي توانم اداره كنم. آقاي 
هاشمي گفتند به همين خاطر و با وجود اينكه بايد ميدان 
را به جوان ترها داد خود را كاندي��دا كردم كه اوال تكليف 
قطعنامه ها را روش��ن كنم. بعد از آن ب��ه فكر دگرگوني 
اقتصادي باش��م تا ب��ا در پي��ش گرفتن رويه و روش��ي 
تازه وضع موجود اقتص��ادي را دگرگون كن��م. بعد از رد 
صالحيت كه دوباره خدمت شان رسيدم، گفتم حاال كه 
رد صالحيت شديد برنامه هاي ش��ما را چه كسي پياده 
خواهد كرد ب��ا صراحت گفت از كس��ي حمايت خواهم 
كرد كه مي دان��م برنامه هاي م��ن را پي��اده خواهد كرد 
و نگاه ها به س��وي آيت اهلل بود تا روشن شود از چه كسي 
حمايت خواهد كرد و حمايت از دكتر حسن روحاني يعني 
حمايت از ايده و روش هاي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و 
همين مطلب بود كه آن ش��ور را به پا ك��رد و در دور اول 
آقاي روحاني انتخاب ش��د و برنامه برج��ام پيش آمد و 
لغو قطعنامه ها كه خواس��ته آقاي هاش��مي بود در يك 
س��خنراني ايش��ان گفتند مردم هنوز ب��ه اهميت راي 
خود پي نبردند، با اين انتخابات كاري ش��د كارس��تان و 
دست كساني از سياست و اقتصاد كش��ور كوتاه شد كه 
به اين س��ادگي امكان پذير نبود. در طول 4 س��ال دولت 
اول آقاي دكتر روحاني، هميش��ه و همه جا از اين دولت 
حمايت كردن��د و زماني كه فضا انتخاباتي ش��د بازهم از 
كانديداتوري آق��اي روحاني دفاع كردند و س��نگ بناي 
دور دوم رياست جمهوري ايشان را با تاكيدات موكد خود 
بنا گذاشتند. افس��وس كه اين فرصت را پيدا نكردند در 
حيات خود پيروزي آقاي روحاني را در دوره دوم به عينه 
ببينند و مرگ ناباورانه ايشان و دو سه نسلي كه در تشييع 
جنازه با چشمي گريان در خيابان ها حماسه اي بزرگ را 
رقم زدند و بعد از تشييع جنازه حضرت امام)ره( دومين 
حضور ميليوني و تركيبي از نس��ل ها از پدربزرگ و پدر و 
فرزند را به نمايش گذاشتند.همين ش��ور و شوق در پاي 
صندوق هاي رأي حركتي به وجود آورد كه آقاي روحاني 
بيش از 24 ميليون راي، ركوردش��كن صندوق هاي راي 
شد صندوقي كه اين بار جناح مقابل با همه ابزار و وسايل 
به ميدان آمد از نشستن در كنار خواننده زيرزميني تتلو تا 
وعده پرداخت يارانه 2۵0 هزار توماني و بيشتر، از حمايت 
نهادها و سازمان هايي كه برابر اساسنامه و مرامنامه خود 
نمي بايد و نباي��د در انتخابات دخالت كنن��د و كردند تا 
براي اولين بار در ط��ول تاريخ جمهوري اس��المي دوره 
رياست جمهوري رييس جمهور مس��تقر در همان يك 
دوره پايان يابد، اما نفس گرم آيت اهلل هاشمي همان گونه 

كه مردم تهران را به پاي صندوق هاي راي ش��وراي شهر 
كش��اند و فرزند ارش��د حاج آقا را با رايي كه ديگر دست 
نيافتني خواهد بود به شوراي ش��هر فرستادند. فرزندي 
كه در دوره پدر ناباورانه و با رايي كامال س��مت و سو دار از 
حضور در ساختمان شهرداري و تصدي پست شهرداري 
تهران محروم شد اين  بار بر كرسي رياست شوراي شهر 
و در غياب پ��در با راي قطعي مردم ته��ران و نمايندگان 
آنها مستقر ش��د، اما آنچه نگارنده را وادار به نوشتن اين 
مطلب ك��رد مظلوميت آي��ت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
اس��ت، ش��يوه و رفتار دكتر حس��ن روحاني نسبت به 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني كه نگارنده برخالف گفته 
آقاي محسن هاشمي، فرزند ارشد ايشان كه مي گويند... 
جاي گاليه نيست... و نوش��ته موشكافانه آقاي ميرفتاح 
كه... مس��اله اي به ن��ام نرفت��ن... را نوش��ته اند و داليلي 
آوردند كه آقاي دكتر روحاني البد ب��ه آن علت و علل به 
مراسم سالگش��ت آيت اهلل نيامد. دكتر روحاني در پيام 
پيروزي اش هم يادي از آقاي هاش��مي نكرد، شخصيتي 
كه حمايت او به باور همه تحليلگران باعث و باني پيروزي 
آقاي روحاني ه��م در دور اول و هم در دوره دوم ش��د، در 
 دور اول كه آقاي هاشمي در قيد حيات بود البد به خاطر 
چشم در چشم افتادن از ايش��ان يادي شد اما در دور دوم 
البد به اعتبار... از دل برود هر آن كه از ديده رود. نگارنده 
برخالف نظر آقاي محسن هاش��مي و هم نظريه جناب 
ميرفتاح نمي توانم اين ناديده گرفتن آيت اهلل هاش��مي 
را تاب بياورم، من بچه كويرم و اگر كس��ي قطره اي باران 
بر كوير تفتيده ام بباراند تا عمر دارم فراموش نمي كنم، 
چگونه مي شود باور كرد، در نطق پيروزي دور دوم آقاي 
حسن روحاني يادي از مس��بب اين پيروزي درخشان و 
نگاه حمايتگرانه مردي كه حتي بعد از مرگ هم نگران 
سرنوشت كش��ورش بود نش��ود – ممكن است همانند 
جناب ميرفتاح بر اين باور بود – رفتارهاي رجال سياسي 
حامل معناهايي خارج از متن اند  اما بايد به اين مهم توجه 
كرد كه ما با فرهنگي بزرگ ش��ديم كه به ذره و مثقالي 
از لط��ف و محبت بها مي دهيم چه رس��د ب��ه حمايتي 
آنچناني ما را از فرش به عرش برساند هرچه بگويند و هر 
بهانه اي كه آورده شود؛ خبر مظلوميت آيت اهلل هاشمي 
كه همانند ابر بر همگان بي محابا مي باريد و با همه توان 
از راه و رسم درست حمايت مي كرد چيزي نيست، اين 
راه و رسم درستي نيس��ت، مروت در سياست هم معنا 
پيدا مي كند آي��ا مظلوميت آيت اهلل ادام��ه پيدا خواهد 
كرد؟ يا تاريخ آنگونه كه بايد و شايد جايگاه رفيع او را در 
ذهن و زبان ايرانيان پايدار خواهد ساخت اما آناني كه به 
فراموشي تاريخي گرفتار مي ش��وند چه جوابي به تاريخ 
حقوقدان خواهند داد؟! 

گروه اقتصادي | بازار خودرو رونق مي گيرد. اين رونق 
به گفته كارشناسان بازار تا پايان سال به اوج خود خواهد 
رسيد. محرك هايي نظير ورود خودروهاي جديد، خروج 
خودروهاي غير اس��تاندارد و قديمي و اعمال تعرفه هاي 
جديد سه عامل اصلي در روشن كردن چراغ بازار خودرو 
هستند كه كارشناسان از اين عوامل به عنوان مركز ثقل 
رونق بازار ياد كرده اند. با رفع ممنوعيت ثبت س��فارش، 
خودروس��ازان فروش محصوالت توليد داخل و وارداتي 
را با پ��الك ٩٧ آغاز كرده ان��د، در اين مي��ان طبق روال 
مرسوم هر ساله در ماه هاي پاياني سال، تب و تاب خريد 
خودرو بيشتر ش��ده و به همين جهت هم صحبت هاي 
مختلفي در مورد افزايش تقاضا و به تبع آن رشد قيمت 
خودرو به گوش مي رسد؛ رشد قيمتي كه در سال جاري 
با توجه به رشد قيمت ها به دليل محدوديت هاي واردات 
و محدوديت ه��اي توزيع كمي پي��ش از ماه هاي پاياني 
سال آغاز ش��ده و با ادامه آن پيش بيني مي شود كه روال 
افزايشي قيمت و تقاضاي خريد تا شب عيد ادامه يابد. در 
اين ميان بايد نيم نگاهي هم ب��ه تازه واردهايي كرد كه از 
جاده مخصوص و گمرك هاي كشور روانه بازار مي شوند 
و با توجه به انتظاري كه ب��راي ورود به بازار داش��ته اند، 
نمي توان از كنار تاثيرگذاري اين خودروها بر بازار ش��ب 
عيد به راحتي گذش��ت، هر چند كه نبايد سگمنت هاي 
قيمتي را نيز در ميزان گرم نگه داشتن بازارخودرو بي تاثير 
دانست. ش��ايد يكي از س��وال هاي مهم همين است كه 
چه خودروهايي درچه قيمت هايي بازار شب عيد را گرم 
مي كنند؟ موضوعي كه حتي فعاالن بازار و كارشناسان 
خودرويي هم به آن اش��اره مي كنند و معتقدن��د: »بازار 
شب عيد، بازار داغي خواهد بود مخصوصا براي سگمنت 

قيمتي زير 100 ميليون تومان.«
بازار داغ پيش  روي خودرو 

در همين رابطه اميرحس��ن كاكايي، عضو هيات مديره 
دانش��كده مهندس��ي خودرو دانش��گاه عل��م و صنعت 
درگفت وگو ب��ا »اعتماد« در خصوص بازار خودرو ش��ب 
عيد با اعتقاد به اينكه »بازار خودرو شب عيد داغي را پشت 
س��ر خواهد گذاش��ت.« مي گويد: »تحوالتي كه در بازار 
خودروي كشور روي داده باعث مي شود كه در شب عيد 

با هجوم خريد خودرو مواجه شويم.«
وي در توضيح بيشتر مي افزايد: »با توجه به تغيير تعرفه ها 
و افزايش آنها قطعا خودروه��اي وارداتي افزايش قيمت 
خواهند داش��ت و در عين حال با افزايش قيمت دالر در 
بازار خودروهايي كه در حال حاضر توسط داخلي ها نيز در 
حال توليد است هم دچار افزايش قيمت خواهند شد، اين 
روال در حالي اس��ت كه در يكي دو مورد دولت به صورت 
دس��توري با افزايش قيمت برخورد كرده و قيمت ها به 
پيش از افزايش بازگشته اس��ت كه اين امر نيز مجددا بر 
هيجان بازار افزوده است.« اين استاد دانشگاه در توضيح 
بيش��تر مي گويد: »از س��وي ديگر مردم وقتي مي دانند 
ارزش فالن خودرو براي مثال 120 ميليون تومان است و 
به صورت دستوري 100 ميليون تومان فروخته مي شود 
پس هيجان بازار براي خريد اين خودرو زياد شده موجب 
رش��د قيمت حبابي اين خودرو در بازار آزاد مي شود كه 

خود اين امر بر داغ كردن بازار شب عيد مي افزايد.«
كاكايي با تاكيد بر اينك��ه خودرو اين روزه��ا به كااليي 
س��رمايه اي تبديل شده اس��ت، ادامه مي دهد: »در حال 
حاضر هم با توجه ب��ه تصميمات حاكم بر ب��ازار خودرو 
مثل توقف فعاليت س��ايت ثبت س��فارش در هفت ماه 
گذش��ته قيمت برخي خودروهاي وارداتي رش��د قابل 
 توجهي داشته است، حتي خودروهاي 200 ميليوني به 
300 ميليون تومان رس��يده اند و حت��ي در خودروهاي 
هيبريدي هم شاهد رشد قيمت ها بين 60 تا 70 ميليون 
تومان هستيم كه همان تفكر س��رمايه اي بودن خودرو 
موجب خواهد ش��د بر هيجان بازار در ماه ه��اي پاياني 
سال افزوده شود.« وي با توضيح اين مطلب كه ركود در 
سال هاي گذشته موجب شده تا رشد قيمت ها در بخش 
خودرو مردم را متقاعد به س��رمايه گذاري در اين بخش 
كند، مي گويد: »زماني كه خودروسازان با دستور دولتي 
مجبور به كاهش قيمت مي شوند به سمت كاهش توليد 
خواهند رفت تا زيان موجود از افزايش قيمت هاي توليد 
را تعديل كنند. از س��وي ديگر در ب��ازار قيمت ها كه به 
صورت دستوري كنترل نمي شود و به اين جهت كااليي 
كه از سوي كارخانه 100 ميليون تومان فروخته مي شود 
در بازار 120ميليون تومان قيمت مي گيرد و مردم هم با 

توجه به اين رشد قيمت به ديد سود به اين كاال نگريسته 
و به سمت سرمايه گذاري در اين بخش پيش مي روند.«

كاكايي همچنين به موضوع پاس كردن استانداردهاي 
جديد هم اش��اره مي كند و از آن به عنوان اتفاق ديگر در 
بخش خودرويي ياد كرده و تاكيد مي كند: »نتيجه اعالم 
توقف تولي��د خودروهايي كه اس��تانداردهاي مورد نظر 
سازمان اس��تاندارد را پاس نمي كند تنها افزايش تقاضا 
براي خريد اين خودروهاس��ت، چرا كه خودروهايي كه 
توسط سازمان استاندارد به عنوان غيراستاندارد معرفي 
شده اند خودروهايي در رنج قيمت پايين هستند و چون 
جايگزيني براي آنها وجود ندارد با افزايش تقاضاي خريد 

مواجه شده و بر هيجان بازار شب عيد مي افزايند.«
اي��ن اس��تاد دانش��گاه همچنين ب��ه موض��وع خروج 
خودروه��اي قديمي هم اش��اره ك��رده و از آن به عنوان 
ديگر عامل هيجاني ك��ردن بازار خودرو ش��ب عيد ياد 
كرده و خاطرنش��ان مي كند: »بازار خودروهاي داخلي و 
وارداتي در شب عيد قطعا بازار داغ و پرهيجاني است اما 
نبايد توقع سود زيادي براي خودروسازان و واردكنندگان 
از اين محل داش��ت چون فعاالن اين بازار به دليل توقف 
افزايش قيمت و توقف سامانه ثبت سفارش زيان هايي را 
تحمل كرده اند.« كاكايي همچنين در مورد تازه واردهاي 
بازار خودرويي نيز مي گويد: »در ش��ب عيد خودروهايي 
همچون 2008، 207 جديد و چند خودرو در مجموعه 
سايپا وارد بازار خودرويي كشور خواهند شد كه بر تنوع 
بازار مي افزاي��د و در عين ح��ال در بخ��ش خودروهاي 
وارداتي نيز با توجه به باز شدن سامانه ثبت سفارش برخي 
خودروهاي جديد از گمرك ترخيص مي شود و بازار تنوع 

كامل تري در شب عيد را تجربه خواهد كرد.«
وي همچنين بيشترين تقاضا براي خريد خودرو را در بازه 
قيمتي زير 100 ميليون تومان مي داند و معتقد اس��ت: 
»همواره در ب��ازه قيمت هاي بين ۵0 ت��ا 100 ميليون و 
كمتر از ۵0 ميليون تومان خريداران خودرو بيش��تري 
وجود دارند و قطعا بيشترين تعداد فروش براي خودروي 
پرايد كه در بازه قيمتي زير 2۵ ميليون تومان است روي 
خواهد داد كه با توجه به خروج پرايد از گردونه توليد اين 

امر بيش از هميشه خواهد بود.«
بازار خودروهاي زير 2۵ ميليوني

داوود ميرخاني رشتي، مشاور انجمن خودروسازان ايران 
درخصوص وضعيت بازارخودرو درماه هاي پاياني سال با 
اعتقاد بر اينكه بازار خودرو هم اكنون در وضعيت مناسبي 
قرار دارد، مي گويد: »به نظر مي رس��د در ماه هاي پاياني 
سال جاري هم كه وارد فصل خريد و فروش خواهيم شد 
نيز اين بازار بهتر از قبل خواهد شد و فروش خودروهاي 
جديد با پالك س��ال جديد نيز قطعا اين بازار را گرم تر از 
ماه هاي قبل خواهد كرد.« ميرخاني رشتي در عين حال 
ديد ديگري هم به موضوع اس��تانداردهاي جديد تدوين 
ش��ده دارد و مي افزايد: »در حالي اس��تانداردهاي جديد 
مورد نظر سازمان اس��تاندارد بايد از سوي خودروسازان 
اجرايي شود كه قطعه سازان ايراني نتوانسته اند نسبت به 
نوسازي ماشين آالت قديمي خود اقدام كنند. پاس كردن 
استانداردهاي مورد نظر خودروسازان قطعا به همراهي 
قطعه سازان نياز دارد كه اين امر با تخصيص منابع ارزي و 
تسهيالت بانكي جهت نوسازي ماشين آالت قطعه سازان 
امكان پذير اس��ت. اما منبع ارزي و تسهيالت ريالي مورد 
نياز در دسترس ايش��ان نيست.« وي با اش��اره به اينكه 
كاهش توليد خودروسازان در سال آينده شوكي را به اين 
صنعت وارد خواهد كرد، تاكيد مي كند: »با توقف توليد 
خودروهاي پر تيراژ فعلي در دي ماه 97 با كاهش شديد 
تيراژ توليد خودرو روبه رو مي ش��ويم. چن��د ماه پيش از 
اين هم هشدارهاي اين بحران پيش رو، از سوي انجمن 
خودروسازان طي نامه اي به آقاي دكتر معظمي رياست 
هيات عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
اعالم و خواستار تش��كيل اتاق فكر براي بررسي و يافتن 

راه حل مناسب در اين موضوع شده ايم.«
مشاور انجمن خودروسازان در عين حال، بازار مورد توجه 
مشتريان براي خريد شب عيد را در بازه زير 2۵ ميليون 
تومان در رده اول و زير۵0 ميليون تومان را در رده دوم از 
نظر تعدادي مي خواند و مي گويد: »از زماني كه دالر هزار 
توماني به سه هزار تومان افزايش يافت، قدرت خريد مردم 
به شدت كاسته شده و تعداد زيادي از مردم قادر به خريد 
خودرو نيستند. اعمال استاندارد هاي جديد كه به افزايش 

قيمت ها مي انجامد اين موضوع را تشديد خواهد كرد.« 

»اعتماد« در گفت وگو با كارشناسان بررسي كرد 

آرايش جديد بازار خودرو تا پايان سال
ضرورت  اراده سياسي براي حل مشكالت

روحاني مچكريم

خدمات، صنعت و تعاون مي ش��د. گ��زارش عملكرد 
اين طرح نشان مي داد كه حجم اصلي اين اعتبار 900 
ميليارد توماني به سمت اصناف و واحدهاي خرده پاي 
توزيعي و خدماتي س��وق پيدا كرده بود. بر اين اساس 
حداكث��ر تخصي��ص اعتب��ارات اين ط��رح در بخش 
صنعت 30 درصد بوده و ح��دود 60 درصد اعتبارات به 

متقاضيان بخش خدمات تخصيص يافته بود. 
در پايان س��ال 81، وزي��ر كار و ام��ور اجتماعي وقت 
موفقيت طرح را 60 درصد اعالم كرد. اين درصد برپايه 
گزارش هاي س��ازمان تامين اجتماعي نيز بر اس��اس 
عقد قراردادهاي جديد بيمه اي تاييد ش��د ولي برخي 
گزارش هاي منتشر شده از سوي مجلس نشان از تحقق 

2۵ تا 30 درصدي اهداف طرح داشت. 
در سال 82 يعني دومين سال اجراي اين طرح با جدي 
ش��دن تحقيق و تفحص از اجراي ط��رح، وزارت كار و 
امور اجتماعي از متولي گري طرح انصراف داد و اين در 
شرايطي بود كه دامنه اجراي طرح در سال 82 به تعهد 

ايجاد 100 هزار فرصت شغلي محدود شد. 

بنگاه هاي زودبازده
دولت احمدي نژاد در زمستان س��ال 84، يعني اولين 
سال اس��تقرار از » طرح بنگاه هاي زودبازده« رونمايي 
كرد كه 3۵ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داشت. بودجه 
طرح مشابه در دولت خاتمي 900 ميليارد تومان بود و 
دولت اميدوار بود اين جه��ش در تزريق بودجه، حدود 
يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كند. 
س��ه س��ال بعد از اجراي اين طرح، مركز پژوهش هاي 
مجلس اعالم كرد طرح بنگاه هاي زودبازده دولت نهم 
نيز همان روحيه انجام فعاليت هاي انفرادي طرح هاي 
خوداشتغالي را دارد به طوري كه نمونه گيري هاي اوليه 
وزارت كار و امور اجتماعي در سطح استان تهران نشان 
داد حدود 66 درصد طرح هاي اجرا ش��ده در چارچوب 
طرح اعطاي تسهيالت به بنگاه هاي زود بازده در زمره 
خوداش��تغالي بوده اس��ت. همچنين تحقق اشتغال 
پيش بيني ش��ده طرح ۵9/8 درصد و هزينه ايجاد هر 
فرصت شغلي بيش از 19 ميليون تومان بود و 46 درصد 
بنگاه هاي دريافت كننده تس��هيالت وج��ود خارجي 

نداشتند. 

بس�ته اش�تغال؛ سياس�تگذاري يا سياست هاي 
دستوري 

مهم ترين مساله روز اقتصاد ايران موضوع اشتغال است. 
اهميت اين مساله، ابعاد آن را از يك موضوع اقتصادي 
صرف فراتر برده و جنبه هاي اجتماعي نيز به آن افزوده 
است. مهم ترين شاخص اقتصادي كه در مورد توفيق 
يا عدم توفيق يك كش��ور در ايجاد اش��تغال قضاوتي 
به دس��ت مي دهد نرخ بيكاري در جامعه اس��ت. بنابر 
آمار بانك جهاني ايران در س��ال 2017 با نرخ بيكاري 
متوس��ط برابر 11/4 درصد از بين 230 كشور در رتبه 
180 قرار دارد. از طرفي گفته مي ش��ود كه در س��ال 
139۵ بيش از ششصد هزار شغل در اقتصاد ايران ايجاد 
شده است كه از اين نظر ايران در موقعيت بهتري نسبت 
به بسياري از كشورها قرار دارد. پس بايد ديد كه چگونه 
اين دو روند پديده متناقضي را نشان مي دهند؟ مي توان 
گفت اين پديده به اين علت رخ داده است كه جمعيت 
ورود به بازار كار از مقطعي به طور ناگهاني افزايش پيدا 
كرده است. يعني جمعيتي كه در گذش��ته از بازار كار 
فاصله گرفته بودند با ورود به بازار كار و جس��ت وجوي 
ش��غل، بر نرخ بيكاري افزودند به طوري كه اكنون نياز 
به توليد اشتغال بسيار باالتري اس��ت تا به واسطه آن 
بتوان نرخ بيكاري را تعديل كرد و به سطح قابل قبولي 
رسانيد. مساله ديگري كه در بروز اين آمار و ارقام نقشي 

اساسي دارد عدم وجود ثبات مناسب در اقتصاد ايران 
است. اقتصادي كه رشد باثبات نداشته باشد، نمي تواند 
در اشتغالزايي موفق عمل كند بلكه فقط ممكن است 
در مقطعي با تزريق منابع به بخشي از اقتصاد موجب 
رونق موقت در آن بخش ش��ده و چنانچه ديگر منابع 
جديدي وجود نداشته باشد اين رشد از بين مي رود و 

شغل در اقتصاد به وجود نمي آيد. 

اشتغال در بنگاه هاي صنعتي خرد
س��اختار اقتصاد ايران به صورتي است كه بخش اعظم 
اش��تغال در بنگاه هاي صنعتي خرد ايجاد مي ش��ود، 
در صورتي كه بيشتر س��هم درآمدي اقتصاد در صنايع 
بزرگ اتفاق مي افتد. در س��ال 1392 حدود 67 درصد 
كل اش��تغال در بخش صنعت، در بنگاه هاي خرد بود 
درحالي كه آنها فق��ط 19 درص��د از كل ارزش افزوده 
بخش صنعت را به خود اختصاص مي دادند. برعكس، 
بنگاه هاي بزرگ 12 درصد كل اش��تغال صنعتي را در 
اختيار داش��تند در حالي كه ۵3 درص��د از درآمد كل 
صنعت در اين بنگاه ها به وجود مي آمد. مهم ترين دليل 
اين الگوي آماري را مي توان عدم وجود بازار مناس��ب 
براي بنگاه هاي خرد و كوچك به ش��مار آورد. محدود 
بودن ب��ازار محصول ب��راي بنگاه هاي كوچك س��بب 
مي شود كه اين بنگاه ها به نسبت به اشتغالي كه در آنها 
وجود دارد سهم درآمد بسيار كمي را در اقتصاد داشته 
باشند كه اين مي تواند موجب ناپايداري فعاليت چنين 
بنگاه هايي شود. اين شواهد نشان مي دهد كه توجه به 
بنگاه هاي خرد و كوچك از نظر اشتغالي كه مي توانند 
در اقتصاد ايج��اد كنن��د از اهميت باالي��ي برخوردار 
است. از مهم ترين نيازهاي اين بنگاه ها براي فعاليت و 
توليد، تامين نيازهاي مالي اس��ت و دول��ت مي تواند با 
اتخاذ سياس��ت مناس��ب ملزومات مالي براي توليد را 
براي آنها مهيا كند. اما آنچه اهمي��ت زيادي دارد نحوه 
سياستگذاري براي كمك به توليد پايدار و ايجاد اشتغال 

در اين بنگاه ها است. 
تجارب گذشته و نتايج آن نشان داده است كه گرايش 
به سمت سياس��ت هاي غيركارشناس��ي كه صرفا به 
تزريق پول در بخش هاي اقتصادي متكي هستند در 
دولت هاي مختلف وجود داشته است. از سياست هايي 
كه در اين زمينه اجرا ش��د مي توان ب��ه طرح ضربتي 
اشتغال در دولت اصالحات و همچنين طرح بنگاه هاي 
زودب��ازده دولت محم��ود احمدي نژاد ب��راي مقابله 
با بيكاري فزاينده ن��ام برد. هدف اصل��ي اين طرح ها 
اختصاص بخش��ي از منابع بانكي براي ايجاد اشتغال 
بود. متاس��فانه اين طرح ها از بازدهي خوبي برخوردار 
نبوده و به علت تخصيص غيربهينه، تسهيالت اعطايي 
در اختيار بنگاه هاي��ي قرار مي گرفتند ك��ه از كارايي 
الزم برخوردار نبوده و توان رقابت و فعاليت س��ودآور 
در بازار را نداش��تند. از طرفي بخ��ش قابل توجهي از 
اين تس��هيالت به دليل فقدان نظارت مناس��ب، در 
جهت فعاليتي كه براي آن تخصيص داده مي ش��دند 
مورد اس��تفاده قرار نمي گرفت. همي��ن دخالت هاي 
دولت براي پرداخت تسهيالت بدون توجه به كارايي 
بنگاه ها و بازده آنها، باعث مي شد كه سرانجام بنگاه ها 
نتوانند بدهي خ��ود را به بانك ه��ا پرداخت كنند كه 
اين خود افزايش مطالبات وصول نش��ده بانك ها را به 
دنبال داش��ت كه بر معضالت موجود در نظام بانكي 
بيشتر دامن مي زد. در واقع مي توان گفت اين وظيفه 
تخصصي برعهده نهادهاي مالي اس��ت كه با بررسي 
ريسك و اعتبارس��نجي از بنگاه هاي مختلف منابع را 
در جهت حداكثر كردن بازدهي وام خود به بخشي كه 
شرايط مناسب و مورد نظر را دارد اختصاص دهند و از 
اين طريق هم ريسك نكول وام هاي پرداختي خود را 
كاهش دهند و هم به دور از انگيزه هاي سياسي منابع 
اقتصادي را به بخش هايي كه قابليت بيشتري دارند، 

تخصيص دهند. 

وظيفه دولت در بازار كار چيست؟
اقتصاددانان معتقدند كه افزايش اش��تغال وظيفه اي 
نيس��ت كه دولت ها بايد آن را برعهده بگيرند. وظيفه 
دولت ايجاد فضاي مناس��ب كس��ب وكار و همچنين 
برقراري ثبات و امنيت اقتصادي براي س��رمايه گذاران 
داخلي و خارجي اس��ت. س��رمايه گذاري زماني اتفاق 
مي افتد كه چشم انداز خوبي از نظر سودآوري پيش روي 
سرمايه گذاران قرار داش��ته باشد. به همين جهت بايد 
گفت ك��ه افزايش توليد امري نيس��ت ك��ه به صورت 
تكليفي و دستوري اتفاق بيفتد و نمي توان بدون ايجاد 
زمينه هاي الزم بنگاه ها را به سمت فعاليت هاي توليدي 
مناسب سوق داد. در واقع در شرايط وجود بستر مناسب 
اقتصادي، منابع موجود در اقتصاد به س��متي مي روند 
كه انتظار باالترين بازدهي در آن وجود داشته باشد. از 
اين جهت پرداخت وام هاي دستوري به بنگاه هايي كه 
صالحيت الزم براي رقابت و كارايي مناسب براي توليد 
و حتي توانايي بازپرداخ��ت وام هاي دريافت ش��ده را 
ندارند، صرفا اتالف و سوءتخصيص منابع را رقم مي زند. 
از طرف ديگر منطقا بس��ياري از اي��ن روندها منجر به 
تخصيص هايي مي شود كه صرفا بر اساس رانت صورت 
مي گيرند و بر فساد دامن مي زنند. همان گونه كه ما در 
طرح هاي مش��ابه قبل ديديم، بنگاه هاي زيادي پس از 
دريافت تسهيالت، وام دريافتي را صرف فعاليت هايي 
كردند كه مولد نبوده و اقتصاد را بيشتر به ورطه نابودي 
سوق دادند. لذا دولت جديد كه با شعار اصالح ساختارها 
و تغيير رويكردها پا به عرصه گذاشت، در صورت اجراي 
سياست هايي مشابه نشان خواهد داد كه حرف تازه اي 
براي گفتن ندارد و در حال تكرار روندهاي گذش��ته در 

دولت هاي پيشين است. 
ارتقاي فضاي عمومي كسب وكار مانند رفع موانع توليد 
و س��رمايه گذاري، كاهش ريسك س��رمايه گذاري از 
طريق فراهم كردن امنيت بيشتر براي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي، آزادسازي اقتصادي و گسترش بازار 
كاالها و خدمات از طريق تعامل اقتصادي بيش��تر در 
سطح داخلي و خارجي، فراهم كردن انگيزه بيشتر براي 
به كارگيري نيروي كار توسط بنگاه ها و همچنين تقويت 
ارتباط بين آموزش هاي دانشگاهي و نيازهاي بازار كار از 
طريق مهارت آموزي متقاضيان شغل، وظايفي هستند 
كه دولت ها با برعهده گرفتن آنها مي توانند فعاليت هاي 

اقتصادي را رونق بخشيده و از آن حمايت كنند. 
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داود ميرخاني رش�تي: »توليد خودرو طبق آمارهاي موجود تا پايان سال به بيش از 
يك ميليون و 500 هزار دستگاه خواهد رسيد كه ركورد خوبي براي توليد خودرو در 
كشور است اما اين روال در سال آينده با توجه به لزوم اعمال استانداردهاي تدوين 
شده جديد، بازار توليد خودروسازان را متاثر خواهد كرد. خودروهاي پر تيراژ داخلي 

كه هر كدام باالي 100 هزار دستگاه تيراژ دارند، در سال آينده با توجه به لزوم اعمال استانداردهاي تدوين 
شده جديد، امكان توليد نخواهند داشت و تعداد اين خودروها در اواخر سال آينده به صفر خواهد رسيد. 
اين در شرايطي است كه خودروهاي جديدي كه قرار است در اين بازه زماني وارد بازار شوند هم نمي توانند 
جبران تيراژ خودروهاي متوقف شده در خط توليد را كنند. بهترين زمان خريد خودرو ماه هاي پاياني سال 
جاري و نهايتا ماه هاي ابتدايي است. با توجه به اس�تانداردهاي جديد تدوين شده براي خودروهاي توليد 
داخل، طبيعتا در س�ال آينده با افزايش قيمت خودرو مواجه خواهيم بود. اي�ن افزايش قيمت با توجه به 
افزايش قيمتي كه شوراي رقابت نيز مجوز آن را در سال آينده خواهد داد منجر به افزايش 5 تا 10 ميليون 

توماني در ماه هاي پاياني سال 97 خواهد شد.«

بهترين وقت خريد خودرو رسيد

با استفاده از اعتبارات جاري و داخلي تعداد 8 دستگاه 
ش��يرآالت تخليه رس��وبات روي خط��وط توزيع آب 
آشاميدني اسالمشهر نصب و راه اندازي شد. به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت آب و فاض��الب جنوب غربي 
اس��تان تهران مدير امور آبفاي اسالمشهر با اعالم خبر 
مذكور اظهار داشت: با عنايت به اينكه بخش قابل توجه 
و حداكثري آب آش��اميدني ش��هروندان و مشتركين 
محترم در اسالمشهر و شهرهاي تابعه اين شهرستان 
از طريق آب هاي اس��تحصالي از چاه ها تامين و توزيع 
مي شود و همين عامل باعث ته نشيني رسوبات حاصله 
از آب موجود در خطوط و ش��بكه هاي توزيع ش��ده و 
موجب بروز مش��كالتي در زمينه كيفيت آب ش��رب 
مي ش��ود. عليهذا در همين راس��تا و براي شست و شو 
و تخليه اي��ن رس��وبات و ارتقاي كيف��ي آب تعدادي 
ش��يرآالت تخليه رس��وبات در نقاط مختلف نصب و 
راه اندازي شد. شفاء نظرپور يادآور شد: اين شيرآالت در 
اقطار 80، 100 و 1۵0ميليمت��ري و به تعداد 8 مورد با 

استفاده از اعتبارات داخلي جاري در نقاط كور خطوط 
انتقال و شبكه هاي توزيع اسالمشهر كه داراي مشكالت 
كيفي آب شرب بوده است، نصب و راه اندازي شده است. 
او گفت: موضوع شست و شوي خطوط و تخليه رسوبات 
شبكه هاي ّآبرساني همچنان در دستور كار قرار دارد و 
مطالعات الزم جهت اجراي اين طرح در س��طح ش��هر 
انجام ش��ده و مطابق با اولويت بندي و برنامه زمان بندي 
ش��ده اجرايي خواهد ش��د و انتظار داريم با روند فعلي و 
مطابق برنامه زمان بندي شده كل اين عمليات حداكثر 
ظرف س��ال جاري به اتمام و بهره برداري برسد. نظرپور 
يادآور ش��د: آب آشاميدني ش��هروندان و مشتركين در 
شهرستان اسالمشهر با كميت و كيفيت مطلوبي تامين و 
توزيع مي شود و مقدمات الزم از جمله حفاري چاه جديد 
و تجهيز و به روز رس��اني چاه هاي موج��ود در خصوص 
استمرار وضعيت فعلي و تامين مطلوب آب آشاميدني 
شهروندان و مش��تركين محترم مخصوصا براي فصول 

گرم و ايام پيك مصرف آب فراهم شده است. 

ارتقاي كيفي آب آشاميدني شهروندان اسالمشهر 
ويژه


