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برخورد با اخالل گران در بازار سرمايه

خاطره وطن خواه 
سه شــنبه هفته گذشــته بود که با نامه ای که از پاســتور به 
بهارســتان رسید، از نامزدهای حضور در وزارت خانه های دولت 
دوازدهم رونمایی شد. حسن روحانی در این نامه که به مجلس 
فرســتاد، 17 مرد کابینه جدیدش را به مجلسی ها معرفی کرد. 
حســن روحانی در این فهرست، از میان 18 وزارت خانه، ترجیح 
داد 9 وزیر دولت یازدهم را بر وزارت خانه متبوعشــان ابقا کند. 
او بــرای 8 وزارت خانه دیگــر، گزینه های جدیدی پیشــنهاد 
کرد. بــا تغییراتی که در تیــم اقتصادی ایجاد شــد، می توان 
گفت تغییری اساســی صورت نگرفته اســت. در این میان، در 
صورت تأیید پیشــنهادهای رئیس دولت دوازدهم در مجلس، 
مربع سیاســت گذاری اقتصــادی دولت دوازدهم در مقایســه 
بــا تیم اقتصادی دولت یازدهم بــا دو تغییر همراه خواهد بود؛ 
ورود مســعود کرباسیان و محمد شریعتمداری به تیم اقتصادی 
دولت به جای وزرای پیشین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت. 
تغییراتی که با توجه به سوابق این دو وزیر پیشنهادی به معنای 
افزایش وزن تجربه سیاست گذاری تجاری در ترکیب تیم جدید 
اقتصادی است. به عقیده کارشناسان صرف نظر از سوابق علمی 
و تمرکز تجربه وزرای پیشنهادی، ایجاد یک مکانیزم فرماندهی 
اقتصادی در چنین شــرایطی مهم ترین مساله ای است که باید 
موردتوجه تیم سیاســت گذاری اقتصادی قرار گیرد. کارشناسان 
اقتصادی، ایجــاد هماهنگی در تیم تصمیم ســاز اقتصادی را 
به عنوان حالل مشکالت ناشی از تضاد سیاسی و ابزاری برای 

افزایش کارآیی تصمیمات اتخاذشده معرفی کرده اند.
به هرروی، حاال نوبت مجلسی ها است که میزان اقبال خود 
به وزیران پیشنهادی را با بررسی سوابق و صالحیت های آنان 
و نیــز رای اعتماد یا عــدم اعتماد به هر یک از آن ها نشــان 
دهند؛ اگرچه دولتی ها به رای آوری گزینه های پیشنهادی بسیار 
خوشبین هســتند. در این گزارش نگاهی اجمالی به مهم ترین 
برنامه های دولت مــردان احتمالی دولت دوازدهم داریم؛ این که 
مهم ترین برنامه این افراد در دوران مدیریت شــان چه خواهد 

بود. 
»معماری اقتصاد« برای عبور از رکود

مسعود کرباسیان، وزیر پیشــنهادی امور اقتصادی و دارایی 
اولین محــور برنامه های خــود را رونق بخشــیدن به بخش 
خصوصی ذکر کرده و معتقد است که دلیل شکل نگرفتن بخش 
خصوصی توانمند و گسترده مانع اصلی رشد پایدار اقتصاد ایران 
بوده است. کرباســیان عنوان می کند: »اگر وزیر اقتصاد شوم، 
مجری همه قوانین خواهم بود؛ قطعا نگاه ویژه ای در پست های 
مدیریتی به خانم ها خواهم داشت، چرا که خانم ها بسیار منظم 
و خوش فکر هستند.« وی درباره تک نرخی کردن ارز در کشور 
نیز گفته اســت: »برنامه بر این است کاهش نرخ سود بانکی، 
تغییر نرخ ارز، یکسان ســازی نرخ، حمایت از صادرات در دولت 

دوازدهم اجرایی شود، اما باید شرایط را مهیا کرد.« 
تحرک بخش خصوصی و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

هرچند هنوز محمد شــریعتمداری وزیر پیشــنهادی حسن 
روحانی،درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته، اما به 
دلیل سابقه حضور 8 ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصالحات 
این تصور ایجاد شــده که برعکــس محمدرضا نعمت زاده که 
خاستگاه تولید و صنعت داشت، وزیر جدید خاستگاهش تجارت 
است. در چهارسال گذشته، پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد 
کرده بود که دولت به تجارت بهایی نمی دهد. البته باید در نظر 
داشت که اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن از زمان راه اندازی 
تاکنون اگرچه پســوند صنعت، معدن و کشاورزی را هم یدک 
می کشــند، اما وجه غالب خواســته های آن ها توجه به تجارت 
بوده تا مسائل تولید. محمد شــریعتمداری در اولین اظهارنظر 
خــود بعد از معرفــی به عنوان وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
تالش بسیاری کرد تا نشــان دهد بخش خصوصی برای او در 
اولویت قرار دارد. او معتقداست که »در گذشته این بخش مورد 
بی مهری قرار گرفته؛ از دورانی که خصوصی ســازی آغاز شده 
تا به امروز،هنوز دولت بزرگ اســت.« وزیر پیشنهادی صنعت، 
معدن و تجارت معتقداســت به دلیل وفور قوانین و مقررات و 
اسناد باالدستی فراوان امکان تحرک برای فعالیت های تولیدی 
و صنعتی نیســت. شاه بیت گفته های شریعتمداری در چند روز 
اخیر این جمله بوده که: »اگر بخواهیم به تشــویق صادرات و 
تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی رود. در دنیا نیز این طور 
عمل نمی شــود، شش کشور اول دنیا در حوزه صادرات، همان 
کشورهایی هســتند که در حوزه واردات هم پیشرو بوده و تراز 
تجــاری مازاد و نقصان آن ها در حد کمی اســت؛ پس واردات 

مکمل صادرات محسوب می شود.«
جراحی نفت برای دفاع از سرمایه ملی

یکی از 1۰ وزارت خانه ای که در لیســت پیشــنهادی رئیس 
جمهــور تغییــر نکرده، وزارت نفــت بود. البته ایــن گونه نیز 
پیش بینی می شد که »شــیخ الوزرا« مجدد در مدیریت وزارت 
نفــت قرار بگیرد. یکی از نقاط قوت زنگنه از دید کارشناســان 
حوزه، دیپلماســی قوی اوســت. او با همین دیپلماســی قوی 
توانست ســهم تولید نفت در اوپک را که در سال های اخیر از 
دســت رفته بود، به دست آورد؛ به گونه ای که در آن زمان این 
اتفاق را رسانه ها »برجام نفتی« نام گذاری کردند. البته بزرگترین 
انقالب او در این دوره، توســعه قراردادهای بیع متقابل و ایجاد 
قرارداد IPC بود. این قراردادها از نخستین روز نقدهای زیادی 
را از سوی مخالفان داشــت، اما بعد از گذشت کمتر از دوسال 
زنگنه توانســت با قانع کردن مجلسی ها در عرصه بین المللی، 
این قرارداد را ارائه دهــد و باالخره توتال مجدد با ایران برای 
توسعه میادین کشور همکاری کند. در برنامه ای که بیژن زنگنه 
به مجلس ارائه داد اولین اولویت او توجه به میدان های مشترک 
است. طبق برنامه بخشــی از برنامه توسعه و افزایش بازیافت 
نفــت از میدان های نفتی و گازی در قالــب قراردادهای جدید 
نفتی عملی خواهد شــد و این اتفاق منجــر به تقویت جایگاه 
ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز می شود. از سوی دیگر، 

بر اساس برنامه در صنعت پتروشیمی، در دولت دوازدهم، تعداد 
۴۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری قریب ۳۵ میلیارد دالر و 
ارزش تولید قریب ۲۳ میلیارد دالر به قیمت سال پایه 1۳9۰ به 

بهره برداری خواهد رسید.
برنامه ریزی برای ۴ میلیون کشاورز

محمــود حجتی درحالی برای ســومین بــار تصدی وزارت 
جهادکشــاورزی را برعهــده می گیرد که در چهارســال دولت 
یازدهم موفق شد،با برنامه ریزی و اصالح ساختار برای دومین 
بــار ایران را در تولید گندم خودکفــا کند، رکوردی که پیش از 
این خود او در ســال 8۳ بدست آورده بود. خودکفایی در تولید 
گندم برای ملتی که بیشترین مصرف نان در جهان را داراست، 
در ســال های فعالیت وی در دولت یازدهم اتفاق افتاد و از این 
منظر بســیاری خودکفایی در این محصول استراتژیک را نقطه 
قوت کارنامه وی می دانند. این در حالی است که برخی منتقدان 
وی ،پیگیری سیاســت های خودکفایــی در حوزه محصوالت 
کشــاورزی را با اســتناد به کم آبی ایران و شکل کشاورزی و 
قیمت تمام شــده زیر ســئوال قرار می دهند. حجتی با دفاع از 
وزارت تحت تصدی خود می گوید: »در ابتدای شــروع به کار 
دولت یازدهم و عهده دار شــدن مســئولیت بخش کشاورزی 
در ســال 9۲، ذرت به عنوان کاالیی واســطه  ای برای صنعت 
مرغداری بــا ارز مرجع 1۲۲6 تومانی هر کیلو 1۲۵۰ تومان در 
اختیــار تولیدکنندگان قرار می گرفت، اما امروز با ارز آزاد ۳۵۰۰ 
تومانــی هر کیلو ذرت با قیمت 8۵۰ تومــان به تولیدکنندگان 

عرضه می شود«.
 تداوم اجرای پروژه ها و برنامه های اولویت دار ستاد فرماندهی 
اقتصــاد مقاومتی شــامل برنامه اجرایی تولیــد محصوالت و 
نهاده های راهبردی، برنامه اجرایی توسعه زنجیره ها و مدیریت 
کالن بازار و توسعه تشکل ها، برنامه اجرایی حفاظت و صیانت 
از منابع طبیعی و عملیات آب خیزداری، برنامه  اجرایی توســعه 
زیرساخت ها، پشتیبانی و انتقال دانش نوین در برنامه ارائه شده 
از سوی وی برای تصدی دولت دوازدهم پیش بینی شده است. 

»اراده ملی« برای حل بحران آب و برق

دو دوره سابقه مدیریت یکی از کلیدی ترین وزارت خانه های 
کشور که این روزها هم به دلیل بحران آب در رأس برنامه های 
برنامه ششــم قرار گرفته اســت، کافی بود که حسن روحانی، 
حبیب اهلل بیطرف را برای اداره این وزارت خانه پیشــنهاد کند. 
او متولد کویر اســت و در کارنامه و برنامه اش »مدیریت آب« 
نقش پررنگی دارد. حبیب اهلل بیطرف متولد سال 1۳۳۵ در شهر 
یزد اســت. او را می توان در یک جمله، »فعال سیاسی در اوایل 
انقالب« و »مدیر اجرایی در ســه دهه گذشــته« معرفی کرد. 
حاال حبیب اهلل بیطرف گزینه پیشــنهادی بــرای تصدی گری 
وزارت نیرو در کابینه دوازدهم تعادل بخشــی به وضعیت مالی 
بنگاه هــای آب و برق را مهم ترین چالــش وزارت نیرو عنوان 
می کنــد. او تالش برای کاهش میــزان این بدهی عظیم را از 
اولویت های خود اعالم کرده اســت. به نظر می رســد اصالح 
اقتصاد آب و برق در کنار بازپرداخت بدهی به پیمانکاران ، خود 
عاملی برای احیای صنعت برق محســوب شود. بیطرف الزمه 
اجرای برنامه هایی از این دســت را »اراده ملی« خوانده است. 
بی تردید حبیب اهلل بیطرف در صورت کســب رای اعتماد، در 
یکی از حساس ترین دوره های تاریخی بر صندلی وزارت نیرو 
تکیه خواهد زد. فراز و نشیب هایی که صنعت برق طی 1۲ سال 
گذشته پشت سر گذاشته، امروز این وزارت خانه را در مرحله ای 

تاریخی قرار داده است. 
نوسازی ناوگان هوایی

عباس اخوندی هم پیشــنهاد رئیس دولــت دوازدهم برای 
وزارت راه و شهرسازی اســت. وی در دولت یازدهم با همین 
ســمت در تیم اقتصادی هیئت وزرا حضور داشت. آخوندی در 
حــوزه حمل و نقل و ترابری عملکردهای قابل قبولی داشــته 
که شــاه بیت اقدامــات آخوندی در این حــوزه، انعقاد قرارداد 
۲۰۰ فروند هواپیمــای جدید بدون ضمانت هــای دولتی و از 
طریــق فاینانس بوده که تاکنون 7 فروند از این هواپیماها وارد 
ناوگان هوایی کشــور شده اســت. همچنین در بخش مسکن 
هم مهم ترین اقدام وی، 8 برابر کردن ســقف تسهیالت خرید 

مسکن بوده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان بنادر و دریانوری حکایت از کاهش ۲.۳ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری کاال در 19 بندر شمالی و جنوبی کشور دارد. بر این اساس طی خردادماه امسال مجموعا 1۲ میلیون و 9۳۰ هزار و ۴67 
تن انواع کاال در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد. این در حالی است که در ماه گذشته )تیرماه( تخلیه و بارگیری کاال با رشد منفی ۲.۳ درصدی به 1۲ میلیون و 6۳1 هزار و ۳۵6 تن رسید. بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری 

کشور در اولین ماه تابستان عملکرد کمتری نسبت به خرداد 96 داشت. مجموع تخلیه و بارگیری انواع کاال در این بندر طی تیرماه 96 بالغ بر 7 میلیون و ۲8۵ هزار و 18 تن بود که نسبت به ماه پیش از بیش از نیم درصد کاهش یافته است. 
در خرداد 96 بالغ بر 7 میلیون و ۳۲7 هزار و ۲۰۳۰ تن انواع کاال در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده بود. در بندر امام خمینی نیز عملکرد تخلیه و بارگیری نزولی بوده است. در آخرین ماه بهار امسال ۳ میلیون و 671 هزار و ۳79 تن 

کاال در بندر مذکور تخلیه و بارگیری شد. اما در اولین ماه تابستان 96 با کاهش ۵.۲ درصدی ۳ میلیون و ۴79 هزار و 96۲ تن کاال در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری شده است.

آخرین خبر 

تخلیه و بارگیری 
کاال در بنادر 
کشور کاهش 

یافت
حاشیه بازار 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم برخورد با اخاللگران در بازار سرمایه را تضییع 
حقوق ده میلیون و پانصدهزار سهام دار دانست و گفت: کارمزد معامالت در بورس کاهش 
یافت. به گزارش مهر، شــاپور محمدی گفت: تسریع در صدور مجوزها و تسهیل اعطای 
آن، از سوی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت که سیگنال آن را رسانه ها به سازمان 
ارائه دادند؛ ضمن اینکه بنا بر مصوبه شورای عالی بورس، کارمزد سازمان بورس از هشت 
ده هزارم به شــش ده هزارم کاهش یافته است؛ همچنین کاهش کارمزد معامالت برای 
راه اندازی معامالت الگوریتمی الزم است. وی به بحث بوک بیلدینگ اشاره کرد و افزود: 
عــده ای در نامه ای اعالم کردند که عرضه های اولیه با مشــکل مواجه اســت و بنابراین 
عرضه های اولیه در بازار سرمایه اصالح و فواید آن نصیب همه شد. رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: برخی شرکت ها مشکل افزایش سرمایه داشتند که مشکالت آن ها حل 
شد و بنابراین با پیام رسانه کار به بهترین شکل پیش رفت؛ ضمن اینکه نماد دو نیز حذف 
شــد و رنج زدن و رنج کشــیدن نیز اصالح شد. راه اندازی سامانه رصد فعالیت ها از سوی 
سازمان در دستور کار قرار گرفته که سامانه پیامکی هم روی آن نصب می شود. این خود 
نمونه ای از رسانه است. وی تصریح کرد: رسانه کنترل کننده قدرت، مقامات و مردم عادی 
است و می تواند شفافیت و افزایش مطالبه گری را دنبال کند؛ این در حالی است که رسانه 

در حوزه شفافیت به خوبی ورود کرده و حساسیت ایجاد می کند.

اقتصاد در انتظار فرماندهان تازه

رخداد 

واردات خودرو متوقف نشده

نانوايی  و میوه فروشی در صدر شکايات مردمي
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدگنندگان اعالم 
کرد: از مجموع شکایات مردمی در تیر ماه، 8۵ درصد مربوط به کاال و 1۵ درصد مربوط به 
خدمات است؛ به طوری که بیشترین گزارش در بخش کاالیی از نان و میوه و سبزیجات 
و در بخش خدمات از پارکینگ شــهری و تعمیرگاه های خودروهای ســبک بوده است. 
همچنین گران فروشی و کم فروشی در صدر تخلف گزارش های دریافتی است. غالمرضا 
صارمیان در گفتگو با ایسنا، عملکرد تلفن 1۲۴ ستاد خبری  سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان ها را طی تیر ماه سال جاری تشــریح و اظهار کرد: این سامانه  ابزار نظارتی مردم 
بر عملکرد بازار اســت. طی تیر ماه سال جاری در مجموع 1۴ هزار و 1۰۰ فقره شکایت 
مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن 1۲۴ ستاد خبری  استان ها 
دریافت شــده که از این تعداد 7۳ درصد شــکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۲7 
درصد باقی مانده نیازمند کار کارشناســی یا استعالم از مراجع ذی ربط است. وی افزود: از 
مجموع شکایات 8۵ درصد مربوط به کاال و 1۵ درصد مربوط به خدمات است؛ به طوری که 
بیشــترین گزارش در بخــش کاالیی از نان و میوه و ســبزیجات و در بخش خدمات از 
پارکینگ شهری و تعمیرگاه های خودروهای سبک بوده است و گران فروشی و کم فروشی 
در صــدر عناوین تخلف گزارش های دریافتی قرار گرفته اســت. مدیرکل امور حقوقی و 
تعزیرات اظهار کرد: از مجموع شکایات دریافتی، ۴۳۵ فقره )سه درصد از کل شکایات( با 
برآورد ارزش بیش از 11 میلیارد ریال در کارگروه های رسیدگی مستقر در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع آن تشکیل 

و ارجاع پرونده منتفی شده است.

برنامه ريزی برای اصالحات اقتصادی در وزارت خانه ها

هدف گذاری غیرواقعی 
صادرات غیرنفتی در برنامه ششم

عضو کمیســیون صنایع مجلس با اشــاره به اینکه برای 
صــادرات ابتدا باید از تولید حمایت کرد گفت:  بعد از رونق 
تولید باید به دنبال بازار مناســب بود. به گزارش تســنیم، 
محمدرضــا نجفــی در گفتگو با رادیــو در رابطه با اهداف 
صادراتی برنامه ششــم توســعه گفت:  120 میلیارد  دالر 
صادرات غیر نفتی که در برنامه ششــم توســعه بیان شده 
است یک هدف آرمانی است و کار بسیار سخت و دشواری 
اســت و احتیاج به مقدمات و ملزومات فروانی دارد. وی با 
اشاره به اینکه برای رفع مشکالت اقتصادی کشور چاره ای 
جز نزدیک شدن به این مقدار از صادارات غیر نفتی نداریم 
گفت: این هدف با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های کشور 
اگر چه سخت ولی امکان پذیر است که تحقق آن احتیاج به 
انجام دادن مجموعه اقداماتی به وســیله مسئوالن مربوطه 
دارد. عضــو کمیســیون صنایع مجلس با اشــاره به اینکه 
داشتن صادرات احتیاج به ملزومات و مقدماتی دارد گفت: 
ابتدا باید در کاالی خود مزیت ایجاد کرد. نجفی با اشاره به 
این که برای ایجاد مزیت در کاالهای تولیدی باید مقدمات 
تولید از جمله مواد اولیه ارزان به وســیله دولت در اختیار 
تولیدکنندگان قرار بگیرد گفت:  برای  داشــتن تولید خوب 
باید ابتدا بــه تولیدکننده خود فرصت دهیم و با در اختیار 
گذاشــتن قطعات و دانش کافی اجازه تولید کاالی مناسب 
را بدهیم و ســپس به دنبال بازار مناســب برای آن باشیم 
چــرا که باید برای ورود به بازار در کاالی خود ایجاد مزیت 
کنیم که توانایی رقابت داشته باشد. وی افزود:  اگر نتوانیم 
درصد قابل توجهی از ظرفیت های تولیدمان را به صادرات 
اختصاص بدهیم به طور حتمی در مقیاس اقتصادی قیمت 
تمام شده کاالی ما به میزانی نخواهد بود که بتواند قیمت 

مناسبی برای رقابت داشته باشد.

حذف يارانه ۱۴میلیون نفر تا پايان سال غیر ممکن است
یک کارشناس اقتصادی علت ناکامی اجرای فاز اول یارانه ها 
را عدم اجرای اصولی آن دانســت و گفت: برای حذف یارانه ها 
باید سیســتم محاســبه مالیات بر مجموع در آمد وجود داشته 
باشد. جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنالین درباره 
اجرای ناموفق قانــون هدف مندی یارانه ها، اظهار کرد: مرحله 
اول اجرای قانون موفق نشــد زیــرا آقایان متوجه ماهیت این 
طــرح نبودند؛ در واقع هدف از اجرای این طرح اصالح الگوی 
مصرف و در نتیجــه اصالح الگوی تولید بود به این معنی که 
کارخانه هــای تولیدی باید پس از اجــرای این طرح به جای 
استفاده از دســتگاه های قدیمی و پرمصرف از تکنولوژی های 
روز استفاده می کردند، در واقع برای این کار آن ها باید احساس 
می کردند کــه اســتفاده از این دســتگاه های قدیمی صرفه 
اقتصادی برای آن ها به همراه  ندارد اما در مجموع چنین نشد. 
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اینکه باید به بخش تولید 

برای اصالح الگوی مصرف مشوق داده می شد، گفت: به عنوان 
مثال دولت می توانست به کارخانه هایی که در سیستم تولیدی 
خود به روز رســانی انجام داده اند طی دو ســال و به ترتیب، 
برای هر ســال پنجاه درصد معافیت مالیاتی در نظر می گرفت 
به این ترتیب هزینه های تولید کاهش پیدا می کرد. او همچنین 
تاکید کــرد: هدف مندی یارانه ها دربخش مصرف کنندگان نیز 
به منظور کاهش الگوی مصرف انجام شد اما سوال اینجاست 
فردی که برای خرید یک خودرو اقدام می کند؟ تا چه اندازه به 
میزان مصرف ســوخت آن اهمیت می دهد، یا فردی که برای 
خرید لوازم برقی مراجعــه می کند چه مقدار به میزان مصرف 
برق آن ها توجه می کند؟ پژویان در ادامه تصریح کرد: در جامعه 
ما افرادی هستند که در زمستان به دلیل گرمای بیش از اندازه 
فضــای داخل منزل پنجره ها را بــاز می کنند تا به این ترتیب 
دما متعادل شــود؛ یا بر عکس در تابستان به قدری از وسایل 

سرمایشــی در مدت زمان طوالنی استفاده می کنند، که برای 
تنظیم دمای داخل منزل ناچار می شــوند پنجره ها را باز کنند. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دهه هفتاد میالدی 
در کشــورهای غربی این طرح اجرا شد، گفت: البته آن ها این 
کار را اصولی انجــام دادند به این معنی که به طور مثال یک 
خــودرو که تا آن زمان 17 لیتر بنزین به ازای هر صد کیلومتر 
مصرف می کرد، پس از گذشــت چند سال برای پیمودن صد 
کیلومتر به 1۰  لیتر بنزین نیاز داشــت  و در نهایت کشورهای 
غربی با اجرای این قانون به نتیجه مورد نظر رسیدند البته بعد 
از ده ســال. پژویان با اشــاره به اینکه با اجرای اصولی ما نیز 
می توانســتیم به نتیجه دلخواه برسیم، خاطرنشان کرد: ما نیاز 
نداشتیم مانند کشورهای غربی به اختراع تکنولوژی جدید روی 
بیاوریم بلکه فقط نیاز داشــتیم تکنولوژی  جدید را جایگزین 
سیستم قدیمی کنیم، البته همان گونه که گفتم جایگزین کردن 

این تکنولوژی در بخش تولید نیازمند مشوق هایی بود که البته 
این اتفاق آن طور که الزم بود شــکل نگرفت. او همچنین با 
بیان اینکه حذف یارانه چهارده میلیون نفر تا پایان امســال به 
طور قطع امکان پذیر نخواهد بود، افزود: زمانی که در کشورمان 
یک بانک اطالعاتی کامل در اختیار نداریم و از طرفی سیستم 
محاســبه مالیات بر مجموع درآمد در کشور ما وجود ندارد این 
اعــداد و ارقام تنها در حد حرف خواهــد بود و به هیچ عنوان 
قابلیت اجرایی نخواهد داشت. پژویان با انتقاد از سازمان تأمین 
اجتماعی به دلیل اینکه وظیفه اصلی خود که در واقع حمایت از 
قشر کم درآمد و ضعیف جامعه است را به خوبی اجرا نمی کند، 
تأکید کرد: برای اجرای صحیح این طرح باید سیستم محاسبه 
مالیات بر مجموع در آمد وجود داشــته باشد؛ این طرح نیازمند 
اجرای صحیح زیر ساخت هایش است تا کارآمدی خود را نشان 

دهد.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با بیان این که 
مســکن مهر تا چهار برنامه توسعه ای دیگر درگیر 
مشکالت زیرساختی است، گفت:  مسکن مهر برای 
از بین بردن حاشیه نشینی بود، اما در حقیقت حاشیه 
دیگری به حاشــیه نشــینی اضافه کرد. به گزارش 
تســنیم، عباس آخوندی با بیان این که هم اکنون 9 
میلیون نفر در بافت فرســوده و 19 میلیون نفر در 
مســکن حاشیه نشین زندگی می کنند، اظهار کرد:  
در این ســال ها راه حل های صورت گرفته با مسئله 
ســازگاری نداشته و با طرح هایی مانند مسکن مهر 

برای از بین بردن حاشیه نشینی در حقیقت حاشیه 
دیگری بر آن افــزوده ایم. وی تصریح کرد: یکی از 
این مســائل حاشیه نشینی اســت که 11 میلیون 
حاشیه نشین در کشور داریم، معتقدیم این مشکل 
را باید در خود آن منطقــه حل کرد. این جمعیت 
امکان جابجایی به نقطه دیگری را ندارد. وی با بیان 
این که در مســکن مهر باید از ابتدا تناقضی را حل 
می کردیم چراکه نبایــد برای مردم انتظار جدیدی 
ایجاد می شــد، افزود: به همین منظور تعهد دادیم 
ایــن پروژه نیمه تمام را که تعهد دولت بوده تکمیل 

کنیم و در این مدت 900 هزار واحد مســکن مهر 
را تحویــل داده ایم و تقریبــا همه آن ها به جز 90 
هزار واحد آن در پردیس، البرز و برخی شــهرهای 
استان خوزســتان به اتمام رسیده است. وزیر راه و 
شهرســازی دولت یازدهم اظهار کــرد: کار ما برای 
ســاخت مسکن مهر انجام شده اســت اما به دلیل 
عدم وجود زیرســاخت هایی مانند مراکز آموزشی، 
مراکز درمانی و تأسیســات مورد نیاز باید بگویم تا 
سه یا چهار برنامه توسعه دیگر مشکالت زیرساختی 

مسکن مهر اموال شما نمایندگان خواهد بود.

آن گونه که رئیس جمهور در جلسه دفاع از کابینه 
پیشــنهادی می گوید، بر اســاس برنامه دولت برای 
نظام بانکی، تأمین مالی بنگاه های بزرگ از دســتور 
کار بانک هــا خارج شــده و به بازار ســرمایه منتقل 
می شــود. به گزارش مهر حسن روحانی روز گذشته 
برای دفاع از کابینه پیشــنهادی وارد مجلس شد و با 
تشریح برنامه های خود برای دولت دوازدهم، بخشی 
از راهبردهای اقتصادی تیم خود را نیز تشریح کرد. بر 
این اساس از دیدگاه رئیس جمهور، اصالح نظام بانکی 
از جمله مواردی است که باید به فوریت در دستور کار 
قرار گیرد و بنابراین، دولت برای این بخش برنامه ای 
مفصل تدارک دیــده که دامنه آن، از اصالح ترازنامه 
بانک ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصالح نرخ سود 
بانکی تا برداشتن بار تأمین مالی از دوش نظام بانکی 
و انتقال آن به بازار سرمایه کشیده شده است. آن گونه 
که رئیس جمهور می گوید: بازار ســرمایه باید تأمین 

مالی اصلی بنگاه های بزرگ اقتصادی را به دوش کشد 
و در عین حال، نظام بانکی مسئولیتی در برابر تأمین 
کسری بودجه دولت، شهرداری ها و نهادهای عمومی 
نداشته باشد؛ به گفته او، رتبه بندی نظام بانکی شامل 
بانک ها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار دارد.

انجام اصالحات معطوف به بودجه دولت نیست؛ بلکه 
ترازنامه بانک های کشور نیازمند این اصالحات است. 
ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات غیرمجاز، 
سیاست گذاری نادرســت پولی، تأمین مالی دولت از 
طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مســکن و 
بنگاهداری بی ضابطه از ســوی شبکه بانکی در دهه 
گذشته، ســبب شــده تا امروز نظام بانکی کشور با 
مشکالت اساسی مواجه باشد. تجمیع این مشکالت 
خود را در نرخ های سود باال و کاهش توان تسهیالت 
دهــی بانک ها بروز کرده اســت، پس نــگاه دولت و 
حاکمیت به نظام بانکــی به محل تأمین منابع برای 

اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامه دولت 
این اســت که بودجه خود را اصــالح کند؛ ولی باید 
سیاســت گذاری در مجلس شــورای اسالمی و سایر 
نهادهای حاکمیتی باید به گونه ای باشد که بار تأمین 
مالی کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها 
بر عهده بانک ها نباشــد. اصالح نظام بانکی با جدیت 
هر چه تمام تر ادامــه می یابد و از طریق ایجاد نظام 
رتبه بندی برای بانک ها و موسســات مالی در کشور، 
برنامه اصالح ساختار بانک ها به اجرا درخواهد آمد. در 
این رابطه افزایش ســرمایه بانک ها نیز در دستور کار 
است. با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان 
مدت، بر اســاس سیاســتهای دولت دوازدهم تأمین 
مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار ســرمایه 
منتقل خواهد شــد تــا نظام بانکــی بتواند خدمات 
گســترده تری برای تأمین مالی بنگاه های کوچک و 

متوسط فراهم کند.

مسکن مهر تا ۲۰ سال آينده درگیر مشکالت زيرساختی

راهبردهای دولت دوازدهم برای نظام بانکی

در حالی که با اقدام اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت ســفارش جدید 
برای واردات خودرو برخی واردکنندگان با هدف فشــار بر این وزارت خانه از توقف واردات 
و افزایش قیمت خودروهای وارداتی ســخن می گویند قائم مقــام این وزارت خانه به این 
فضاســازی ها واکنش نشان داده و تاکید کرد که واردات خودرو همچنان ادامه داشته و با 
توجه به افزایش شدید واردات، قیمت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد. 
به گزارش ایســنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از 1۳۰ درصدی 
داشت. رشد شــدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف 
ســاماندهی واردات خودرو، ثبت ســفارش جدید برای واردات این محصوالت را تا زمان 
تصویب نهایی طرح »ساماندهی واردات خودرو« در هیئت دولت، متوقف کند هرچند که 

واردات خودرو براساس ثبت سفارش های پیشین همچنان ادامه دارد.
به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل 
به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تالش کردند به این وزارت خانه فشار بیاورند تا 
ثبت ســفارش جدید برای واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفت وگوهایی 
عنوان کردند که به دلیل توقف ثبت ســفارش، واردات خودرو متوقف شده و این موضوع 
باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمت ها در بازار شده و خواهد شد. جوسازی 
واردکنندگان خودرو برای ملتهب نشــان دادن بــازار خودروهای وارداتی و مطرح کردن 
احتمال افزایش قیمت ها به دلیل توقف واردات موجب شد تا قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت شخصا وارد عمل شده و با رد ادعاهای واردکنندگان خودرو تاکید کند که از یک 
سو واردات خودرو از محل ثبت سفارش های پیشین همچنان ادامه داشته و متوقف نشده 
است و از ســوی دیگر با توجه به افزایش قابل توجه واردات، قیمت خودروهای وارداتی 
نــه افزایش بلکه باید کاهش یابد. مجتبی خســروتاج در این زمینه اظهار کرد: »با ثبت 
سفارش های اواخر سال گذشته و چهار ماه ابتدایی سال جاری، حداقل تا شش ماه آینده 
از محل این ثبت ســفارش های واردات خودرو به کشور در جریان هست و خواهد بود«. 
وی ادامه داد: »توقف ثبت سفارش جدید واردات خودرو به معنی توقف واردات نیست... 
آنچه در حال حاضر وارد می شــود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال گذشته و چهار ماهه 
اول سال جاری است و تا دی ماه سال جاری نیز فرصت ورود آن وجود دارد«. قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت تاکید کرد: »خریداران خودرو آگاه باشند که 
محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارش های قبلی وجود ندارد و آنچه در چهار 
ماهه اول امسال ثبت سفارش شده به مراتب باالتر از ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل 
است که در صورت واردات در شش ماه آتی می تواند منجر به کاهش قیمت ها شود زیرا 
عرضه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است«. در این شرایط باید دید 
با شفاف سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر آزاد بودن و ادامه داشتن واردات 
خودرو، آیا واردکنندگان این محصول به التهاب آفرینی در بازار خودرو و تالش برای افزایش 

قیمت ها پایان خواهند داد؟


