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حس�ام مهدوی- ش�هروند| پس از اوج گیری 
غیرمنتظره ش��اخص بورس در سال گذشته، اکنون 
شاهد نوسان های پی درپی شاخص هستیم. درواقع 
بعد از رشد ش��اخص که به نوعی رکوردشکنی تاریخ 
بورس محس��وب می ش��ود، کم کم افت ش��اخص از 
3ماه آخر  س��ال 92 آغاز شد به طوری  که نزول شدید 
شاخص باعث شده تا شاهد بازارسرمایه ای کم رمق در 
اقتصاد ایران باشیم. »شهروند« برای بررسی ریشه های 
مشکل و وضع کنونی بورس ایران و نوع نگاه مسئوالن 
اقتصادی ب��ه تاالر شیش��ه ای گفت وگویی با »بهمن 
آرمان« اقتص��اددان و مدیر اس��بق اداره مطالعات و 
بررس��ی های اقتصادی بورس تهران انجام داده که در 

ادامه می خوانید: 

مدت هاس�ت که ب�ورس در دوره افت و نزول 
قرار دارد. به نظر شما چرا وضع بورس این گونه 
شده و در حالی  که بازار سرمایه می تواند بحث 
تأمین مالی را در این بازار به ش�کل علمی برای 
کش�ور حل کند، این ب�ازار به افت دچار ش�ده 

است؟ 
در حالی ک��ه اقتصاد ایران با دش��واری های جدی 
روبه روس��ت، ش��رکت بورس با اقدام های خود مانع 
تش��کیل بزرگترین نهاد تأمین مالی کش��ور ش��ده 
اس��ت. بحران تأمین مالی تا به آن جا رسیده که مقام 
معظم رهبری در آخرین فرمایش��ات خود از ضرورت 
دمیدن نفس جدید در اقتصاد کشور سخن گفتند و 
از مسئوالن کشور در مورد عدم توجه به سخنان خود 
)هنگام بازدید از پتروشیمی بندر امام( مبنی بر ایجاد 
ارزش افزوده ب��رای صنایع نفت به صورت محصوالت 
فرآوری شده سوال کردند. متاسفانه مسئوالن ذیربط 
اقدامی در این خصوص انجام ندادند. به عنوان نمونه، 
وقتی وزارت راه عنوان می کن��د با بودجه جاری خود 
قادر به انجام وظایف نیس��ت، بای��د کاری بکند برای 
تأمین مالی و تنها صورت مسأله را پاک نکند. با در نظر 
گرفتن سیستم انگیزشی می توان ش��بکه آزادراه را با 
س��ود بردن از توانایی شرکت های پیمانکاری داخلی 

تکمیل کرد. 
در حال حاضر این وضع در دیگر بخش ها هم وجود 
دارد؛ برخالف این که باید س��االنه 5 ه��زار مگاوات به 
ظرفیت تولید برق افزوده شود، متاسفانه تنها 2 هزار 
مگاوات آن محقق شده و همچنین ساخت سدهای 

بزرگ برق آبی به بهانه های گوناگون متوقف شدند. 
ریشه این مشکل کجاست؟

بورس به عن��وان دماس��نج اقتصاد کش��ور پس از 
مداخالت غیرمس��ئوالنه مجلس ش��ورای اسالمی 

ندیمی: مردم نگران حذف یارانه نباشند؛ 
دولت معتدالنه عمل می کند

 وزیر کار خبر داد: 
واریز حقوق و عیدی بازنشسته های فوالد

نامه ۹۰ نماینده مجلس به رئیس جمهوری 
برای تسریع آزادسازی سهام عدالت 

قائم مقام وزیر راه: پرداخت وام 3۰ میلیونی 
مسکن مهر از امروز

 نرخ بنزین »فوب خلیج فارس« 
به ۱۶۰۰ تومان رسید

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی 
فرودگاه آبادان

وزارت کشاورزی: قیمت  میوه های شب عید 
هنوز تصویب نشده است

معاون شرکت گاز: فرآورش ۱٥۱ میلیارد 
مترمکعب گاز در ۱۱ ماه 

افزایش قیمت کاغذ تحریر و روزنامه

 حفاری نفتی در ایران متری3٥۰۰ دالر 
در آمریکا ۶8 دالر

با کاهش قیمت طال در بازار نیویورک روند بازار 
ایران نیز کاهشی خواهد شد

 رئیس اتحادیه خیاطان: 
مجبوربه افزایش قیمت ها شدیم

 دبیر انجمن برنج: نصب کد رهگیری
 برنج  ایرانی از۹4 اجباری  است

 معاون وزیر راه: حمل مسافر با راه آهن 
تا 7 سال دیگر 2 برابر می شود

معاون وزیر کشاورزی: اجرای ۱27 هزار هکتار 
آبیاری تحت فشار 

نشست مشترک کمیسیون اصل۹۰ با 
مسئوالن هوایی؛ بررسی افزایش قیمت 

پروازهای خارجی

بدون شرح

گزیده خوانی
  توضیح درب�اره تصویراس�کناس ها| بانک 
مرکزی اعالم کرد: تغییر بخش��ی از طرح اصلی یک 
اسکناس یا سکه و انتشار آن به عنوان اسکناس و سکه 
یادبود و بزرگداشت به معنی حذف طرح اصلی نیست؛ 
زیرا اس��کناس 50 هزارریالی مزین به حدیث نبوی، 
نقشه ایران همراه با نشان انرژی هسته ای جمع آوری 
نشده و در چرخه پولی کشور معتبر و انتشار آن ادامه 

خواهد یافت.

  جریمه های سنگین در انتظار ایران| حمید 
چیت چیان وزیر نیرو گفت: اگر به مقررات بین المللی 
نس��بت به کاهش تولید کربن و گازهای گلخانه ای 
اقدام نکنیم، مجبور به پرداخت جریمه های سنگین 
می ش��ویم. وی افزود: متاس��فانه برخی ها معتقدند 
کش��وری همچ��ون ایران وقت��ی به منابع فس��یلی 
دسترس��ی دارد، اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

توجیه ندارد که این یک تفکر اشتباه است.

  نرخ س�وخت در   سال۹4 افزایش نمی یابد| 
علی مروی رئیس کمیس��یون انرژی مجلس گفت: 
براساس قانون مصوب شده در مجلس هشتم، اجازه 
افزایش نرخ فرآورده های نفتی تا 90 درصد نرخ فوب 
خلیج فارس به دولت داده ش��ده، اما با توجه به اعالم 
س��خنگوی دولت، احتمال افزایش نرخ سوخت در 
سال 94 منتفی اس��ت؛ مجلس نیز به صورت جدی 
مخالف باال رفتن نرخ بنزین است. به گفته او در قانون 
هدفمندی هم س��قف هزینه و درآمدی ثابت مانده، 
پس با این ش��رایط ضرورتی برای بازنگری در نرخ ها 

وجود ندارد و ما نیز مخالف آن هستیم.

  اجرای طرح پای�ش بازار ویژه ای�ام نوروز| 
مجتبی فراهانی معاون بازرس��ی و نظارت س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اجرای 
طرح پایش بازار کاال و خدمات ویژه ایام نوروز خبر داد و 
گفت: این طرح به منظور نظارت های الزم و جلوگیری 
از افزایش غیرمنطقی قیمت ها و کمبودهای احتمالی، 
از 15اسفندماه  سال جاری آغاز می شود و تا پانزدهم 
فروردین ماه  سال آینده ادامه خواهد داشت. به گفته 
او، ط��رح پایش بازار کاال و خدمات وی��ژه ایام نوروز با 
مشارکت 3 هزار نیروی بازرس و بالغ بر 22 هزار نیروی 
بازرس افتخاری که به صورت غیرمحس��وس بازار را 

رصد می کنند، به مورد اجرا در خواهد آمد.

عدد خبر

سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری در 
جدیدترین آمار خود اعالم کرد که ایران در  سال 2014 با فروش 
یک میلیون و 287 هزار و 600 دس��تگاه خودرو، سیزدهمین 
مرکز بزرگ خرید خودرو در جهان شناخته شده است که این 
رقم نسبت به  سال قبل خود 37.5 درصد رشد نشان می دهد. 
براساس این گزارش در  سال مورد بررسی  88میلیون و 164 هزار 

و 642 دستگاه خودرو در سراسر جهان به فروش رسیده است. 

محمدرض��ا مظلومی مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ای��ران گفت: طی 10 ماهه  س��ال جاری، 
بیش از یک میلیارد لیتر سوخت به پروازهای داخلی و خارجی 
کش��ور تحویل ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: از این مقدار، 
130 میلیون لیتر )ب��ه ارزش 92 میلیون دالر ب��ه پروازهای 
خارجی( و یک میلیارد و 120 میلیون لیتر )به ارزش پنج هزار و 

600 میلیارد ریال( به پروازهای داخلی تعلق گرفته است. 

خیراهلل خادمی، معاون ساخت توسعه زیرساخت حمل ونقل کشور 
گفت: 220 هزار کیلومتر جاده روس��تایی اصلی و فرعی و بزرگراه در 
کشور وجود دارد. او افزود: حدود 35 هزار کیلومتر جاده های شریانی 
در کشور وجود دارد که 70 درصد از بار ترافیکی را به خود اختصاص 
داده که استاندارد است. او تصریح کرد: 17 هزار کیلومتر جاده نیز باید 
احداث شود ضمن این که در  سال  جاری، 1500 میلیارد تومان برای 

ساخت بزرگراه در کشور اختصاص یافته است.

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
گفت: فرایند تغییر تعرفه های ارتباطی پیچیدگی زیادی دارد که تا 
پیش از تصویب نمی ت��وان درباره آنها با قطعیت مطلبی را اعالم کرد 
اما ش��رایط به گونه ای رقم خورده که درآمد های شبکه تلفن ثابت، 
کفاف هزینه های آن را نمی دهد. او افزود: بررسی ها، گویای آن است 
که 25 درصد تلفن های واگذار ش��ده، کارکرد چندان��ی ندارند و این 
سرمایه ای است که خوابیده و هیچ استفاده ای از آن صورت نمی گیرد. 
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تلفن های ثابت کارکرد ندارند از راه ها باید بزرگراه شوندسوخت به ایرالین ها رسیدرشد فروش خودرو در ایران

اظهار نظر

رئیس سازمان امور اراضی کشور:

 ارسال 7 هزار پرونده زمین خواری 
به مراجع قضایی در سال93

قباد افش��ار رئیس س��ازمان امور اراضی کشور از 
ارس��ال 7 هزار پرونده زمین خواری در سال جاری به 

مراجع قضایی خبر داد.
او با بیان اینکه 50 درصد تغییر کاربری های اراضی 
کشاورزی در طول 5 دهه اخیر مربوط به توسعه های 
شهری بوده  است، به آنا افزود: تاکنون حدود 95 هزار 
فقره پرونده زمین خواری و تغییر غیرقانونی کاربری 
اراضی به مراجع قضایی ارسال شده  است که احکام 
بیش از دوسوم این پرونده ها نیز پس از صدور به اجرا 

در آمده اند.
افشار در پاس��خ به این پرسش که آیا برای کاهش 
زمان و روند رس��یدگی پرونده های زمین خواری در 
دادگاه های ویژه راهکاری وج��ود دارد، تصریح کرد: 
برای رسیدگی به پرونده های مربوط به زمین خواری 
و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی دادگاه ویژه تشکیل 
نمی ش��ود و ما این موارد را به دادگاه ها و دادس��راها 

ارسال می کنیم.
وی اظهارکرد: البته در صورت ازدیاد پرونده ها در 
ش��عب دادگاه ها، عموما پرونده های زمین خواری به 
دادگاه هایی که بیشتر موارد رسیدگی آنها مربوط به 

زمین است،  فرستاده می شوند.
او با بیان اینکه دربرخی شهرستان ها نیز به صورت 
معدود ش��عبه ویژه برای رس��یدگی به پرونده های 
زمین خواری وجود دارد، خاطرنش��ان ک��رد: از قوه 
قضائیه درخواس��ت داریم برای سرعت بخشیدن به 
روند رسیدگی به این گونه پرونده های زمین خواری 

شعب ویژه تشکیل دهد.

 وال استریت ژورنال

     ارتقای پیش بینی آینده اقتصادی منطقه یورو
   بانک مرکزی اروپا پیش بینی رشد اقتصادی سال  جاری 
و آتی میالدی منطقه یورو را افزایش داده اس��ت.  این امر 
خود نشانه ایس��ت که  منطقه یورو) یکی از نقاط بحران 
زده اقتصاد جهانی( حتی قبل از آنکه   بانک بسته انگیزش 
یک هزار میلیارد دالری را  اجرا کند در حال بهبود است.  

چاینا دیلی

   چین در پی گسترش منطقه تجاری آزاد
چین   استراتژی خود  برای مناطق آزاد تجاری را  
سرعت خواهد بخشید. این برنامه بنیادی کلیدی 
در  گشایش اقتصادی این کشور است.  به همین 
منظور  رئیس جمهوری این کشور  مشغول مذاکره 
با قانونگذاران ایالت شانگهای شد. نخستین منطقه 
تجاری چین نیز در همین ایالت ایجاد ش��ده بود. 
دولت مرکزی در ماه دس��امبر اعالم کرد   منطقه 
تجاری آزاد چین را  گس��ترش خواهد داد و س��ه 
منطقه دیگر در ایالت های گوانگ دانگ و فوژیان  و 

تیانجین احداث خواهد کرد.
 

فایننشال ریویو

  4۰ سال کسری بودجه پیش روی کانادا
 دولت فدرال کان��ادا  از آخرین  گ��زارش »طوالنی 
مدت  اس��تفاده خواهد کرد تا مردم را قانع کند  این 
کشور نیاز به اصالحات در سیاست گذاری دارد و باید 
کاهش هایی که قبال در بودجه در نظر گرفته شده اما 
اجرا نشده بود را  عملیاتی کند.  چنانچه کانادا بودجه 
های کالن خود را کاهش ندهد باید با 40 سال دیگر 
بدهی و کسری بودجه عمومی دست و پنجه نرم کند.  

کیوسک اقتصادی

شهروند|  سال پیش رو،  سال آزمون برای پروژه تکیه بر درآمدهای 
مالیاتی است. نفت به شدت ارزان شده و دیگر خبر از ارز سرشار نفتی 
نیست؛ به همین علت دولت امیدوار است بتواند این تهدید را تبدیل 
به فرصت کند و مشکل وابستگی س��نتی به خام فروشی را از ریشه 
بخشکاند. یکی از گزینه ها برای رس��یدن به این هدف هم افزایش 
درآمدهای مالیاتی است. البته در شرایطی که تحریم ها تشدید شده، 
نقدینگی جدیدی به بازارها تزریق نمی شود، بازارهای اقتصادی کساد 
هستند و مشتری ندارند، همان اندازه که نمی توان از حقوق بگیرها 
توقع افزایش مالیات پرداختی را داشت از تولیدکنندگان واقعی نیز 
نمی توان چندان متوقع بود. دولت هم می گوید، نمی خواهد میزان 
مالیات را افزایش دهد بلکه هدفش گسترده کردن تور مالیاتی است، 
تا کسانی که به هر دلیل مالیات را دور می زدند، جزو مشموالن قرار 

بگیرند.
در این خصوص، علی طیب نی��ا وزیر اقتصاد، هدف از اجرای نظام 
جامع مالیاتی را دستیابی به عدالت مالیاتی دانست و گفت: عدالت 
مالیاتی یکی از ارکان تحقق عدالت درآمدی است که خود از منظر 
»عدالت درون نسلی« قابل تحلیل است. او با اشاره به راهکارهای ایجاد 
عدالت درون نسلی گفت: برقراری مالیات سبز و استفاده از امکانات 

صندوق توسعه ملی برای حفاظت زیست محیطی یکی از راهکارهای 
ایجاد عدالت بین نسلی است و کشور ما از لحاظ رعایت شاخص های 
عملکرد زیست محیطی، از رتبه 53 در  سال 1385 به رتبه 114 در 

 سال 1391 رسید که این امر جای تأمل بسیار دارد.
برای ضمانت این برنامه ریزی ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی 
هم مفاد قانونی وجود دارد که البته به ندرت اجرایی می شود. محمود 
شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اش��اره به این که فرار 
مالیاتی جرم است و 2 س��ال نیز حبس تعزیری دارد، گفت: تاکنون 
به این قانون عمل نش��ده است. به گفته او س��ازمان امور مالیاتی در 
اجرای قانون کوتاهی کرده و با متخلف��ان در حوزه مالیات برخورد 
جدی صورت نگرفته است. شکری با اشاره به این که بیش از 30 درصد 
در اقتصاد فرار مالیاتی داری��م، افزود: با وجود این که در اجرای قانون 
کوتاهی صورت گرفته اس��ت اما بی انگیزگی را می ت��وان در چهره 
کارمندان امور مالیاتی به منظور اخذ مالیات مشاهده کرد اما در سوی 
دیگر نه تنها تولیدکنندگان مالیات دهنده بلکه متولی صنعت، معدن و 

تجارت کشور هم از وضع اخذ مالیات گله مند است.
محمدرضا نعمت زاده با انتقاد از پافشاری مسئوالن مالیاتی کشور 
بر ادامه روند فعلی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: تا امروز 

سکان داران مالیات کشور روی حرف خود اصرار می ورزند و در اصول 
فعلی این قانون توافق نمی کنند این در حالی است که قانون مالیات 
بر ارزش افزوده دارای نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. او نقاط 
ضعف قانونی و فقدان اطالعات الزم از مودی��ان مالیاتی را دو عامل 
فشار به بنگاه های تولیدی کشور عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که 
تولید کشور با وجود تحریم ها و کمبود نقدینگی دچار تنش و اختالل 
شده است، مدیران مالیاتی در کشور افتخار می کنند که توانسته اند 
بیش از سقف تعیین شده از این بنگاه ها مالیات اخذ کنند. به هرحال 
امروز بیشتر بار مالیاتی در کشور بر دوش مودیان تولیدکننده افتاده 
است. نعمت زاده گفت: مسئوالن مالیاتی همواره فشار می آورند که 
تولیدکننده پولی را که صرف سرمایه گذاری و تولید کاال و نیز سرمایه 
در گردش واحدهای تولیدی شود را تقدیم آنان کند و اگر مودیان این 

کار را نکنند، مشمول جریمه می شوند.
وزیر صنعت با اشاره به اقدام کش��ورهای دنیا برای خروج از رکود، 
 خاطرنش��ان کرد: در زمانی که رکود بر کشورهای غربی حاکم شد، 
این کشورها تمهیدات ویژه ای را برای حمایت از تولیدکنندگان خود 
اندیش��یده اند و این در حالی است که ما مالیات را از تولیدکنندگان 

می گیریم.

کشمکش وزارت صنعت و اقتصاد بر سر مالیات باال گرفت

انتقاد وزیر صنعت از سنگینی بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان

بهمن آرمان اقتصاددان در گفت وگو با »شهروند«: 

عده ای نمی خواهند
 اقتصاد از بحران

 خارج شود

در بحران شدید فرو رفته و متاس��فانه کاری صورت 
نمی گیرد. 

چه کسی مسئول بروز این مشکل است. چرا 
بورس نتوانس�ته به وظیفه ذاتی خود که ایجاد 

بازار سرمایه است عمل کند؟
در این خص��وص دولت مس��ئول اس��ت زی��را که 
اقدام های ریش��ه ای را باید س��امان ده��د. به صورت 
نمونه بی��ش از یک ماه و نیم از زم��ان تصویب قانونی 
مبنی بر تعیین قیمت خوراک پتروش��یمی توس��ط 
دولت می گذرد اما دولت همچنان دست روی دست 
گذاشته و اقدامی را شاهد نیستیم و سهامداران نگرانند 
که قیمت بیش از 5سنت که میانگین خاورمیانه است 

تعیین شود.
این روش قیمت گذاری و شرایطی که مجلس برای 
این صنعت و شرکت های حاضر در بورس پدید آورد 
در شرایطی است که اخیرا ترکمنستان به شرکت های 
س��رمایه گذاری ایرانی پیش��نهاد 4.5س��نت در هر 
مترمکعب به مدت 20 س��ال را داده اس��ت. برهمین 
اس��اس هم چینی ه��ا از فاینانس پ��روژه آلومینیوم 
خوزستان منصرف شدند زیرا دولت قیمت انرژی برای 
صنایع »انرژی بر« را شدیدا افزایش داد و همین موضوع 

به رکود آنها منجر خواهد شد.
نگاه مسئوالن اجرایی در اقتصاد کشور را به 
موضوع بورس چگونه می بینید؟ برخی معتقدند 

در عمل دولت حامی بازار سرمایه نبوده است؟ 
شخصا به عنوان اقتصاددانی که از مدیران پیشین 
ب��ورس هم هس��ت، ب��رای دمیدن نف��س جدید در 
بورس با رئیس سازمان گس��ترش و نوسازی دیداری 
داشتم و به ایشان پیشنهاد دادم که یک بازوی جدید 
س��رمایه گذاری ایجاد کنند؛ با هم��کاری ایمیدرو و 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی اما متاسفانه از آنجایی 
که مدیریت بزرگترین نهاد توس��عه کش��ور رفتاری 
انفعالی دارد، اقدامی انجام نش��د و بن��ده موضوع را با 
مدیرعام��ل بورس ته��ران در میان گذاش��تم. حتی 
پیش نویس��ی برای تأسیس نهاد س��رمایه گذاری با 
س��رمایه اولیه 100 هزار میلیارد ریال از طریق جلب 
مش��ارکت مردمی و ایجاد انگی��زه الزم برای حضور 
مردم ارایه کردم که متاسفانه مدیرعامل بورس تهران 
با وجود این که نیاز بازارسرمایه را مبنی بر تزریق منابع 
مالی بیش از هر کسی می داند اما کاری انجام نمی دهد.

این بی توجهی باعث شد تا این کار بزرگ در نطفه 
عقیم شود و نه تنها بورس از چنین ابزاری محروم بماند 

بلکه ب��ه روند نزولی خود ادامه دهد. کش��ور از چنین 
رفتاری آسیب فراوان دیده است. متاسفانه رفتارهای 
منفعالنه و غیرمس��ئوالنه مدیران ذیربط در خروج از 
بحران فعلی این ضرورت را غیرقابل اجتناب ساخته تا 
نهاد های مربوطه در موضوع دخالت کرده و شاید به این 
نتیجه گیری برسیم که تمامی آنچه در اقتصاد ایران و 
بورس می گذرد به حساب ضعف مدیریت نگذاریم و 
شاید عده ای در باطن نمی خواهند که اقتصاد ایران از 

بحران فعلی خارج شود. 
تغییر مدیریت در بورس چه وضعیتی را پدید 
آورده است؟ آیا تغییری در ساختار بورس ایجاد 

کرده است؟ 
مدیریت ب��ورس در دوره پیش��ین حدود 9 س��ال 
گذش��ته را در خواب گذرانده و متاسفانه با مدیریت 
ضعیفی روبه رو بود و حرکتی نکرد. حاال هم کس��ی 
به عن��وان رئیس س��ازمان بورس برگزیده ش��ده که 
شائبه یک انتخاب جناحی را دارد. حال آن که بورس 
یک تشکل شدیدا تخصصی اس��ت و تکنوکرات ها و 
مشاوران برجس��ته داخلی و خارجی باید مسئولیت 
اداره آن را داشته باشند این در حالی است که با اقدام 

انجام شده و امید به آینده بورس کمرنگ شد.

نگاه

تورم لجام گس��یخته با افزای��ش قیمت نفت 
از ده��ه 50 در کش��ور ما پدیدار و جاری ش��د. 
براین اس��اس همه س��اله عمده درآم��د بودجه 
عمومی کش��ور متاث��ر از میزان ف��روش نفت 
درقال��ب الیح��ه دول��ت در مجلس ش��ورای 
اسالمی  تصویب می شود. این سناریو با وجود 
معایب ف��راوان آن به لحاظ وابس��تگی اقتصاد 
کش��ور به نفت در دس��تورکار قرار گرفته است. 
اتص��ال درآمد بودجه عمومی کش��ور به درآمد 
نفتی، پدی��ده نامیمونی اس��ت که متاس��فانه 
میهم��ان ناخوانده 5 دهه اقتصاد کالن کش��ور 
شده اس��ت. سال هاس��ت، اقتصاد کالن کشور 
درگیر این رویکرد است که امروزه به »بیماری 

هلندی« معروف شده و حاصل آن تحمیل تورم 
مزمن و دایمی به اقتصاد کش��ور است.  در این 
ش��رایط  هر گونه ابتکار و خالقیتی تحت تاثیر 
قرار گرفت��ه و از بین می رود ک��ه نتیجه آن  به 
بن بس��ت کشانده ش��دن این گونه ح��رکات در 
کشور می ش��ود و به دنبال آن آسیب و خسارات 
فراوانی به طبقه متوس��ط و پایی��ن جامعه وارد 
ک��رده و در مقابل س��ود سرش��اری به س��مت 
طبقه باالی جامعه س��رازیر می کند. با تشدید 
تحریم ها و کاهش قیمت نفت، وابستگی بودجه 
عمومی کش��ور به نفت روند کاهنده یافته است 
این اتفاق موجب ش��ده مدیریت اجرایی کشور 
مناب��ع درآمدی خ��ود را به س��مت درآمدهای 
مالیاتی س��وق دهد که از درآمدهای پایدار در 
اقتصاد مس��تقل به ش��مار می رود و در بسیاری 
از کش��ورهای مترقی از پارامترهای اصلی رشد 
پایدار اس��ت. چنانچه مدیریت اجرایی کش��ور 

موفق ش��ود بخش درآمدی بودجه خ��ود را به 
درآمد پای��دار مالیاتی تکیه دهد، دیگر ش��اهد 
ت��ورم لجام گس��یخته و افزایش بی روی��ه پایه 
پولی در کشور نخواهیم بود. این درحالی است 
که اتکای بودجه عمومی کش��ور به درآمد نفتی 
و به دنبال آن افزایش بی روی��ه پایه پولی بدون 
توجه به رابط��ه آن با رش��د اقتصادی و س��ایر 
فاکتورها بیشترین آسیب مالی به اقتصاد کشور 

وارد می کند.
کنترل پایه پولی وجلوگیری از چاپ بی رویه 
اس��کناس از مهم ترین پارامتره��ا در بازار پولی 
محسوب می ش��ود. مادامی که کشور به درآمد 
نفت��ی تکیه دارد ای��ن کنترل تا ح��دود زیادی 

دشوار و در شرایطی غیرعملی است.
مس��ئوالن در ش��ورای پول و اعتبار وظایف 
س��نگینی در تأمین امنیت پولی در کش��ور به 
عهده دارند و نبایس��تی اجازه دهن��د به بهانه و 

اشکال متعدد به نظام و بازارپول لطمه وارد شود. 
هرگونه اختالل در بازار پول مشابه زلزله چندین 
ریشتری به اقتصاد کشور اس��ت که جبران آن 
به سادگی امکان پذیر نیس��ت. متاسفانه امروزه 
بعضا ش��نیده می ش��ود پایه پولی در مقابل ارز 
بلوکه شده حاصل از فروش نفت و بخشی از ارز 
موجود در صندوق توسعه ملی افزایش یافته که 
امید اس��ت در حد یک ش��نیده باقی بماند. در 
ش��رایطی که بازار پول درحال بازسازی و بهبود 
نسبی است وظیفه مس��ئوالن در شورای پول و 
اعتب��ار در مقابل  افزایش بی روی��ه پایه پولی و 
کنترل تورم مضاعف می ش��ود. چراکه افزایش 
بی روی��ه پایه پولی یعن��ی تورم  و ت��ورم یعنی 
پنهان شدن س��وءمدیریت های دولتی، عمومی 
و خصوص��ی که درنهای��ت به ناب��ودی ابتکار و 
خالقیت منجر و در پایان حقوق بس��یار زیادی 

از مردم پایمال می شود.

 نابودی خالقیت  و رشد پایه پولی ؛ نتیجه 5 دهه اتکا به درآمد نفتی

واهب نصیری
کارشناس اقتصادی

ان
مار

ت ج
سای

س: 
عک

  

مداخله غیرمسئوالنه 
مجلس بورس را به بحران برد 

    
 مدیریت بورس

 ۹ سال گذشته را در خواب 
به سر برد


