روز سعدی گرامی باد

روزنامهاقتصادیصبح ایران

تعبیر وارونه منتقدان زنگنه از
توسعه پارسجنوبی موثر نبود؛

رهبر انقالب در ديدار
فرماندهان ارتش:

تقدیر نمایندگان مجلس
از دولت

ترسيدن از اخم دشمن
اول بدبختي است
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سال سیزدهم

شماره 3611

رشد 95تکرارنمیشود
گزارش صندوق جهانی پول از اقتصاد ایران زیر ذره بین «جهان صنعت»؛

۱۰۰۰میلیارد تومان منابع بانک مسکن
برای وام نوسازی و بهسازی در 96؛

3

دولت ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید کرد؛

توسعهمضاعفتسهیالت

تحريمها همچنان در تعلیق

الیحه بودجه سال 96دارای ویژگیهایی است
که در بازار بدهی کش��ور کمتر دیده شده است.
دولت بر اساس یکی از سیاستهای اصلی خود
در «خ��روج غیرتورمی از رکود» جایگاه خاصی
برای توسعه تسهیالت قائل شده است10 .

تداوم ساز ناکوک اصولگرايان؛

جمنا بر سر دوراهي قاليباف و رييسي

2

پیشتازی لوپن و ماکرون در نظرسنجیهای انتخابات ریاست جمهوری؛

فرانسه در بیم و امید

4

مصوبات شوراي اجرايي فناوري اطالعات اعالم شد؛

مشاركت بخشخصوصي در دولت الكترونيك

9

نگاه امام جمعه مشهد از نزدیکان ابراهیم رییسی به موسیقی؛

با برگزاري كنسرت در سراسر كشور مخالفم!

8

رييس كانون آيين شوراهاي اسالمي كار:

دولت «اصالحيه قانون كار» را به مجلس برگرداند

پرسپولیس-4صفر پدیده

 78درصد زنان خشونتديده پدرمعتاد دارند

جشنقهرمانیسرخپوشانکاملشد
پرسپوليس جشن قهرمانياش را با شكست
چهار بر صفر پديده برگزار كرد.
16

نامزد پرشانس کنار کشيد!

نگاه فوربس به نامزدهاي رياستجمهوري ايران؛

قاليبافهمچنانجديترين
رقيب روحاني

7

14

تنظیف

16

نگاه نخست

ب��ا توجه به اينکه نامنويس��يها ب��راي انتخابات
رياستجمهوري 29ارديبهشت 96به پايان رسيده...

پيششرطهاي نجات نظام بانكي كشور

همینصفحه

واعظيآشتياني:

امكان حمايت اصولگرايان از
روحاني وجود دارد

رویترز

يك فعال سياسي
اصولگ��را گف��ت :آن
بخ��ش از اصولگرايان
ك��ه ميخواهند حامي
روحان��ي در انتخابات
باشند،بايدبررسيكنند
كه آيا عملكرد دولت روحاني از نظر مردم قابل
قبول بوده است؟
اميررض��ا واعظيآش��تياني درباره تالش
عدهاي از اصولگرايان براي تش��كيل س��تاد
اصولگراي��ان حام��ي دولت اظهار ك��رد :اين
تصميم بستگي به نوع نگاه به عملكرد دولت
دارد و اينكه آيا عملكرد دولت يازدهم از نظر
كارشناسان و افكار عمومي قابل دفاع است يا
خير .به هر حال كارشناسان ديدگاههاي خود
را درباره ديدگاههاي دولت اعالم كرده و مردم
هم اين عملكردها را رصد ميكنند.
وي اف��زود :هر گروه��ي بخواهد از عملكرد
روحاني دفاع كند ،بايد نگاه جامعي هم به مردم
داش��ته باشد .اگر مردم به عملكرد دولت اقبال
نشان ميدهند ،منطق اقتضا ميكند از روحاني
دفاع كنند .البته حمايت اصولگرايان از روحاني را
يدانم ولي نشدني هم نيست.
بعيد م 
اين فعال سياسي درباره اينكه در انتخابات
مجلس در س��ال  ۹۴بخش��ي از اصولگرايان با
اصالحطلبان و حامي��ان دولت ائتالف كردند،
تصريح كرد :آن انتخاب هم در انتخابات مجلس
غيرقابل پيشبيني بود .البته رفتار سياس��ي و
انتخاباتي مردم ايران هم قابل پيشبيني نيست.
كسيفكرنميكردخاتمي،احمدينژادياروحاني
رييسجمهورشوندياهمهاعضايليست ۳۰نفره
اميد در تهران به مجلس راه يابند .زماني اين رفتار
قابلپيشبينياستكهتحزبشكلساختارمند
و برنامهمحور به خود گيرد.
اين عضو حزب موتلفه اس�لامي در پاسخ
به اينكه آيا ب��ه عنوان يك اصولگرا حاضريد
از روحان��ي در انتخابات حمايت كنيد ،گفت:
اگر بخواهم از كسي حمايت كنم ،به كارايي و
عملكرد گفتماني توجه زيادي ميكنم و اين
مسايل برايم مهم است .بايد ببينم دولت در
زمينه دغدغه اصلي كشور يعني توليد و اشتغال
چه كرده است .اگر ببينم در اين زمينه اتفاقات
خوبي رخ نداده ،از كسي حمايت نميكنم اما
اگر مردم و كارشناسان نسبت به عملكرد دولت
اقناع شدهاند من هم حمايت ميكنم .البته در
اين زمينه انتقاداتي هم به دولت وارد است كه
دولت بين پاسخگويي به منتقدان و تخريبگران
فرقي قائل نشده و منتقد دلسوز و غيردلسوز
را ب��ا يك تازيانه زده اس��ت .اين عملكرد در
تصميمگيري من هم تاثيرگذار است.
واعظيآش��تياني همچنين درباره تصميم
موتلفه در انتخابات رياستجمهوري اظهار كرد:
موتلفه كانديداي مس��تقل خود را دارد و آقاي
ميرسليم و بزرگان اين حزب بارها اعالم كردهاند

 16صفحه

قیمت  1000تومان
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بازگش��ت ايران به اقتصاد جهاني به ش��ركتهاي
هواپيماسازي كمك ميكند كه مشكل كاهش تقاضا
در عرص��ه جهان��ي را حل كنند و مقصد هواپيماهاي
توليدي خود را در برنامه رو به رشد خطوط هوايي در
ديگركشورهابيابند.
شركتهاي هواپيماسازي همچنين در حال قمار
كردن روي اين مساله هستند كه تحويل زودهنگام اين
هواپيماها ميتواند به حفظ توافق هستهاي ميان ايران و
قدرتهاي جهان كه با تهديد محافظهكاران در ايران و
آمريكاروبهرواست،كمككند.اززمانيكهتحريمهابراي
گشايش تجارت ايران با جهان در ازاي محدوديت برنامه
هستهاي لغو شد ،جمهوري اسالمي سعي كرده پس از
س��الها انزوا اقتصاد خود را تقويت كند و در اين راستا
واردليستانتظارهشتسالهبراي 200هواپيمايجديد
شده است.اما تالشها براي برطرف كردن نيازهاي فوري
ب هواسطه مشكالت مالي ديگر هواپيماييها در سراسر
جهان تقويت شده چراكه هواپيماهاي جديد با قيمت
پايين در بازار ارائه ميشوند.
اصغر فخريهكاش��ان ،قائممقام وزير راهوشهرسازي
اي��ران در امور بينالملل گفت :ما فرصتها در اين بازار
را ش��كار ميكنيم .اگر فرصتهايي باشد ،ميتوانيم از
آنهابهرهببريم.
ب��ا توجه ب��ه اينکه نامنويس��يها ب��راي انتخابات
رياس��تجمهوري  29ارديبهشت  96به پايان رسيده،
شکل احتمالي رقابت ميان نامزدها در حال آشکار شدن
است .احتماال مسايل اقتصادي زمين اصلي مبارزه براي
نامزدهاي اصالحطلب و اصولگرا خواهد بود.
به نوشته نشريه فوربس ،در مجموع يکهزار و636
نامزد براي انتخابات ثبتنام کردهاند و احتماال شوراي
نگهباناکثريتقابلتوجهيازآنهاراردصالحيتخواهد
کرد.نامکانديداهاينهايي 26يا 27آوريل(ششموهفتم
ارديبهشت) اعالم خواهد شد.
رقباي اصلي اصالحطلبان که نمايندهشان حسن
روحانياستومحافظهکارانيااصولگرايانيچونابراهيم
رييسي ،دادستان کل سابق ايران خواهند بود .در کنار
اين دو نامزد در جناح اصالحطلبان ،اسحاق جهانگيري،
معاون اول رييسجمهور حضور دارد که بهعنوان گزينه
پوششي در صورت رد صالحيت شدن روحاني از سوي
شوراي نگهبان نامنويسي کرده است .از سوي نامزدهاي
اصولگرا نيز محمود احمدينژاد که ممکن است از سوي
كه تا انتها در صحنه انتخابات باقي ميمانند .موتلفه جزو
جمنا نيست و آقاي حبيبي به عنوان يك شخصيت
حقيقي در اين مجموعه حضور دارد .تا اين لحظه هم
موتلفه عنوان نكرده كه قصد پيوستن به جمنا را دارد

رويترز گزارش داد؛

تالش بوئينگ و ايرباس براي حفظ توافق هستهاي

با وجود اينكه شركتهاي توليدكننده هواپيما ركود
بازار را مضر ارزيابي نميكنند ،بازگشت ايران به بازار به
چندينهواپيمايمازادعمريدوبارهبخشيدهاست.ايران
نيزدرآستانهانتخاباتماهميبهتملكاينهواپيماهاعالقه
نشاندادهاست.ايرانتاكنونسههواپيمايجتايرباسرا
تحويلگرفتهاست.بهگفتهمديرانصنعتي،اينهواپيماها
پسازآنكه«ايويانكا»يكمشتريكلمبياييازخريدآنها
صرفنظر كرد ،بالاستفاده مانده بود.
ايرا نهمچنينهفتهگذشتهقراردادخريد 20هواپيما
را از «ايتيآر» امضا كرد .عجيب است كه در اين صنعت
ريسكستيزوپرهزينه،چهارهواپيمايايتيآرهماكنون
ساخته شده و آماده تحويل به ايران هستند.
ايتيآر در اقدامي نادر تصميم گرفت اين هواپيماها
را پيش از امضاي قرارداد نهايي براي ايراناير بسازد .به
گفتهتحليلگران،اينامرنيزنشانهضعفبازاراستآنهم
درحاليكه توليدكنندگان در نبرد با ركود در اقتصادهاي
درحالتوسعههستند.درحاليكهصنعتهوافضايايران
با كاهش تحريمها از چندين دهه ركود فاصله ميگيرد،
تركيه پس از كودتاي نافرجام اين كشور و حمالت در

نگاه فوربس به نامزدهاي رياستجمهوري ايران؛

قاليباف همچنان جديترين رقيب روحاني

شوراي نگهبان رد شود ،حميد بقايي ،معاون اول سابق
ويوهمچنينمحمدباقرقاليباف،شهردارتهرانثبتنام
کردهاند.احتماال اقتصاد ،مهمترين مساله در رقابتهايي
خواه��د بود که بهطور رس��مي از  28آوريل (هش��تم
ارديبهشت)تا 17مي( 27ارديبهشت)برگزارخواهدشد.
بخش عمده مناظرات نيز بهطور خاص بر دستاوردهاي
ناشي از توافق هستهاي ايران که در ژوييه 2015با آمريکا
نالملليبهامضارسيد،متمرکزخواهد
وديگرقدرتهايبي 
بود.در شرايط فعلي اين احتمال وجود دارد که روحاني
در تالش جهت حفظ کرسي خود براي يک دور ديگر با
ترديد عمومي روبهرو شود .سايت «ايران پل» نظرسنجي
كه از بيش از يکهزار ايراني طي 11تا 14آوريل ( 22تا
 25فروردين)انجامدادهنشانميدهدمردمنگرانشرايط
اقتصاديخودهستند.
زماني که از آنها در مورد سطح فعلي درآمدشان
اما همانند بقيه تشكلهاي اصولگرا براي جمنا احترام
قائل است.
وي در پاسخ به پرسش ايسنا كه تعدد كانديداهاي
اصولگرايان چه پيامدي دارد ،گفت :قطعا اصولگرايان
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چندين شهر بزرگ خود با كاهش تقاضا براي سفر به اين
كشورمواجهشدهاست.حاالشركتهواپيمايي«تركيش
ايرالينز» درباره دريافت يكي از موتورهاي مهم رشد بازار،
هواپيماي داراي  350صندلي بوئينگ ER300 -777
با ترديدهايي مواجه شده است.بروز ترديد در خصوص
تحويل ماه آينده اين هواپيما با نياز فوري ايران به همين
هواپيمادرتعارضاست.قراراستتهراننخستيننمونهاز
همين هواپيما را در ماه آوريل يا مي سال آينده (فروردين
يا ارديبهشت )97دريافت كند.فخريهكاشان تاييد كرد
حاالنمايندگانايرانبهپيشنهادبوئينگدرحالبررسي
مدلسفارشيشركتهواپيماييتركيههستندتااحتمال
تعويض آن را با سفارش ايران ارزيابي كنند .بوئينگ از
اظهارنظر در اين خصوص خودداري كرد.
ايران قرار است در قالب بخشي از يك قرارداد براي
تحويل 80جت،ازبوئينگ 15هواپيمايER300-777
تحويل بگيرد .اين قرارداد تا عرضه مدل جانشين 777
براي كمك به بوئينگ در مقابله با كاهش تقاضاي مدل
777نقشيحياتيايفاميكند.تسريعدرتحويلنخستين
هواپيماهاي بوئينگ به ايران از دهه 70ميالدي ميتواند

س��وال ش��د 54 ،درصد گفتند «بهس��ختي روزگار
ميگذرانيم» و  35درصد گفتند ش��رايط اقتصادي
خانوادهشان نسبت به چهار سال پيش بدتر شده ولي
در مقاب��ل  11درصد از بهبود آن خبر دادهاند.با اين
حال ايرانيان در دورنماي بزرگتر ،نسبت به شرايط
اقتصادي کش��ور خوشبين هستند .درحاليکه 34
درصد شرکتکنندگان در نظرسنجي ايران پل گفتند
ش��رايط فعلي «بسيار خوب» يا «تا حدودي خوب»
اس��ت 64 ،درصد گفتند شرايط «تا حدودي بد» يا
«بسيار بد» است .عالوه بر اين 52درصد گفتند شرايط
اقتصادي رو به وخامت اس��ت و در مقابل  31درصد
تاكيد کردند اين شرايط رو به بهبود است.
باوجودتماماينها،ديدگاهبهمراتبمثبتترينسبت
به روحاني در مقايس��ه با ديگر رقبايش وجود دارد .در
اين نظرس��نجي  62درصد مردم گفتند نظر «بسيار

انرژي نهايي خود را براي انتخابات  ۱۴۰۰گذاشتهاند و
منطق هم ندارد كه تمام انرژي خود را در مقطع فعلي
مصرفكند.معتقدمانصرافجليلياقدامهوشمندانهاي
بود و ميتواند در قوام سياسي وي تاثير مثبتي داشته
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تحلیل

به توافق هستهاي ايران حياتي دوباره بخشد؛ توافقي كه
بهدليلمعضالتتامينبودجهوابهامدربارهنگرشدونالد
ترامپ،رييسجمهورآمريكاكهگفتهاستبرجامرادوست
ندارد ،با مشكل روبهرو شده است.
از آنجايي كه تمام توليدكنندگان هواپيما به دليل
تع��داد باالي قطعات آمريكايي به مجوزهاي صادراتي
اياالتمتح��ده نياز دارند ،اتخاذ هر تصميم براي توقف
اجرايقراردادهايبوئينگاحتماالفعاليتهاياروپاييها
را در ايران متوقف خواهد كرد.
يك مدير ارشد فعال در صنايع اروپايي درخصوص
جايگزينيتحويلهواپيماهايتركيهباسفارشهايايران
گفت :خوب استكهبوئينگ را هم مانند ديگربر سر ميز
آوريم.اما در اين ميان مقامات ايران وادار شدهاند درباره
اين ادعا كه تهران هواپيماهاي متروك و دورانداختهشده
را دريافت ميكند از جايگزيني سفارشهاي خود دفاع
كنند .براي مثال آنها تاكيد ميكنند جتهاي ايويانكا به
مدت دو سال بالاستفاده مانده بودند و هرگز از آنها در
هيچ پروازي استفاده نش��ده بود.به گزارش رويداد،24
فخريهكاش��ان در اين زمينه به رويترز گفت :اين براي
ايرباس و بوئينگ خوب است اما بخشي از يك بازي است
كه همه از آن آگاهند.
مطلوب» يا «تا حدودي مطلوب» نس��بت به روحاني
دارند که اين رقم قابلمقايسه با  52درصد احمدينژاد،
 39درصد جهانگيري 31 ،درصد رييسي و  16درصد
بقايي است .تنها کسي که از روحاني باالتر بود قاليباف
است که ميزان محبوبيتش  67درصد اعالم شد .شايد
يکي از مهمترين مشکالت برخي از ديگر نامزدها ،چهره
کمترشناختهشدهشانباشد 46.درصدشرکتکنندگان
يدانندرييسيکيست.
درنظرسنجيگفتندنم 
به گزارش رويداد ،24زماني که بحث مسايل خاص
پيش ميآيد ،روحاني در اغلب حوزهها عملکرد بهتري
نسبت به رقباي خود داشته است؛ مسايلي چون بهبود
روابط خارج��ي ايران ،افزاي��ش آزاديهاي مدني ،لغو
تحريمهاي بينالمللي ،مبارزه با فساد و ارتقاي شرايط
زندگيقشرفقيرجامعه.
تفسيرهاي اخير در مورد رقباي روحاني ،بر رييسي
بهعنوان رقيب اصلي روحاني متمرکز بودهاند اما نتايج
نظرس��نجيها نشان ميدهد قاليباف تهديد بهمراتب
جديتري براي رييسجمهور مستقر ايران خواهد بود.
باشد .اين اقدام همچنين به اصولگراياني كه ميخواهند
در صحنه انتخابات باشند ،كمك كرد .واعظيآشتياني
در پايان تصريح كرد :اگر كار به دور دوم بكشد ،روحاني
بازنده خواهد بود.

علي مروي* -ح��ال و روز نظام بانكي
چندان تعريفي ندارد .كار به جايي رس��يده
ك��ه رييس بان��ك مركزي ني��ز باالخره به
سپردهگذاران هشدار داد عواقب سپردهگذاري
آنها برعهده خودش��ان است .كارشناسان و
صاحبنظران متعددي از مدتها قبل ضرورت
تدوين و پيادهسازي طرحي براي نجات نظام
بانكي را خاطرنشان كردهاند .متاسفانه بانك
مركزي در حال از دس��ت دادن زمان اس��ت و هرچه زمان بيشتر ميگذرد،
حال و روز بيمارمان بدتر خواهد شد و درمان ريشهاي پردردتر و ريسكيتر.
به عبارت ديگر دولت جديد يكي از اولويتهاي اصلي و فوري خود را بايد به
نجات نظام بانكي اختصاص دهد .البته طرح نجات بانكي را نميتوان به سامان
رساند مگر اينكه با سياستها و اقدامات موثر براي خروج از ركود و خنثيسازي
بمب نقدينگي همراه شود .به عبارت ديگر خروج از ركود ،خنثيسازي بمب
نقدينگي و نجات نظام بانكي الزم و ملزوم همديگر هستند .مقدمه الزم براي
هر سه نيز كاهش نرخ بهره بانكي است .با اين مقدمه ميتوان برخي ملزومات
مهم طرح نجات بانكي را مورد اشاره قرار داد -1 .تفكيك بانكها و موسسات
سپردهپذير خوب از بد :طرح نجات بانكي را به شيوههاي مختلفي ميتوان
طراحي كرد .در واقع بسته به اينكه به دنبال اولويت دادن به منافع كدام دسته
از ذينفعان نظام بانكي (سپردهگذاران ،گيرندگان تسهيالت ،سهامداران و
عموم مردم) باشيم ،نسخههاي متفاوتي براي طرح نجات بانكي حاصل خواهد
ش��د .با اين وجود آنچه در اكثر اين طرحها گريزناپذير خواهد بود ،تفكيك
بانكهاي خوب و بد است .اين تفكيك براي برخورد با بانكها و موسسات
بد و تشويق بانكهاي خوب ضروري است .بانك مركزي ميتواند از ابزارهاي
مختلفيهمچونانحالل،ادغام،محدودسازيعملياتبانكي،افزايشملزومات
ذخيرهگيري يا  ...براي به فرمان درآوردن بانكهاي بد و جلوگيري از پيشرو
بودن آنها در نظام بانكي مدد جويد.
 -2گرفتن عنان نرخ بهره از بانكها و موسسات بد :نرخ بهره حقيقي رسمي
براي اولين بار بعد از انقالب به باالترين سطح خود (بيش از 10درصد) رسيده
است .اين امر گرچه تا حدي به دليل دستاورد تورم پايين است اما پيشرو بودن
بانكها و موسسات بد نقش اصلي را در تحقق اين پديده ايفا ميكند .به عبارت
ديگر بانكها و موسسات بد به دليل عطش بيشتر به سپردهها ،حاضرند نرخ
بهره باالتري به آنها بپردازند و با توجه به رقابت قيمتي شكلگرفته در جذب
سپردهها عمال نرخگذار اصلي در اين بازار باشند .سپردههاي جديد جذبشده
توسط آنها نه در فعاليتهاي توليدي كه در تسويه بدهيهاي سررسيد شده
آنان به كار خواهد رفت و در واقع ورشكستگي آنها را به تعويق خواهد انداخت.
يكي از داليل اصلي ناكارا بودن اقدامات بانك مركزي در كاهش نرخ بهره را
هم ميتوان به عدم برخورد جدي آن با اين بازيگران نسبت داد -3 .تامين
مالي پروژههاي محرك توليد با استفاده از مجاري غيربانكي :يكي از انگارههاي
اصلي دولت فعلي برتري دادن به خلق نقدينگي از طريق نظام بانكي بر خلق
پول مبتني بر افزايش پايه پولي بود .در اولين بس��ته خروج از ركود كه در
اوايل دولت براي ساماندهي اقتصاد طراحي شده بود ،براي تامين مالي توليد
و خروج از ركود به افزايش قدرت تسهيالتدهي بانكها (كه در كاهش نرخ
ذخيره قانوني خالصه شده است) اتكا شده بود .بخشي از تيم اقتصادي دولت
نيز برخوردي ايدئولوژيك و غيرقابل خدشه با اين انگاره داشتند غافل از اينكه
نظام بانكي به دليل عطش شديد بانكها به منابع پولي ،منفذي بيروني براي
عبور دادن نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي ندارد .به عبارت ديگر گرچه
ميتوان انگاره فوق را در شرايط عادي تا حدي مورد تاييد قرار داد اما با يك
نظام بانكي بيمار ،چيدن تمام تخممرغهاي طرح خروج از ركود در سبد نظام
بانكي اشتباه مهلك دولت بود كه منجر به تعميق شديد ركود و رقم خوردن
شرايط فعلي شده است .داللت اين حرف اين است كه حداقل براي استارت
زدن خروج از ركود نبايد به نظام بانكي اتكا كرد و دولت بايد به صورت مستقيم
به تامين مالي پروژههاي بزرگ و داراي روابط پيشيني و پسيني باال بپردازد
چراكه طرح نجات بانكي مستلزم خروج نسبي از ركود است.
* مدير گروه اقتصاد سياسي -انديشكده مطالعات حاكميت
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