روزنامهاقتصادیصبح ایران

جزييات خرید ۳۰دكل نفتي
در دولت دهم فاش شد؛

ظریف برنامههای کاری خود را اعالم کرد؛

تاکیدبردیپلماسیاقتصادی
وافزایشارتباطباهمسایگان

دستور احمدينژاد پاي
قرارداد
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مصرف الکل بیداد میکند
افزایش مرگ  به دلیل استفاده از مشروبات تقلبی در ایران؛

محمد ميالني -تقريبا نزديك به دو دهه پيش بود كه در محلههاي جنوب شهر
تهران مشروبات الكلي دستساز و نامرغوب را داخل كيسههاي فريزر ميريختند و افرادي
عقبماندگيصنايعايرانيازالگوي كسبوكارجهاني؛

از مونتاژ تا رسیدن به تولید ملی

شيداملكي-تجارتجهانيگلوگاهپيشرفت
هر كش��وري است .تصور ايزوله شدن و دوري از
رابطه صنعتي و تجاري با ديگر كشورها در جهان
امروز امري دشوار است .اين در حالي است كه در
شرايط پسابرجام تصور عميق شدن ...

7

به اصطالح ساقي به مشتريها ميفروختند .اگر فروشنده قدري انصاف به خرج ميداد
بطريهاي كتابي تهيه میکرد و داخل آنها مشروبات الكلي دستساز را ميريخت و

14

عرضه ميكرد .اگرچه به اين صورت قيمت مشروب مقداري بيشتر ميشد اما در عوض
بهداشتي و تميز بود و به تعبير بهتر كتابي بود .مساله فقط اين نيست.

نگاهی به تغییرات  15ساله نرخ دال ر در کشور؛

4

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي خبر داد؛

فرصت  6ماهه توتال براي نهاييكردن مذاكرات

13

10

آمار معامالت تيرماه نشان داد؛

 53درصد بورس در اختيار حقيقيها

5

برخورد قاطع اساسنامه فیفا با دخالتهای دولتی در امور فوتبال؛

سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران

محمد کیانوش راد ،فعال سیاسی اصالح  طلب تاکید کرد؛

حمایت همراه با انتقاد از وزرای
پیشنهادیرییسجمهور

ملیحه اس�ناوندی -چند روزی از معرفی
وزرایپیشنهادیرییسجمهوردرمجلسگذشته
و حاال رایزنیها و البیهایی در جهت گرفتن رای
اعتماد کابینه روحانی داغ تر شده ؛ وزرا نیز این
روزها به کمیسیونها و ...
2

تاريخ محمودي!

15
تنظیف

16

نگاه نخست

یادداشت

نوآوري در دولت بدون اقتصاددان

شهرداري تهران و منطق سود

3

مسعود کرباسيان و محمد شريعتمداري در جمع فعاالن بخشخصوصي؛

Xتالش وزراي اقتصادي براي راي اعتماد

بازرگاني نيز مطالب��ات خود را از وزراي اقتصادي
آينده خواس��تار ش��دند .در اين نشس��ت رييس
اتاق ايران براي چندمين بار خواس��تار ريشهکن
کردن رانت و انحصار ش��د و با اش��اره به ضرورت
يکسانسازي نرخ ارز گفت :از يكسال قبل اعالم
ش��د که شش ماه ديگر ارز تکنرخي ميشود اما
هنوز اين اتفاق رخ نداده است .غالمحسين شافعي
در نشست فعاالن اقتصادي با وزير پيشنهادي امور
اقتصادي و دارايي گفت :برنامههاي ارائهشده از سوي
وزير پيشنهادي اقتصاد ،مايه اميد فراوان است و با
شناختي که از وي وجود دارد ،فاصله گفتار و کردار
وي در عمل و صحنه اجرا زياد نخواهد بود.
رييس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
ايران با اشاره به نايب رييسي مسعود کرباسيان در
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران افزود:
آنچه بهعنوان اولويتهاي بخشخصوصي مطرح
است ،اول انتظار تدوين يک برنامه جامع اقتصادي
براي کشور اس��ت ،خالئي که سالهاي متمادي
وجود داش��ته و تقاضاي آن نيز مرتب تکرار شده
است اما هنوز نيز به يک استراتژي منسجم توسعه
اقتصادي نرسيدهايم .وي ابراز اميدواري کرد تا با
حضور کرباسيان در کسوت وزير اقتصاد به عنوان
يادگار پايهگذار آينده اقتصاد کشور در دوران تصدي
پرداخته شود.

شافعي با تاکيد بر ضرورت مقرراتزدايي و بهبود
فضاي کسبوکار افزود :تقاضاي فعاالن اقتصادي،
حذف معافيتهاي مالياتي است به نحوي که همه
نهادهاي مع��اف از ماليات در يک رقابت نابرابر با
فع��االن اقتصادي به ش��مار ميروند و حذف اين
معافيتها نيز مورد تاکيد است.
  راي اعتماد هم نگيرم ،خدمتگزار هستم
در ادامه اين نشست مسعود کرباسيان گفت :اگر
راي اعتماد هم نگيرم ،خدمتگزار نظام باقي خواهم
ماند چراکه به نظام گره خوردهام .وزير پيشنهادي
امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قانون در کشور
کم نداريم ،افزود :قانون برنامه ششم توسعه بر اساس
سند چشمانداز  20ساله نوشته شده است و اگر من
هم راي بياورم ،باز هم بايد براساس قانون عمل کنم
اين در حالي است که برنامه عملياتي نيز داده شده
است .وي اقتصاد مقاومتي را از جمله برنامههاي
جدي اقتصاد کش��ور دانست و تصريح کرد :رشد
اقتصادي  12/5درصد و تورم تکرقمي شده است
ولي تحول و استمرار آن ضروري است.
کرباس��يان ب��ا بيان اينکه اکن��ون بنده با تيم
اقتصادي دولت دوازدهم از جمله وزير پيشنهادي
بازرگاني هماهنگ هستم ،گفت :برنامهها نوشته
شده ولي اصالحيه نياز دارد .با حسن تفاهمي که
بين مجلس و وزارت اقتصاد هست ،حتما تغييرات

سقوط سرمايهگذاري در زيرساختهاي آمريکا
اطالعات ،حجم معادالت در نيمه اول  2017ساالنه
 7/5درصد کاهش داش��ته و به مبلغ  36/6بيليون
دالر رسيده است .تعداد معامالت به ميزان يکچهارم
کاهش پيدا کرده است.
چن��دي پيش بود که افراد خوشبين در انتظار
پيشرفت سرمايهگذاري در زيرساختها بودند .بلک
استون ،شرکت سهامي خاص در ماه مي گذشته با
هياهوي بسيار اعالم کرد بودجهاي 40بيليون دالري
برايزيرساختهايآمريکاييدرنظرگرفتهشدهاست
که  20بيليون دالر آن از طرف يکي از پشتوانههاي
سلطنتيعربستانسعوديتامينميشود.
ب��ا اين ح��ال موانع ب��راي س��رمايهگذاري در
زيرساختهايآمريکابهخصوصبرايسرمايهگذاري
بخشخصوصينااميدکنندهاست.فرآيندبرنامهريزي
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ترامپ ،مادورو  را به اقدام نظامي تهديد كرد؛

بازشدن پای آمریکا به بحران ونزوئال

ردیابی دالیل بیرونی رکود

کمترین نوسانات از سال  86تا 88

hedayati.mohammad@yahoo.com

تالش وزراي اقتصادي براي راي اعتماد

1

خروج سوداگران با كاهش جاذبه سرمايهگذاري در بازار مسكن؛

ن
تنش ارزی در کمین اقتصاد ایرا 

محمدهدايتي
تراک��م ،دود و آلودگي،
فرسايش ،گراني ،بيعدالتي
و اساسا شرايط سخت؛ اينها
منظومه چيزهايي است که
با ش��نيدن نام «تهران» به
ذهنمانمتبادرميشود.متغيرهايکالناقتصادي
وسياسيوالبتهنظامسياستگذاريشهريدرچند
دهه اخير تهران را به ش��هري به مراتب سختتر
«جهانصنع�ت» -اگرچ��ه وزراي اقتصادي
براي زندگي بدل کرده اس��ت .شايد بتوان نقطه پيش��نهادي دولت هنوز براي گرفتن راي اعتماد
شروع شکل جديد شهري در تهران را پايان جنگ در مجل��س حضور پيدا نکردهان��د اما براي اينکه
دانست .زماني که به ضرورت درآمدن از وضعيت حمايت بخشخصوصي را در دست داشته باشند
جنگي و «توسعه» به سياستهايي منجر شد که به پارلمان بخشخصوصي رفتند تا عالوه بر ارائه
نهتنها گرهي از مش��کالت باز نکرد که روندهايي برنامههاي اقتصادي خود براي چهار سال آينده به
مخربرانهادينهکرد.مسالهبرايشهرداريکسري درددل فعاالن اين بخش گوش دهند .طي سالهاي
بودجه بود ،دخل و خرجها با هم نميخواند .بنابراين اخير با اينکه شعارهاي متعددي درخصوص توجه
چاره را در درآمدزايي شهرداريها و استقالل مالي به بخشخصوصي و حل مشکالت اقتصادي سر
آن يافتند؛ آسانترين و دمدستترين راهحل هم داده شده است اما در عمل شاهد اقدامات ديگري
ش��د فروش فضا و تراکم .ش��هرداريها برخالف بوديم که چندان به نف��ع فعاالن اقتصادي نبود.
قانون ،مجوز بلندمرتبهسازيها را صادر و در ازاي اين در حالي است که با وجود ناهماهنگي کابينه
آن پول دريافت کردند .ساختمانها ،بدون لحاظ اقتصادي دولت يازدهم ،بخشخصوصي سعي کرد
کردناستانداردهايمحيطيوالبتهزيباييشناسي در دوران انتخابات رياستجمهوري ،حمايت خود
سر به آسمان کشيدند .اين سياست کسب سود و را نسبت به روحاني بهعنوان بهترين گزينه نشان
فروش ،تاثيراتش را در جاهاي ديگر هم گذاشت .دهد اما اين بار سعي دارد تا قبل از روي کار آمدن
در اقتصادي که نشان چنداني از توليد نداشت و وزراي اقتصادي دولت براي از ميان برداشته شدن
رانت و توزيع آن اصليترين کنش بود ،شهرداريها مش��کالت با آنها اتمام حجت کند .حال بايد ديد
از طريق سياستهاي نادرست ،امالک و مستغالت نشس��تهايي که طي اين چن��د روز بين وزراي
را به اصليترين اهداف سرمايهگذاريهاي اقتصادي اقتص��ادي دولت با فعاالن بخشخصوصي برگزار
بدل کردند .نتيجه اين روند بعد از دو دهه اين است ميش��ود ،بيشتر جنبه فرماليته دارد يا در نهايت
که در ش��هري با اين همه واحد مسکوني ،هزينه ميتواند به نفع اقتصاد کشور پيش رود.
مسکن به اصليترين بخش در سبد خانوارها بدل
بر همين اس��اس جلس��ه بررس��ي و تحليل
شده است و بسياري استطاعت تامين آن را ندارند؛ برنامههاي وزراي صنعت و اقتصاد ديروز با حضور
هزينههايي کمرشکن .از طرف ديگر منطق کسب فعاالن اقتصادي آغاز شد و محمد شريعتمداري و
سود به ديگر بخشها هم تسري يافت .برخالف مسعود کرباسيان در جمع فعاالن بخشخصوصي
شعارهاي فرهنگي و در ظاهر انقالبي ،شهرداريها اظهارات خود را بيان کردند .همچنين فعاالن اتاق
در يکي دو دهه اخير از اصليترين واس��طههاي
اشاعه نوعي سرمايهداري لجامگسيخته مالي و نه
صدفعباسي-رييسجمهورآمريکابرنامهدارد
توليدي بودند .در پيوند با طبقه جديدي که ثروتش
تا به سختي يک تريليون دالر را در زيرساختهاي
محصول آشفتگيهاي بازار و روابط ناسالم ميديد،
در حال فروپاشي آمريکا سرمايهگذاري کند .کمبود
شهرداري شهر را بيش از پيش تجاريتر کرد ،به
س��رمايه نيز در اين مورد مشکلي ايجاد نميکند؛
جنگ فضاي سبز شهري رفت ،هويت شهري را از
سرمايهگذاران مشتاق چنين داراييهايي هستند
بين برد و حافظه شهر را تخريب کرد .نتيجه شده
اما به نظر ميرسد که اين سرمايهگذاريها در حال
است شهري سخت و گران که ميگويند بهشت
فروپاشيهستند.
پولدارها و ثروتمندان شده است و گورستان فقرا
زيرس��اختهاي دولتي صرفشده در نيمه دوم
و کارتنخوابها.شوراي شهر و شهردار جديد وارث
امسال به  1/4درصد از توليد ناخالص داخلي يعني
ميراثي شوم هستند .گسس��تن از اين رويههاي
به کمترين ميزاني که تا به حال ثبت شده ،کاهش
نهادينهشده ،رويههايي که با منافع بسياري گره
يافتهاند .طبق گفته توماس رويترز ،سرمايهگذاري
خورده اس��ت ،کار آساني نيس��ت .اما پيش از هر
ش��هرداريهاي آمريکايي در هفت ماه سالجاري،
چيز شايد الزم باشد اين منطق سود در مديريت
 50/7بيلي��ون دالر ،تقريب��ا  20درص��د کمتر از
شهري از اولويت خارج شود يعني خارج شدن از
همين زمان در سال  2016بوده است .بودجههاي
چرخه تجاري کردن همه چيز و همه روابط .شايد
زيرساختي بخشخصوصي نيز وضعيت مشابهي را
آن وقت تهران نفسي بکشد.
نش��ان ميدهند .طبق گفته يک شرکت پردازش

مسعود کرباسيانومحمدشريعتمداريدر جمع فعاالن بخشخصوصي؛

براي زيرس��اختها نيز مشقتبار است .بسياري از
تصميمات توسط دولت يا مقامات محلي در سطح
آژانسهاي ترابري باقي ميمانند که به گفته يکي از
سرمايهگذاران،دژي محکماز قيمومت سياسياست.
مالکيت خصوصي در انواع خاصي از زيرس��اختها
هنوز با مقاومت روبهرو هستند .براي نمونه در حالي
که امروزه بسياري از شرکتهاي هواپيمايي اروپايي،
خصوصي هستند ،شرکتهاي هواپيمايي آمريکا
عموميهستند.بنابراينسرمايهگذاريدربخشهاي
خصوصي آمريکايي بين ساالنه حدود  100بيليون
دالر يا چهارپنجم آن معلق است.
تمايل رو به سراشيبي اين روزها در هر دو بخش
سرمايهگذاري عام و خاص ،حاکي از نقص در عملکرد
حکومتاستکهاثراتيکسادکنندهدارد.آنتونپيلاز
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دولت دوازدهم

قابل لحاظ کردن اس��ت .وزير پيشنهادي اقتصاد
همچنين تکنرخي شدن ارز و کاهش سود بانکي
را از جمله برنامههاي خود اعالم کرد.
  کمکاري برخي وزرا
محمد شريعتمداري نيز در ديدار با نمايندگان
اتاق بازرگاني ايران گفت :سهم بخشخصوصي در
نشاطآفريني اکنون بيش از دولت است .بنابراين
بايد به خوبي وارد ميدان شوند؛ پس بهترين برنامه
براي ارائه به بخشخصوصي ،پيشينه کاريام با اتاق
بازرگاني ايران است.
وزير پيشنهادي صنعت ،معدن و تجارت افزود:
کار دولت بايد تسهيل شرايط براي بخشخصوصي
باش��د و کارها را به اين بخش بسپارد ،اين هدف
مقدسي است و البته اذعان دارم در اين راه موفق
نبودهام بنابراين برخ��ي از وزرا کمکاري کردهاند،
پس نميت��وان نمره قابل قبولي ب��راي واگذاري
تصديها از دولت به بخشخصوصي بدهيم .وي با
اشاره به حضور خصولتيها در اقتصاد ايران تصريح
ک��رد :مهمترين هدفم در حضور ات��اق بازرگاني
ايران ،بيعت مجدد با مجموعه تشکلهاي بخش
غيردولتي ايران بود و در آن جهت گام برميدارم.
هرچقدر همراهي بيشتر باشد در اين عرصه موفقتر
خواهم بود و اگر بخشخصوصي کمتر کمک کند،
کارنامهام ضعيفتر خواهد بود .پس به تمناي کمک
از بخشخصوصي به اتاق ايران آمدهام تا مشکالت
را حل كنم.
تحلیل

بانک جيپي مورگان اشاره ميکند بيشتر پروژههاي
زيرس��اختي در آمريکا براي موفق شدن حداقل به
مقداريسرمايهگذاريدولتينيازدارند.گرچهتازماني
که دولت فدرال پيشرو اين مسير است ،فعاليتهاي
جديد در اين زمينهغيرمحتملهستند.
حتي در صورتي که حکومت براي سرمايهگذاري
بخشخصوصي استثنا قائل ش��ود ،مشکل ديگر،
کمبود پ��روژه ب��راي س��رمايهگذاري بهخصوص
سرمايهگذاريهايپرهزينهاست.آنتونپيلميگويد
تيم آنها معامالت کوچکي به اندازه 100ميليون دالر
به طور مثال براي مزارع خورشيدي کوچک انجام
داده است اما فرصت براي معامالت بزرگ نادر است.
به نظر ميرسد پول درآوردن براي سرمايهگذاري در
زيرساختها از خرج کردن آن آسانتر است.
منبعThe Economist:

محمدصادق جنانصفت -ديروز
مس��عود كرباسيان ،گزينه معرفيشده
براي تص��دي وزارت اقتصاد در دولت
دوازدهم در نشست با روساي اتاقهاي
ايران حرفهايش��ان را شنيد و نكاتي
را مط��رح كرد .همانط��ور كه انتظار
ميرف��ت ،آقاي كرباس��يان ب��ه دليل
اينكه به دانش اقتصاد اش��راف ندارد و بيش از س��ه دهه است در
معاونتهاي وزارتخانهه��ا كار اجرايي كرده ،هرگز در قامت وزير
اقتصاد حاضر نشده.
كرباسيان با استفاده از تجربه درازمدتش در گفتوگوهايي با
افراد و احزاب از پاسخگويي به پرسشهاي دقيق بخشخصوصي
در چند موضوع بس��يار بااهميت به وي��ژه تنگنايي كه ماليات بر
ارزشافزوده براي توليد و صنعت ايجاد كرده است ،طفره رفت و
وعده داد در نشستهاي جزييتر اين مسايل را حل خواهد كرد.
مس��عود كرباس��يان در گفتوگو با بخشخصوصي گفتار و رفتار
خاصي داش��ت كه نش��ان ميداد وي البي كافي براي كسب راي
اعتماد از مجلس را در آستين دارد.
او با جرات خاص از هماهنگي كامل با كميس��يون اقتصادي
مجلس حرف زد و تاكيد كرد با ديگر كميسيونها نيز سازگاري
دارد .كاندي��داي رييس دولت ب��راي وزارت اقتصاد چندين بار به
محمد ش��ريعتمداري ،ديگر كانديداي اقتصادي دولت دوازدهم
اظهار ارادت و خود را شاگرد وي معرفي كرد.
كرباس��يان اظه��ار ارادت به كانديداي وزي��ر صنعت ،معدن و
تجارت را دليل س��ازگاري وي با كابينه دوازدهم دانست .يكي از
بحثهاي مطرحشده در اين نشست كه از طرف بخشخصوصي
بيان شد اين بود كه اگر وزير شد ،از استخدام افراد غيرمتخصص
و سفارش��ي اجتناب كند كه البته جوابي از طرف كرباسيان داده
نش��د .ارزيابي مقدماتي از نشست ديروز كه در گفتوگو با برخي
از اعضاي هيات نمايندگان ميش��ود ،اين است كه فقدان دانش
اقتصاد نزد وي ميتواند پاشنهآشيل اقتصاد و به ويژه وزارت اقتصاد
باشد .بررسي كارنامه كرباسيان نشان ميدهد كه وي برخالف آنچه
ش��ايد در ظاهر ميگويد ،اقتصاد متمركز دولتي را بر اقتصاد آزاد
ترجيح ميدهد و اين برخالف آينده اقتصاد ايران اس��ت كه قرار
است روي ريل خصوصيها حركت كند.
نگاهي البته به كليت كابينه نشان ميدهد كه دولت دوازدهم
سكان هدايت اقتصاد را به غيراقتصاددانان سپرده است كه ميتواند
كار را براي ايران دشوار سازد .كرباسيان ،سيف و نوبخت (در صورت
ابقا در منصب فعلي) به دليل اينكه دانش اقتصاد نياموختهاند ،در
ايجاد گفتمان اقتصادي ناكام خواهند ماند و تصميمهاي روزمره
بر كل فعاليتها مس��تولي خواهد شد .اين حرف درستي نيست
كه اداره اقتصاد نياز به دانش ندارد و تجربه براي اداره كسبوكار
كافي است.
واقعيتها را بايد پذيرفت و تاكيد كرد كابينه بدون اقتصاددان در
چهار سال آينده به گرفتاريهاي تازه منجر خواهد شد .كرباسيان
البته صداقت دارد كه ميگويد من اقتصاد كالن بلد نيس��تم اما
بايد يادآور ش��د همانطور كه وي دي��روز گفت ،كاش مرداني از
جنس دانش اقتصاد بر سر كار ميآمدند .آقاي روحاني با معرفي
كرباسيان به عنوان وزير اقتصاد به دانش اقتصاد بياحترامي كرد.
مسعود كرباسيان ،مديري توانمند در امور اجرايي است اما فقدان
دانش اقتصاد نزد وي كار را دشوار خواهد كرد.

