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ضعف طرف تقاضا 

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

و  اقتص�اد  در 
حج�م  كاه�ش 
معامالت، مصرف در بازارها و همچنين فاصله 
بين دارايي هاي دهك هاي مختلف دسته گلي 
اس�ت كه عقب ماندگي دس�تمزد نس�بت به 
هزينه هاي معيش�ت و تورم واقع�ي را پديد 
آورده است، اين در حالي اس�ت كه دولت در 
تعيين حقوق كارمندان و همچنين ش�وراي 
عال�ي كار متش�كل از نماين�دگان دول�ت، 
كارفرماي�ان و كارگ�ران نق�ش دارد، حال با 
وج�ودي ك�ه تكلي�ف دس�تمزد كارمندان 
مشخص شده است، 14ميليون كارگر در انتظار 
تعيين تكليف حداقل دس�تمزد خود در سال 
98 توس�ط ش�وراي عال�ي كار هس�تند. 
دويست و هش��تاد و يكمين ش��وراي عالي  كار 
از ساعت 15 روز سه ش��نبه 21 اسفندماه 97 با 
موضوع »تعيين دستمزد كارگران« با حضور وزير 
كار و شركاي اجتماعي و نمايندگان كارگران و 

كارفرمايان برگزار شد. 
 حق مس��كن كارگران در نشست اول بهمن ماه 
شوراي عالي كار به 100 هزار تومان افزايش يافت 
كه اعمال آن در فيش هاي حقوقي منوط به زمان 

تصويب در هيئت وزيران است. 
در نهايت بعد از چندين س��اعت چانه زني ميان 
ش��ركاي اجتماعي جلسه ش��وراي عالي كار به 
اتمام رس��يد و ادامه مذاكرات به جلس��ه بعدي 

موكول شد. 
   هرگز به زندگي با حقوق يك ميليون

و ۲۰۰ هزار توماني فكر كرده ايد؟
يك نماينده مجلس حقوق هاي نجومي را دليل 
فاصله داشتن مسئوالن از مردم دانست و خطاب 
به تصميم گيرندگان در رابطه با حداقل دستمزد 
حدود 14ميليون كارگر گفت: هنگامي كه براي 

حداقل دستمزد كارگران تصميم مي گيريد، اين 
را هم در نظر داشته باش��يد كه هرگز به زندگي 
كردن با حقوق يك ماهه كارگران فكر كرده ايد؟ 
آيا مي دانيد با يك ميليون و 200 هزار تومان در 
ماه چگونه يك كارگر بايد خ��رج خودش، زن و 

فرزندش را هم بدهد؟
يك نماينده مجلس شوراي اس��امي، گراني و 
تورم موجود را ناشي از مديريت دولت دانست و 
گفت: اگر قيمت كاالها باال رفته به دليل مديريت 
ضعيف دولت است. انتظار داشتيم حداقل حقوق 
براي كاركنان دولت 3 ميليون تومان باش��د كه 
نشد، اما اكنون توقع داريم 3 ميليون تومان براي 

حداقل كارگران تصويب شود. 
محسن بيگلري با اشاره به اينكه مجلس شوراي 
اسامي در اليحه بودجه 98 براي افزايش حقوق 
كاركنان دول��ت 400 هزار توم��ان به عاوه 10 
درصد را تصويب كرد، گفت: به دليل اينكه عامل 
اصلي گران��ي و تورم، س��وءمديريت و ناتواني ها 
در كنترل قيمت ها بوده اس��ت، انتظار داش��تيم 
دولت نيز از اين افزايش حقوق اس��تقبال كند تا 
كاركنانش بتوانند سال آينده اين گراني را بيشتر 
تحمل كنند، اما با كمال تأسف شاهد بوديم كه 
رئيس سازمان برنامه و بودجه صدها دليل آورد 
تا جلوي اين افزايش حقوق را  بگيرد كه زياد هم 

قابل توجه نيست. 
وي با اش��اره به اينكه افزاي��ش حقوق كاركنان 
دولت در ش��وراي نگهبان به تصويب رس��يد و 
نهايي شد، گفت: اكنون زمان افزايش دستمزد 
كارگران اس��ت و اين افزايش ربطي به مجلس 
ندارد، بلك��ه بايد در قالب س��ه جانبه گرايي بين 
كارگر و كارفرم��ا و دولت در ش��وراي عالي كار 

تصميم گيري شود. 
نماينده سقز و بانه در مجلس شوراي اسامي با 
اشاره به اينكه رئيس جمهور اعام كرده اكنون در 

جنگ اقتصادي قرار داريم و مقام معظم رهبري 
فرماندهي در اين جنگ را بر دوش رئيس جمهور 
گذاشته اند، گفت: انتظار از يك فرمانده اين است 
كه در خط مقدم حركت كند. اكنون نيز اگر قرار 
اس��ت مردم و كارگران مش��كات اين گراني را 
تحمل كنند، رئيس جمهور، وزرا، مديران كل و... 

بايد در خط مقدم باشند. 
وي حقوق هاي نجومي را دليل فاصله داش��تن 
مسئوالن از مردم دانس��ت و گفت: هنگامي كه 
براي حداقل دستمزد كارگران تصميم مي گيريد، 
اين را هم درنظر داش��ته باش��يد ك��ه هرگز به 
زندگي كردن با حقوق ي��ك ماهه كارگران فكر 
كرده ايد؟ آيا مي دانيد با يك ميليون و 200 هزار 
تومان در ماه چگونه يك كارگر بايد خرج خودش 

و زن و فرزندش را هم بدهد؟
بيگلري ب��ا اعام اينك��ه بس��ياري از كارگران 
ماه هاس��ت حقوق نمي گيرند يا حق��وق آنان با 
تأخير چند ماهه پرداخت مي شود، گفت: اينكه 
بگويي��م كارگران همي��ن حقوق ناچيز را س��ر 
موقع مي گيرند، ادعاي بيهوده اي است و همين 
امر باعث ش��ده تا س��فره كارگران خالي بماند 
و ش��رمندگي را به جاي نان س��ر سفره هايشان 

بگذارند. 
وي خطاب به اعضاي كارفرمايي و دولتي شوراي 
عالي كار گفت: آيا تاكنون برايتان پيش آمده كه 
چهار ماه حقوق نگرفته باشيد و ناچار باشيد صبح 
اول وقت سركار حاضر ش��ويد تا مبادا اخراج تان 

كنند؟
نماينده سقز و بانه با تأكيد بر اينكه اعضاي شوراي 
عال��ي كار در معرض آزمون بزرگي ق��رار دارند، 
گفت: هر قدر كه مي خواهي��د در مورد افزايش 
دستمزد تصميم بگيريد، اما اين را بدانيد كه اگر 
تصميم شما باعث سفره هاي خالي كارگران شد، 
در اين دنيا ش��رمنده كارگران خواهيد بود و در 

آخرت نيز بايد پاسخگوي تمام مشكاتي باشيد 
كه در نتيجه اين تصميم شما گريبانگير كارگران 

و خانواده هايشان شده است.
   4۰ درصد از كارمندان كمتر از ۳ ميليون 

مي گيرند!
گرچه ط��ي س��ال هاي اخير دولت خط كش��ي 
و معيار دقيقي براي اقش��ار مختل��ف درآمدي 
اعام و مش��خص نكرده اس��ت، ولي آنچه گاهي 
هنگام حمايت مالي خود بروز داده نش��ان از آن 
داش��ته كه حقوق هاي كمتر از 3 ميليون تومان 
را براي حمايت مالي و كااليي ضروري مي داند؛ 
به گونه اي ك��ه در پرداخت يارانه ه��ا اين عنوان 
شده بود كه نبايد حقوق كمتر از 3 ميليون تومان 
حذف شود يا در زمان توزيع بسته هاي حمايتي 
در سال جاري كاركنان با درآمد كمتر از 3 ميليون 

را محق دريافت كمك مالي دولت دانست. 
بررس��ي وضعيت حقوق هاي پرداختي دولت به 
كاركنان خود از اين حكايت دارد كه بيش از يك 
ميليون از حقوق بگيران كمتر از 3 ميليون تومان 

در ماه دريافتي دارند. 
   4۰ درصد از كارمندان كمتر از ۳ ميليون 

مي گيرند!
دولت در سال به حدود 4 ميليون و 700 هزار 
كارمند و بازنشسته حقوق پرداخت مي كند 
كه در اين بين تعداد كاركنان حقوق بگير 2 
ميلي��ون و ۶37 هزار نفر مي رس��د. از تعداد 
مجموع حقوق بگي��ران دريافتي هاي كمتر 
از 3 ميلي��ون تومان به ح��دود يك ميليون 
و 42 ه��زار نفر اختصاص دارد كه متوس��ط 
حقوق آنها به 2 ميلي��ون و 800 هزار تومان 

مي رسد. 
همچنين ح��دود 92۶ هزار نفر يعن��ي معادل 
35درص��د از كاركن��ان كمت��ر از 2/5 ميليون 
دريافتي داشته و متوسط پرداختي به آنها به يك 

ميليون و 98۶ هزار تومان مي رسد. 
اما جزئيات بيشتر از پرداخت هاي حقوقي دولت 
از اين حكايت دارد ك��ه در فاصله بين 2 ميليون 
تا 2 ميلي��ون و 500 ه��زار توم��ان فقط حدود 
491 هزار نفر ميزان دريافتي دارند و متوس��ط 
حقوق آنها به 2 ميليون و 240 ه��زار تومان در 

ماه مي رسد. 
   1۶ درصد كاركنان دولت زير ۲ ميليون 

حقوق مي گيرند
وضعيت حقوق بگيران كمتر از 2 ميليون تومان 
نيز به گونه اي اس��ت ك��ه ح��دود 1۶ درصد از 
كاركنان كمتر از اين رق��م دريافت مي كنند كه 
435 كارمند دولت در ماه متوس��ط حقوق يك 

ميليون و ۶27 هزار توماني دارند. 
همچنين ح��دود 285 ه��زار و ۶58 نفر به طور 
متوس��ط بين يك ميليون و 500 ت��ا 2 ميليون 
تومان دريافتي دارند كه متوس��ط حقوق آنها به 

يك ميليون و 780 هزار در ماه مي رسد. 
در اي��ن دس��ته بندي حقوقي ح��دود 77 هزار 
و 885 نف��ر از كاركن��ان نيز دريافت��ي بين يك 
ميليون و 240 هزار تا ي��ك ميليون و 500 هزار 
تومان دارند كه متوس��ط يك ميلي��ون و 420 
هزار توماني را براي اين بخ��ش رقم مي زند، اما 
حداقل بگيران دولت يعن��ي حقوق يك ميليون 
و 240 هزار توماني در ماه به ح��دود 71 هزار و 

457 نفر مي رسند. 

تعيين حداقل دستمزد باز هم در وقت اضافه سال
عقب ماندگي دستمزد نسبت به تورم ضعف تقاضا را پديد آورد

معاون سازمان امور مالياتي:
 97 هزار ميليارد تومان 

درآمد مالياتي وصول شد
ماليات�ي  ام�ور  س�ازمان  مس�تقيم  ماليات ه�اي  مع�اون 
گف�ت: ت�ا ۲1 اس�فند 97، بي�ش از 9۶ ه�زار و ۶۰۰ ميلي�ارد 
توم�ان از ماليات ه�ا وص�ول ش�ده و ت�الش مي كني�م ت�ا 
رق�م 11۲ ه�زار و 8۰۰ ميلي�ارد تومان مص�وب نيز محقق ش�ود. 
نادر جنتي در گفت وگو با »فارس« با اش��اره ب��ه وضعيت درآمدهاي 
مالياتي آخر سال اظهار داشت: تمامي همكاران در سازمان مالياتي كه 
در خط مقدم جبهه اقتصادي كشور هستند، با همكاري مؤديان و ديگر 
نهادها به دنبال وصول اين درآمدها بوده و ت��ا كنون بالغ بر 9۶ هزار و 

۶00 ميليارد تومان تا تاريخ 21 اسفند 97 وصول شده است. 
معاون ماليات هاي مستقيم س��ازمان امور مالياتي با تأكيد بر اينكه رقم 
مصوب درآمدهاي مالياتي طبق قانون بودجه سال 97 بالغ بر 112 هزار 
و 800 ميليارد تومان اس��ت ، گفت: تمام تاش ها تا تحقق صد درصدي 
در روزهاي پاياني س��ال ادامه دارد. وي افزود: تا كنون 84 درصد از اين 
درآمدها محقق شده كه س��هم ماليات هاي مس��تقيم حدود 54 هزار 
ميليارد تومان و ماليات بر ارزش افزوده حدود 42 هزار ميليارد تومان است 
كه اميدواريم تا پايان سال نيز بتوان صد درصد درآمدها را وصول كرد. 
جنتي در مورد ماليات بانك مركزي نيز گفت: در حال حاضر نزديك به ۶ 
هزار و 500 ميليارد تومان ماليات عملكرد سال 9۶ بانك مركزي وصول 
شده است. با اين حال 4 هزار و 500 ميليارد تومان ماليات علي الحساب 
يك دوازدهم بانك مركزي به دليل وجود ابهامات قانوني پرداخت نشده و 

در حال مذاكره با آنها جهت پرداخت مبلغ مذكور هستيم.

رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران: 
 دولت فقط خودروسازي را 

توليد مي داند 
رئيس خان�ه صنعت، مع�دن و تج�ارت جوانان اي�ران گفت: 
در صورت�ي ك�ه دول�ت فق�ط خودروس�ازي را تولي�د 
حس�اب نكن�د مي ت�وان ب�ه آين�ده صنع�ت امي�دوار بود. 
دول�ت بايد صناي�ع كوچ�ك را در اين ش�رايط مد نظ�ر قرار 
دهد ت�ا بتوان�د كم�ك ح�ال صناي�ع بزرگ كش�ور باش�د 
و ايج�اد و حف�ظ اش�تغال ب�راي س�ال 98 محق�ق ش�ود. 
رضا اميدوار تجريش��ي افزود: توليد سال هاست كه با توجه به سرعت 
افزايش تورم در بخش توليد با كمبود سرمايه در گردش مواجه است و 

اكنون اين موضوع بيش از قبل به چشم مي خورد. 
وي با بيان اينكه كمبود سرمايه در گردش باعث عدم توازن زنجيره 
تأمين شده و مشكاتي در توليد به وجود آورده است، گفت: براي رفع 
مشكات توليد بايد امضاهاي طايي برداشته شود و بخشنامه هاي 
يك ش��به را لغو كنند. رئيس هيئت مديره خانه صنعت جوانان ايرا 
خاطر نشان كرد: مجلس به جاي تصويب قوانين متوالي به اصاح 

آنها بپردازد. 
اميدوار تجريشي گفت:امروز اقتصاد كشور در شرايط خاصي است كه 
صرفاً تصويب قانون آن را نجات نمي دهد، بلكه اصاح قوانين و درست 

اجرا شدن آنها گامي اساسي تلّقي مي شود. 
وي با بيان اينكه در زنجيره تأمين مواد اوليه ت��ا محصول نهايي بايد 
مديريت صحيحي بي��ن مصرف كننده و توليد كنن��ده به وجود بيايد، 
اضافه كرد: بسياري از مواردي كه در حال حاضر دولت در آنها ورود پيدا 
و دخالت مي كند،  منجر به ايجاد رانت در كش��ور شده است،  به عبارت 
ديگر بايد گفت صرفاً مصرف كننده نهايي را ديده و براي توليد كننده 
ارزشي قائل نمي شود كه مواد اوليه مورد نياز خود را از چه طريقي و با 

چه ضوابطي تهيه كرده است.

مهران ابراهیمیان 

افزايش قيمت موجودی كاال هنر نيست
 بررسی دستکاری 

قيمت در بازار خودرو و مسکن 
همانط�ور ك�ه ام�روز در ح�وزه ب�ازار مس�كن ش�اهد معامالت 
مش�كوك در برخي از مناطق ته�ران براي باال ب�ردن مصنوعي 
قيمت مس�كن هس�تيم، در بازار خودرو نيز تحوالتي در جريان 
اس�ت كه بايد ريش�ه آن شناس�ايي ش�ود، زيرا به نظر مي رسد 
تقاضاس�ازي مصنوع�ي و كاه�ش عرضه ب�راي افزاي�ش قيمت 
و تهيي�ج س�رمايه ب�راي ورود ب�ه اين بخ�ش در جريان اس�ت. 
مدت ها اس��ت كه فرمول تعيين قيمت كاالها در اقتصاد ايران منتشر 
نمي شود و مشخص نيست بر چه اساسي دست نامرئي بازار قيمت ها 
را فقط باال مي برد و خبري از كاهش قيمت نيست از اين رو سفته بازي 
س��ازمان يافته توس��ط برخي از ذي نفعان افزايش قيمت در كاالها در 
برخي از بازارها محسوس شده است كه به نظر مي رسد مدعي العموم 
و مراكز پژوهشي چون مجلس و سازمان برنامه جا دارد به اين موضوع 

ورود داشته باشند. 
برخي صاحب��ان كاال يا توليد كنن��دگان به جاي س��رمايه گذاري در 
افزايش توليد به اقداماتي روي آورده اند تا بهاي موجودي كاال يا توليد 
حداقلي خود را افزايش دهند تا هزينه هاي خود را با كمترين كوشش 
پوشش بدهند و در اين ميان با كمترين كار و تاش بيشترين سود را 
ببرند كه جلوي اين تفكر و اقدامات اخذ س��ود از طريق سفته بازي و 
تن پروري را بايد گرفت و جا دارد بازارهاي مس��كن و خودرو به دقت 
بررسي شود؛ چراكه قيمت به شكل مشكوك و مصنوعي و سازمان يافته 

دستكاري مي شود. 
به اعتقاد يك كارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر بزرگترين عامل 
در افزايش قيمت خ��ودرو، تقاضاهاي كاذب در عين تضعيف ش��دن 
عرضه است. با اين وجود افزايش تقاضا براي حفظ ارزش پول و دارايي 
س��بب ش��ده كه بازار »ناز كند« و چون نازش خريدار دارد، افزايش 

قيمت ها را رقم مي زند. 
حسن كريمي سنجري در گفت وگو با »ايسنا« اظهار كرد: در رابطه با 
افزايش قيمت ها در بازار خودرو، داليل متعددي به اين موضوع دامن 
زده است. بخشي مربوط به ش��رايط اقتصادي كشور است؛ بدين معنا 
كه پيش بيني روشني از آينده اقتصادي در سال 1398 وجود ندارد. 
بنابراين افراد تصور مي كنند، اگر قرار اس��ت ش��رايط به همين شيوه 
پيش برود، در س��ال آينده ممكن اس��ت نرخ ارز و به دنبال آن تورم 

افزايش پيدا كند. 
وي با بيان اينكه ظرف هفت الي هش��ت سال گذشته يا شايد از اواخر 
دولت دهم نقدينگي ساالنه افزايش جدي داشته است، تصريح كرد: 
نقدينگي در بخش ها و اليه هاي متعددي اثرگذار بوده و س��بب شده 
مردم براي حفظ ارزش پول خود كه قرار است توسط تورم اقتصادي 
و افزايش نرخ ارز از بين برود، به بازارهاي مختلف روي آورند. البته كه 

بازار خودرو داراي مطلوبيت فراوان در اين زمينه است. 
كريمي سنجري گفت: عاوه بر اين بخشي ديگر از نابساماني ها در 
افزايش قيمت خودرو در خود صنعت قابل تحليل است. درست 
است كه طي يكي- دو ماه اخير شرايط عرضه بهتر شده است؛ اما 
در نگاه كلي به سال 1397 عرضه خودرو در مقايسه با سنوات قبل 
و تقاضاي طبيعي جامعه، بسيار كمتر و تضعيف شده است. البته 
كه كماكان تقاضا وجود داشته و اين حجم تقاضا موجب شده از 
آنجايي كه تقاضاها توسط كارخانه ها تأمين نمي شود، مشكاتي 

ايجاد شود. 
وي افزود: در حال حاضر تنها مكمل براي پاسخ به اين حجم از تقاضا، 
بازار است؛ بنابراين بازار به راحتي قيمت ها را افزايش داده و به اصطاح 
»ناز مي كند«. نازش هم به س��بب نگراني از آينده بازار، خريدار دارد و 

قيمت ها را افزايش داده است. 
اين كارش��ناس صنعت خودرو ابراز اميدواري كرد: روند عرضه در 
س��ال آينده بهبود پيدا كند و سبب تعديل نس��بي قيمت ها شود. 
همانطور كه ذكر ش��د در حال حاضر بخش عم��ده اي از تقاضاها 
كاذب بوده و به س��بب نگران��ي از آينده پيش بين��ي مي كنند كه 
خودروي خود را امس��ال خريداري كرده تا ارزش پول خود را در 
س��ال 1398 حفظ كنند و بتوانند خودرو را ب��ا قيمت باالتري به 
فروش برسانند. وي علت ديگر افزايش تقاضا و باال رفتن قيمت ها 
را روزهاي آخر سال و تعطيات عيد دانست و گفت: طبق روال هر 
س��اله، مردم براي استفاده از تعطيات احس��اس نياز بيشتري به 
خودرو مي كنند،اما در اين شرايط كه به شدت عرضه دچار فشار و 

تضعيف شده، افزايش تقاضا دردسرساز شده است.

 گزارش خبري تحليلي »جوان« 
از شرايط پيش روي اقتصاد كشور

اميدهاي پنج گانه اقتصاد 98  
 در فضايي كه اين روزها تنها اخبار منفي به گوش مي رسد و در هر 
محفل و محلي اخبار منفي در حوزه اقتصادي مي ش�نويد،برخی 
كارشناس�ان ب�ر اي�ن باورند  كه س�ال 98 ب�ه رقم س�ختی های 
احتمالی اش از جهاتي نيز داراي مؤلفه هاي مثبتي نسبت به سال 
97 است، هر چند كه آثار و تبعات منفي به جامانده از تصميمات، 
كوتاهي ها و فشارها و عوامل خارجي نيز تداوم خواهد داشت و بايد 
برای آنها تدبيری ويژه و مديريتی جه�ادی را مدنظر قرار داد ، اما 
شايد برخي زواياي مثبت سال آينده را در قياس با امسال را كه در 
فضای كنونی  كمتر ديده می شود، از نگاه كارشناسان بتوان برشمرد. 
كارشناسان بر اين باورند كه  عوامل پنج گانه زير حتماً بخشي از عوامل 
مؤثر بر فضاي ركود تورمي س��ال آينده هستند و در معادله اقتصادي 
سال آينده عناصر متعددي مانند نقدينگي، مديريت و عملكرد دولت، 

عوامل خارجي و نحوه مواجهه با آنها و... نيز مؤثر است. 
1-شناخت حقيقت و پذيرش آن: دولت يازدهم و دوازدهم تقريباً 
همه چيز را از مشكل آلودگي تا آب را به برجام گره زد كه معكوس آن 
و پذيرش حقيقت رفتاري امريكا برايش��ان سخت بود، از اين رو ماه ها 
سعي كردند تا آثار كنار رفتن امريكا از توافق بين المللی برجام را  انكار 
كنند و به جاي برنامه ريزي به دنبال انداختن تقصير بر گردن رقباي 
سياسي و منتقدان باشند. اكنون در ميان سياسيون وحتی مسئوالن 
سياست خارجی هم اين موضوع تبيين شده كه ديگر نمي توان براي 
وعده هاي برجامي به انتظار غرب نشست ،بنابراين شناخت و پذيرش 
حقيقت گام اول پيدا كردن راه حل هاي واقعي با تكيه بر داش��ته ها و 
توانايی های داخلی برداشته شده و اكنون نه فقط در تجارت جهانی كه 
در موضوعات اقتصادی مرتبط با داخل نيز منطق را بر تصميمات حاكم 
خواهيم كرد. به خصوص كه شكات اينس��تكس هم آن قدر جذاب 

نيست كه مورد قبول خوشبينان داخلي قرار گرفته باشد.
۲-  رهاي�ي از آزم�ون و خطاه�اي مك�رر: دومين م��وردی كه 
كارشناسان   اقتصادی  بر آن تأكيد دارند رهايی از آزمون و خطاهای 
مكرر و تجربه گرفتن از آنها است .دولت در سالي كه گذشت به حدي 
دچار خطاي محاسباتي و البته رودربايستي در فضاي اقتصادي شد كه 
نتيجه آن تنها در بازار ارزي دهها دستورالعمل و بخشنامه بود، خطاي 
بزرگ نيز اعام ارز 4200 توماني بود كه منجر به باد دادن بيش از 13 

ميليارد دالر شد ، دالرهايی كه با نيت خير  به هدف نخورد! 
 بديهي اس��ت تجربه  اين آزمون ها و خطاها در امسال دولت را مجاب 
خواهد كرد كه ديگر نمي توان چنين سرگرداني هايي را مجدداً تجربه 
كرد. همچنين تصميمات اتخاذ ش��ده حتماً تجربه خطاهاي قبلي را 
به همراه دارد و خطاهاي فاحش در توزيع كاالهاي وارداتي با ارزهاي 
ارزان يا هدر رفت ارزهاي ترجيحي  عدم برگشت آنها  بي شك در سال 

آينده به طرز چشمگيري كاهش خواهد يافت. 
۳-  رونق كشاورزي:س��ومين موردی كه به نظر كمتر به آن توجه 
شده  بر خاف آنچه در سال 97 رخ داد س��ال 98 فرصت مناسبي را 
براي بخش كشاورزي فراهم خواهد آورد، به خصوص كه آثار تورمي 
در سال جاري تا حدودي در بخش توليد محصوالت كشاورزي تخليه 
شده است. كارشناسان اين حوزه معتقدند اين تخليه آثار تورمي از اين 
جهت رخ داده ك��ه اگر نرخ ارز در همين محدوده كنترل ش��ود، بازار 
داخلي فش��ار افزايش قيمت ها را تحمل كرده در سال 98 كشاورزان 
با قدرت خريد باالتري در فضاي اقتصادي حضور خواهند داش��ت. با 
فرض ثبات نسبي وضعيت موجود، اين موضوع به معناي رونق نسبي 
در شهر ها و مناطقي است كه اقتصاد آنها به شدت بر كشاورزي متكي 
است؛ يعني سال بعد كشاورزان روزگاري به مراتب بهتر از كارمندان 
و كارگران خواهند داش��ت، عاوه بر آن با افزايش تقاضا از اين بخش 
اقتصادي مي توان تا حدودي از افزايش نرخ رشد منفي ساير بخش های 

مولد سال بعد  نيز جلوگيري كرد. 
4-  فرصت هاي جديد تولي�د: ادامه وضعي��ت تحريم ها حتماً 
فرصت هاي جديدي را هم براي يافتن بازارهاي جديد و هم توليد 
برخي محصوالت جديد فراهم خواهد كرد كه تا پيش از اين كمتر 
داراي مزيت توليد داشته اس��ت،به خصوص كه تصميمات جديد 
بانك مركزی و دولت در واردات كااله��ا و مواد اوليه  توليد از محل 
صادرات  نيز باالخره بعد از ماه ها  فراهم ش��د.بنابراين فرصت هاي 
جديدي را براي كار آفرينان و تجار می تواند نمايی بهتر از م چند ماه 

اخير را تصوير سازی كند . 
تصويری كه در ماه های اخير به گفته رئيس كنفدراس��يون صادرات، 

قفل شدن واردات مواد اوليه توليدكنندگان بود ! 
 به عاوه  گذر زمان در بازارهاي انرژي فرصت شناسايی راه های دور 
زدن تحريم ها را بيش��تر فراهم خواهد كرد ك��ه از جمله می توان به 

توسعه همكاری های منطقه ای و همسايگان ايران اشاره داشت .  
5-   ترميم تقاضا و كاهش انتظ�ارات تورمي: در صورت مديريت 
درست توزيع كاالها و افزايش حقوق هاي كارگران و كارمندان برخی 
كارشناس��ان با احتياط بر اين باورند كه مي توان نگاه منفی سال 97 
به آينده و ترس از آثار تحريم ها كاهش قابل توجهی خواهد داشت به 
نحوی كه هجوم مردم به بازارها راكمتر شاهد خواهيم بود كه بالطبع 
مديريت بهتر توزيع كاالها  افزاي��ش گراني ها از محل انتظارات رواني 
كمتر محقق  خواهد شد،مگر آنكه اس��ير عمليات هاي رواني خارجي 
ش��ده يا كارش��ناس  نما ها و اصطاح��اً » دولتم��ردان نا متخصص « 

اشتباهات جدي اي را به نمايش بگذارند.
ام�روز اقتصاد ايران طعم تل�خ بي توجهي به 
عملكرد بانك ها را مي چشد، زيرا در اثر هجوم 
بانك ها به حوزه س�اخت و ساز در اواخر دهه 
8۰ امروز بيش از ۲ميليون و 5۰۰ خانه خالي به 
احتمال زياد لوكس در بازار دپو شده اس�ت و 
حاال مي بينيم كه مال ها يكي پس از ديگري 
از شهر س�ر برمي آورند در اين بين بايد ديد 
اي�ن مناب�ع از پ�ول بانك ها و ش�ركت هاي 
صادرات محور غير نفتي چون پتروشيمي ها 
و معدني ه�ا و. . . تأمين ش�ده اس�ت يا خير؟
به گزارش »جوان«، اقتصاد ايران بانك محور 
اس��ت و سياس��ت هاي بانك ها نبض اقتصاد 
اي��ران را در اختي��ار دارد اگ��ر ام��روز توليد 
ضعيف است و تورم و واردات قوي، اگر امروز 
موجودي سرمايه در حساب هاي ملي در بعد 
ساختمان قوي و در بعد ماشين آالت ضعيف و 
اگر امروز تعادل در بازارها به هم خورده است 
و خام فروشي منابع شدت گرفته و حتي خود 
بانك ها با چالش مطالبات معوق و دارايی هاي 
س��مي روبه رو هس��تند، مش��خص است كه 
اش��كال جدي در س��اختار و مديريت نظام 
بانكداري ايران وجود دارد كه تكليف انحراف 
در اين بخش بايد روشن شود؛چراكه در جنگ 

اقتصادي با امريكا قرار داريم. 
در ش��رايطي كه امروز بايد در رابطه با هدايت 
منابع بانكي نهايت دقت به عمل بيايد متأسفانه 
ب��از ه��م بي دقتي هاي��ي در اين بخ��ش انجام 

مي گيرد. 
ي��ك كارش��ناس حوزه كار، س��اخت و س��از 

مال ها و مركز خريدهاي تج��اري را به منزله 
كارآفريني ندانس��ت و گفت: مناب��ع بانك ها 
به جاي لوكس س��ازي بايد به س��مت توليد و 
اش��تغال برود؛ چراكه تنه��ا راه حفظ امنيت 
شغلي و پايداري بنگاه هاي اقتصادي، تقويت 

توليد است. 
علي اكبر لبافي در گفت وگو با »ايس��نا« اظهار 
كرد: موافق پديده مال سازي نيستم و نگاه من 
در اين زمينه توليدي اس��ت. حل اين مش��كل 
مس��تلزم اختصاص تس��هيات ارزانقيمت به 
واحدهاي توليدي و فراهم كردن بستر كاهش 
هزينه هاي توليد اس��ت تا از اين طريق مشكل 

كارگر و كارفرما حل شود. 
   در فرايند ساخت مال ها نوآوري 

وجود ندارد
وي ادام��ه داد: مال ه��ا و هايپره��ا را موج��ب 
كارآفريني نمي دانم، چون وقتي از كارآفريني 
صحبت مي كنيم، بايد يك اي��ده نو و خاقيت 
پشت آن وجود داشته باشد. در فرايند ساخت 
و س��از مال ه��ا و مراكز ب��زرگ خري��د، كدام 
نوآوري و خاقيت نهفت��ه و چه ارزش افزوده و 
تجاري سازي ديده مي شود كه آن را كارآفريني 

قلمداد كنيم؟
اين كارش��ناس ح��وزه كار، تنه��ا راه نجات از 

بحران هاي اقتصادي و عبور از وضعيت موجود را 
راه افتادن توليد دانست و گفت: اگر مي خواهيم 
وضعيت اشتغال، پايداري بنگاه هاي اقتصادي 
و امنيت شغلي نيروها فراهم ش��ود بايد توليد 

را تقويت كنيم. 
سوق دادن منابع به سمت س��اخت مال ها كه 
ماهيتي غير توليدي دارد و هزينه ها را افزايش 

مي دهد، صحيح نيست. 
لبافي متذكر شد: با توجه به آنكه در اين مراكز 
بزرگ سرمايه گذاري هاي تجاري بااليي اتفاق 
مي افتد، اجناس��ي كه عرضه مي ش��ود، توليد 
داخلي نيس��ت و اكثر محصوالت آنها خارجي 
اس��ت و اين توجيه كه اگر در يك ج��ا و مكان 
لوكس، كاال عرضه كنيم مي��زان مصرف را باال 
برديم اشتباه است؛ چون هزينه اداره و نگهداري 
و مصرف انرژي در مال ها و مراكز بزرگ تجاري 
باال اس��ت، ضمن آنكه مردم ه��م قدرت خريد 
بااليي ندارند و ممكن است نياز خود را با توجه 
به افزايش هزينه ها از دستفروشي يا مكان هايي 
كه هزينه كمت��ري براي ارائه خدم��ات دارند، 

تأمين كنند. 
   همه مردم نمي توانن�د از مال ها خريد 

كنند
وي تصريح كرد: مال ه��ا و مجتمع هاي بزرگ 
تجاري مشتريان خاص خود را دارند و نمي توان 
انتظار داش��ت عموم م��ردم از آنها اس��تقبال 
كنند؛ مگر آنك��ه قيمت هايي ك��ه در آنها ارائه 
مي ش��ود با دخل و خ��رج و هزينه هاي زندگي 

مردم همخواني داشته باشد. 

بانكداران به انحراف مي روند 

پولهايمردمدربانكبهمالتبديلميشود

   بانک


