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دولت يازدهم به ركود دامن زد
رئيس كميس�يون اص�ل 44 مجل�س گف�ت: اگرچه رك�ودي كه 
از س�ال ۹۰ و ۹۱ آغاز ش�د، ب�ه دليل بح�ث تحريم و تش�ديد آن 
و يكس�ري مس�ائل مديريت�ي ب�ود، ام�ا بخش�ي از رك�ودي كه 
در س�ال ۹۳ تا ۹۵ داش�تيم ب�ه دلي�ل سياس�ت هاي انقباضي و 
نوع�ي سياس�ت كنترل�ي ب�ود ك�ه دول�ت در پي�ش گرف�ت. 
به گزارش تسنيم، رئيس كميسيون اصل 44 مجلس با بيان اينكه مبناي 
برنامه ه��اي اقتصادي دولت رس��يدن به يك نوع ثب��ات اقتصادي براي 
جلوگيري از نوسانات و تحوالت پي در پي درباره تصميم گيرهاي اقتصادي 
به ويژه در متغيرهاي اقتصاد كالن، بحث مهار تورم و خروج از ركود بوده 
است، گفت: سياست هايي كه براي مهار تورم در پيش گرفتند چون بخش 
زيادي از آن متكي بر نوعي سياست انقباضي و به منظور كنترل حجم پايه 
پولي يا تسهيالت بانكي بود، نتوانس��ت ركود را كاهش دهد. حميد رضا 
فوالدگر افزود: در مجموع اين روش ها، منجر به مهار تورم به صورت نسبي 
شد اما به ركود نيز تا حدي دامن زد و عمال در سال 93، 94 و تا حدي 95 
تشديد ركود را داشتيم، اگرچه ركودي كه از سال 90 و 91 آغاز شد، به 
دليل بحث تحريم و تشديد آن و يكسري مسائل مديريتي بود، اما بخشي 
از ركودي كه در سال 93 تا 95 داشتيم به دليل سياست هاي انقباضي و 

نوعي سياست كنترلي بود كه دولت در پيش گرفت.

اين روزها بازار گفتارها و مناظره هاي انتخاباتي 
داغ مي ش�ود و به دليل مش�كالت معيشتي 
عموم مردم، اقتصاد حوزه اي اس�ت كه مورد 
توجه ق�رار مي گيرد و كم و كاس�تي ها به اين 
دول�ت و آن دولت نس�بت داده مي ش�ود اما 
واقعيت امر آن است كه ساختار معيوب اقتصاد 
براي دولت ها وقتي به ج�ز پرداختن به امور 
جاري و چند كار جانبي ديگر بيشتر نمي گذارد 
از اين رو زمان آن فرا رسيده است كه فكري 
به ح�ال اصالحات س�اختاري اقتص�اد براي 
اجراي سياس�ت هاي اقتصاد مقاومتي كنيم 
كه قطعًا اين امر به همبستگي ملي نياز دارد. 
به گزارش »جوان«، س��اختار فرسوده و معيوب 
اقتصاد ايران به مثابه ماشين مدل پايين قديمي 
است كه به رغم بازدهي بسيار اندك چندين برابر 
يك خودروي جديد نيز سوخت مصرف مي كند، 
اين در حالي است كه با گذر زمان تأمين سوخت 
براي اين خودروي فرس��وده ب��ه چالش روزمره 
تبديل مي ش��ود و كل انرژي يك ساختار براي 
تأمين س��وخت تلف مي ش��ود، از اين رو به نظر 
زمان آن رسيده است كه س��اختار اقتصاد ايران 
)ماش��ين فرس��وده( براي اجراي سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي اصالح شود. 
اگر قرار باش��د س��اختار اقتصادي را به تصوير 
بكش��يم بدين گونه اس��ت كه دولت به عنوان 
بزرگ ترين بازيگر اقتصاد با مخارج سنگين نياز 
به درآمد دارد و اين درآمد ناشي از فروش نفت 
)دس��تيابي به ارز( و ماليات اس��ت، در اين بين 
بانك مركزي به عنوان بان��گ دولت مهم ترين 
وظيفه اش تبديل ارزهاي حاصل از صادرات نفتي 
و به اصطالح غير نفتي دولت و ساير بازيگران به 
ريال است، حال از آنجا كه س��اختار اقتصادي 
دولت و كش��ور معيوب اس��ت و مخارج دولت 
باالس��ت، بانك مركزي براي آنكه ارز را با ريال 
بيشتري تسعير كند نياز به تشديد تقاضا براي ارز 
است، حال آنكه اين امر از محل واردات رسمي و 
غيررسمي )قاچاق( تقويت مي شود، پس ساختار 
طوري طراحي شده است كه دولت براي تأمين 
مخارجش ب��ه فروش ارز ب��ه واردات چي ها نياز 
دارد، در اين شرايط توليد داخل به دليل واردات 
و قاچاق گسترده كاالي مصرفي ضربه مي بيند 
و تواناي توليد بيشتر و پرداخت ماليات به دولت 
ندارد و اشتغالي هم ايجاد نمي شود. ساختار فوق 
نشان مي دهد دولت ها براي تأمين مخارج باالي 
خود هم بايد بر صادرات نفتي و به اصطالح غير 

نفتي خود بيفزايند و هم اينك��ه ارز حاصله را با 
بهاي باالتري به ريال تبديل كنند كه اين روند 
نيازمند تقويت تقاضا براي ارز است كه اين امر 
يعني تشديد واردات رسمي و غيررسمي كاال، به 
همين دليل است كه طي دهه هاي اخير به رغم 
واردات دهها ميليارد دالر كاال از غرب و ش��رق 
اتفاق خاص��ي در اقتصاد اي��ران نيفتاده و ايران 
پيش��رفت نكرده به ويژه آنكه اغلب اين كاالها 

كاالهاي مصرفي بوده است. 
   دغدغه رهبري در اقتصاد

يكي از بخش هايي كه به رغم تأكيد فراوان رهبر 
معظم انقالب بر تقويتش اما هنوز مغفول مانده، 
اقتصاد اس��ت و با وجودي كه رهبري طي دهها 
س��ال گذش��ته توصيه هاي فراواني را در حوزه 
اقتصاد به مس��ئوالن اعم از دولتي و غير دولتي 
داش��ته اند ولي متأسفانه ش��واهد و قرائن نشان 
مي دهد به آن اندازه كه بايد كار در اقتصاد انجام 
مي گرفت، انجام نگرفته اس��ت و در سالي كه از 
س��وي رهبري س��ال »اقتصاد مقاومتي، اقدام، 
عمل« نامگذاري ش��د نيز مي بينيم كه وضعيت 
اقتصاد چندان مناسب نيس��ت، اما اين امر بدان 
معني نيست كه اقتصاد ايران پتانسيل الزم براي 
تقويت را ندارد، اتفاقاً پتانسيل اين امر در كشور 
وجود دارد، منتها بالفعل ش��دن اين پتانس��يل 
نيازمند يك انقالب در اقتصاد است. بله اقتصاد 
ايران به يك انقالب نياز دارد و هر انقالبي نيز بايد 
تكليفش در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و 
بداند كجا قرار گرفته و به كجا و از چه مس��يري 

مي خواهد برسد. 
اينگونه نمي شود كه ما از فرايندي كه ساختارش 
به جا مانده از دوران سنتي و قديم است و عمده 
مدي��ران دولت��ي اش)از اقتصاد ت��ا وزارت امور 
خارجه( نيز دانششان برگرفته از كتاب هاي تهيه 
شده توسط مكاتب اقتصاد ليبرال است و بخش 
خصوصي اش ني��ز برآمده از رانت ه��ا و وام هاي 
دولتي بوده اس��ت، انتظار پيش��رفت عادالنه در 

كشور داشته باشيم. 
متأس��فانه چه بخواهيم و نخواهيم عده اي چه 
دانسته و چه ندانسته چه سازماندهي شده و چه 
سازماندهي نشده تيشه منافع شخصي و گروهي 
و جناحيش��ان را برداش��ته اند و به جان ريش��ه 
اقتصاد ملي افتاده اند و درمرحله انديشه و نظر و 
همچنين اقدام و عمل بي تفاوت به سياست هاي 
كلي نظام در حال پياده س��ازي سياس��ت هاي 
اقتصاد ليبرال ب��ه بهانه رقابتي ك��ردن اقتصاد 

ايران هستند. 
  س�هم مردم از اين رش�دهاي اقتصادي 

چيست؟
اگر چه اخيراً دولت حس��ن روحاني به رش��د 
بيش از 8 درصدي 9ماهه ابتدايي س��ال 95 
افتخار مي كند اما اين رش��د وابس��ته به نفت 
و همي��ن درآمده��اي نفتي مجدد به ش��كل 
ضد توليدي عمل مي كند و از طرفي مش��كل 
اينجاس��ت كه ش��اخص هاي اقتص��اد كالن 
نمي توان��د واقعيت ه��اي مرتب��ط ب��ا عدالت 
اقتصادي را به خوبي به تصوير كش��د، به طور 
مثال يك كشور مي تواند رش��د اقتصادي باال 
داشته باشد، اما عوايد مالي ناشي از اين رشد 
اقتصادي تنها به صاحبان يك صنعت خاص و 
به دهك هاي باالي درآمدي جامعه و يك قشر 
خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم 
در اين رشد تنها نقش كارگر ساده را ايفاد كنند 
كه هيچ سهمي از ميليارد ها تومان سودي كه 
صاحبان سرمايه به دس��ت آورده اند، نبرده اند 
و حتي دس��تمزد آنها كفاف هزينه معيش��ت 

خانواده شان را هم نمي دهد. 
در اين ميان وزير اقتصاد در حالي كه چهار سال 

زمان براي اصالحات س��اختاري اقتصاد داشت، 
گفت: براي دس��تيابي به رشد پايدار اقتصادي و 
رفع مشكالت موجود، نيازمند اصالح ساختارهاي 

اقتصادي كشور هستيم. 
علي طيب نيا صبح پنج شنبه در ديدار با آيت اهلل 
قربانعلي دري نجف آبادي، نماينده ولي فقيه در 
استان مركزي در اراك اظهار داشت: بعد از يك 
دوره ش��رايط ركود تورمي در كشور و تورم باال، 
طي سه س��ال گذشته توانس��تيم آرامشي را در 
اقتصاد كشور حاكم كنيم. در حال حاضر شرايط 
سخت را پشت سر گذاشته ايم و آثار رفع تحريم ها 
به تدريج در حال نمايان ش��دن اس��ت و بايد از 
وضعيت فعلي در راستاي بهبود ببيشتر شرايط 

اقتصادي بهره بگيريم. 
وي تصريح كرد: مشكالت امروز اقتصاد كشور 
ناشي از ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي 
به نف��ت، دولتي ب��ودن اقتص��اد و تحريم هاي 
اقتصادي اس��ت و بايد اصالحات س��اختاري 

انجام شود. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: دس��تيابي 
به رش��د اقتصادي پاي��دار و مس��تمر و تحقق 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومت��ي، نيازمن��د 
برنامه ريزي عملياتي است كه دولت اين برنامه 
را از ابتداي س��ال گذش��ته آغاز و اجرايي كرده، 
اما كافي نيس��ت و براي دستيابي به نتيجه بهتر 
بايد اين برنامه به طور جدي تر پيگيري ش��ود و 

تداوم يابد. 
طيب نيا تصريح كرد: در س��ال ج��اري وظيفه 
سنگين تري بر عهده داريم تا به رشد اقتصادي 
بيشتر دس��ت يابيم كه اين مهم از طريق جذب 
س��رمايه گذاري هاي جديد، افزايش بهره وري و 
اصالحات ساختاري، محقق شده و مسير را براي 

رشد پايدار اقتصاد فراهم مي كند. 
   بن بست ساختار اقتصاد براي توسعه 

عبده تبري��زي مش��اور اقتص��ادي مدافع دولت 
يازدهم با انتقاد از دو برابر ش��دن ماليات ها طي 
پنج سال گذشته معتقد است: افزايش توليد نفت 
و پرشدن ظرفيت خالي در صنعت نفت الزاماً به 
مفهوم ايجاد شغل جديد نيست چراكه كساني در 
اين صنعت حضور داشته اند و حقوق مي گرفتند 
و نمي توان گفت كه الزاماً اين افزايش توليد منجر 

به ايجاد شغل در اين صنعت شده است. 
به گفته اين استاد دانشگاه، وجود فساد گسترده 
امكان توس��عه را براي كشور بامحدوديت جدي 
مواجه مي كند اما تمامي ابزارهاي كنترل فساد 
در اختيار دولت نيست بلكه مرجع اصلي كنترل 
فساد قوه قضائيه است ووجود ضوابط الزم براي 
كنترل فساد در اين قوه نقش تأثيرگذاري در اين 

زمينه دارد. 
اين اقتص��اددان بر اي��ن باور اس��ت كه كاهش 
هزينه ه��اي تولي��د از ديگر الزم��ات حمايت از 
توليد است و طي پنج سال گذشته عماًل ميزان 
ماليات دو برابر شده است، ضمن اينكه افزايش 
پايه ماليات��ي در كوتاه مدت امكانپذير نيس��ت 
و هن��وز بخش هاي زي��ادي از اقتصاد كش��ور از 
ماليات معاف است. اصالح نظام بودجه ريزي از 
ديگر الزاماتي است كه بايد براي اصالح ساختار 
اقتصادي مدنظر قرار گيرد و ش��كي نيست كه 
نظام بودجه ريزي كنوني پاسخگوي نياز جاري 

كشور نيست.
به اعتقاد عبده تبريزي، امروز بودجه كشور كم 
است و دربرخي دستگاه ها فقط صرف پرداخت 
حقوق مي ش��ود و برخي وزرا ابزاري براي اعمال 
سياست در اختيار ندارند، از سوي ديگر در بخش 
بهره  وري ني��ز هيچ گاه اهداف پيش بيني ش��ده 
براي سهم بهره وري در اقتصاد محقق نشده است 
و امروز دولت عماًل فقط اختيار 20 درصد پولي را 
دارد كه در اقتصاد تزريق مي شود در حالي كه تا 

چند سال پيش اين سهم 35 درصد بود.

اذعان مردان اقتصادی دولت بر لزوم تغيير ساختار اقتصاد 

وابستگی دولت به واردات برای تأمین مخارج

وحید حاجی پورشعبان  مصطفائي

تورنسل اعتقادي در پارس جنوبي
با افتتاح پنج فاز پارس جنوبي طي هفته جاري، ميزان توليد ايران و قطر از 
بزرگ ترين ميدان گازي جهان برابر خواهد شد. البته اينكه برابري ميزان 
توليد از اين ميدان منطقي است يا خير موضوعي است كه بايد ويژگي هاي 
مخزني را در نظر داش��ت به طوري كه روي كاغذ اين برابري توليد بدون 
ترديد به ضرر قطري هاست. يك س��وم مخزن پارس جنوبي در محدوده 
آب هاي ايران است و دو سوم ديگر در آب هاي قطر و از سوي ديگر، شيب 
اين ميدان گازي به سوي دوحه است كه نشان دهنده مهاجرت گاز از بخش 
ايران به بخش قطر است. اما به هر حال ميزان توليد اين دو كشور از پارس 
جنوبي به برابري نزديك شده است كه بي ش��ك يك افتخار است، البته 
دولت يازدهم در برخورد با اين موضوع در دوگانگي بزرگي فرو رفته ولي 
ترجيح داده است در ايام انتخابات به دفاع از سرمايه گذاري در پارس جنوبي 
و اقدامات انجام شده طي يك دهه اخير بپردازد و در نهايت همه موفقيت ها 

را به نام خود تمام كند. 
تمامي اين پروژه ها توسط شركت هاي ايراني به ثمر نشسته است كه وزير 
نفت اعتقاد چنداني به آنها ندارد و رسماً اعالم مي كند شركت هاي ايراني 
در حوزه پارس جنوب��ي عملكرد ضعيفي را از خود به جاي گذاش��ته اند. 
تأكيد او روي دو پارامتر زمان اجرا و هزينه  اجرا طي چهار س��ال گذشته 
به اين معنا برداشت شده اس��ت كه ايراني ها نا توان هستند و تا زماني كه 
شركت هاي خارجي به ايران نيايند، اين گونه كار كردن نتيجه اي جز اتالف 
منابع ندارد. زنگنه بارها و در موقعيت هاي مختلف طي اين چند سال براي 
فرار از پاسخگويي به مقايسه بخشي و ابتدايي ميان قيمت اجراي فازهاي 
پارس جنوبي در دور نخس��ت وزارت خود و دولت گذش��ته پرداخته و با 
عددسازي هاي فوق العاده و ش��گفت انگيز اينگونه القا كرده است كه در 
اواخر دهه 70 شمس��ي هر پروژه را با 2 ميليارد دالر به پايان رسانده ولي 

در دولت گذشته اين رقم سه برابر شده است بدون آنكه بخواهد اشاره اي 
به افزايش قيمت نفت، فوالد، اجاره دكل هاي حفاري، مهندسي، طراحي، 

دستمزد و... داشته باشد. 
وزير نفت براي فرار از پاس��خگويي طي س��ال هاي اخير و پيشرفت كند 
پروژه ها، به گذشته اشاره اي مي كرد و با توجيهاتي كه از نظر اهل فن فاقد 
منطق بود، همه چيز را آنطوري جلوه مي داد كه دوست داشت به ويژه در 
حوزه توان داخل و شركت هاي ايراني. او به دو برابر شدن زمان اجراي پروژه 
اشاره مي كند بدون آنكه بخواهد بگويد به دليل تحريم ها،  ورود تجهيزات 
مورد نياز »قفل« شده بود و براي تهيه آن بايد چندين برابر ارزش ذاتي يك 
كاال، پول پرداخت كرد كه همين پرداخت پول هم براي پيمانكاران گران 
تمام مي شد. گرچه طي چند سال گذشته انتقادهايي بابت سوء مديريت ها 
در اين شركت ها وارد است ولي به هر حال در دولت گذشته تصميم گرفته 
شد توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و برداشت حداكثري از اين ميدان،  
به شركت هاي ايراني واگذار ش��ود تا وزير نفت چاره اي جز افتخار به اين 

افتتاح ها نداشته باشد. 
نكته ظريف در اين ب��اره، تأكيد وزير نفت مبني بر گران تمام ش��دن اين 
پروژه هاس��ت كه البته محلي از يك بحث فني ندارد ولي اگر اين پروژه ها 
گران تمام شده است چرا رياس��ت محترم جمهوري در سفر اخير خود به 
مازندران، با افتخار هر چه تمام به 20 ميليارد دالر س��رمايه گذاري انجام 
شده در پارس جنوبي اشاره كرده و معتقد است براي نخستين بار همزمان 
از ميوه اين سرمايه گذاري رونمايي خواهد شد؟ اينكه وزيرنفت با توجيهات 
پي در پي سعي در زير سؤال بردن دس��تاوردهاي شركت هاي ايراني دارد 
دليل افتخ��ار رئيس جمهور به آن چيس��ت؟! كمي صادق تر باش��يم بايد 
پذيرفت وزير نفت چاره اي جز پذيرفتن مقطعي شركت هاي ايراني در پارس 
جنوبي ندارد كه اگر چنين باوري در طول چهار سال اخير واقعي بود، پول 
پيمانكاران پرداخت مي شد. شايد گفته شود پولي براي پرداخت نبود كه در 
پاسخ بايد گفت بيش از 14 ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي 

پارس جنوبي در نظر گرفته شده بود و هيچ مشكل مالي وجود نداشت. 
افتخار امروزي كه به قيچي روبان هاي انتخاباتي رس��يده است ما حصل 
يك تصميم گيري درباره منابع ملت ايران بود كه به دولت يازدهم رسيد و 
بايد دو سال پيش مورد بهره برداري قرار مي گرفت ولي فاز بندي پروژه ها 
و پيشرفت كند پروژه ها، قسمت را اينگونه رقم زد كه بهره برداري از پنج فاز 
پارس جنوبي به روزهاي انتخابات كشيده شود. افتتاح هاي در پيش براي 
اهالي فن نشان دهنده اين است كه هرگاه به شركت هاي ايراني اتكا شود 
كارها به پيش برده مي شود و هرگاه ملتمسانه به سوي شركت هاي خارجي 
دست نياز دراز شود، تكليف هماني است كه امروز مي بينيم: »عدم انعقاد 
يك قرارداد طي چهار سال فعاليت!« البته توجه به اين نكته ضروري است 
كه شركت هاي داخلي با كيفيت هاي روز جهاني نتوانستند پروژه را به پيش 
ببرند ولي از سوي ديگر نبايد از خاطر برد كه اين توسعه، زير شديدترين 
تحريم هاي اقتصادي جهان انجام شد كه دستاورد بزرگي براي جمهوري 
اسالمي ايران است. حاال كه وقت افتخار به اين دستاورد است و منتقدان و 
دشمنان شركت هاي ايراني هم به آن افتخار مي كنند فراموش نكنيم اين 
فخر فروشي ها و تكيه بر توان داخل توس��ط افرادي مصادره مي شود كه 

اعتقاد قلبي شان، بي كفايتي شركت هاي ايراني است. 

تأملي در رشد اقتصادي 8 درصدي
افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري و ثبات سطح عمومي قيمت ها 
از اهداف كالن اقتصادي در هر كشوري است اما در امر سياستگذاري 
و اجرا به خاطر بده بستان بين شاخص هاي ذكر شده، مشكالتي وجود 
دارد، به طوري كه سياستگذار گاهي مجبور مي شود بين دو هدف يكي 
را انتخاب كند. در اين نوشتار در پي آن هستيم كه با استفاده از روابط 
و واقعيت هاي اقتصادي به بررس��ي امكان تحقق و پيامدهاي رش��د 
اقتصادي 8 درصدي كه توسط رئيس جمهور محترم، دكتر روحاني، در 
پيام نوروزي به ملت ايران اعالم و در كنفرانس خبري اخير نيز مجدداً 

به آن اشاره كردند، بپردازيم. 
ارتباط ميان نرخ تورم و نرخ بيكاري در اقتصاد توسط منحني فيليپس 
بررسي مي شود، به طوري كه طبق اين منحني در كوتاه مدت بين نرخ 
تورم و نرخ بيكاري رابطه اي معكوس وجود دارد يعني اگر سياس��تي 
منجر به كاهش ت��ورم ش��ود، بي��كاري را افزايش خواه��د داد. حال 
ش��اخص هاي اقتصادي از س��ال 1392 تا 1395 درباره نرخ بيكاري 
و تورم نش��ان دهنده اين واقعيت هس��تند كه نرخ بيكاري از 10/4 به 
12/5 درصد رسيده و در همين دوره با گزارش رسمي دولت تورم 28 
درصد كاهش يافته اس��ت. اين واقعيت هاي اقتصادي نشان مي دهد 
اوالً منحني فيليپس در اقتصاد ايران صادق بوده است، ثانياً حركت در 
منحني فيليپس به سمت چپ و باال بوده است و اين حركت بر اساس 
تئوري هاي اقتصادي به معني اعمال سياست هاي انقباضي شديد است. 
امادر واقعيت شايد با مشاهده افزايش سريع نقدينگي، رشد سه برابري 
هزينه هاي جاري دولت نسبت به سال 92، افزايش ميزان بدهي هاي 
دولت به بانك مركزي، بانك ها و بدهي خارجي و نيز ميزان قابل توجه 
در برداشت از صندوق توس��عه ملي، اعمال سياست انقباضي از سوي 
دولت يازدهم را با ترديد مواجه سازد ولي وقتي دقت مي كنيم، مي بينيم 
نسبت بودجه عمراني تخصيص يافته كاهش يافته، ميزان نقدينگي به 
جاي اينكه به بخش توليد برود، فريز شده است و نيز حمايت از بخش 
صنعت بيشتر متمركز بر بخشودگي بدهي يا ديركرد بدهي هاي قبلي 
بوده اس��ت. مي توان ادعا كرد عالوه بر تئوري هاي اقتصادي در عمل 
هم سياس��ت هاي انقباضي در دولت روحاني اتفاق افتاده است، چون 
انبساطي و انقباضي بودن سياس��ت ها در اقتصاد به ميزاني كه بخش 
توليد و واقعي اقتصاد را هدف قرار مي دهد، تعريف مي ش��ود. پس اين 
سؤال جدي مطرح مي شود كه با وجود اين سياست هاي انقباضي رشد 

اقتصادي 8 درصدي چگونه تحقق پيدا كرده است؟ 
حال از منظري ديگر به رشد اقتصادي 8 درصدي اعالم شده مي پردازيم. 
يكي از روابط كليدي اقتصاد كالن كه بيانگر رابطه بين رشد اقتصادي و 
بيكاري است، قانون اُكان مي باشد. اين قانون هم از نظر تجربي و هم از 
نظر تئوري داراي اهميت است. بر اساس اين قانون به ازاي يك درصد 
كاهش نرخ بيكاري، توليد واقعي )رشد اقتصادي( تقريباً 3 درصد قابل 
افزايش است. با توجه به اينكه در طول دولت يازدهم هم بيكاري افزايش 
يافته و هم طبق ادعاي دولت رش��د اقتصادي افزايش يافته است پس 
بر خالف قانون اُكان حركت كرده ايم و به عبارتي اين قانون اقتصادي 
نقض شده است. در بيان اين واقعيت با فرض صحت رشد اقتصادي اعالم 
شده، مي توان گفت رشد اقتصادي منجر به كاهش بيكاري نشده است، 
لذا اين رشد در بخش واقعي و توليدي كشور كه همه مردم بتوانند لمس 
كنند رخ نداده بنابراين ما با رش��دي مواجه هستيم كه فقط در بخش 
نفت رخ داده است. از سويي ديگر، مش��اهده مي شود بخش صنعت با 
ركود گسترده مواجه است. پس با توجه به اينكه رشد اقتصادي منجر 
به كاهش نرخ بيكاري نشده و بخش صنعت با ركود مواجه بوده است 
لذا پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك اقتصاد ايران دچار بيماري 
هلندي ش��ود. در اقتصاد كالن عارضه اي وجود دارد كه به نام بيماري 
هلندي مشهور اس��ت. اين نامگذاري به اين دليل انجام شده است كه 
اولين بار اين عارضه براي كش��ور هلند در سال 1960 رخ داد. بيماري 
هلندي در اقتصاد يك مفهوم اقتصادي است كه براي توضيح رابطه بين 
اكتشاف منابع طبيعي نفت و گاز و كاهش عملكرد بخش توليدي در 
اقتصاد يك كشور غني استفاده مي شود. نتيجه بيماري هلندي كاهش 

توليد، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري خواهد بود. 
حال از منظر واقعيت هاي اقتصادي به بررسي رشد اقتصادي 8 درصدي 
پرداخته مي ش��ود. از آنجايي كه بخش مسكن س��هم تأثيرگذاري در 
اقتصاد كشور دارد و خيلي از فعاليت هاي توليدي و خصوصي در ارتباط 
با رشد بخش مسكن است ولي متأس��فانه در طول دولت يازدهم رشد 
منفي مسكن را ش��اهد بوده ايم. در بخش صنعت نيز در دولت يازدهم، 
15 هزار كارگاه و كارخانه به طور كامل تعطيل شده اند كه مي توان به 
تعطيلي كارخانه ارج با قدمت 79 سال و داروگر با قدمت 90 سال اشاره 
كرد. مابقي كارگاه ها در صورت ادامه فعاليت با كاهش ظرفيت توليدي، 
كمتر از 50 درصد از پتانس��يل هاي خود را فعال نگه داشته اند چراكه 
عالوه بر مشكالت ركود اقتصادي با چالش هايي نظير عدم همكاري نظام 
بانكي و تأمين سرمايه در گردش مواجه هستند. از سويي ديگر، بخش 
خدمات و بخش كشاورزي در طول شش ماهه اول سال 1395بر اساس 
آمار بانك مركزي رشد 4/8 درصدي را تجربه كرده اند كه كمتر از رشد 
8 درصدي اعالمي رئيس جمهوري بوده است و چون رشد اين دو بخش 
در نيمه دوم سال معموالً كمتر از نيمه اول سال است پس در مجموع نيز 
مي توان گفت رشد 8 درصدي در اين بخش ها نيز تحقق پيدا نكرده است. 
همه اين واقعيت هاي اقتصادي نشان مي دهد رشد اقتصادي 8 درصدي 

اعالمي، مفيد و قابل اتكا به برنامه هاي اقتصادي نبوده است. 
در جمع بندي مطالب فوق يادآور مي ش��ويم از آنجايي كه با توجه به 
روابط اقتصادي ما ش��اهد سياس��ت هاي انقباضي جهت كنترل تورم 
بوده ايم، اينكه رشد اقتصادي منجر به كاهش بيكاري نشده، لذا قانون 
اُكان برقرار نبوده است و نيز با توجه به اين واقعيت كه رشد اقتصادي 
ناشي از رشد بخش نفت بوده و بخش صنعت با ركود مواجه است و از 
طرفي شاهد هجوم ش��ركت هاي خارجي براي فروش محصوالتشان 
هستيم، لذا اين ترس وجود دارد كه در آينده اي نزديك اقتصاد كشور با 
بيماري هلندي مواجه شود و درنتيجه كاهش توليد و كاهش اشتغال، 

كاهش ارزش پول ملي و نيز افزايش بيكاري را شاهد باشيم. 

دولت ه�ا ب�راي تأمين 
مخارج ب�االي خود هم 
بايد بر صادرات نفتي و به 
اصطالح غير نفتي خود 
بيفزايند و هم اينكه ارز 
حاصله را با بهاي باالتري 
به ري�ال تبدي�ل كنند 
كه اي�ن رون�د نيازمند 
تقويت تقاض�ا براي ارز 
اس�ت. اي�ن ام�ر يعني 
تش�ديد واردات رسمي 
و غيررس�مي كاال، ب�ه 
همين دليل است كه طي 
دهه هاي اخي�ر به رغم 
واردات دهه�ا ميليارد 
دالر كاال از غرب و شرق 
اتفاق خاصي در اقتصاد 
اي�ران نيفت�اده اس�ت

هادی  غالمحسینی
  گزارش  یک

مدي�ر عامل اتحادي�ه تعاوني ه�اي توليدكنن�دگان فرش 
روستايي و شهري گفت: بنا به آماري كه مركز ملي فرش ايران 
ارائه داده است، در حال حاضر يك ميليون بافنده داريم يعني 
ظرف دو دهه 4 ميليون نفر شغل ش�ان را از دست داده اند. 
به گزارش تسنيم، عبداهلل بهرامي درباره وضعيت فرش گفت: 
ميزان توليد س��االنه فرش دستباف در كش��ور در حال حاضر 

3 ميليون و 200 هزار متر مربع اس��ت. از اين ميزان در س��ال 
گذش��ته، حدود 323 ميليون دالر صادرات داشته ايم كه 75 
ميليون دالر آن مربوط به كش��ور امريكا بود. اين آمار نسبت به 
سال 94 حدود 13 درصد رشد داشته است. مدير عامل اتحاديه 
تعاوني هاي توليدكنندگان فرش روس��تايي و شهري وضعيت 
صادرات را نسبت به يك دهه گذشته بسيار پايين تر عنوان كرد و 

بيان داشت: در دهه 70 يك ميليارد و 200 ميليون دالر صادرات 
فرش دستبافت به كشورهاي ديگر داشتيم كه اين چهار برابر 
ظرفيت موجود است. وي خاطرنشان كرد: در دهه 70 و 80، 2 
ميليون بافنده داشتيم و ظرفيت حدود 6 ميليون متر مربع بود و 
به همان نسبت نيز صادرات بااليي داشتيم. بعد از مواجه شدن با 

تحريم با كاهش صادرات روبه رو شديم.

۴ ميليون نفر در صنعت فرش دستباف بيكار شدند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان فرماندهی حفاظت سپاه

هیئت مدیره 

از اعضاي محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادي نوبت اول که در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/3/1 در محل دفتر تعاونی 
به آدرس تهرانسر، بلوار شاهد غربی (نبش خسروپرویز) پالك 1 واحد 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع 
عمومی به یک نمانیده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه راي و هر شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود و در این 
صورت تایید نمایندگی تام االختیار با یکی از بازرسان و هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطاي نمایندگی باید حداکثر 
ظرف سی روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل 
دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید گردد.

دستور جلسه:
1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان   2. طرح و تصویب صورت هاي مالی سال 1394 و بودجه 1395   3. انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

توجه: داوطلبان هر یک از سمت هاي هیئت مدیره و بازرسی باید حداکثر ظرف هفت روز از انتشار این آگهی مدارك ذیل را به همراه اصل 
یا  نمایند. کپی شناسنامه، کارت ملی، مدرك تحصیلی، حکم کارگزینی اشتغال  تعاونی تحویل و رسید دریافت  درخواست خود به دفتر شرکت 

بازنشستگی و گواهی عدم سوء پیشینه در خصوص بازنشستگان

    اشتغال


