
ركود بازار مس�كن دس�ت رد به سينه امالك 
عرضه شده براي فروش زده اس�ت، از  اين رو 
كلي ملك روي دست نهادهاي حقوقي، چون 
بانك ها و سازمان هايي مانند تأمين اجتماعي 
و صندوق هاي بازنشس�تگي مانده اس�ت كه 
فروش نمي رود. حال از آنجايي كه كلي دارايي 
ملكي در ترازنامه نهادهاي فوق رسوب شده و 
اين نهادها به نقدينگي جاري نياز دارند، يكي 
از راه هاي رهايي از شر دارايي هاي سمي ملكي 
اين اس�ت كه اين دارايي ها به طور مستقيم يا 
ذيل ترازنامه ش�ركت هاي ديگ�ر تحت قالب 
س�هام در بازار س�رمايه ب�ه فروش برس�ند. 
اگر قرار باشد به شكل واقع بينانه بازار مسكن تحليل 
ش��ود، بايد عنوان داش��ت كه اين بازار از سال هاي 
ابتدايي دهه 90 تاكنون در ركود است و هم اكنون 
ميانگين حجم مب��ادالت خريد و ف��روش ماهانه 
مسكن در تهران به زور به 5هزار واحد نيز نمي رسد 
كه رئيس اتحاديه امالك نيز حجم مبادالت پرتي 
س��امانه ام��الك و مس��تغالت را 26 درصد عنوان 
مي كند كه باز هم از ركود بس��يار ش��ديد خريد و 

فروش مسكن حكايت دارد. 
  بازار مسكن نمي تواند مشكل دارايي هاي 

سمي را حل كند
البته طي س��ال هاي 96 و 97 بازار مسكن در ركود 
مبادالت به واس��طه خريد و فروش هاي مشكوك 
بسيار باالتر از نرخ هاي عرف بازار، با رشد 100 الي 
200 درصدي مواجه ش��د كه اين رش��د قيمت به 
شكل شديدتري ميزان مبادالت را در ركود فرو برد 
و در واقع متقاضيان مصرفي مسكن تقريباً از بازار 
مسكن حذف شدند. در اين ميان اگر سياستگذار در 
بازار مسكن براي تغييرات قيمت حجم مبنا و دامنه 
نوسان تعيين و ماليات بر خانه هاي خالي و عايدي 

سرمايه در بخش مسكن وضع مي كرد، امروز قيمت 
مسكن آنقدر جهش نمي كرد كه نقد شوندگي اش به 

شدت كاهش يابد و بازار در ركود شديد فرو رود. 
در اين ميان، همانطور كه پيش بيني مي شد رشد 
قيمت مسكن باعث ش��د نقدشوندگي دارايي هاي 
ملكي مجموعه هايي چ��ون بانك ها، صندوق هاي 
بازنشستگي و اشخاص حقوقي دارنده دارايي هاي 
ملكي با مش��كل جدي مواجه ش��ود كه ركود بازار 
مس��كن اين امر را تأييد مي كند. ح��ال از آنجايي 
كه سرمايه سيستم بانكي كشور در 9 ماهه منتهي 
به آذرماه س��ال 98 در حد 45هزار ميليارد تومان 
منفي شده اس��ت و براي خروج از زيرتيغ احتمال 
ورشكستگي، بانك ها و اشخاص حقوقي در وضعيت 
مش��ابه بايد دارايي هاي خود را نق��د كنند تا بدين 
واسطه بتوانند حساب سرمايه خود را مثبت كنند. 
شايد يكي از راه ها آن باشد كه دارايي هاي منقول و 
غيرمنقول در بازار سرمايه اعم از بورس كاال و بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس به فروش برسد. 
يكي ديگر از راه ها آن است كه مجموعه هاي حقوقي 
كه به دليل ركود بازار مس��كن نتوانس��تند از شر 
دارايي هاي سمي ملكي راحت شوند و اين دارايي ها 
را با قيمت هاي بس��يار باالي مدنظر نقد كنند، اين 
دارايي ها را به طور مس��تقيم در بورس كاال عرضه 
كنند يا اينكه تحت قالب دارايي هاي ش��ركت هاي 
بورسي قرار گيرد و سهام اين شركت ها به پشتوانه 
دارايي هاي ملكي در بازار جذب نقدينگي كند، بدين 
واسطه دارايي هاي س��مي به نوعي از طريق اوراق 
بهادار فرصت ج��ذب نقدينگي براي صاحب اصلي 
دارايي يعني مجموعه هاي حقوقي چون بانك ها و 

بيمه ها فراهم مي آيد. 
در واقع  گويي بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي 
و يا س��پرده گذاران با تبديل دارايي هاي سمي به 

اوراق به��ادار فرصت تأمين نقدينگ��ي براي بانك 
فراهم مي كند تا هم حس��اب سرمايه اش را مثبت 
كند و هم اينكه كفايت سرمايه اش را بهبود ببخشد. 
البته اين رؤيا در شرايطي محقق مي شود كه براي 
ماندگاري نقدينگي در بورس برنامه جدي از سوي 
دولت وجود داشته باش��د. طي دهه هاي گذشته 
بسياري از دارندگان نقدينگي هاي كالن همچون 
بانك ها و بيمه ه��ا مبادرت به س��رمايه گذاري در 
حوزه ملك كرده اند و آنقدر ترازنامه هايشان مملو 
اس��ت از دارايي هاي ملكي كه اين مجموعه ها در 
پرداخت هاي جاريشان به مش��كل كمبود وجود 

خورده اند.
  از رش�د ب�ورس ب�ه نف�ع نقدش�وندگي 

دارايي هاي سمي بهره ببريد
اواخر سال 97 ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران 
تنها 682 ه��زار ميليارد تومان ب��ود و در تاريخ ۳0 
بهمن ماه 98 ارزش بازار به هزار و 740 هزار ميليارد 
تومان رسيده  اس��ت، اين در حالي است كه ارزش 
معامالت در س��ال 97 در حدود 140 هزار ميليارد 
تومان بود كه در 9 ماهه منتهي به آذرماه 98 ارزش 
معامالت سهام در حدود 245 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده است كه گفته مي شود هم اكنون ارزش 
مبادالت در 11ماهه سال جاري در محدوده ۳50 

هزار ميليارد تومان قرار گرفته  است. 
اين رش��د هايي كه در بورس اوراق به��ادار تهران و 
همچنين فرابورس و بورس كاال اتفاق افتاده  است، 
از منظر برخي از كارشناسان اقتصادي به دليل ركود 
در بازار مسكن، سركوب مكرر قيمت ها در بازار هاي 
ارز، طال و سكه و ظهور عقب ماندگي سود بانكي به 
س��پرده ها از تورم عمومي در نيمه دوم سال جاري 
انجام گرفته  اس��ت. ورود نقدينگ��ي قابل مالحظه 
به بازار س��رمايه ب��دون اينكه در اين مدت س��هام 

شركت هاي بزرگ در بازار عرضه شود يا سهامداران 
عمده ش��ركت هاي حاضر در بازار بخشي از سهم 
خود را به بازار عرضه كنند تا عطش نقدينگي گرفته 
شود، شرايطي را پديد آورده  است كه بازار سرمايه 
مدت هاست كه با اصالح قيمتي مواجه نشده  است. 
از اين رو برخي از كارشناسان بي پرده عنوان مي كنند 
كه بازار در آستانه اصالح قيمت است كه امكان دارد 

اين اصالح شبيه يك ريزش شديد باشد. 
  بازار سرمايه از نقدينگي متورم شده است 

سهام عرضه كنيد
 در اي��ن مي��ان هر چند مهندس��ي ش��اخص ها و 
نماگرهاي بازار با توجه به اينكه مجموع شركت هاي 
حاضر در بورس و فرابورس به هزار عدد نمي رسد، 
از اين رو مهندسي شاخص و قيمت ها امري محال 
نيست و مي ش��ود هر روز با 500 الي هزار ميليارد 
تومان ناقابل بازار را با جهش شاخص ها روبه رو كرد 
و از آنجايي كه س��هامداران ت��ازه وارد عموماً بدون 
آگاهی الزم و كافي به بازار ورود كرده اند، تحت تأثير 

شاخص ها قرار دارد. 
در اين ميان انتظار م��ي رود مديريت كالن اقتصاد 
ايران با توجه به اينكه نقدينگ��ي قابل مالحظه اي 
در سال جاري وارد بازار سرمايه شده است و بخشي 
از س��هام ش��ركت ها با مقوله حباب قيمتي مواجه 
ش��ده اند، حداقل به نوع��ي برنامه ريزي ش��ود كه 
دارايي هاي س��مي مجموعه ه��اي اقتصادي چون 
بانك ها، س��ازمان تأمين اجتماع��ي، صندوق هاي 
بازنشس��تگي كه در بازار مس��كن نقد نشدند ذيل 
ترازنامه ش��ركت هاي بورس��ي قرار گيرند و بدين 
طريق نقدينگي موجود در بازار س��رمايه را در بازار 

ماندگار كنند. 
در غير اينص��ورت عالوه بر اينكه كفايت س��رمايه 
نظام بانكي منفي 45ه��زار ميليارد تومان ش��ده 
است، دارايي هاي سمي بانك ها نيز در بازار مسكن 
به فروش نمي رسند و بايد عالوه بر نگراني در رابطه 
با وضعيت بانك ها، نگ��ران اصالح قيمت ها در بازار 
سرمايه و بازگشت نقدينگي به بازارهايي چون طال 

و ارز نيز بود.
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حل مشكل دارايي هاي سمي  از طريق بازار سرمايه

رضا دهشيری| جوان

 دارايي هاي ملكي مجموعه هاي حقوقي چون بانك ها و صندوق هاي بازنشستگي كه از طريق بازار مسكن 
نقد نشدند، از طريق اوراق بهادار  سازي اين دارايي ها در بازار سرمايه فرصت نقدشوندگي مي يابند

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

مسئوالن وزارت صمت در مقابله با كرونا 
هوشيار عمل كنند

مه�دي تق�وي، كارش�ناس اقتص�اد گف�ت: مس�ئوالن دولت�ي 
تج�اري  م�راودات  در  باي�د  مع�دن  و  صنع�ت  ح�وزه   در 
بي�ن كش�ورها، در مقابل�ه ب�ا كرون�ا هوش�يار عم�ل كنن�د. 
تقوي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تأثير بيماري 
كرونا بر اقتصاد جهان در چند هفته  گذشته اظهار كرد: بحران ويروس كرونا 
با اختالل و تالطمي كه در فرآيند اقتصاد چين و بازرگاني آن ايجاد مي كند 

به شكل امواجي روي اقتصاد جهان تأثير گذاشته است. 
اين كارشناس اقتصادي افزود: با توجه به اينكه ما بيشترين صادرات نفتي 
خود را بالغ بر ۳60 هزار بشكه در روز به چين داشته ايم، ولي طي شرايط 
بحراني كه در چين به وج��ود آمده، روند صادرات نفت ما به اين كش��ور 
كاهش يافته اس��ت. وي بيان كرد: با توجه به اينكه تا به امروز بيشترين 
واردات پوشاك از كش��ور چين بوده است و همين عاملي بر ورشكستگي 
توليدكنندگان داخلي شده بود، در حال حاضر با توجه به شرايط پيش آمده 
در كشور چين كه امكان واردات كاهش يافته است، توليد كنندگان داخلي 
مي توانند از اين شرايط در شب عيد با توجه به افزايش تقاضا براي خريد 
پوشاك به نفع خود اس��تفاده كنند. مهدي تقوي تصريح كرد: از آنجايي 
كه بيشترين گردشگران مناطق توريس��تي ايران را مردم چين تشكيل 
مي دادند، همين موضوع سبب افزايش درآمد ارز ي در داخل كشور شده 
بود. اين كارشناس به مسئوالن وزارت صمت كه مسئول واردات اقالم از 
كشورهاي مختلف هستند، نيز هشدار داد و گفت: مسئوالن وزارت صمت 
بايد در اس��رع وقت بهترين و بيش��ترين تمهيدات را در نظر بگيرند تا از 

گسترش بيشتر اين ويروس جلوگيري شود. 
  توزيع گسترده برنج هندي با نرخ ۸ هزارتومان

معاون وزير صنعت قيمت مصوب هر كيلوگرم برنج پاكستاني را 8 هزار و 
900 تومان و برنج هندي را 8هزار تومان عنوان كرد و گفت: هيچ كس حق 

گرانفروشي به بهانه اخذ مابه التفاوت از واردكنندگان را ندارد. 
عباس تابش در گفت وگو با مهر با اش��اره به توزيع گسترده برنج در مراكز 
مطمئن عرضه از جمله ميادين ميوه و تره بار و فروش��گاه هاي زنجيره اي 
تصريح ك��رد: همانطور كه در ش��كر، دولت اقدام به اخ��ذ مابه التفاوت از 
واردكنندگان كرده اس��ت، در مورد برنج نيز اين مابه التفاوت اخذ خواهد 
شد، اما دريافت اين مابه التفاوت به منزله تغيير نرخ مصوب اين كاال نيست؛ 
بنابراين نه تنها نرخ برنج در بازار تغييري نخواهد كرد، بلكه عرضه اين كاال 
نيز با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و با توجه به نزديك شدن به ايام پاياني 

سال بيشتر خواهد شد. 
  دريافت مابه التفاوت از واردكنندگان برنج، نرخ مصوب را تغيير 

نمي دهد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اخذ مابه التفاوت ها از واردكنندگان 
هيچ ربطي به قيمت مصوب كاالهاي اساسي كه با دالر 4 هزار و 200 توماني 
وارد كشور شده اند، ندارد، بلكه اين اقالم از جمله برنج و شكر، قيمت مصوب 
تثبيتي داش��ته و هيچگونه تغيير نرخي را براي مصرف كنندگان در بازار 
متحمل نخواهند ش��د. وي تصريح كرد: اين مابه التفاوت مربوط به قيمت 
تمام شده كاالهاي اساس��ي وارداتي نس��بت به قيمت مصوب است كه از 
واردكننده اخذ مي شود و بعضاً منشأ آن تغييرات قيمت كاالهاي اساسي از 
جمله برنج در بازارهاي جهاني است؛ به اين معنا كه ظرف هفته هاي گذشته، 
قيمت جهاني برنج به شدت كاهش يافته و همين امر خود را در نرخ واردات 
اين كاال نشان داده اس��ت؛ بنابراين مردم هيچگونه تغيير نرخي را از محل 
دريافت مابه التفاوت از واردكنندگان برنج، متحمل نخواهند شد، بلكه اين 

كاال همچنان با قيمت مصوب، عرضه خواهد شد. 
  عرضه گسترده كاالهاي اساسي در شب عيد و ماه مبارك رمضان

به گفته تابش تمامي كاالهاي مورد نياز شب عيد مردم و ماه مبارك رمضان 
را به اندازه كافي عرضه خواهيم كرد و حتي م��ازاد بر نياز مردم در اين دو 
مقطع پرتقاضاي سال تدارك ديده ايم، پس جاي هيچ نگراني از اين بابت 

وجود ندارد؛ چراكه وفور كاال در كشور بي سابقه است. 
وي اظهار داشت: به لحاظ تأمين كاال مشكلي وجود ندارد و همزمان با آن، 
رصد بازار را براي حفظ آرامش موجود بازار و استمرار اين آرامش صورت 
خواهيم داد؛ ضمن اينكه نظارت و بازرس��ي نيز مس��تمر خواهد بود كه 
اميدواريم امسال شرايط خوبي براي پايان سال و ايام ماه مبارك رمضان 
مردم رقم بزنيم. تابش قيمت مصوب برنج پاكستاني را هر كيلوگرم 8 هزار 
و 900 تومان و برنج هندي را 8 هزار تومان عنوان كرد و ادامه داد: برنج در 
ميادين ميوه و تره بار و فروشگاه هاي زنجيره اي سراسر كشور توزيع خواهد 
شد؛ اين در حالي است كه تمامي اقالم اساسي و كاالهاي مورد نياز مردم 

براي شب عيد و ماه مبارك رمضان تحت كليد دولت است. 
وي ادامه داد: تمامي اين اقالم در قالب سامانه جامع انبارها رصد مي شود، 

بنابراين كاالها تحت كنترل است و در سامانه ها نيز رصد مي شوند. 
  سامانه يكپارچه بازرسي از 1۵ اسفند

تابش با بيان اينكه سامانه يكپارچه بازرس��ي حداكثر تا 15 اسفندماه در 
استان هاي البرز و قم عملياتي خواهد شد، گفت: از 15 تا پايان اسفندماه 
سال 98، پرونده هاي مرتبط با نظارت و بازرسي هم از طريق فيزيكي و هم 
از طريق الكترونيكي به سازمان تعزيرات ارسال خواهد شد؛ ضمن اينكه 
از اول سال 99 نيز هيچ پرونده دستي و فيزيكي ارسالي از سوي واحدهاي 

نظارت و بازرسي به تعزيرات، پذيرفته شده نخواهد بود. 
وی ادامه داد: شروع س��امانه يكپارچه بازرسي به موازات استان هاي قم و 
البرز، در تهران نيز عملياتي خواهد ش��د و از 15 اسفند نيز تا پايان سال، 
ابالغيه مرتبط با راه اندازي اين سامانه به تمامي استان ها انجام خواهد شد تا 
در ابتداي سال بعد، عمالً در تمامي استان ها پرونده ها به صورت الكترونيكي 

از سوي واحدهاي نظارت و بازرسي ارسال خواهد شد. 
تابش راه اندازي اين سامانه را گامي در جهت شفافيت و عملكرد هرچه بهتر 

بازرسان و واحدهاي بازرسي و نظارت در سراسر كشور دانست. 

 اقدام حمايتي چين از اقتصاد اين كشور
 قيمت طالي سياه را تقويت كرد

ديروز خبر حمايت چين از اقتصاد اين كشور و همچنين نگراني ها در 
توليد نفت ليبي باعث افزايش قيمت طالي سياه در بازارهاي جهاني شد. 
به گزارش فارس، ديروز در بازارهاي جهاني قيمت نفت برنت با 27 
سنت افزايش نسبت به دو روز گذشته به قيمت 59 دالر و ۳9 سنت 
به فروش رفت. نفت وست تگزاس امريكا هم رشد 59 سنتي داشت و 
بشكه اي 5۳ دالر و 88 سنت معامله شد. در گروه ساير فرآورده هاي 
پااليشگاهي هم بنزين رشد 1/۳9 دالري داشت و گالوني 167 دالر 
و 72 س��نت معامله شد. خبرگزاري رويترز نوش��ت: روز پنج شنبه 
قيمت نفت با خبر حمايت چين از اقتصاد كشورش رشد يافت. اقدام 
كشور چين در كاهش نرخ تس��هيالت به افت نگراني هاي تقاضاي 
نفت در دومين كش��ور بزرگ مصرف كننده نفت خام جهان كمك 
كرد. چين بزرگ ترين واردكننده نفت جهان به حس��اب مي آيد و 
هر گونه كاهش تقاضا در اين كشور در معادالت نفت خام بازارهاي 
جهاني تأثيرگذار اس��ت. چين گ��زارش داد ۳49 مورد جديد ابتال 
به ويروس كرونا در ايالت هوبي وجود داش��ته ك��ه كمترين ميزان 
طي سه هفته گذشته محسوب مي شود، همچنين تعداد كشته ها 
به 108 نفر رس��يده كه نس��بت به روزهاي قبل كه 1۳2 نفر بود، 
كاهش داشته است. بر اساس اين گزارش، حمايت چين از اقتصاد 
اين كشور چش��م انداز مثبتي را از فعاليت هاي اقتصادي القا كرده 
است. از سويي اين هفته امريكا تحريم هايي را عليه شركت بزرگ 
نفتي روسيه »روس نفت« اعمال كرد كه اين شركت با شركت نفتي 
دولتي ونزوئال همكاري مي كند. همچنين چالش ها در ليبي هم به 
نظر مي رسد به بن بست رسيده و نش��انه هايي از رفع اين مشكالت 
وجود ندارد. كاهش توليد نفت ليبي ميزان توليد نفت اوپك را يك 
ميليون بشكه در روز كاهش داده و همين مسئله بر قيمت جهاني 

طالي سياه تأثير گذاشته است. 
........................................................................................................................

 شركت نفتي ونزوئال به رغم تحريم هاي 
امريكا بدهي اش را  به روسيه پرداخت مي كند

و  فش�ار  به رغ�م  ك�رد:  اع�الم  روس نف�ت  ش�ركت 
ونزوئ�ال  بدهي ه�اي  پرداخ�ت  امري�كا  تهديده�اي 
ب�ه روس�يه ب�ه موق�ع و طب�ق برنام�ه انج�ام مي ش�ود. 
به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنيك، اتابك كري��م اوف، قائم مقام 
ش��ركت روس نفت روس��يه در امور بازرگاني اعالم كرد كه ش��ركت 
PDVSA ونزوئ��ال بدهي ه��اي خود را طب��ق برنامه به اين كش��ور 

پرداخت مي كند. 
كريم اوف در پاس��خ به خبرنگاراني كه س��ؤال كردند آيا اين شركت 
بدهي معوق داشته است،  گفت: همه چيز طبق برنامه پيش مي رود، 
اما نمي توانيم اطالعات و جزئيات بيشتري را فاش كنيم. براساس اين 
گزارش، شركت روس نفت روسيه حدود 6/5 ميليارد دالر براي دريافت 
نفت از اين شركت پرداخت كرده و اين شركت نفتي دولتي ونزوئال قرار 

است كه تا پايان سال 2020 اين بدهي ها را پرداخت كند. 
در سه ماهه سوم س��ال 2019 ميزان بدهي اين شركت به روس نفت 
800 ميليون دالر بود. اين شركت دولتي نفتي ونزوئال از تحريم هاي 
نفتي امريكا عليه شركت هاي زيرمجموعه روس نفت انتقاد كرد و گفت: 
اين شركت در فعاليت هاي بازرگاني مشاركت دارد و سرمايه گذاري هاي 
قانوني را در ونزوئال انجام مي دهد.روس نفت هم تحريم هاي واشنگتن را 
در خصوص مبادالت شركت هاي زيرمجموعه اش محكوم كرده و گفته 
است ما در مس��يري پيش مي رويم كه خودمان را از هرگونه قضاوت 
دور نگه داريم. پس از مطالعه اسناد و مداركي كه توسط دولت امريكا 
منتشر شد، مشخص شد كه اين ش��ركت كاري انجام نداده كه مورد 
تحريم قرار گيرد. روز سه شنبه امريكا تحريم هايي را عليه روس نفت 
اعالم و متهم كرد كه اين ش��ركت در صادرات 70 درصد نفت ونزوئال 

دخيل است. 
........................................................................................................................

 مخالفت تند مركز پژوهش ها
 با اليحه افزايش وسعت منطقه آزاد انزلي

در حالي ك�ه دول�ت اليحه افزاي�ش 2 ه�زار هكتاري وس�عت 
منطق�ه آزاد انزل�ي را ب�ه مجل�س داده، مرك�ز پژوهش ه�اي 
مجل�س ب�ا اي�ن اليح�ه ب�ه ش�دت مخالف�ت ك�رده اس�ت. 
به گزارش مهر، دولت اليح��ه ماده واحده افزايش وس��عت 2 هزار 
هكتاري منطقه آزاد انزل��ي را به مجلس ارائه ك��رده كه در مقدمه 
توجيهي اين اليحه آمده: ب��ه دولت اجازه داده مي ش��ود محدوده 
فعلي منطقه آزاد تج��اري صنعتي انزلي را در نق��اط داراي توجيه 
شهرس��تان هاي همجوار حداكثر ت��ا 2 هزار هكت��ار افزايش دهد. 
محدوده و نقشه مربوط توسط هيئت وزيران تعيين مي شود. با اين 
حال مركز پژوهش هاي مجلس ايرادات تندي به اين اليحه گرفته و 

به طور كلي با تصويب آن مخالفت كرده است. 
در ميان ايرادات و انتقادات مركز پژوهش ها به اين اليحه، مواردي 
چون لزوم ارسال نقش��ه و محدوده دقيق مورد نظر دولت براي ارائه 
به مجلس در هنگام بررسي اليحه جز مهم ترين ايرادات وارده است، 
زيرا اين مناط��ق داراي قواعدي از جمله معافي��ت حقوق ورودي و 
معافيت ماليات ب��ر درآمد يا قوانين خ��اص در زمينه ورود و خروج 
اتباع خارجي و فعاليت بانك ها و بيمه هاي خارجي است و نمي توان 
مسئوليت تعيين محدوده را به غير قانونگذار واگذار كرد. اين گزارش 
مي افزايد: اين امر از حيث مطابقت اعط��اي اين صالحيت، با قانون 
اساسي به ويژه اصل هشتاد و پنجم آن مبني بر ممنوعيت واگذاري 
صالحيت تقنيني توسط مجلس شوراي اسالمي، حائز اهميت است. 
از اين رو مطابق قانون بايد نقش��ه مصوب هيئت وزيران به پيوست 
اليحه جهت بررسي در مجلس شوراي اسالمي از سوي دولت ارائه 
ش��ود. از ديگر ايراداتي كه گزارش مذكور به اليحه افزايش وسعت 
منطقه آزاد انزلي گرفته، نفس فعاليت مناطق آزاد در سال هاي اخير 
است كه دولت در چند مرحله درخواست هايي مشابه به مجلس ارائه 
كرده اس��ت كه از نمونه هاي آن مي توان به تصويب افزايش وسعت 

منطقه آزاد چابهار در آذر ماه امسال اشاره كرد. 
  مناطق آزاد و ويژه  فعلي براي اقتصاد ايران كفايت مي كند

در پژوهش��ي كه مركز پژوهش هاي مجل��س در اختيار نمايندگان 
قرار داده، آمده اس��ت: لوايح متعددي در س��نوات اخير براي ايجاد 
مناطق آزاد جديد و توسعه محدوده مناطق آزاد فعلي از سوي دولت 
و مجلس تهيه و تدوين شده است كه نيازمند آسيب شناسي جدي 
از داليل و اهداف چنين شيوه ايجاد مناطق آزاد يا توسعه محدوده 

مناطق آزاد فعلي است. 
به گفته كارشناس��ان مركز پژوهش ها، ايجاد مناطق آزاد يا توسعه 
محدوده آنها به عنوان ابزاري در جه��ت افزايش همكاري با اقتصاد 
جهاني در ادبيات نظري تجويز مي شود و براي اين منظور، مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي فعلي براي ايران كفايت مي كند. بنابراين بايد 
در نظر داشت كه توسعه كيفي مناطق آزاد و تأثيرگذاري مثبت آن 
بر اقتصاد ملي با توسعه كمي يا گسترش محدوده مناطق آزاد فعلي 

محقق نمي شود. 
در اين فايل پژوهشي تأكيد شده است: واگذاري تعيين محدوده به 
هيئت وزيران خالف اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي است. از اين 
رو دولت براي گسترش محدوده منطقه آزاد انزلي به شهرستان هاي 
همجوار بايد نقش��ه پيوس��ت اليحه را ارائه كند؛ چراك��ه خارج از 

محدوده منطقه آزاد انزلي است. 

ب�ا توجه ب�ه ش�رايط وي�ژه اقتص�ادي، مجلس 
يازدهم باي�د مبارزه با فس�اد، افزاي�ش نظارت 
بر عملكرد دس�تگاه ها و حذف قوانين دس�ت و 
پا گير فضاي كس�ب و كار را در دس�تور كار خود 
قرار ده�د. يك كارش�ناس اقتصادي ب�ا تأكيد 
بر اينك�ه باي�د وابس�تگي بودج�ه ب�ه نفت به 
صورت جدي بررس�ي ش�ود، معتقد اس�ت كه 
نحوه اجراي سياس�ت هاي اقتص�اد مقاومتي و 
بعد نظارتي، مجلس يازدهم بايد تقويت ش�ود. 
محمد عباسپور در گفت وگو با تسنيم در مورد اولويت 
اقتصادي مجلس يازدهم اظهار داشت: »نخستين 
اقدامي كه مجلس يازدهم بايد ب��ه آن توجه كند، 
اجراي اقتصاد مقاومتي در بودجه است. همچنين 
بايد نماين��دگان مجلس در بررس��ي بودجه دقت 
كرده تا دولت به بهترين شكل اقتصاد مقاومتي را در 
بودجه پياده كند.« وي با بيان اينكه نبايد روح بودجه 
وابسته به نفت باشد، گفت: »نكته مهمي كه بعد از 
تصويب بودجه بايد به آن توجه كرد، پيگيري مجلس 
در اجراي دقيق قوانين است كه با توجه به تجربه اي 
كه از ادوار گذشته مجلس دارم، اين اتفاق نمي افتاد و 
پس از تصويب نمايندگان كار چنداني به نحوه اجراي 

قوانين نداشته اند.«
عباس��پور در خصوص مش��كالت اقتصادي كشور 
خاطر نشان كرد: »شايد بخشي از مشكالت اقتصادي 
ما ناش��ي از تحريم باش��د، ولي قطعاً س��هم زيادي 
نخواهد داشت، بلكه مشكل اصلي ما مديريت داخلي 
و وضعيت داخلي كشور است. اينكه همه جا تأكيد 
شده بايد وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد و در 
همه برنامه هاي پنج ساله كشور اين موضوع تأكيد 

شده، ولي هر ساله اين وابستگي افزايش يافت.« 
وي ادام��ه داد: » وقت��ي بودج��ه به اين ش��كل به 
مجلس ارائه مي ش��ود، وظيفه نمايندگان است كه 
با دقت بررس��ي كنند و اگ��ر اي��رادي دارد آن را به 

دولت بازگردانند. بايد بدانيم كه با توجه به امكانات 
خداداي كه در بخ��ش گاز، نفت، ذخاير زيرزميني، 
مس، آهن و بسياري از مواداوليه داريم درست نيست 

كه خام فروشي كنيم.« 
  ۸ اولويت اقتصادي براي مجلس يازدهم 

همچنين يك كارش��ناس ديگر اقتصادي با اشاره 
به اينكه هش��ت محور اولويت دار اقتصادي بايد در 
دستور كار مجلس قرار گيرد، گفت: »اجراي دقيق و 
اصولي، اصل 44 قانون اساسي، اصالح ساختار نظام 
بانكي و خروج بانك ها از شركت داري بايد در دستور 

كار قرار گيرد.« 
آرمان حاجيان فرد افزود: »اگر نگاهي به روند توسعه 
اقتصادهاي بزرگ در جهان داشته باشيم، مواردي 
مانند بهره وري حداكثري از ظرفيت هاي انس��اني، 
منابع طبيع��ي ) نفت، گاز و مع��دن(، ظرفيت هاي 
جغرافيايي، استفاده از فناوري، توسعه زيرساخت ها 
و رونق توليد در حوزه هاي صنعت )بزرگ، متوسط 
و كوچك(، كش��اورزي و دامداري، صنايع دستي و 
خانگي، دانش بنيان و مس��كن و خودكفايي اصالح 
الگوي مص��رف از مهم ترين مؤلفه ه��اي اقتصادي 
در دني��اي امروز اس��ت و اين نكته اي اس��ت كه در 
فرمايشات مقام معظم رهبري تحت عنوان » تحقق 

اقتصاد مقاومتي « از آن ياد شده است.« 
وي ادامه داد: »به ط��ور كلي بايد گفت كه جمعيت 
به طور خاص به معناي قدرت يك كش��ور اس��ت، 
همانگونه كه شاهد هستيم در جهان امروز بسياري 
از كشورهاي قدرتمند دنيا جمعيت زيادي دارند كه 
زمينه ساز  قدرت اقتصادي و چانه زني هاي سياسي 
اس��ت. نمونه ملموس اين مس��ئله را مي توان روند 
توسعه اقتصادي چين مشاهده كرد. چين در سال 
1945 قدرت نظامي و اقتصادي چنداني نداشت، اما 
به واسطه جمعيتش توانست به قدرتي بين المللي در 

زمينه نظامي و اقتصادي نيز تبديل شود.« 

حاجيان فرد بيان كرد: »استفاده نادرست دولت ها 
از منابع كشور و سرمايه گذاري نكردن منابع حاصل 
از فروش اين ثروت هاي خ��دادادي در بخش هاي 
زيربنايي و صنعت كشور نيز موضوعي است كه بايد 
همواره مدنظر سيستم مديريتي كشور قرار گيرد.« 
وي درباره اينكه چه راهكاري ب��راي ضرورت هاي 
اقتصادي مجلس در دستور كار داريد، گفت: »اجراي 
دقيق و اصولي، اصل 44 قانون اساسي، اصالح ساختار 
نظام بانكي و خروج بانك ها از ش��ركت داري، ايجاد 
سازو كار حمايت از توليدكنندگان و بخش خصوصي 
در جهت رونق توليد، حماي��ت از صادركنندگان و 
رفع موانع و مش��كالت، مراودات مال��ي و بازرگاني 
بين المللي، كمك به رفع بيكاري با رويكرد پرداخت 
عادالنه و جهاني به كاركنان و افزايش سطح معيشت 
كاركنان و كارگران، تكميل همه پروژه هاي ناتمام 
)كشور ما با خواب سرمايه باال و ناتمام ماندن پروژه ها 
وضعيت مناس��بي در دنيا ندارد(، اتخاذ تصميمات 
مناسب در خصوص كنترل تورم و حمايت همه جانبه 

از بازار سرمايه بايد در دستور كار قرار گيرد.« 
  مجلس آينده با فساد مبارزه كند

مصطفي ش��ريفي با تصري��ح بر اينك��ه مهم ترين 
چالش هايي كه اقتص��اد كش��ور از آن رنج مي برد، 
فساد است و كنترل فساد مقدمه شكل گيري اقتصاد 
قوي اس��ت، گفت: »هرچقدر هم كه اقتصاد كشور 
قوي باشد، فساد به تنهايي مي تواند آن را به تباهي 
بكشاند.« اين استاد دانشگاه در رابطه با نقش مجلس 
شوراي اسالمي در شكل گيري اقتصاد قوي افزود: 
»مجلس نقش بسيار زيادي در تشكيل اقتصاد قوي 
مي تواند داشته باشد. نمايندگان مجلس ابتدا خود 
بايد آلوده فساد نشوند كه به قول مقام معظم رهبري 

با دستمال آلوده نمي توان شيشه را پاك كرد.« 
وی با بيان اينك��ه در وهله دوم نماين��دگان مقاوم 
در برابر وسوسه هاي فس��اد بايد به مبارزه با فساد و 

رانت خواري به عنوان مهم ترين آفت اقتصاد كشور 
بپردازند، گفت: »ضرورت كنترل فس��اد در اقتصاد 
اين است كه هرچقدر هم كه اقتصاد كشور قوي باشد 

فساد به تنهايي مي تواند آن را به تباهي بكشاند.« 
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي ب��ا تصريح ب��ر اينكه 
فس��ادناپذيري تنه��ا ويژگي يك نماين��ده ايده آل 
نيست و بايد فساد ستيز نيز باشد، افزود: »بنابراين 
اگر يك اقتصاد قوي مي خواهي��م، بايد نمايندگان 

فساد ناپذير و فساد ستيز انتخاب كنيم.« 
ش��ريفي با انتقاد اينكه برخي از مسئوالن به جاي 
فساد س��تيزي به فكر پررنگ كردن نقش تحريم ها 
در معضالت اقتصادي كشور هستند، گفت: »برخي 
مي خواهند راهكار برون رفت از مشكالت اقتصادي 
را به نوعي مذاكره و رهايي از تحريم ها گره بزنند، اما 
گذشته از سابقه ناكام اين راه حل كه باعث به بن بست 
رسيدن اقتصاد كشور شد، اگر اين راهكار باعث ايجاد 
سيل منابع نيز به كشور بش��ود؛ وقتي اين رودخانه 
وارد لجنزار ش��ود، فقط ب��راي لجن خوارها قابليت 
استفاده خواهد داشت و عموم نخواهند توانست از آن 
استفاده كنند؛  بنابراين مهم ترين مسئله در اقتصاد 

كنترل مفاسد اقتصادي و رانتخوارهاست.« 
اين استاد داشنگاه با تصريح بر نقش مجلس شوراي 
اسالمي در كنترل برخي از فسادها و رانتخواري ها 
افزود: »مجلس با استفاده از توان قانونگذاري مي تواند 
هم قوانيني وضع كند كه امكان رانتخواري را كاهش 
دهد و هم قوانين بازدارنده قوي وضع كند كه وسوسه 

استفاده از فساد و رانت را به حد اقل تقليل يابد.« 
وي با انتقاد از وضعيت بازار خ��ودرو به عنوان يك 
مصداقي كه جوالنگاه فساد و رانتخوران شده است، 
گفت: »چگونه است كه در هر پيش فروشي امكان 
ثبت نام براي عموم م��ردم عادي وجود ن��دارد، اما 
برخي از افراد خاص هر چقدر كه بخواهند مي توانند 

ثبت نام كنند.« 

مجلس يازدهم در بُعد نظارتي بايد تالش بيشتري كند
   گزارش 2

نرخ بيكاري فرانسه به 8/1 درصد كاهش يافت 
نرخ بيكاري فرانس�ه ت�ا پايان س�ه ماهه چه�ارم س�ال 201۹ با 0/4 
درصد كاهش نس�بت به س�ه ماهه س�وم س�ال به ۸/1 درصد رسيد 
كه اي�ن نرخ 0/۵ درص�د كمتر از نرخ م�ورد انتظار قبلي بوده اس�ت. 
به گزارش رويترز، شمار افراد بيكار طي اين مدت با 85هزار نفر كاهش به 
2 ميليون و 400 هزار نفر رسيد تا بدين ترتيب پايين ترين نرخ بيكاري در 

فرانسه از دسامبر سال 2008 تاكنون به ثبت برسد. 
در عين حال نرخ بيكاري در بين جمعيت در سن كار )25 تا 49 سال( با 4 
هزار و 700 نفر كاهش به يك ميليون و 946 هزار نفر رسيد. در حال حاضر 
450 هزار جوان فرانسوي بيكار هستند كه اين رقم در مقايسه با سه ماهه 
قبل هزار و ۳00 نفر كاهش پيدا كرده است. در بين جمعيت سالمند )باالي 
50 سال( نيز شمار بيكاران با 4 هزار نفر كاهش در مقايسه با دوره قبل به 
897 هزار نفر رسيده است. نرخ مشاركت در بازار كار فرانسه 65/9 درصد 
اندازه گيري شده است. متوسط نرخ بيكاري فرانسه در بازه زماني 1996 تا 
2019 معادل 9/22 درصد بوده است كه باالترين نرخ بيكاري ثبت شده 
مربوط به نرخ 10/7 درصدي سه ماهه نخست سال 1996 و كمترين نرخ 
بيكاري ثبت شده نيز مربوط به نرخ 7/2۳ درصدي سه ماهه نخست سال 
2008 بوده اس��ت. بهبود وضعيت بازار كار مي تواند دستاورد ارزشمندي 
براي دولت امانوئل ماكرون باش��د كه در هفته هاي اخير به دليل اصرار بر 
انجام اصالحات جنجالي نظام بازنشستگي زير فشار سنگيني از جانب احزاب 
مخالف قرار گرفته است. اعتصابات كاركنان بخش هاي مختلف فرانسه در 
اعتراض به اين اليحه كه باعث ثبت طوالني ترين اعتصابات تاريخ معاصر 
اين كشور نيز شده، نگراني ها از وقوع ركود در اقتصاد فرانسه را تشديد كرده 
است. با وجود كاهش نرخ بيكاري، فرانسه هنوز يكي از باالترين نرخ هاي 

بيكاري را در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و منطقه يورو دارد. 

 انتظار مي رود مديريت كالن اقتصاد 
ايران با توج�ه به اينك�ه نقدينگي 
قابل مالحظه اي در سال جاري وارد 
بازار سرمايه شده است و بخشي از 
سهام شركت ها با مقوله حباب قيمتي 
مواجه ش�ده اند، حداقل ب�ه نوعي 
برنامه ريزي ش�ود ك�ه دارايي هاي 
سمي مجموعه هاي اقتصادي چون 
بانك ها، س�ازمان تأمين اجتماعي، 
صندوق ه�اي بازنشس�تگي كه در 
بازار مسكن نقد نشدند ذيل ترازنامه 
ش�ركت هاي بورس�ي قرار گيرند و 
بدين طريق نقدينگي موجود در بازار 

سرمايه را در بازار ماندگار كنند


