
انتقادشدیدرئیسدستگاهقضادردیداربامدیرانعاملبانکها

کار بانک ها سودخوری از تورم شده است!
بانکهانبایدامالک،منابعوسرمایههارابرایدستیابیبهسودبیشتردرروشینادرستراکدکنند

88498433سرويس  اقتصادي4

يک ش��نبه 12 م��رداد 1399 | 12 ذ ي الحجه 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5990

مجید عامری
تپش بازار مسكن در 4 منطقه تهران

تیرم�اه۱۳۹۹درحاليش�اهدافزای�ش۱۹۳درصديس�االنهو
۳۰درص�ديماهان�همعامالتدرش�هرته�رانبودیمک�هچهار
منطق�ه۲،4،۵و۱۰ازبینمناطقبیس�تودوگان�ه4۰/6درصد
معامالترابهخوداختصاصدادندوالبتهش�اهدجهشچنداني
درمقیاسباالترازمیانگینقیمتش�هردرای�نمناطقنبودیم.
به گزارش ايس��نا، در خصوص كارنامه بازار از نظر قيمت نيز باالترين 
نرخ رشد ساالنه به منطقه ۱۹ تعلق داش��ت كه البته با توجه به تعداد 
پايين معامالت در منطقه ۱۹ كه با ۸۰ فقره قرارداد خريد و فروش در 
تيرماه تنها منطقه اي بود كه داراي تعداد معامالت كمتر از ۱۰۰ فقره 
بوده است، تغييرات قيمتي نيز به همان نسبت اهميت خود را از دست 
مي دهد. بر اين اساس رشد ۶۶ درصدي س��االنه قيمت در منطقه ۶ با 

۵۶۹ معامله در تيرماه ۱۳۹۹ مي تواند قابل توجه باشد. 
از طرف ديگر باالترين تعداد معامالت به ميزان 7۳/۱ درصد به ترتيب 
در مناطق ۵، 4، ۲، ۱۰، ۱4، 7، ۱، ۸، ۳ و ۱۵ انجام ش��د. 4۰/۶ درصد 
قراردادهاي خريد و فروش تنها در چه��ار منطقه ۵، 4، ۲ و ۱۰ منعقد 
شده است. منطقه ۵ با ۱4/۹ درصد از معامالت كماكان پيشتاز تعداد 

قراردادهاي خريد و فروش مسكن در تهران است. 
سهم مناطق 4، ۲ و ۱۰ نيز به ترتيب ۸/7 درصد ۸/۶ درصد و ۸/4 درصد 
از كل تعداد معامالت شهر تهران بوده است. نرخ رشد ساالنه قيمت در 

اين مناطق نيز به ترتيب ۶۰، ۶۲، ۵۵ و 4۸ درصد بود. 
نكته ديگر اينكه هم اكنون فقط دو منطقه از شهر تهران شامل ۱۸ و ۱۹ 
داراي ميانگين قيمت مسكن كمتر از ۱۰ ميليون تومان در هر متر مربع 
هستند، در حالي كه تيرماه سال گذشته تعداد مناطقي كه قيمت مسكن 

در آنجا كمتر از متري ۱۰ ميليون تومان بود به ۱۰ منطقه مي رسيد. 
از طرف ديگر با اينكه نرخ رش��د س��االنه قيمت ۵7 درصد بوده است، 
شاخص بيشترين تقاضا بر اساس ارزش هر واحد مسكوني رشد ۸۸ را 
نشان مي دهد. تير ماه سال قبل واحدهاي ۳۰۰ تا 4۵۰ ميليون تومان 
باالترين تقاضا را در شهر تهران داشتند، در حالي كه تيرماه سال جاري 

اين رتبه به واحدهاي ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان رسيد. 
................................................................................................................

تعلل هيئت دولت در تصويب ۲ خط
مصوبهافزایشحقمسكنکارگراندرش�ورايعاليکارازاواخر
خردادماهبههیئتدولتارسالشدهاست،اماباگذشتبیشازیک
ماهازارسالاینمصوبهبهدولتهنوزخبريازتصویبآننیست.
به گزارش تسنيم، اواخر تيرماه )۲۵ تيرماه ۹۹( محمد شريعتمداري، 
وزير كار در گفت وگوي اينستاگرامي درباره افزايش حق مسكن كارگران 
گفت: اين مصوبه در كميته فرعي كميس��يون اقتصاد دولت تصويب 

شده است و در حال حاضر در كميسيون اقتصادي دولت است. 
وي ادام��ه داد: ان ش��اءاهلل در هفته آينده در صح��ن دولت تصويب و 
نهايي مي شود و بعد از تصويب ابالغ خواهد شد، مشكلي در اين زمينه 

وجود ندارد. 
طبق مصوبه ش��ورايعالي كار حق مس��كن در س��ال جاري در صورت 
تصويب دولت از ۱۰۰هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۰۰هزار تومان در سال 

۹۹ افزايش خواهد يافت. 
محمدرضا تاجيك، عضو كميته مزد شورايعالي كار درباره حق مسكن 
كارگران گفت: چند ماه از سال جديد گذشته است و هنوز حق مسكن 
۲۰۰هزار توماني كارگران كه شورايعالي كار يك ماه پيش آن را مصوب 
كرده بود، پرداخت نشده است. مقرر بود اين حق مسكن از ابتداي تيرماه 
پرداخت شود و اين در حالي است كه در چند ماه اخير قيمت مسكن و 

اجاره مسكن وضعيت سرسام آوري پيدا كرده است. 
 عضو شوراي عالي كار با ابراز اينكه حق مسكن كارگران با وجود رشد 
سرسام آور قيمت اجاره پرداخت نشده است، گفت: با پيگيري هايي كه از 
وزارت كار داشتيم، اعالم كردند كه حتماً قبل از مرداد ماه ۹۹، وضعيت 

حق مسكن به نتيجه برسد. 
ناصر چمني، رئي��س كانون  عالي انجمن هاي صنفي كارگران كش��ور 
درباره حق مسكن كارگران گفت: تا كنون خبري از تصويب حق مسكن 
نيست. ما به عنوان نماينده كارگران سال هاي سال است كه احساس 

مسئوليت را از كارگران نمي بينيم. 
................................................................................................................
سقف نرخ سود اوراق وديعه بانک مرکزي 

مشخص شد
ش�ورايفقهيبانکمرک�زيس�قف)حداکثر(نرخس�وداوراق
ودیعهبانکمرکزيرامعادلنرختورمس�االنهتعیینکردهاست.
مدتي پيش بانك مركزي از انتشار اوراق وديعه دو ساله خبر داد كه 
براساس آن به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد شده است كه ۵۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق وديعه با سررسيد دو ساله توسط بانك مركزي 
منتشر ش��ود. گفته مي ش��ود اوراق وديعه در واقع ابزار مالي براي 
جمع آوري نقدينگي توس��ط بانك مركزي است. به اين صورت كه 
بانك مركزي با انتشار اوراق وديعه، معادل اوراق فروخته شده را در 
مدت معيني نزد خود نگه مي دارد و امكان استفاده از اين پول وجود 
نخواهد داشت. با اين اقدام بانك مركزي مي تواند بخشي از نقدينگي 
و پايه پولي موجود در كش��ور را كاهش و نرخ ت��ورم را كنترل كند. 
بنابراين كاركرد اوراق وديعه تا حدودي شبيه به اوراق قرضه است. 
پيگيري هاي فارس از بانك مركزي نش��ان مي دهد، شوراي فقهي 
در جريان بررسي فقهي ش��رايط انتشار اوراق، »حداكثر« نرخ سود 
اوراق وديعه را معادل نرخ تورم س��االنه تعيين كرده است. البته اين 
به معناي آن نيست كه بانك مركزي ملزم خواهد بود اوراق وديعه را 
حتماً معادل نرخ تورم ساالنه تعيين كند، بلكه شوراي فقهي بانك 
مركزي سقف نرخ سود اين اوراق را معادل نرخ تورم اعالم كرده است. 
براساس آخرين آمار نرخ تورم در تير ماه ۹۹ معادل۲۶/4درصد بوده 
است، اما معلوم نيست به نظر مي رسد بانك مركزي مالك نرخ سود 
اوراق وديعه را نرخ تورم هدف گذاري شده براي سال جاري تعيين 
خواهد كرد. بنابراين اگر بانك مركزي سقف نرخ سود را سقف تورم 
هدف گذاري شده تعيين كند، حداكثر نرخ سود اوراق وديعه بانك 
مركزي ۲۲ درصد خواهد بود. پيشنهاد انتشار ۵۰ هزار ميليارد تومان 
اوراق وديعه با سررسيد دو ساله در دستور كار جلسه آتي شوراي پول 
و اعتبار قرار دارد و پس از تصويب بانك مركزي مي تواند به انتش��ار 

اين اوراق مبادرت كند. 
................................................................................................................

 شناسايي آسان مالكان خانه هاي خالي
 بر اساس کد ملي

براساسسامانهامالکواسكانکشورقابلیتشناسایيمالكان
حقیقيوحقوقيوتعدادخانههايخاليبراساسکدمليوجوددارد.
پروانه اصالني مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه در مصاحبه 
اختصاصي با صدا و سيما گفت: هفته آينده از طريق اين سامانه به 
افرادي كه بيش از يك خانه دارند، پيامك داده مي شود و آنها وارد 
سامانه امالك و اسكان كشور خواهند شد تا اطالعات ملك خود 
را مشاهده و تأييد و اطالعات سكونتي را خود اظهاري كنند. در 
اين ميان خانه هاي خالي شناسايي مي شود و اطالعات در اختيار 
سازمان مالياتي قرار مي گيرد. وي افزود: واگذاري گروهي زمين 
به متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن كه يكي ديگر از برنامه هاي 
مهم اين طرح اس��ت در پاي��ان مرداد انجام مي ش��ود. همچنين 
جشن اختتاميه مس��كن مهر در برخي ش��هر ها و جشن افتتاح 
يا تحويل مسكن مهر در برخي ديگر از ش��هر ها نيز اواخر مرداد 

برگزار مي شود. 

درحاليکهبهگفتهوزیراقتصادتنها۳۰۰هزار
میلیاردتومانازتأمینمالي۹٧۰هزارمیلیاردي
شبكهبانكيدرسال۹٨تسهیالتجدیدبوده
وصدهاهزارمیلیاردتوم�انازدارایيبانکها
بهمطالباتمعوقتبدیلش�دهاس�توبالغبر
۲هزارهزارمیلیاردتومانازسپردههايمردم
نزدبانکهاست،روزگذشتهرئیسقوهقضائیه
باتأکیدبرلزومسیاس�تگذاریصحیحبانکها
برایهدای�تمنابعبهحوزهتولی�د،ازمدیران
عام�لبانکه�اخواس�تواحده�ایتولیدی
تعطیلیانیمهتعطیلیراکهدرتملکمیگیرند،
فعالک�ردهوآنه�اراواردچرخ�هتولیدکنند.
از آنجايي كه پيوسته طي دهه هاي اخير ۸۰ درصد 
حجم كل نقدينگي تحت قالب سپرده هاي مدت دار 
در اختيار بانك ها بوده است، بنابراين رفتار بانك ها در 
اقتصاد نقش تعيين كننده اي دارد. متأسفانه اظهارات 
وزير اقتصاد نشان مي دهد كه حدود 7۰ درصد تأمين 
مالي ۹7۰ هزار ميليارد توماني بانك ها در س��ال ۹۸ 
تسهيالت كهنه و قديمي بوده است. اين در شرايطي 
اس��ت كه صدها هزار ميليارد توم��ان از دارايي هاي 
بانك ها به مطالبات معوق تبديل ش��ده و گروه هاي 
حقوقي و اقتصادي مكار به ش��يوه هاي مختلف هر 
س��ال منابع بانكي را به يغما مي برند . به يغما بردن 
دارايي هاي نق��دي بانك ها و س��رمايه گذاري هاي 
اشتباه بانك ها در شركت هاي فرعي و وابسته موجب 
ش��ده ترازنامه اغلب بانك ها به وضعيت قرمز درآيد 
و چون دارايي هاي غيرنق��دي بانك ها عموماً ملك، 
ارز، طال، س��كه و سهام است، اين ش��ائبه در جامعه 
شكل گرفته است كه سياس��تگذاران با رشد حجم 
نقدينگي منتج به كاهش ارزش ريال، بدهي  بانك ها 
به سپرده گذاران كوچك و ارزش دارايي هاي غيرنقدي 
را بزرگ مي كنند تا ترازنامه بانك ها بهبود يابد كه اگر 
چنين باشد تبعات منفي در اقتصاد را در پيش داريم.

روز گذشته رئيس قوه قضائيه برای بررسی مشكالت 
و مسائل نظام بانكی ميزبان مديران عامل ۱۲ بانك 
دولتی و نيمه دولتی و نماينده بانك های غيردولتی 

بود. او در اين جلس��ه از مديران بانكی خواست كه 
خودشان پيش از همه پيشگام عرصه اصالح نظام 

بانكی و پيگيری احقاق حقوق بانك ها باشند.
آيت اهلل سيدابراهيم رئيسی با تقدير از اقدامات بانك ها 
در پرداخت تس��هيالت به محروم��ان و نيازمندان و 
گره گشايی از زندگی مردم، به ويژه در ايام شيوع كرونا 
به آمار باالی متقاضيان دريافت تس��هيالت ازدواج 
اشاره و بر تسريع پرداخت وام به اين زوج های جوان 
تأكيد كرد. رئيسی با اشاره به ورشكسته نمايی برخی 
بدهكاران بانكی برای فرار از بازپرداخت تسهيالت، اين 
اقدام را مصداق بارز جرم غيرقابل گذشت دانست و 
تأكيد كرد: نظام بانكی و سيستم قضايی بايد با برخورد 
قاطع با اين موضوع، اجازه ندهند، گيرندگان تسهيالت 
كه پول ملت را صرف اموری غير از تعهداتشان كرده اند 

از پرداخت ديون خود فرار كنند. 
وی در همين راستا بر لزوم تقويت فرآيند اعتبارسنجی 
و نظارت بر هزينه كرد تسهيالت تأكيد كرد و گفت: بايد 
سازوكاری طراحی ش��ود كه هم به افراد بدحساب از 
منابع مختلف تسهيالت داده نشود و هم اينكه به محض 

اطالع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود. 
رئيسی همچنين بر لزوم فعال سازی واحدهای توليدی 
و كارخانه های تحت تملك بانك ها و بازگشت آنها به 
چرخه توليد تأكيد و خاطرنش��ان كرد: مقام معظم 
رهبری تصريح كردند از زمانی كه بانك ها يك كارگاه 
يا كارخانه را تمليك می كنند، بايد با استفاده از همه 
امكانات خود به تقويت توان توليد كشور كمك كنند.

رئيس قوه قضائيه تصريح ك��رد: بايد با همه توان و 
ظرفيت از نظام توليد حمايت كرد و سياستگذاری 
صحيح برای هدايت منابع بانك ها به سوی توليد و 

رونق اقتصاد ملی را در دستور كار خود قرار داد.
انتقادازراکدبودنامالک،منابع

وسرمایهبانکها
رئيسی در بخش ديگری از سخنانش بانك ها را ملزم 
به پيگيری مطالبات شان دانس��ت و با انتقاد از عدم 
شكايت برخی بانك ها برای وصول معوقات شان اظهار 
داش��ت: بانك ها بايد در ش��كايت از بدهكاران كالن 

فعال تر عمل كنند، اما گاهی می شنويم كه برخی از 
مديران می گويند »ما شكايت نداريم و قوه قضائيه از 

ما چنين می خواهد!« 
رئيسی همچنين به حجم باالی تسهيالت سررسيد 
گذشته در نظام بانكی اشاره كرد و كاهش تسهيالت 
سررسيد گذشته را مس��تلزم تالش بيشتر از سوی 

بانك ها دانست. 
رئيس قوه قضائيه با تأكي��د بر ضرورت رعايت قانون 
اج��رای سياس��ت های كل��ی اص��ل 44 در رابطه با 
س��هامداری بانك ها افزود: بر اس��اس گزارش های 
موجود، هفت بانك اين ضوابط را رعايت نكرده اند كه 

اين اقدام خالف قانون و الزم به پيگيری است.
اینهمهشعبه؟!  

تالش برای وصول تس��هيالت سررس��يد گذشته، 
جلوگي��ری از رش��د تع��داد ش��عب بانك ه��ا و 
استانداردسازی آنها از ديگر موضوعات مورد تأكيد 
رئيس دستگاه قضا بود كه خطاب به مديران بانك ها 

متذكر شد. 
پولشدهفساد!

رئيسی از راكد كردن امالك، منابع و سرمايه بانك ها 
برای دستيابی به سود بيشتر بر اساس تورم نيز انتقاد 
و تأكيد كرد: بانك ها بايد از طريق س��رمايه گذاری 
و تخصيص امكانات خود به بخش توليد سودش��ان 
را افزايش دهند، نه از راه های نادرس��تی، چون راكد 

كردن منابع.
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به تالش ه��ای نظارتی 
سيستم بانكی برای كاهش تخلفات در بانك ها گفت: 
بانك ها به طور مس��تقيم با پول در ارتباط هستند و 
اين مسئله در بروز فساد مؤثر اس��ت، اما می توان از 
طريق تقويت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع 

از بروز فساد شد. 
رئيس��ی در مورد گزارش برخی مدي��ران بانكی در 
خصوص مبدأ خارجی مفاس��د بانكی تصريح كرد: 
اينكه فساد از درون سيستم بانكی آغاز نشود، خيلی 
مهم است و بايد با نظارت مستمر، دست های فاسد را 
در خارج سيستم نيز قطع كنيد و اجازه ندهيد فساد از 

در خارج و از پنجره وارد شود.
رئيس ق��وه قضائيه به موضوع اص��الح نظام بانكی 
نيز گريزی زد و اظهار داش��ت: دولت ها و مجالس 
هميش��ه گفته اند كه اصالح نظ��ام بانكی در رأس 
برنامه های ش��ان ق��رار دارد، اما ب��رای كاربردی و 
عمليات��ی بودن طرح ه��ا، بانك ها بايد خودش��ان 

پيش قدم و فعال شوند.
رئيس��ی با بيان اينكه اصالح نظام بانك��ی از تعامل 
مديران بانك ها و نهادهای قانون گذار بيرون می آيد، 
افزود: اصالح نظام بانكی بايد از درون اين مجموعه 
پيگيری شود و مديران بانك ها با استفاده از نظرات 
كارشناسان، مجلس و دولت، مسيری را طراحی كنند 

كه تحقق پذير باشد. 
رئيس قوه قضائيه در پايان اين نشس��ت با اشاره به 
درخواس��ت مديران عام��ل بانك ها ب��رای حمايت 
دس��تگاه قضايی از نهادهای مالی و پول��ی در رفع 
مشكالت ش��ان دس��تور داد كارگروه��ی پنج نفره 
متش��كل از نمايندگان بانك ها، مس��ئوالن شورای 
هماهنگی بانك ها و مس��ئوالن قضايی تش��كيل و 
دستورالعمل های الزم برای حمايت های قضايی از 

سيستم بانكی تدوين شود.
سخنانمدیرانبانکها

پيش از س��خنان رئيس قوه قضائيه، حس��ين زاده 
مديرعامل بانك مل��ی و دبير ش��ورای هماهنگی 
بانك های دولتی و نيمه دولتی با ارائه گزارشی درباره 
عملكرد بانك ها در حوزه نظارت و كاهش فس��اد، 
تخلف و توجه به معيشت مردم و رونق كسب و كار 
و آخرين وضعيت مطالبات و معوقات بانك ها اعالم 
كرد: بانك ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ميليارد 

ريال تسهيالت پرداخت كرده اند.
وی رقم بنگاه های كوچك و متوسط را كه در راستای 
حمايت بانك ه��ا از نظام توليد تس��هيالت دريافت 
كردند ۲۱ هزار واحد توليدی عنوان ك��رد و افزود: 
در يك سال گذشته 7۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان 
پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نيز ۱۱۱ هزار 

زوج جوان از اين تسهيالت استفاده كرده اند.
به گفته حس��ين زاده، بانك ها برای آسيب ديدگان 
حوادث غيرمترقبه همچون سيل و زلزله ۳7 هزار 
ميليارد تومان و در اي��ام كرونا نيز ۲۳ هزار ميليارد 
تومان در قالب تسهيالت حمايتی يك تا ۲ ميليون 
تومانی پرداخت كرده اند و بيش از ۵۱ هزار ميليارد 
تومان نيز برای كمك به ۶۳ ه��زار واحد توليدی و 

اقشار آسيب ديده تخصيص يافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانك های 
دولتی و نيمه دولتی اعالم كرد كه در يك سال گذشته 
با تقويت سيس��تم های نظارتی درون سازمانی، رقم 
تخلفات بانك ها به زير ۲ درصد كاهش يافته كه به 
گفته او مبدأ و منش��أ بخش عمده اين تخلفات نيز 
خارج از نظام بانكی بود. در اين جلسه همچنين پنج 
تن از مديران بانكی به بيان مشكالت و درخواست های 
خود از رئيس دس��تگاه قضا پرداختند كه »تشكيل 
هيئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانكی 
با حضور كارشناس��ان قضايی و بين الملل در جهت 
تقوي��ت ريس��ك پذيری بانك ها«، »دسترس��ی به 
بانك ه��ای اطالعاتی برای اح��راز صالحيت مالی و 
حرفه ای متقاضيان تسهيالت«، »همياری دادستانی 
برای وص��ول مطالب��ات و معوق��ات از ابربدهكاران 
بانكی«، »تعيين مرجع اصلی رسيدگی به تخلفات 
بانك ها برای پرهي��ز از موازی كاری ها« و »همياری 
دادس��تان كل كش��ور به عنوان عضو هيئت امنای 
صندوق توس��عه ملی برای رفع مشكالت مربوط به 

تعامل بانك ها و صندوق« مهم ترين آنها بود.

 تأملی بر روند توسعه اقتصادی کشورها 
در مسير تحقق جهش توليد

تحقق جهش توليد به شدت تحت تأثير عواملی همچون وجود قوانين 
اقتصادی حمايت كننده، جلوگي��ری از ورود كاالهای قاچاق و حذف 
موانع دست و پاگير كارآفرينان، توليدكنندگان و صادركنندگان است.

بسياری از كشورهای توسعه يافته رمز موفقيت و توسعه خود را اعتماد 
مردم نسبت به برنامه ريزی ها و سياستگذاری های اقتصادی دولت شان 
می دانند. بدون شك در كشوری كه بين آحاد مردم و مسئوالن اعتماد 
دوطرفه وجود داشته باش��د، اجرای يك برنامه كالن و ملی با سهولت 

بيشتری انجام خواهد شد.
به عنوان مث��ال در كره جنوبی قوانين محكمی جه��ت منع تبليغات 
كاالهای خارجی اتخاذ شده است. آنها تحت هيچ شرايطی اجازه واردات 

كاالهايی را كه در داخل مشابه آن توليد می شود، نمی دهند.
همين اعتماد مردم به سياس��ت های دولت ش��ان باعث ش��ده امروز 
۹۵درصد مردم اين كش��ور فقط كاالهای كره ای خريداری  كنند. آن 
محدود افرادی هم كه به دنب��ال كاالهای لوكس ب��ا برندهای خاص 
هس��تند، از ميان توليدكنندگان خارجی تنها آن برندهايی را انتخاب 
می كنند كه در كش��ور كره جنوبی كارخانه دارند و با حضور نيروهای 

كره ای كااليشان توليد می شود.
محصوالت كره ای به هي��چ وجه از ابتدا باكيفي��ت نبودند، اما به علت 
سياس��تگذاری های دولت و حمايت مردم از تولي��دات داخل، امروز 
محصوالت كره ای در هم��ه جای دنيا محصوالت باكيفيت ش��ناخته 
می شوند. نكته حائز اهميت اينجاست كه كره جنوبی ۵۰ سال پيش از 
موزامبيك و بوليوی فقيرتر بود. همچنين اين كشور در كنار جمعيت 
زيادش نسبت به وسعت سرزمينی اندكش، از منابع طبيعی و زيرزمينی 
نيز برخوردار نبوده، اما امروز با نرخ رش��د متوسط 7 درصدی، دومين 
رشد سريع اقتصادی دنيا را داش��ته و جزو كشورهای پيشرفته جهان 
محسوب می ش��ود.  فرانسه نيز از جمله كش��ورهايی است كه به علت 
سياست های درست اقتصادی دولت در مورد حمايت از كاالی داخلی 

توانسته پيشرفت و توسعه قابل توجهی را تجربه كند.
بعد از جنگ جهانی دوم، فرانسه در وضعيت فالكت باری قرار گرفت و 
بخش عمده ای از شهرها، پل ها، جاده ها، راه آهن و واحدهای مسكونی 
اين كشور ويران شد، اما بعد از چند س��ال به علت سياستگذاری های 
صحيح در مسير پيشرفت اقتصادی قرار گرفت و نكته مهم اينجاست كه 

اين سياست ها به واسطه حمايت مردم تا امروز هم دنبال می شود.
در اين خصوص وزير بازسازی صنعت فرانسه )آرنود مونتبرگ( نقش 
ويژه ای داشته است. او در سال ۲۰۱۲ كمپينی را تحت عنوان حمايت از 
توليدات داخلی ايجاد كرد. مونتبرگ تالش می كرد كه مردم را متقاعد 
كند محصوالتی را مصرف كنند كه ۱۰۰درصد فرانسوی هستند. او اين 

امر را به يك الگو تبديل كرد.
 وزير بازسازي صنعت فرانسه لباس راه راه س��فيد و مشكی را كه نماد 
فرانسه بود، می پوش��يد و كاالهای توليد فرانس��ه را تبليغ می كرد. او 
همواره در س��خنرانی هايش مردم را به حمايت از توليدات فرانس��وی 
دعوت می كرد و می گفت تنها در صورتی می توان صنعت يك كش��ور 
را بازسازی كرد كه همه مردم از آن صنايع حمايت كنند. مونتبرگ در 
مس��تندی با عنوان »من با محصوالت ۱۰۰ درصد فرانس��وی زندگی 
می كنم«، می گويد: اگر ما از كاالهای توليد خودمان حمايت نكنيم، به 

مرور تبديل به برده اقتصادی كشورهای ديگر می شويم.«
كار بسيار مؤثر ديگر او حمايت و پشتيبانی از صنايع كوچك و متوسط 
در فرانسه بود كه موجب شد امروز۸۰ درصد مشاغل از طريق صنايع 
كوچك و متوسط تأمين شود و ۶۵ درصد اقتصاد اين كشور به چنين 
صنايعی وابسته است. امروز باالی 7۰ درصد مردم فرانسه حاضرند پول 
بيشتری نسبت به محصوالت خارجی بپردازند، اما كاالی ساخت كشور 
خودشان را خريداری كنند، چراكه می دانند اين كار آنها موجب حفظ 

و افزايش اشتغال در كشورشان می شود.
مشابه چنين برنامه و سياس��ت هايی را ما در ششمين كشور پهناور و 
بزرگ دنيا، يعنی استراليا نيز می توانيم ببينيم. اتاق صنعت و تجارت 
اس��تراليا با همكاری دولت در س��ال ۱۹۹۹ پويش��ی را تحت عنوان 
»ساخت اس��تراليا« به راه انداختند و بعد از گسترش اين پويش، تمام 
توليدكنندگان را الزام به درج لوگويی در محصوالتشان كردند كه حاوی 
نماد كشور استراليا )كانگورو( بود. امروز اين نماد حتی ميزان داخلی 
بودن يك كاال را نيز با درجه ای در زير مشخصات آن نشان می دهد تا 
مردم از ميزان حمايت خود نسبت به يك كاالی داخلی به طور كامل 
مطلع شوند. در كشور استراليا نيز 7۲ درصد مصرف كنندگان تمايلشان 

به سمت كاالهای داخلی است.
در ژاپن نيز بعد از جنگ جهانی دوم افرادی مانند پروفس��ور ش��يگتو 
توانستند با برنامه ريزی و سياستگذاری های صحيح اقتصادی، وضعيت 
محنت بار اين كشور را احيا كنند. شيگتو معتقد بود بدون همكاری آحاد 
مردم بازسازی و توسعه اقتصادی امكانپذير نيست و برای جلب همكاری 
مردم، دولت بايد قبل از هر چيز واقعيت های تلخ اقتصاد كشور را بدون 

پرده پوشی با مردم درميان بگذارد. 
او همچني��ن از م��ردم می خواس��ت همانطوركه به فك��ر بهبود وضع 
اقتصادی خانواده خود هس��تند، به اقتصاد كشورشان نيز بينديشند و 
افكار و انديشه های اقتصادی خود را در زمينه توليد، مصرف، پس انداز، 
سرمايه گذاری و تعادل درآمدها با هزينه ها و پس اندازها با آن هماهنگ 
كنند. شيگتو برای اينكه بتواند مردم را در جهت بازسازی و پيشرفت 
اقتصادی ژاپن با خود همراه كند مسائل اقتصادی را به شكلی ساده و 
مفهومی برای آنها بيان می كرد. او می گفت: كسی كه حرف از پاكيزه 
كردن اتاق خويش می زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زير ميز جارو 
كند، به ظاهر اتاق پاكيزه به نظر می رس��د، اما به طور واقعی نمی توان 

مدعی پاكيزه شدن اتاق شد.
اين فهم و نگاه شيگتو امروز به شدت می تواند در جامعه ما برای تحقق 
رونق و جهش توليد و حمايت مردم از كاالهای داخلی، ياری كننده و 

راهگشا باشد.
دنيای امروز، دنيای ساده سازی علم است و علم و دانشی را می توان به 
شكلی بهينه و كاربردی مورد اس��تفاده قرار داد كه ابعاد آن برای همه 
اقشار جامعه قابل فهم و درك باشد. اگر ما بتوانيم ابعاد جهش توليد، 
راهكارهای تحقق آن و نتايج حاصل از آن را به ساده ترين شكل ممكن 
به مردم انتقال دهيم، قطعاً آنها به شكل بهتری در اين راستا همكاری 
و تالش می كنند. بسياری از كشورهای ديگر نيز قوانين و سياست های 
هدفمند و مناسبی را جهت رشد و توسعه اقتصادی كشورشان اتخاذ 
كرده اند. از جمله می توان به وضع تعرفه های گمرگی باال برای واردات 
محصوالت كشاورزی اشاره كرد كه مانع رقابت محصوالت خارجی با 
توليدات داخلی شده و آنها توانسته اند در اين صنعت رشد چشمگيری 

داشته باشند.
 امروز كش��ور ما با وجود تحريم های خصمانه و همه جانبه اس��تكبار 
جهانی، در بسياری از بخش ها پيش��رفت های خوبی داشته است، اما 
بايد پذيرفت با وجود مديران و متخصصان متعهد در تمامی حوزه ها، 
منابع طبيعی و زيرزمينی فراوان، موقعيت ژئوپليتيك و ژئواكونوميك 
مناسب و از همه اينها ارزشمندتر مردمی همواره همراه در سختی ها 
و وفادار به نظام و كش��ور قطعاً می توان اين پيشرفت ها را گسترده تر و 
چشمگير تر كرد تا آثارش در زندگی و معيشت مردم نمايان شود. لذا 
يكی از راهكارهای تحقق اي��ن امر می تواند مطالع��ه تاريخ اقتصادی 
كشورهای توس��عه يافته و رصد بازارهای جهانی باشد تا بتوان در كنار 
بهره بردن از الگوها و برنامه های خردمندانه داخلی، الگوهای مناسب و 
همسويی را در جهت حمايت از كاالهای داخلی و رونق و جهش توليد 
استخراج و با بومی س��ازی كردن آنها، مس��ير تحقق اهداف اقتصادی 

كشور را هموارتر كرد. 

حاجيدلیگانيعضوهیئترئیس�همجلس
باانتق�ادازسیاس�يکاريدرمعرف�يوزیر
پیش�نهاديصمتبهبهانهتش�كیلوزارت
بازرگان�يگف�ت:گروکش�يهايسیاس�ي
نبای�دب�همعیش�تم�ردمصدم�هبزن�د.

با نزديك ش��دن به مهلت قانوني زمان معرفي وزير 
پيشنهادي وزارت صمت از سوي دولت، هنوز اين 
مهم براي اين وزارتخانه حس��اس روي نداده است. 
برخي كارشناسان معتقدند اين تأخير از سوي دولت 
به نوعي گروكش��ي سياسي براي تش��كيل وزارت 
بازرگاني اس��ت. حال جاي س��ؤال دارد كه وزارت 
بازرگاني در يك س��ال باقي مانده دولت چه كارايي 
مي تواند داشته باش��د. در اين خصوص حسينعلي 
حاجي دليگاني، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با تس��نيم با ابراز اينكه دولت 
مدت زيادي به دنبال درياف��ت مصوبه ايجاد وزارت 
بازرگاني از مجلس دهم بود، گفت: مجلس دهم بر 
اساس آنچه مطالعه كرده بود و نگراني هايي كه داشت 
تا اين اواخر موافقت نكرد ت��ا اينكه در آخر مجلس 
دهم با تالش هاي بي وقف��ه آقاي الريجاني و حضور 
شخص رئيس جمهور در مجلس براي مجاب كردن 
نمايندگان مجلس دهم براي تشكيل اين وزارتخانه 
باالخره در اواخر مجلس دهم اين طرح رأي آورد كه 
وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه تقس��يم شود. اين 
نماينده مجلس شوراي اس��المي افزود: اين مصوبه 
براي تصويب به ش��وراي نگهبان فرس��تاده شد و با 
ايراداتي برگشت خورد، ولي عمر مجلس دهم براي 

اصالح اين ايرادات به پايان رسيده بود. 
ایراداتشوراينگهبانبهایجادوزارتخانه

بازرگاني
حاجي دليگاني در مورد ايرادات ش��وراي نگهبان 

به اين مصوبه گفت: ايرادهاي ش��وراي نگهبان دو 
مورد بود؛ ايراد اول، اصل 7۵ بود، زيرا معتقد بود اين 
اليحه بار مالي دارد. ايراد ديگر اين بود، قوانيني كه 
از زمان وزارت صمت تشكيل شده و مشترك است 
تكليفش چه مي شود. عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي افزود: اين ايراد شوراي نگهبان هم 
اكنون در كميس��يون اجتماعي بررسي مي شود و 
در دستور كميسيون هس��ت كه بررسي كند و به 
جمع بندي برس��د و گزارشش را به صحن مجلس 
بدهد كه در پيگيري اخير، بنده متوجه شدم كه اين 

مصوبه در نوبت كميسيون است. 
دودبيقانونيبهچشممردمميرود

حاجي دليگاني با انتقاد از بالتكليفي وزارت صمت 
گفت: االن بالتكليفي وزارت صمت باعث سردرگمي 

صادركنندگان، واردكنن��دگان و به طور كل تجار 
كشور در اين شرايط حساس شده است، بنابراين 
حاال كه وضعيت اين چنين است بايستي به همان 
قانوني كه به موجب آن وزارت صمت تشكيل شده 
بوده و قانون جديد هنوز مصوب و نهايي نشده است، 
قوه مجريه عمل كند و اال دود اين بي قانوني به چشم 

ملت ايران مي رود. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي افزود: به رغم 
اينكه دول��ت تا ۲۱ مرداد ماه بيش��تر فرصت براي 
معرفي وزير پيشنهادي صمت ندارد، به دنبال بهانه 
مي گردد كه به ش��كلي زير بار آن نرود. وزير قبلي 
را خود آقاي رئيس جمهور عزل كرد و سرپرس��ت 
گذاشت. در اين دو ماه و حدود ۵۰ روزي كه گذشته 
رئيس جمه��ور بايد فرد مد نظ��رش  را براي وزارت 

صمت معرفي كن��د و نمي تواند منتظ��ر بماند به 
بهانه اينكه قانون ممكن است بعداً تغيير كند. عضو 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با تصريح بر 
اينكه مجلس يازدهم به اجراي قانون حساس است 
گفت: توصيه و نصيحتم به آقاي رئيس جمهور اين 
اس��ت كه بي قانوني نكند. حاج��ي دليگاني افزود: 
رئيس جمهور ابتداي كار گفتند من يك حقوقدانم، 
يك حقوقدان نبايد به خودش اجازه بدهد كه اين 
بي قانوني صورت پذيرد. اين نماينده مجلس شوراي 
اس��المي با ابراز نگراني از اينكه اگر هم اكنون هم 
رئيس جمهور وزيري را به مجلس معرفي كند، دير 
است، گفت:  بناي مجلس بايد بر تصميم بر اساس 
كار كارشناسي و مستقل باشد، بنابراين ممكن است 
به وزير پيش��نهادي رأي اعتماد داده شود و ممكن 
است رأي اعتماد داده نشود و حال سؤال اين است 

كه تكليف وزارتخانه به اين مهمي چه مي شود؟ 
تنظیمبازاررهاشدهاست

حاجي دليگاني با اشاره به نقش مهم وزارت صمت 
در ش��رايط حس��اس فعلي گفت: اين وزارتخانه در 
اين ش��رايط وضعيت مهمي بر عهده دارد، خصوصاً 
تنظيم بازار كه اصاًل رها شده است. بنابراين دعواها 
و گروكش��ي هاي سياس��ي نبايد به معيشت مردم 
صدمه بزند. اين نماينده مجلس اف��زود: مهم ترين 
وزارتخانه اي كه مورد اش��اره در تحقق ش��عار سال 
است وزارت صمت است كه مستقيماً مربوط به توليد 
و جهش توليد است، اما بي توجهي به ساماندهي آن، 
يعني دولت بنا دارد عماًل و علناً جلوي جهش توليد 
را بگيرد. وي با انتقاد از اي��ن بالتكليفي افزود: قطعاً 
مجلس در مقاب��ل بي قانوني ها واكنش مناس��ب را 
خواهد داش��ت و با هر ش��خص ديگري كه بخواهد 

بي قانوني كند، برخورد خواهد كرد.

گروكشي سياسي در معرفي وزير جديد صمت
حاجيدلیگاني:آقايرئیسجمهورجلويبيقانونيرابگیرد
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