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پیامدهای مثبت  اصالحات اقتصادی
ادامه از صفحه يک...  که قرار است یک سال دیگر منتشر شود 
یا اینکه در انتظار مدل های هوش��مندانه تری از تقاضا برای غذا 
باشیم اما در این میان بررسی های دوره آماری ۲۰۲۰ اطالعات 
خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی 

سود خواهد برد، به ما نشان می دهد.
برآوردهای ابتدایی زیر بر اساس دو فرضیه بیان می شود، نخست 
فرض می کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال جاری به میزان 
س��ال ۲۰۲۰ خواهد بود و تورم هم همان ۴۰ درصد س��ال ۲۰۲۰ 
ادامه می یابد. مفهوم آن این اس��ت که س��طح میانگین قیمت 
دوبرابر س��ال ۲۰۲۰ خواهد ش��د. این فرض اجازه می دهد که 
برای به دس��ت آوردن هزینه ها در س��ال ۲۰۲۲ هزینه های سال 
گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه های 
افزایش یافته مواد غذایی کم می کنیم تا رقم تغییر خالص درآمد 
خانوارها به دس��ت بیاید. فرض دوم این اس��ت که هزینه ها ۵۰ 
درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. 
در چنین ش��رایطی یک شبیه س��ازی واقعی بین درآمد و کشش 
تقاضا برای پیش بینی هزینه های مواد غذایی انجام می شود. با 
این فرضیات به این نتیجه رس��یدیم که حدود نیمی از جمعیت 
کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول زیر هم تغییر 
در درآم��د و س��رانه هزین��ه خان��وار را به ریال در روز، قبل و بعد از 

پرداخت یارانه ها نشان می دهد.
برای هر فرد دهک اول یا در واقع ده درصدی از مردم که کمترین 
درآمد را دارند، مخارج روزانه در حالت قبلی حدود ۲۰ هزار تومان 
ب��وده ک��ه پس از افزایش قیم��ت خوراکی ها و هم زمان دریافت 
یارانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومانی، به ۲9 هزار تومان می رسد؛ باید 
توجه داش��ت که هر دوی این ارقام با تورم تعدیل ش��ده اند و در 
نتیجه بر اساس قیمت های سال ۱۴۰۱ هستند؛ به عبارت دیگر 
جدول نشان می دهد هر فرد در دهک اول روزانه به طور خالص 
بیش از 9 هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا می کند و رفاهش 
افزای��ش می یاب��د. هر فرد در ده��ک دوم بیش از ۷ هزار تومان، 
ه��ر ف��رد در دهک س��وم ح��دود ۵8۰۰ تومان و هر فرد در دهک 
چه��ارم ۴۶۰۰ توم��ان افزایش قدرت خرید پیدا می کند. افراد در 
چهار دهک اول سود خواهند برد و وضعیت درآمدی و هزینه ای 
دهک های میانی تقریباً سربه س��ر می ش��وند و آنهایی که در پنج 
ده��ک آخ��ر قرار گرفتند تا حدودی ض��رر خواهند کرد که البته 
میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود ۲ هزار تومان برای هر 

نفر در روز خواهد شد.
محاسبات اولیه نشان می دهد که توزیع درآمدها بهبود می یابد 
و ضریب جینی که نش��ان دهنده اختالف طبقاتی اس��ت، ۵ واحد 
کاهش خواهد یافت و از 3۷.۷ صدم به 3۲.۷ صدم درصد افت پیدا 
می کند و نرخ فقر به شدت کاهشی خواهد بود و از ۱3.۶ درصد به 

۶.۱ درصد کاهش می یابد. )کمتر از نصف می شود(.
 
 

یارانه مردم در جيب واردکنندگان
ادامه از صفحه يک...   اختصاص داده اند، متاسفانه تجربه سالیان 
اخیر نشان داد، این ارز که برای حمایت از مردم اختصاص یافته 
ب��ود، عمدتا یا به دس��ت صنایع��ی که باید مصرف کننده این ارز 
باشند و برای کنترل قیمت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از آن 
استفاده کنند نرسیده است یا در دسِت واردکنندگان گوشی های 
موبایل لوکس و برج سازان قرار گرفت، در نتیجه به جای اینکه 
ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت کاالهای اساسی شود در بازار 
مس��کن و موبایل تورم ایجاد کرد. آن بخش��ی هم که به دس��ت 
برخی صنعتگران و تجار رسید باعث کاهش یافتن قیمت مواد 
اولیه نشد! به عنوان مثال ارز ترجیحی به تامین کنندگان خوراک 
دام داده شد ولی متاسفانه 9۰ درصد خوراک دام با قیمت آزاد به 
دست تولید کنندگان می رسد، این در حالی است که قرار بود این 
ارز خوراک دام را با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار بگیرد 
تا محصول نهایی که گوشت و لبنیات است با قیمت کمتری به 
دست مردم برسد ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد  . ارز ترجیحی به 
دست صنعتگران هدف نرسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب دالالن 
و تجاری که در حوزه های کاالهای اساسی فعال نبودند رفت، اگر 
هم به دست فعالین این حوزه رسید با سودجویی این مجموعه ها 
تنها بخش کمی از کاالهای موردنظر با نرخ دولتی عرضه شد و 
مابقی برخالف اینکه هزینه آنها از طریق ارز ترجیحی تامین شده 
بود باقیمت آزاد به دست مردم رسید به همین علت هدفی که ارز 
ترجیحی برای رسیدن به آن تعریف شده بود محقق نگشت و به 
ضد خودش بدل شد. در زمان کوتاهی دالر  های فراوانی به اسم 
ارز ترجیحی برای پایین نگه داشتن کاالهای اساسی توزیع شد 
ولی چون به دست مصرف کننده اصلی نرسید یا سودجویان از 
آن سواستفاده کردند؛ به جای اینکه عواید ارز ترجیحی به مردم 
و صنایع برسد به دست سودجویان رسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث 
حمایت از صنایع تولیدی نمی شود، اگر اختصاص ارز ترجیحی 
باعث حمایت از صنایع بود، دامداری های و صنایع لبنی تا مرز 

ورشکستگی پیش نمی رفتند. 
برخ��الف  اینک��ه ارز ترجیحی به خ��وراک دام اختصاص یافت، 
دام��داری ه��ا ب��ا قیمت آزاد نهاده های دام��ی را تهیه می کنند، 
اگ��ر قیم��ت ذرت براس��اس ارز ترجیح��ی، 3۰۰۰ تومان باش��د 
دام��داران در ب��ازار آزاد ب��ا قیمت بیش از ده هزار تومان خریداری 
می کنند.   متاس��فانه س��امانه بازارگاه که س��امانه دولتی فروش 
 خ��وراک دام اس��ت، حداکث��ر ۲۰ ت��ا ۲۵ درص��د نی��از دامداران 
کش��ور را براس��اس ارز ترجیحی تامین می کند و تولید کنندگان 
بقیه نیازشان را  باید از بازار آزاد و براساس قیمتی که دالالن و 
سودجویان تعیین می کنند تامین کنند.  برای حل این مشکالت 
باید تک نرخی شدن قیمت ارز و اصالح ساختار توزیع یارانه ای 
با جدیت دنبال شود، و هیچ تفاوتی بین نرخ دولتی و غیر دولتی 
وجود نداش��ته باش��د، زمانی که این اتفاق افتاد دولت می تواند از 
صنعت و مردم به ش��کل هدفمند حمایت کند. در ش��رایط فعلی 
نرخ ارز قیمتی واقعی پیدا کرده و دامداری ها باید با قیمت واقعی 
خوراک دام را تهیه کنند، قیمت شیری هم که تولید می شود دو 

نرِخ دولتی و آزاد نیست.  

اقتصاد کالن

 گروه اقتصاد کالن: چرا دولت سيزدهم در تعيين اولویت های 
اقتصادی دچار س�ردرگمی اس�ت؟ در نزدیك به یکسالی که 
از ش�روع به کار دولت ابراهيم رئيس�ی می گذرد، بس�ياری از 
کارشناس�ان و صاحب نظران این گذاره را مطرح کرده اند که 

دولت راهبرد مشخصی در اقتصاد نداشته است. 
ب��ه گزارش »تجارت«، نداش��تن یک راهبرد مش��خص برای 
اصالحات اقتصادی و تعیین اولویت ها باعث ش��ده اس��ت که 
دس��تگاه های اجرای��ی و وزارتخانه ه��ای مرتبط عمدتا به جای 
پرداختن به ریش��ه ها و سرچش��مه مشکالت اقتصادی به سراغ 
م��واردی برون��د که چندان گره ای از مش��کالت جامعه و مردم 

باز نمی کند. 
در عین حال آفتی که کم و بیش در دولت های گذش��ته وجود 
داش��ت به ش��کل پررنگ تری در دولت سیزدهم قابل مشاهده 
اس��ت. اینکه دولت از یک تئوری مش��خص و منس��جم در تیم 
اقتصادی و تصمیم س��ازی خود بی  بهره اس��ت. با وجود اینکه 
رئیس جمهور در این مدت با اقتصاددان ها از طیف های مختلف 
جلس��اتی را برگزار کرده اما مش��خص نیس��ت که در نهایت تیم 
اقتصادی دولت به کدام نظریه اقتصادی باور دارند و بر اساس 

آن اقدام به سیاستگذاری می کنند. 
در خص��وص خطاهای سیاس��تگذاری می ت��وان به نمونه های 
مختلفی فقط در همین سال جدید اشاره کرد. گزارش ها حاکی 
از ای��ن اس��ت که تلفن های همراه ب��ا برند اپل در گروه کاالیی 
۲۷ ق��رار گرفتن��د ک��ه امکان ثبت س��فارش آن وجود ندارد که 
این به معنی ممنوعیت واردات گوش��ی آیفون به کش��ور است. 
ای��ن ممنوعیت ه��ا در حال��ی صورت می گیرد که در حال حاضر 
کااله��ای لوک��س و غیرضرور بس��یاری به ش��کل قاچاق وارد 
کش��ور می ش��وند که نتیجه جز آسیب به تولید داخلی ندارند. اما 
با ممنوع کردن کوش��ی تلفن آیفون که به ش��کل قانونی ثبت 
س��فارش می ش��ده است، واردات آن به سمت قاچاق سوق پیدا 
می کند. از س��وی دیگر برندهای دیگری از گوش��ی های تلفن 
همراه امروز در بازار هس��تند که هم قیمت و یا باالتر از قیمت 
گوشی آیفون به فروش می روند. بنابراین آیا سووال این است 
ک��ه آی��ا ب��ا ممنوع کردن یک نوع خاص از گوش��ی تلفن همراه 

منابع ارزی کشور مدیریت می شود؟ 
البته مسئله خروج ارز از کشور ابرچالش جدی در اقتصاد ایران 

است، در سال های گذشته این اتفاق به شکل وسیعی رخ داده 
و بسیاری از منابع ارزی در کشورهای همسایه و اطراف تبدیل 
به ملک و دارایی  شده اند. به اعتقاد کارشناسان،  خروج سرمایه 
در ای��ران ب��ه ط��ور خاص در یک ده��ه اخیر به دالیل اهداف و 
مقاصد مختلف انجام شده که همگی به دلیل ضعف شاخص های 
س��رمایه گذاری و عدم سهولت تجارت و بی اعتمادی به محیط 
اقتصاد کالن بوده اس��ت. بر اس��اس برخی آمارها در طی ۱۶ 
س��ال گذش��ته بیش از ۱۷۰ میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده 

است. یعنی ساالنه بیش از ۱۰ میلیارد دالر. 
حال باید از مسئوالن دولت پرسید که برای جلوگیری از خروج 
این مقدار ارز از کشور چه برنامه  و سیاست مشخصی در ماه های 
گذشته تدوین کرده اند؟ آیا با ممنوع کردن کاالیی که در میان 
بخش��ی از جامعه طرفدار خاص خود را دارد، از خروج گس��ترده 
مناب��ع ارزی جلوگی��ری می ش��ود؟ به نظر می  رس��د که چنین 

سیاستی مصداق خطای تشخیص در سیاستگذاری است. 
مصداق دیگر این خطا در پرداخت حقوق بازنشس��تگان تامین 

اجتماعی هم قابل مش��اهده اس��ت. هنوز بعد از گذش��ت دو ماه 
از سال جدید مشخص نیست که وضعیت حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی چگونه خواهد بود. بازهم سازمان تامین اجتماعی 
در پایان دومین ماه س��ال مس��تمری کارگران بازنشسته را علی 
الحس��اب پرداخت کرد. وزیر کار از افزایش مس��تمری کارگران 
بازنشس��ته برای خرداد ماه خبر می دهد. دولت افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان را ۱۰ درصد و حداقل دستمزد کارگران 
را ۵۷ درصد اعمال کرد که بعد از صحبت از تعدیل و تغییر این نرخ 
افزایش شد. بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان 
برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال 
خود هستند. براساس قانون، 9 هزار میلیارد تومان برای متناسب 
سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. 
این اعتبار براس��اس س��ابقه و رتبه بازنشستگان توزیع می شود 
اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده 
اس��ت. از این رو دقیقا مش��خص نیست مبنای محاسبه افزایش 
حقوق ۱۰ درصدی برای بازنشس��تگان و کارمندان و افزایش 

۵۷ درصدی برای کارگران دقیقا چه بوده است. 
به نظر می رسد از آنجایی که دولت هنوز نتوانسته است محیط 
کسب و کار و محیط اقتصاد کالن کشور را تثبیت کند و هنوز 
روند افزایش قیمت کاالها و تورم ش��تابان اس��ت، فعال در صدد 
گرفتن تصمیماتی در اقتصادی رفته اس��ت که در کوتاه مدت 
در اقتصاد نتیجه بخش باش��د که به اعتقاد کارشناس��ان حتی 
در ثمربخ��ش ب��ودن ای��ن تصمیمات در کوت��اه مدت هم جای 

شک باقی است. 
در مورد واردات خودرو هم می توان همین الگوی سیاستگذاری 
را مشاهده کرد. در روزهای اخیر سخنگوی دولت رسما اعالم 
کرد که با تصویب هیات وزیران واردات خودرو آزاد شده است. 
س��خنگوی دولت گفت: »یکی دیگر از بندهای هش��ت فرمان 
رئیس جمه��ور ب��رای تحول در صنعت خودرو محقق ش��د و با 
تصویب هیئت دولت،  واردات خودرو آزاد ش��د.« اما مش��خص 
نیست که این واردات قرار است از چه کشورهایی آزاد شود. برخی 
صحب��ت از آزاد ش��دن واردات خودروه��ای آلمانی و آمریکایی 
می کنند و برخی تنها واردات خودروهای چینی را تایید می کنند. 
آنگون��ه ای ک��ه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم تاکید کرد 
که در نمایش��گاه خودرو فقط خودروهای چینی قابل مش��اهده 
بوده است.  در مجموع و از منظر کارشناسان هدف از اصالحات 
اقتصادی این است که دولت قصد دارد به یک وضعیت مطلوب 
اقتصادی برسد تا جامعه از آن وضعیت منتفع شوند. پس بهتر 
است ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب اقتصادی ترسیم شود. 
این تصویر نشان دهنده وضعیتی است که اول، تعادلی است و 
دوم، شکلی از تعادل است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار 
می دهد.  به نظر می رسد که دولت در نزدیک به یک سال گذشته 
نتوانس��ته اس��ت این وضعیت تعادلی را در اقتصاد ایجاد کند و 
سیاستگذاری  ها مقطعی و کوتاه مدت تعریف شده است و به جای 
پرداختن به ریشه ها و سرچشمه ها، دستگاه هایی مثل گمرک، 
وزارت اقتصاد، س��ازمان توس��عه تجارت و س��ایر دستگاه های 
اقتص��ادی درگی��ر برنامه های کمی و کوت��اه مدت بوده اند که 
صرفا بهبود اوضاع را بر روی نمودارهای اقتصادی نشان دهد 
و ن��ه در واقعیت��ی ک��ه در جامعه می گذرد. طبیعتا برای خروج از 
این س��ردرگمی، رس��یدن به یک نقطه مشخص تصمیم سازی 

در تیم اقتصادی کامال ضروری به نظر می رسد. 

»تجارت« بررسی کرد؛ سیاستگذار چگونه در حل مشکالت اصلی و ساختاری دچار انحراف شده است؟

خطای شناسایی اولویت های اقتصاد

سرمقاله

امکان وقف سهام به آستان قدسباید شرایط برای خصوصی سازی مهیا شود
  رئیس کمیس��یون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی گفت که باید ش��رایط را برای خصوصی س��ازی مهیا و فراهم کرد 
به طوری که واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ 
باش��د. به گزارش ایس��نا، سیدشمس الدین حسینی در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی س��ازی در اقتصاد ایران با اش��اره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت:  مگر 
می شود هشت سال دولتی انتقاد کند و یک کلمه اصالح نکند اما خصوصی سازی 
و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار 

علمی می کند. وی خطاب به برگزار کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این 
همایش دعوت کرده اید آیا حاضرید به آن ها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کس��ی که به او واگذار 
شده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای صحبت به آن ها داده شود. اساسا باید شرایط را برای خصوصی سازی 
مهیا کنیم. ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی سازی گفت: چطور اجازه نمی دهند راه آهن خصوصی 
ش��ود و در مقابل توس��عه فعالیت بخش غیردولتی در راه آهن می ایس��تند؟ دس��ت بخش خصوصی به کارمند دفتر 

دولت نمی رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می کند.  

 رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس وقف سهام خبر داد 
و اظهار کرد: آستان قدس رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس تاسیس 
کند تا کسانی که مایل به سرمایه گذاری هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند. 
در مورد این  موضوع با رهبر معظم انقالب و س��ایر مراجع عالی قدر مش��ورت و 
با وقف س��هام موافقت ش��د. به گزارش ایس��نا، آیت اهلل مصباحی مقدم در نشست 
خبری گفت:  افرادی که مایل هس��تند می توانند س��هام خود را به این صندوق 
واگذار کنند یا منابع مالی خود را به این صندوق داده تا این صندوق سهام خریده 

و وقف کند. در این فرایند وقف کنندگان می توانند اعالم کنند اگر ارزش سهام به شدت کاهش یافت، سهام تغییر 
داده و تبدیل به احسن شود. وی با اشاره به اوراق وکالت برای تامین مالی دولت گفت: درمورد اوراق مرابحه قبال 
مصوباتی وجود داش��ت و دولت از این اوراق مکررا برای موارد گوناگون مخصوصا خرید گندم اس��تفاده می کرد. 
درمورد اوراق وکالت نیز باید گفت که افرادی که این اوراق را خریداری می کنند به دولت وکالت عام می دهند که 
هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهد. دولت میتواند هر خریدی را انجام دهد و یا برای بودجه مورد استفاده قرار 
بدهد. مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ضرر مردم در بورس در دو سال گذشته، عنوان کرد: این اتفاق باعث شد 

سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد.  

 گ�روه اقتص�اد کالن: عض�و اتاق بازرگان�ی ایران معتقد 
است که در کنار اصالح نظام پرداخت یارانه ها دولت باید 
سياس�ت های تکميلی مثل کوچك سازی دولت، اصالح 

بودجه و کاهش تورم را دنبال کند. 
حمیدرض��ا صالح��ی در گفت و گو با »تجارت« اظهار کرد: 
نگرانی ما این اس��ت که در کنار این اصالحات اقتصادی، 
سیاس��ت تکمیلی وجود نداش��ته باشد. یعنی یک نقشه راه 
جامع و سیاس��ت های اس��تراتژیکی که مس��ائل مختلف را 
لحاظ کند، دیده نشود.  او افزود: در حوزه سیاست بین المللی 
باید بتوانیم روابط مان را با دنیا به سمت تنش زدایی برویم و 
در حوزه زیر ساخت ها باید به سمت ارز تک نرخی برویم. یا در 
مورد تورم باید به سمت کنترل تورم حرکت کنیم و همچنین 

در جهت کوچک س��ازی دولت 
حرکت کنیم تا کس��ری بودجه 

ایجاد نکند. 
صالحی ادامه داد: در این زمینه 
بای��د سیاس��ت های تکمیل��ی 
مشخصی را ایجاد کنیم و مردم 
را هم این خصوص همراه کنیم. 
یعنی این نقشه راه یک فرمانده 
می خواهد که هر هفته به مردم 

گزارش دهد. چون همه باید در جریان این تصمیمات باشند. 
این فرمانده یا رئیس جمهور است یا کسی که رئیس جمهور 
منصوب می کند. این فرمانده باید تشریح کند که در قبال 

ی��ک تصمیم مث��ال تا یک ماه 
آینده به چه نقطه ای می رسیم یا 
در قبال این تصمیمات چه امتیاز 

یا فشاری برای مردم دارد.  
عض��و ات��اق بازرگان��ی ایران 
تصری��ح ک��رد:  ای��ن اص��الح 
س��اختاری باید با برنامه ریزی 
باش��د و جوری نباش��د که از سر 
اجبار باشد. لذا باید دولت هر چه 
س��ریع تر سیاس��ت های تکمیلی را اجرایی کند تا عواقب و 
هزینه های��ش را ک��م کند. مردم باید ببینند که در آینده این 
سیاست ها منجر به بهبود معیشت و رفاه شان می شود. اگر 

م��ردم ای��ن را ببینن��د حتما همراه می کنند. اگر در قبال این 
سیاست ها قدرت خرید باال برود، اشتغال ایجاد شود و روابط 
بانکی مان باز می شود و مبادالت مان با دنیا بیشتر می شود 
حتما همراهی می کنند.  صالحی افزود: بنابراین اگر دولت 
از فربگی در بیاید و سیاس��ت صحیح و خطا متوقف ش��ود 

می توان به این برنامه امیدوار بود. 
به هر حال در طول ۴۰ س��ال گذش��ته کشور چندین برنامه 
توسعه ای داشته است که باید این برنامه ها آسیب شناسی 
شود برای آینده. این نقشه راه باید به عنوان یک سند جامع 
باالدس��تی مورد تایید همه نهادهای تصمیم ساز قرار گیرد 
و بخ��ش خصوص��ی ه��م همراهی کند و برای آن دس��تور 

کاری تعریف شود.   

حميدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با »تجارت« مطرح کرد:

اصالحات  اقتصادی نيازمند سياست های مکمل

یادداشت

 گروه افتصاد کالن:رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر 
اینکه منافع مردم با خصوصی سازی محقق می شود، گفت: یکی از محورهای اقتصاد 
ایران حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد اس��ت که ما باید ظرفیت های الزم را 
در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. به گزارش تجارت به نقل از ایس��نا، محمدرضا 
پورابراهیمی در نخس��تین رویداد بین المللی خصوصی س��ازی در اقتصاد ایران با اش��اره 
به ابالغ سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت:  برای 
تحقق خصوصی س��ازی در کش��ور اهدافی پیش بینی ش��ده اس��ت. رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس افزود: از زمان ش��روع واگذاری تاکنون حدود ۶8۱ بنگاه اقتصادی 
مش��مول واگذاری ش��دند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود 3۴۰ هزار 
میلیارد تومان بوده که مثال ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. رد دیون نهادهای 
عمومی حدود ۵3 درصد و واگذاری رقابتی حدود 39 درصد است. برآورد ما این بود که 
حدود ۵۰ درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نرس��یده اس��ت که این مس��یر 
طی شده و پیش رو را برای ما روشن می کند. پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد 
از کل واگذاری ها در س��اختاری متفاوت از س��اختار بخش خصوصی واقعی انجام ش��ده 
است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری ها به ساختار نزدیک به دولت می باشد. 
این یعنی در ساختار جدید بخش عمده ای از واگذاری ها انجام شده است اما در اختیار 
نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. مثال پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی 
غیردولت��ی آن را در دس��ت گرفت��ه و همی��ن وضعیت درباره خودروس��ازی وجود دارد. 
نمونه بارز دیگر را می توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین 
صندوق دارد و س��ازمان تأمین اجتماعی یکی از آن هاس��ت. واگذاری صورت گرفته در 

ظاهر مش��کلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده ش��ده اس��ت. به عبارت س��اده تر 
 شرکت ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است.
 وی اف��زود: در چنی��ن ش��رایطی کارآمدی و اثربخش��ی مبن��ای تصمیم گیری نبوده و 
حتی ش��رایط بدتر ش��ده اس��ت. یعنی اگر قبال با س��اختار تخصصی کار می شده اکنون 
با س��اختار غیرتخصصی ش��رایط پیش می رود و در این وضعیت پاس��خگویی مطلوبی 
ه��م وج��ود ن��دارد. گوی��ی اینکه اگر واگ��ذاری صورت نمی گرفت ش��رایط بهتر بود و 
پاس��خگویی وجود داش��ت. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تأکید 
ک��رد ک��ه ب��رای واگ��ذاری واقعی بخش عمده ای از اصالحات در برنامه هفتم توس��عه 
انجام می ش��ود تا بتوان تصمیمات براس��اس اصل ۴۴ قانون اساس��ی اتخاذ ش��ود. 
بعضا واگذاری ها به ش��کل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد ش��رکت های 

واگ��ذار ش��ده فع��ال و س��ودده هس��تند. اه��داف ما در خصوصی س��ازی ب��ا رویکرد 
 همخوان��ی ن��دارد و خصوصی س��ازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده اس��ت.
پورابراهیم��ی در پای��ان اظه��ار ک��رد:  م��ا در کمیس��یون اقتصادی آمادگ��ی داریم که 
مجموع��ه جمع بندی ه��ای علم��ی صورت گرفته را بررس��ی ک��رده و آن ها را در قالب 
اصالح��ات برنام��ه هفت��م توس��عه لحاظ کنیم. این نکته بس��یار مهمی اس��ت که باید 
مناف��ع م��ردم ب��ا حضور بخ��ش خصوصی تحقق پیدا کند. یک��ی از محورهای اقتصاد 
 ای��ران حض��ور واقع��ی بخ��ش خصوصی اس��ت که بای��د از ظرفیت آن اس��تفاده کرد.
همچنین سیدش��مس الدین حس��ینی در نخس��تین رویداد بین المللی خصوصی سازی 
در اقتصاد ایران با اش��اره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت:  مگر می ش��ود هش��ت س��ال 
دولت��ی انتق��اد کن��د و ی��ک کلمه اصالح نکند اما خصوصی س��ازی و اج��رای قانون را 
متوق��ف کن��د؟ حت��ی از قانون تفس��یر به رأی داش��ته و بعد بگوی��د کار علمی می کند.
وی خطاب به برگزار کنندگان این همایش گفت: ش��ما که از بخش خصوصی برای 
حض��ور در ای��ن همای��ش دع��وت کرده اید آیا حاضرید به آن ها برای حرف زدن تریبون 
دهید و حاضرید به کس��ی که به او واگذار ش��ده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای 
صحبت به آن ها داده ش��ود. اساس��ا باید ش��رایط را برای خصوصی س��ازی مهیا کنیم. 
 ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دس��ت راس��ت به دس��ت چپ باش��د.
 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی سازی 
گفت: چطور اجازه نمی دهند راه آهن خصوصی ش��ود و در مقابل توس��عه فعالیت بخش 
غیردولتی در راه آهن می ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی رسد 

اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد

ضرورت حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد


