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در نشست »بایستهاي بودجهریزي در شرایط تحریم« مطرح شد

ﯾﺎدداﺷﺖ
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شــرق :مهدي پازوکي ،کارشــناس اقتصــادي در
نشســت »بایســتهاي بودجهریــزي در شــرایط
تحریم« که روز گذشــته در اتاق ایران برگزار شــد،
با تأیید صحبتهــاي محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجه درباره پولشــویي ،این پدیده را بخشــي از
واقعیت اقتصادي ایران توصیف کرد .به اعتقاد این
کارشــناس اقتصادي ،پول کثیــف زیادي در اقتصاد
ایران وجود دارد .در این نشست ،کارشناسان حاضر
به تحلیل بودجه ســال آینــده پرداختند .به اعتقاد
آنها نظام بودجهنویســي در ایران با نیازهاي فعلي
همخواني ندارد و به دلیل برخي مالحظات و وجود
نهادهاي موازي ،سهم بودجه جاري از کل اعتبارات
موجود کشــور در حال افزایش اســت .این مسئله،
میزان بودجه عمراني را که تکمیل زیرســاختهاي
ایران به آن وابســته است ،بهشدت کاهش ميدهد
و روزي فرا خواهد رسید که تمام پول نفت بهجاي
ایجاد ارزش و فرصت براي جامعه ،تبدیل به حقوق
پرسنل بخش دولتي خواهد شد .احسان خاندوزی
نیز در این نشســت تاکید کرد :نظــام درهمپیچیده
منافــع در دولت و مجلس ،اقتصــاد را به گروگان
خود گرفته است.
نشســت »بایســتهاي بودجهریزي در شرایط
تحریــم« که فدراســیون صنعــت نفــت در اتاق
ایــران برگزار کرد ،فرصتي بود تــا بار دیگر نقدهاي
وارد بر نظام بودجهنویســي ایران کنکاش شود .از
نگاه کارشناســان حاضر در این نشســت ،دستیابي
به درآمدهــاي نفتي و مالیاتي پیشبینيشــده در
الیحــه بودجه امکانپذیر نیســت و دولت در زمان
بودجهنویسی شرایط تحریم را در نظر نگرفته است.
مهدي پازوکي ،کارشــناس اقتصادي در این نشست
با اشاره به بررســي الحاق ایران به  FATFبر ایجاد
شرایط مناسب براي تداوم مذاکره و چانهزني بر سر
منافع ملي تأکید کرد .او همچنین با تأیید ســخنان
محمدجــواد ظریف در زمینه پولشــویي در ایران،
عنوان کرد :این یك واقعیت است که رقم پول کثیف
در اقتصــاد ما خیلي زیاد اســت .خود دولت اعالم
کرده اســت که ســال قبل حجم قاچاق کاال ۱۲٫۵
میلیــارد دالر )معادل  ۵۰هزار میلیارد تومان( بوده
اســت .حجم پول صرفشده در قاچاق مواد مخدر
و ...نیز جاي خــود را دارد .او با اشــاره به اینکه از
مهرماه تاکنون درآمدهاي نفتي مطابق پیشبینيها
محقق نشده است ،از عدم تحقق درآمدهاي نفتي
پیشبینيشــده در الیحه بودجه ســخن گفت .به
گفته پازوکــي هرجا مذاکــره کردیم ،توانســتهایم
بخشــي از منافع خود را بگیریــم؛ نمونههاي آن را
در مسائل مربوط به سفارت آمریکا ،قطعنامه ۵۹۸
و ...دیدیــم .ابزار مذاکره را باید در دســتور کار قرار
دهیم تــا درآمدهــاي نفتي الیحــه بودجه تحقق
یابد .او ادامه داد :در بخش مخارج دولت ،بخشــي
از هزینهها اجتنابناپذیر اســت .حقــوق کارکنان،
بازنشســتگان و مســتمريبگیران کمیته امداد باید
پرداخت شــود ۱۱ .میلیون نفر در ایران )معادل سه
میلیون خانوار( از کمیته امداد و بهزیستي مستمري
ميگیرند .اگر اقتصاد در رکود باشــد ،تولید کاهش
ميیابد و این مســئله روي فقر و نابرابري اثر داشته
و تعداد مستمريبگیران افزایش ميیابد.
ایــن کارشــناس اقتصادي با اشــاره بــه ردیف
کمك در تمامي قوا اضافه کرد :ما برجمان بیشــتر
از خرجمان اســت .عمــده ردیفهــاي مربوط به
کمكهاي بالعوض را خود سازمان برنامهوبودجه
در دولــت احمدينژاد تعریف کرده اســت .ببینید
چقدر بودجه عمرانــي براي مجلس در نظر گرفته
شده اســت .مجلس باید از خودش شروع کند .ما
در بخش هزینهها بهشــدت کشور را گران مدیریت
ميکنیم .او افزود ۳۰ :درصد بودجه بخش آموزش
به دانشــگاهها ميرود .این در حالي است که عقل
اجتماعــي ميگوید کارایــي آموزشوپرورش باالتر
از دانشگاه اســت؛ درحاليکه عمده بودجه صرف
دانشگاه ميشــود .گزارشهایی رســمي داریم که
نشان ميدهد مدارس در حاشیه شهر زاهدان تخته
سیاه ندارند.
پازوکــي همچنین با انتقاد از وجــود پروژههاي
عمراني متعدد نیمهتمام ،تأکید کرد :اگر هیچ پروژه
عمرانيای را شــروع نکنیم ،حداقل  ۲۵سال طول
ميکشد که پروژههاي فعلي کشور تمام شود.
او عنــوان کرد :عقل اقتصــادي ميگوید که من
وقتي بودجه کم دارم ،بخشــي از پروژهها را تکمیل
کرده و به نقطه  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکي برسانم.
با چنیــن منطقي  ۷۰درصد پروژههــاي فعلي باید
تعطیل شــوند؛ زیرا اگر تزریق اعتبــار قطرهچکاني
باشــد ،بیمارســتاني که باید پنجســاله تمام شود،
اتمامش  ۳۵سال طول ميکشد و به محض افتتاح،
باید به دلیل فرســودگي سقف این بیمارستان پروژه
جدیدی تعریف کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادي راهکارهایي که
ميتواند این وضعیت را بهبود دهد ،هزینه دارد .ما
در ســازمان برنامه یاد گرفتیم که هر طرح ،پروژه و
ایدهاي براي به عمل رســیدن نیاز به مخارج دارد.
نميتوان پــروژهاي تعریف کرد کــه تماما منفعت
باشــد .بخشــي از نظــام تصمیمگیر ما بــه هزینه
تصمیم نگاه نميکند .همواره دنبال منافع هستند.
این در دنیاي مدرن امکانپذیر نیست .به اعتقاد او،
ميتوان حجــم اعتبارات را در بخــش درآمدهاي
دولت افزایش داد .در بخش نفت باید اقتصاد ایران
باز شــده و شرایط مذاکره فراهم شــود .اگر فضا از
این بســتهتر شود ،درآمدهاي نفتي بهشدت کاهش
ميیابد .این مســئله عوارض بســیار ناگواري براي
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 در جهــان امروز نیــروي نظامــي بهتنهایي توان
بازدارندگــي و تضمین اســتقالل یک کشــور در برابر
زورگویيهاي کشورهاي دیگر را ندارد ،بلکه دارابودن
اقتصاد قدرتمند )ممتاز( نیز الزم اســت ،زیرا کشورها
بدون داشــتن ســهم اقتصــادي ممتاز در جهــان ،یا
مستقل نیستند یا همواره از ســوي کشورهاي قويتر
بــراي تابعیت از نظــرات و خواســتههاي آنها تحت
فشار خواهند بود .ریشه و حیات یک اقتصاد توانمند و
ممتاز از تولید نشئت ميگیرد و زندهبودن تولید منوط
به پژوهش و فناوري اثرگذار و کارآمد اســت .بنابراین
براي اســتقالل یک کشــور عــالوه بر نیــروي نظامي،
اقتصــاد دانشمحور و نــوآور و از همه مهمتر نیروي
انساني متخصص مورد نیاز است .با بررسي کشورهایي
مانند آلمان ،ژاپن ،فرانســه ،کرهجنوبــي و ...مالحظه
ميشود ســاختار این کشــورها به نحوي است که از
منظر تولید و نوآوري در بخشهایي که از مزیت نسبي
برخوردارند ،در بازارهــاي داخلي و جهاني جایگاهي
اســتوار یافتهاند و در برابر بحرانها مقاومت ميکنند.
این کشــورها براي تحقق اهداف استراتژیک پژوهشي،
زنجیره ساختارهایي شامل دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتي
و سازمانهاي برنامهریزي و کنترلي و روابط و ضوابط
مربوطه ،به همــراه صنعت رو به رشــد و نیازمند به
تحقیــق را تعریف و تنظیم و اجرا کردند تا توانســتند
زیســتبوم دانشمحور را شکل دهند .بهعالوه اینکه
متناسب با مسئولیتهاي تعریفشده در ساختارهاي
مــورد نظــر ،افراد بعضا خــاص و حتي دانشــمند با
دیدگاههاي توســعهاي عمیق را بر این مســئولیتها
گماردهاند) ،انیشتین از سال  ۱۹۰۲به مدت دو سال در
اداره ثبت اختراعات سوئیس اختراعات افراد را بررسي
ميکرد( .منابع خدادادي کشور ما از جمله نفت بیش
از صد ســال اســت که ميتواند یک مزیت نســبي و
پیشران توسعه و پیشرفت و موتور محرک اقتصاد براي
ایران محســوب شــود .ولي تقریبا در همه این دوران
همه هم و غم دســتاندرکاران این صنعت چه پیش
از مليشدن نفت و چه بعد از آن عمدتا کسب درآمد
حاصل از فروش هرچه بیشــتر نفت خام بوده و کمتر
بــه نقش آن در ایجاد اقتصاد ممتاز و پیشــران علم و
صنعت در کشور توجه شده است .هرچند در چند دهه
اخیر بعد از انقالب اقداماتي در اینباره به عمل آمده،
اما همچنان روند پیشــین با قوت ادامه داشــته است.
برای مثال در حوزه پاالیش ،ضریب پیچیدگي)نلسون(
پاالیشگاههاي کشور بسیار پایین و اقتصاد حاکم بر آنها
بسیار ضعیف و در شرایط نامطلوبي است که علت آن
سنگینترشدن خوراک نفت خام پاالیشگاهها و متعاقبا
ازدیاد روزافــزون تهماندهاي نفتــي حاصل از تقطیر
نفت خام اســت .براي افزایش ضریب پیچیدگي نیاز
به فناوريهاي پیشرفته براي تبدیل برشهاي سنگین
نفتي به محصوالت باارزشــي همچون الفینها ،بنزین
و دیزل اســت .در حقیقت صنایع پاالیشگاهي حلقه
بسیار مهمي در شــکلدادن به زنجیره ارزش هستند
چراکه بسندهکردن به تولید سوخت براي خودروهاي
بيکیفیت ،تصویر مبهمي را در دنیاي سراســر رقابت
براي تولیــد خودروهاي کممصرفتــر و همچنین در
آینده نهچنــدان دور خودروهاي تمامــا الکتریکي به
دست خواهد داد .تنها راهحل ،ایجاد پتروپاالیشگاهها
و تکمیــل زنجیــره ارزش تا رســیدن بــه محصوالت
بــا ارزش افزوده بســیار باالتري همچــون پلیمرهاي
مهندسي اســت .برای دســتیابي به این فناوريها به
ایجاد زیســتبوم توسعهگرا جهت تحقیق و پژوهش
هدفمنــد و اثرگذار نیاز اســت .بهعالوه بــا توجه به
اینکه شــرکتهایي در حوزه پاییندست صنعت نفت
)شــرکتهاي پاالیشي بورسي و دولتي( ایجاد شده و
وزارت نفت بهویژه پاالیش و پخش مســئولیت ایفای
نقش  governorرا درخصوص آنها عهدهدار اســت،
ولي در حال حاضر زیستبوم دانشمحور توسعهگرا
در این حوزه وجود نداشته و مراکزي هم که در صنعت
نفت براي سیاســتگذاري در حوزه تحقیق ،توسعه،
پژوهش و کشف محققان کارآمد تعریف و سازماندهي
شدهاند ،عمال به ساختاري ضدتوسعه و ضدپژوهش
تبدیل شــدهاند .شریانهاي صنعتي و اقتصادي کشور
همچون پاالیشگاهها و پتروشــیميها ،خود را بينیاز
از پژوهشگاهها و نقشآفریني در توسعه فناوريهاي
الزم از ســوی آنهــا ميداننــد ،چراکه بعضــا خود را
محقق و پژوهشــگر ميانگارند ،در حاليکه عمدتا به
مدیریت و اداره امور جــاري با تکیه بر تکنولوژيهاي
وارداتي چندین دهه قبل و البته غیراقتصادي بســنده
کــرده و یگانــه راه نــوآوري در فرایندهــا را در خرید
واحدهاي مورد نظر بهطور کامل از کشورهاي خارجي
و عمدتــا غربــي ميداننــد .به این جهت ســاختاري
اداري ،بوروکراتیــک و حقوقي در ســالهای طوالني
مانند درختي تنومند و مســتحکم در کشور و در برابر
ایجاد زیستبوم دانشمحور شــکل گرفته است .این
در حالي است که کشورهاي خارجي نیز به طور کامال
سازماندهيشــده از فروش اینگونــه تکنولوژيهاي
کلیدي تا زمان منسوخشــدن آنها به کشور خودداري
ميکنند .براي نیل به توســعه و تکنولوژي بهروز دنیا،
در صنعت پاالیش و پتروشــیمي بــا اتکا به تحقیق و
پژوهش هدفمند بهوســیله محققان داخل کشــور،
وزارت نفــت بایــد طبق مســئولیتهاي قانوني خود
نســبت به تغییر رویکردها در حوزه سیاســتگذاري
پژوهشــي اقدامات ملموس و واقعــي را اتخاذ کرده
و دربــاره ایجاد نیاز به نــوآوري و پژوهش براي بقاي
صنعــت پاالیــش و پتروشــیمي ،از منظــر قانوني و
فرهنگي اقدام و اهتمام ورزد.
* مجري طرح ارتقای تهماندهاي نفتي

ﺧﺒﺮ

گروگانگیری اقتصاد

استراتژي پژوهش در صنعت نفت
ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
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اقتصاد ما بهجا خواهد گذاشت.
 ۹۰درصد درآمدهاي مالیاتي محقق ميشود
پازوکي گفت :در الیحــه  ۹۸با توجه به روندي
کــه اقتصاد ایــران در چهارماهه گذشــته داشــته
است ،درآمدهاي نفتي محقق نميشود .در بخش
مالیاتها خیلي بیشتر از این عدد باید مالیات داشته
باشــیم ،اما با این سیستم ســنتي ،حدود  ۹۰درصد
ارقام پیشبینيشــده در بودجــه ،یعني حدود ۱۴۰
هــزار میلیارد تومــان از  ۱۵۳هزار میلیــارد تومان
تحقق ميیابد.او همچنین وجود نهادهاي موازي را
عاملي براي افزایش هزینههاي دولت معرفي کرده
و بر لزوم حذف این نهادها تأکید کرد.به اعتقاد این
کارشناس اقتصادي ،بانكهاي خصوصي بهجز آن
دســته که وضع صورتهاي مالي آنها خوب است،
باید هرچه ســریعتر دولتي شــوند و اگر این بلبشو
ادامه یابد ،به مشکلي مشابه مؤسسه ثامنالحجج
برخــورد خواهیم کــرد؛ زیرا بخشــي از بانكهاي
خصوصــي در حال سوءاســتفاده از اعتبارات بانك
مرکزي هستند.
او یادآور شد :اگر ميخواهیم کشور را خوب اداره
کنیم ،باید از مخارج موازي بپرهیزیم .باید از سرمایه
بخش خصوصي اســتفاده کنیم .برخي امکانات را
مجاني در اختیــار بخش خصوصي قرار دهیم و از
او خدمت بخریم .ســال آینده قصد داریم سههزارو
 ۶۰۰میلیارد تومان ســرمایه دولت را بفروشیم ،اما
هیچکس استقبال نميکند .هیچکس از پروژههاي
عمراني دولت اســتقبال نميکند؛ زیرا براي بخش
خصوصي جاذبهاي ندارد.
ارائه اجباري تسهیالت براي فروش نفت
علــي دینيترکمان ،کارشــناس اقتصادي ،دیگر
سخنران نشست روز گدشته بود که از افزایشنیافتن
قیمت نفت ســخن به میان آورد .او گفت :برخالف
پیشبینيهــا ،قیمت نفت با خروج آمریکا از برجام
بــاال نرفــت .دینيترکمــان همچنین با اشــاره به
سخنان نوبخت ،سختشدن فروش نفت را یکي از
عواملي دانست که سبب ميشود درآمدهاي نفتي
پیشبینيشده در بودجه محقق نشود.
او ادامه داد :با ایجاد مشــکل براي فروش نفت،
ناچاریم تســهیالتي را به خریداران ارائه دهیم؛ در
نتیجه درآمدهاي نفتي در حدي که پیشبیني شده
اســت ،محقق نخواهد شد.این کارشناس اقتصادي
عنوان کرد :محققنشــدن درآمدهاي مالیاتي جاي
خــود دارد؛ اگــر اقتصاد وارد رکود شــود ،شــرایط
سختتر ميشود.
او همچنیــن با اشــاره بــه روند نزولي نســبت
هزینههاي عمراني )تملك سرمایه( از کل بودجه و
همچنین رشد فزاینده هزینههاي جاري ،این روند را
به زیان کشور توصیف کرد.
به گفته دینيترکمان ،نســبت بودجه جاري به
عمراني ،اوایل انقالب  ۶۰به  ۴۰بود و درحالحاضر
حتي اگر کل بودجه عمراني کشــور محقق شــود،
فقــط  ۱۵درصــد کل بودجــه کشــور مربــوط به
هزینههاي عمراني است .هزینههاي جاري اولویت
اصلــی دولت اســت؛ به همیــن دلیــل در اغلب
موارد بودجه عمراني محقق نميشــود .این یعني
اقتصاد مــا در حال ازدســتدادن توانایي بازتولید
خود اســت و منابعی براي انباشت سرمایه ندارد.
قــدرت زایش خود را از دســت ميدهد و تبدیل به
اقتصاد مصرفي محض ميشود .او نسبت به تالطم
بازارهاي مختلف ارز و طال متأثر از شرایط تحریم و
محدودشــدن درآمدهاي نفتي نیز هشدار ميدهد.
این کارشــناس اقتصادي وجــود نهادهاي موازي
)تودرتوي نهادي( شــکلگرفته در ساختار اقتصاد
سیاســي ایران را عامــل بودجهخواري در کشــور
معرفــي ميکند کــه ميتواند صــد درصد بودجه
کشــور را تبدیل به بودجه جــاري کند.او در بخش
دیگري از ســخنان خود عنوان کرد :اگر چالشهاي
بیرونــي رفع و رجوع شــود و چالشهــاي دروني
اقتصاد ایران رفع نشــود ،در نهایــت به دهه  ۷۰و
 ۸۰بازميگردیم .ما آن ســالها هم با رکود تورمي
مواجه بودیم .درحالحاضر تحریمها مزید بر علت
شــده است .اگر سیستم به ســمتي برود که مشکل
تحریمها را به شکل ریشهاي حل کند ،نگاه ساختار
سیاســت و قدرت در چارچوب جهانــي فکر کن و
ملي عمل کن شکل بگیرد ،هم ميتوان از امکانات
دنیاي بیرون اســتفاده کرد و هم در داخل بسیاري
از چالشهاي مانع توســعه را رفع کــرد؛ بنابراین
تغییر نوع نگاه به دنیاي بیــرون باید همراه با نگاه
به داخل باشد.

کیفیت حکمراني ،مهمترین عامل مؤثر بر اقتصاد
سیداحســان خاندوزي ،مدیر دفتر اقتصادي مرکز
پژوهشهاي مجلس شــوراي اســالمي نیز با تکیه
بــر نتایج یك تحقیق دانشــجویي شــاخص کیفیت
حکمراني را بیش از ســایر متغیرهــا بر اقتصاد ایران
اثرگذار معرفي کرد.
او گفت :بــراي ما خیلي تعجببرانگیزتر اســت
که چرا در شــرایطي که سختترین شرایط اقتصادي
در کشــور بــه مــا تحمیــل ميشــود ،در حکمراني
بودجهریزي واکنش مناســبي نســبت به دشــواري
شرایط از خود نشــان نميدهیم .متأسفانه در زماني
که این آوارها روي سر اقتصاد ایران خراب شده است،
حاضر به اصالح روندها نیستیم.خاندوزي عنوان کرد:
نظام درهمپیچیده منافع در دولت و مجلس ،اقتصاد
را به گروگان خود گرفته اســت.به اعتقاد او با وجود
شرایط حاصل از تحریمها ،در بودجه تغییرات خیلي
شــگفتانگیزي دیده نميشــود .برآورد درآمدهاي
نفتي در ایران حتــي از خوشبینانهترین تحلیلگران
بینالمللــي نیــز خوشبینانهتــر اســت .او افــزود:
عملکرد هشتماهه امســال به ما نشان ميدهد که
ســهم مالیات از منابع بودجه عمومي در سال آینده
برخالف شــوک بزرگي که به اقتصاد ایران وارد شده
است ،از خود تفاوت چشمگیري نشان نميدهد.
به گفته خاندوزي در هزینههاي کشــور حدود ۱۰
درصد افزایش را شــاهد هســتیم و رقم هزینهها از
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 ۲۹۰به  ۳۲۰هزار میلیاردتومان افزایش یافته اســت.
درباره ســایر هزینهها مثل حوزه رفــاه اجتماعي و...
تغییــر زیادي نداریــم.او عنوان کرد :ســهم نفت در
شرایطي که باید وابستگي بودجه به آن کاهش یابد،
رو به افزایش اســت .از ســوي دیگر سهم مالیات در
درآمدهــاي دولت از  ۳۵تــا  ۳۶درصد قبلي به ۳۳
درصد کاهش یافته است.
رخدادن سختترین رکود تورمي در سال آینده
به گفته مدیر دفتر اقتصــادي مرکز پژوهشهاي
مجلس شــوراي اســالمي امروز  ۶۱درصد تراز مالي
کشــور از محل اســتقراض تأمین ميشــود و سهم
صندوق توسعه ملي هم افزایش یافته است.
او افــزود :در ســالهاي  ۹۰تــا  ،۹۶قریــب ۸۲
هــزار میلیاردتومان اعتبارت جــاري را به  ۲۸۰هزار
میلیاردتومــان اعتبــارات جاري رســاندیم .اعتبارات
عمراني ســال  ۹۰هــم  ۲۸هــزار میلیاردتومان بود.
بودجه عمراني با وجود ســهونیم برابرشــدن هزینه
جاري فقط یک و نیم برابر افزایش یافته است.
خاندوزي تأکید کرد :همزمــان با رکود اقتصادي،
دولت محرکهاي مالي بیشــتري تزریق ميکند ،اما
دولتهاي نامنضبــط اتفاقا در زمان رکود اقتصادي،
منابع کمتــري به بخش عمراني اختصاص ميدهند
که براي کاهش عمق رکــود اقتصادي ،هیچ کمکي
نميکند .با توجــه به نامناســببودن وضعیت تراز
سیستم بانکي کشور ،اگر دولت بهعنوان سیاستگذار
اصلــي ورودي پیدا نکند و محــرک مالي ایجاد نکند
سختترین رکود تورمي را در سال  ۹۸شاهد خواهیم
بود .او گفت :مــا از بخشهاي غیرمولد فرار مالیاتي
داریــم ،بنابراین بــدون اثــر منفي بر بخــش تولید
ميتوانیم از آن درآمد کســب کنیم ،اما ارادهاي براي
کسب درآمد از بخش غیرمولد وجود ندارد و شرایط
فعال فقط براي تولیدکنندگان سخت شده است.
خاندوزي ادامه داد :اگر دولت و مجلس نخواهند
هیچگونه سیاســت مالیاتي در پیش بگیرند ،چه باید
کرد؟ یک منبع وجــود دارد .افزایش ناگزیر پایه پولي
در کشور باید انجام شود .اقتصادها هر سال نسبت به
سال قبل بزرگتر ميشوند و یک درصدي از افزایش
پایه پولي دارنــد .بانک مرکزي در تزریــق پایه پولي
سختگیري زیادي انجام ميدهد ،درحاليکه باید پایه
پولــي به نحو فعال به بخشهاي مــورد نظر تزریق
شود .در غیر این صورت اگر پایه پولي را سفت ببندید
و نظام مالي انضباط نداشته باشد ،نظام بانکي الجرم
آن را خواهد بلعید.

 معاون ســازمان خصوصيســازي گفت :خریدار
شرکت آلومینیوم المهدي به دلیل مشکالتي از جمله
تحریم ،کمبود منابع داخلي و ...نتوانست باقي اقساط
خود را به این ســازمان پرداخت کند؛ براســاساین با
هماهنگي خریدار قبلي ،ســهام این شــرکت دوباره
عرضه و فروخته شد.
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دلبستگيهاي بندر چابهار را
به یأس تبدیل نکنیم
یکي از این چارهاندیشيها اعمال قوانین و قواعد
یکپارچه براي مدیریت این بندر از حیث قواعد گمرگي
ترخیــص کاال ،قوانین مربوط به تخلیــه و بارگیري و
نیــز توقف عوارض و درآمدهاي ناشــي از جابهجایي
کاالســت که همــواره گریبان صاحبــان کاال را گرفته
اســت .این امر ميتواند در یک دوره موقت سهساله
اجرا شود و دوباره به روال عادي برگردد اما بدون این
تســهیالت و تخفیفات و مدیریــت یکپارچه ،این بندر
براي صاحبــان کاال و خطوط کشــتيرانيها چندان
مزیتــي محســوب نميشــود و ارزش رقابتي خود را
بــه زودي از دســت ميدهــد .اینها توصیه نیســت،
هشداري است که چنانچه جدي گرفته نشود عواقب
جبرانناپذیري خواهد داشت.
۳ـ بسیاري از قوانین و آییننامهها که در سالهاي
گذشــته تدوین و تصویب شــده ،مربوط به موقعیت
عادي و شــرایط معمول کشور است .اما در وضعیت
فعلي که در شرایط جنگي و در موقعیت سختي قرار
گرفتهایم نباید همه قوانین به یکســان و نعل به نعل
اجرا شود .شــاید نیاز باشــد در تداوم یکپارچهسازي
نهادهــاي حملونقلي کمیتهاي تشــکیل شــود که
قوانین مربوط به تجارت دریایي را هوشــمند و بهروز
کند .یکي از آنها موضوع حق پرچم است که صاحبان
کاالي همه کشــتيهاي خارجي را موظف ميکند ۱۰
درصد از هزینه حملونقل را به اداره راهداري بپردازد.
ایــن قانون با هر توجیهي امروز بــه منافع ملي ما در
تجــارت دریایي لطمه وارد ميکند .در نتیجه تا زماني
که این مالحظات جدي گرفته نشود ،نباید به راهاندازي
چابهــار در یک افق بلندمدت دل بســت ،زیرا ممکن
است این دلبستگي به زودي به یأس تبدیل شود.

