رﮐﻮد و روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در دﺳﺖ
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ
][ad_1
… اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد و
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻗﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد …
… ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ دارد ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻫﺎ ،رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در  4ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه روی آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ… .
… :ﯾﮑﯽ
درﺑﺎره
ﯾﺎزدﻫﻢ
اﻧﺘﻈﺎر

ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزار ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ دوﻟﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ رﻓﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ… .

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار را داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل را
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮﭼﮏ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ …
… اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد و اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ دو ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺤﻮل ﺑﻪ
وﺟﻮد آورﯾﻢ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﻮد و ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮوﯾﻢ ﯾﻘﯿﻨﺎً در ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی …

… اﮐﺒﺮ ﮐﻤﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزار ﭘﻮل از ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﺮخ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ از آن اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮد؛ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 1394ﺑﻪ  18.8درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1395ﻋﺪد  19.2درﺻﺪ
را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﻨﺎر …
… اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن را ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺎرغ از ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﭘﺎی ﯾﮏ ﺳﻔﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .وﻗﺘﯽ
رﻓﺘﺎر اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن ﻃﯿﻒ و
ﺑﺎﻧﺪی در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ …
… ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﻔﯿﺮان اﻧﻘﻼب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ در  4ﺟﻠﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ …
… ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪر ﺣﺎل ﺗﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ و اﻓﺴﺮده ﺷﺪﯾﺪ .ﮔﻮﯾﯽ از ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و
ﻧﻪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ .ﺑﻠﻪ! ﮐﻠﯿﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻋﻠﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻓﺮح ﺑﺨﺶ
و وﺟﺪآور ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن اﻓﺘﺎدم در اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻠﻨﻞ و روزﮔﺎر ﺳﭙﺮی
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ… .
… .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 10ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ رﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺗﻼش و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  50ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش ﭘﺪال ﻧﯿﻮز ،در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮔﻔﺖ وﮔﻮی دﮐﺘﺮ ﻣﻌﻈﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺪرو ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﺘﺮ از آن ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه واﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﺧﻮدروی  2008ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ …
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮد * .ﻧﯿﻮﯾﻮرک -اﯾﺮﻧﺎ -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻣﻌﺎﻫﺪه ای را در
ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
اﮐﺘﺴﺎب ،ﺗﻤﻠﮏ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد… .
… ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﮐﻮد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ

ﺑﺎزار ﺳﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﮐﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ دوﺑﺎره در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺻﻨﻒ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ… .
… ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ رو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﯽ آدم و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﺳﺨﻦ ﻫﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﻮی ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ و در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب
اﻣﺴﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﻧﺘﺸﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ
ﮐﺮده ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ… ،
… ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺮارداد دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای 77
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ
ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻠﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻤﺎری
دارﯾﻢ ﮐﻪ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوﺗﺰ وی ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ
راﯾﮕﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ …
ﺗﻮان ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری را ﮐﺎﻫﺶ داد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﺎﻻ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺰوم ﻧﻮآوری در اﯾﺠﺎد
ﺷﻐﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺼﻮری ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل
وزارت ﮐﺎرﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و
ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ… ،
 .اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﺪم را  18،17ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ دوره
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره
ﻣﻮﻧﺘﺎژ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت در
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ… .

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ
از ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪ
داﺧﻞ را راه
ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن

… .راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻫﺎ ،رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در  4ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه روی آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ …

ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮد * .ﻧﯿﻮﯾﻮرک -اﯾﺮﻧﺎ -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻣﻌﺎﻫﺪه ای را در
ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
اﮐﺘﺴﺎب ،ﺗﻤﻠﮏ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد… .
… ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎب ،در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﻦ راه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی از ﺳﻮی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ اﯾﺮان ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارد ،از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺑﺎس ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
درﺑﺎره ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ،
واﮔﺬاری ﺑﺎزار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ …
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻘﺮرات و ذی ﻧﻔﻌﺎن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از100
ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه واردات دارو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﺎزار را در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﻟﺬا در ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﺪه ای ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
… ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رو ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ،از اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از
اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ﺳﻮدﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﭘﻮل ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد …
… ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻮادار اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﻮاداران را ﺑﺎ دو،
ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ زﯾﺒﺎﮐﻼم ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﺎ را در دو ،ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﯿﺮون
آن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ .اﻣﺮوز آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﻮادار
اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن را ﺑﺎ دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮد… .
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﻧﮏ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﺻﺎدق و اﻣﺎﻧﺖ دار

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪام اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن در دوره اﺧﯿﺮ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﭘﻮﻟﯽ در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و …
… ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه وی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺑﻪ
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺑﺎزار
ﺑﺪﻫﯽ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن
ﺳﺎز و ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ… .
… وی اﻓﺰود :از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن،
ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ،
ﺻﺎدق و اﻣﺎﻧﺖ دار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻗﺪام اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت …
… واردات ﺑﯽ روﯾﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﺎری،
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻨﮕﺒﺮی ﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﮐﻮد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ رﮐﻮد در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ دوﺑﺎره در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از …
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮد * .ﻧﯿﻮﯾﻮرک -اﯾﺮﻧﺎ -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان در ﭘﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،ﻣﻌﺎﻫﺪه ای را در
ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ،
اﮐﺘﺴﺎب ،ﺗﻤﻠﮏ ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ،اﻧﺘﻘﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد… .
… .ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت دارﯾﻢ و اﯾﻦ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
وزارت رﻓﺎه ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .وزارت رﻓﺎه ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ را در ﭘﯿﺶ
ﺑﮕﯿﺮد :ﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزار ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر .درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻪ
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؛ …
… ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪاﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﻌﻀﻠﯽ

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ رود و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را
از ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در
درازﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و …
… .راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻫﺎ ،رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در  4ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه روی آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻗﺮار دارﯾﻢ.
ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از دوﻟﺖ آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ دوره )اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  (96ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﺎل  92ﺑﻮد… .
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