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اخـــــــبار

وجود یک هزار نقطه امیدبخش طال در کشور

بازگشت امید به بازار سهام

گــروه اقتصــادی  /بــازار ســهام کــه پس
از جلســه شــورای عالــی بــورس در روز
پنجشــنبه  20شــهریور بر مدار صعودی
حرکــت خــود را آغــاز کــرد ،روز گذشــته
نیز ســبزپوش بود .به طوری که مجموع
ارزش معامــات در بــورس اوراق و
فرابــورس ایران در روز گذشــته به بیش
از  23هــزار و  234میلیارد تومان رســید
و شاخص کل هر دو بازار افزایشی بود.
در ایــن رابطــه ،شــاخص کل بورس
اوراق بهــادار تهــران در پایان معامالت
دیــروز در رونــدی رو بــه رشــد با جهش
 39505واحد روبرو شــد و به کانال یک
میلیــون و  ۷۰۰هزار واحد بازگشــت .در
عیــن حال ،ارزش بازار بورس که ناشــی
از ارزش شــرکتهای حاضــر در بــورس
اســت ،بــه بیــش از  6هــزار و 390هــزار
میلیارد تومان رســید  .این در حالی بود
کــه در اوایــل هفته ارزش بــازار حدود 5
هــزار و  700هــزار میلیــارد تومــان بــود.
بدیــن ترتیــب طی ســه روز حــدود 600
هــزار میلیــارد تومــان بــه ارزش بــازار
افزوده شد.
همچنیــن شــاخص کل فرابــورس
نیــز با  ۴۶۹واحد رشــد ،در رقــم  ۱۷هزار
و  ۹۲۰واحــد ایســتاد .در ایــن بــازار ۷۲۹
هــزار معاملــه انجــام شــد کــه بیــش از
 5هــزار و  418میلیــارد تومــان ارزش
داشــت .کارشناســان عوامــل متعددی
را در این رشــد بازار ســرمایه در روزهای
اخیر سهیم میدانند که مهمترین آنها
حمایت دولت از این بازار است.
 ëëروند صعودی بورس در آیینه اعداد
شــاخص کل بــورس و شــاخص
قیمــت با معیــار وزنی ارزشــی هر کدام
 2.37درصــد رشــد کردند اما شــاخص
کل بــورس با معیار هم وزن و شــاخص
قیمــت بــا معیــار هــم وزن هر یــک 49
صدم درصد رشد کردند .به این ترتیب
کــه شــاخص کل با معیــار هــموزن نیز

 ۲۱۰۲واحد رشد کرد و در رقم  ۴۳۰هزار
و  ۲۰۲واحــد ایســتاد .معاملــه گــران دو
میلیون معامله انجام دادند و در بورس
تهران بیش از  17.3میلیارد سهام حق
تقدم و اوراق مالی در قالب  2.1میلیون
نوبت معامله رقم خورد.
شــاخص آزاد شــناور  2.3درصــد
رشــد کرد ،شاخص بازار اول بورس 2.7
درصــد افزایش یافــت و شــاخص بازار
دوم بورس  1.8درصد رشد کردند.
نمادهای شاخصســاز اکثــراً مثبت
بودند و صنایع پتروشیمی خلیجفارس،
فــوالد مبارکــه اصفهــان ،ملــی صنایــع
مس ایران ،معدنی و صنعتی گل گهر،
سرمایه گذاری غدیر ،معدنی و صنعتی
چادرملو و گســترش نفت و گاز پارسیان
نســبت به ســایر نمادها بیشــترین تأثیر
مثبت را روی بورس گذاشتند.
در همیــن حــال ،نمادهــای بانــک
ملت ،ملیمــس ،فوالد مبارکــه ،بانک
صادرات ،بانک تجارت ،سرمایهگذاری
غدیــر و گســترش ســرمایهگذاری ایران
خــودرو و ســایپا از نمادهــای پربیننــده
بــورس بودنــد .در بازار نقــدی فرابورس
ایران نیز شاخص کل در پایان معامالت
 469واحــد ارتقــا یافــت و بــه رقــم
 17هــزار و  920واحــد رســید .ارزش بازار
اول و دوم فرابــورس بــه بیــش از یــک
میلیون و  170هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگــران در فرابــورس ایــران بیش
از  2.4میلیارد ســهام حق تقــدم و اوراق
مالــی در قالب  729هــزار نوبت معامله
کردند.
ســنگ آهــن گهــر زمیــن ،بیمــه
پاســارگاد ،پتروشــیمی مــارون ،پلیمــر
آریــا ساســول ،پتروشــیمی تندگویــان،
پتروشیمی زاگرس و سهامی ذوبآهن
اصفهــان نســبت بــه ســایر نمادهــا
بیشــترین تأثیر مثبــت را روی فرابورس
گذاشتند.

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه

برش

«داریوش اسماعیلی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت دیروز در هجدهمین اجالس هیأت عمومی سازمان نظام
مهندسی معدن ایران گفت :بزودی یک فاز جدید طال از مرحله استخراج،
فرآوری ،تولید شــمش تا فروش به بانک مرکزی را خواهیم داشــت که این
امــر پایــه تحولی در این زمینه محســوب میشــود .پیش از این اعالم شــده
بود که ظرفیت تولید طالی کشــور بیش از  ۹تن است و اکنون معدن طالی
زرشوران آذربایجان غربی با ظرفیت سه تن ،تولید ساالنه نزدیک به یک تن
را دارد .وی خاطرنشان ساخت :اکنون میتوان شرکت سهامی عام طال را که
از صفر تا صد طال را برنامهریزی کند ،شکل داد .معاون امور معادن وصنایع
معدنــی وزارت صنعــت خاطرنشــان کــرد :امــروز  ۳هــزار میلیــارد تومان
نقدینگی در دســت مردم اســت و بخش معدن و صنایع معدنی میتواند
بخشــی از حجــم را جــذب و به تولید و صــادرات بپــردازد .وی تصریح کرد:
هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید ،ضمن ارتقای اشتغال و رونق
تولید ،میتواند زمینهســاز افزایش صادرات را به همراه داشــته باشــد .وی
یادآور شــد :تاکنون نتوانستهایم نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید
هدایت کنیم و این مســأله از مشــکالت اساســی اقتصادی کشــور محسوب
میشود .به گفته اسماعیلی ،میتوان با ایجاد« شرکت سهامی عام پروژه»
با اهداف و برنامهریزی مشــخص ،اهداف بخش معدن را در قالب معادن
دولتی پیش برد .معاون وزارت صنعت وعده داد :امســال هزار معدن غیر
فعال در چرخه تولید قرار میگیرد که در واقع حدود  ۲۵درصد معادن راکد
در مدار تولید قرار میگیرند .وی آمار معادن دارای پروانه بهرهبرداری کشور
را حدود  ۱۱هزار معدن ذکر کرد و گفت :شمار معادن فعال اکنون پنج هزار
و  ۶۰۰معدن برآورد شده است .اسماعیلی گفت :سال گذشته بخش معدن
و صنایــع معدنــی موفقترین بخش در اقتصــاد بوده ،زیرا باوجود تشــدید
تحریمهــا ،بــا رکود روبهرو نشــد ،بلکه رشــد تولیــد را نیز تحقق بخشــید .به
گفته وی ،پارســال بخش معدن و صنایع معدنی بیش از  ۲۵درصد ارزش
صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد/ .ایرنا
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«ایران» همزمان با جهش شــاخص بورس ،عامل تقویت بازار را بررسی کرد

سرمایهگذاری  ۱۶هزار میلیارد تومانی در بنادر

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایهگذاری
بیش از  ۱۶هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر شمالی و جنوبی
کشــور خبر داد و گفت :برای تقویت تجارت دریایی بویژه در بنادر شــمالی
کشــور تخفیف  ۸۰درصدی برای کشــتیهای رورو و تخفیــف  ۲۵درصدی
برای کشــتیهایی کــه کانتینر حمل میکننــد در نظر گرفتهایم کــه البته بر
اساس شرایط و ضوابطی است که بزودی اعالم می شود.
فرهــاد منتصــر کوهســاری اظهــار کــرد :میــزان ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در بنــادر شــمالی و جنوبــی کشــور بهصــورت ســرمایهگذاری
تجمیعی معادل  ۱۶۱هزار و  ۲۳۵میلیارد ریال بوده که از سال  ۱۳۸۲تا کنون
صورت گرفته است ،البته این عدد بر اساس محاسبه میزان سرمایهگذاری
بخش خصوصی طی ســالیان مختلف بــا نرخهای متفاوت ارز اســت.وی
خاطرنشان کرد :این عدد برای بنادر در سال گذشته بیش از  ۵۵۰۰میلیارد
تومان بوده و از ابتدای امسال تا کنون به حدود  ۲۰۰۰میلیارد تومان رسیده
اســت امــا در ماههای پیــش رو با توجه به نوســان نرخ ارز نمیتــوان آینده
درخشانی برای سرمایهگذاری در بنادرمتصور بود چرا که سرمایهگذاران با
ن نمیدهند/.ایسنا
این نوسانات رغبتی به سرمایهگذاری نشا 

http://irannewspaper.ir

درهمیــن حــال گفتــه شــده اســت کــه بر اســاس
جزئیــات آخریــن جلســه اعضــای هیــأت عامــل
صندوق توسعه ملی ،موضوع سپرده گذاری یک
درصــد از منابــع صنــدوق بــرای حمایــت از بازار
سرمایه مورد تأکید قرار گرفت.
بــه گــزارش تســنیم ،صنــدوق توســعه ملــی در
راســتای اجــرای مفاد تکالیف قانونــی و به منظور
حمایــت و تقویــت بــازار ســرمایه آمادگــی خــود

نمادهای پربیننده در فرابورس ایران
شــامل بانــک دی ،ذوبآهــن اصفهــان،
پتروشیمی تندگویان ،آریاساسول و تولید
نیــروی بــرق دماوند و مادیران و توســعه
مسیر برق گیالن بودند.
 ëëعوامــل پشــتیبان ،رشــد تقاضــا یــا
حمایت؟
کارشناســان بــازار ســرمایه هــم
حمایتهــای دولــت ،ورود بازارگردانــان
و حقوقیهــا و هــم افزایــش تقاضــای
معاملهگران را در رشد روزهای اخیر بازار
ســهام مؤثر میدانند .در این میان نقش
برجســته بانکها نیز موضوعی است که
جزو عوامل تقویتی بازار عنوان میشود.
در ایــن خصــوص عبــاس هشــی،
کارشــناس بــازار ســرمایه و عضــو هیــأت
علمی دانشــگاه شهید بهشــتی میگوید:
«ورود بانکهــا بــه معامــات یکــی از

را جهــت ســپرده گــذاری در صنــدوق تثبیــت
بــازار ســرمایه اعالم کــرد .بنا بــر این گــزارش ،در
جلســهای کــه صبــح دیــروز بــا حضــور اعضــای
هیأت عامل صندوق توســعه ملــی و محمد باقر
نوبخــت رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه برگزار
شــد ،ســازوکار حمایت از بازار ســرمایه با استفاده
از سپردهگذاری یک درصد منابع صندوق توسعه
ملی مورد تأکید قرار گرفت.

مهمترین عوامل تقویت بــازار در روزهای
اخیر بود .دولت نقش اساسی در نظارت،
رونــق و جلوگیــری از رکــود و ممانعــت از
دخالتهای غیرمنصفانه و دالل منشــانه
در بــازار دارد .حتــی در برابــر خصولتیها
و هلدینگهــا نیــز ایــن نقــش را دارد ».او
در گفتوگــو بــا «ایــران» ادامــه میدهــد:
«از ســوی دیگر بورس بهترین بــازار ،برای
جــذب منابع نقــدی و ســرمایه در گردش
شرکتهای تولیدی است و دولت میداند
که با اســتفاده از این بــازار میتوان به یکی
از اهــداف مهم کشــور یعنی جهش تولید
دســت یافت .اما این مســأله در بازار اولیه
و از طریق عرضه سهام توسط شرکتهای
تولیــدی میســر اســت و در بــازار ثانویه اگر
نظارتها ضعیف شود ،مکانی به داللی و
ایجاد حباب در اقتصاد بدل خواهد شد».
هشــی با اشــاره به اینکه بازارســازهای

مصنوعــی و داللیهــا عامــل بخشــی از
رشــد شــاخص در چند مــاه گذشــته بود،
اظهــار میکند« :به همین ســبب بــازار با
افــت چنــد هفته همــراه بود و نشــان داد
که حبــاب وجــود دارد .اگر از ســفته بازی
در بازار ثانویه جلوگیری شود ،کمتر شاهد
چنین اتفاقاتی خواهیم بود».
این کارشــناس بورس ادامه میدهد:
«مــردم بــه دولــت اطمینــان کــرده اند و
در این ســالها ســرمایه خود را به سمتی
ســوق داده اند کــه دولــت آن را مطمئن
دانســته اســت .لــذا دولــت بایــد از ایــن
ســرمایهها حمایــت و آنهــا را حفظ کند.
دولــت دوازدهــم برخــاف دولتهــای
قبل که در ســال آخر فقــط به فکر جبران
کسریها بودند ،یک کار اساسی و مهم را
انجام داد که مطالبه رهبری و مردم بود.
این دولت دست به واگذاری و خصوصی

ســازی از طریق ســهام زد کــه جای تقدیر
دارد .متأســفانه رســانهها و جراید به این
مســأله توجــه الزم را نداشــتند .اکنون که
دولت دســت بــه کاهش بنــگاه داری زده
اســت ،الزم است که شــفافیت و انضباط
مالــی را نیــز افزایــش دهــد و همین طور
از ســرمایه مردم در بــازار بورس حمایت
کند ،تا بــا کارنامهای مثبت در این بخش
بازنشسته شود».
امــا در مقابــل ایــن نــگاه ،برخــی از
کارشناســان میگوینــد کــه رونــق بــورس
بــا کاهــش جذابیــت ســرمایهگذاری در
بازارهای موازی رقم خورده است.
در همین حــال نوید قدوســی به ایرنا
گفــت :همزمــان بــا افــت بــازار ،شــاهد
رشــد قیمــت در بازارهای مــوازی بودیم
در نتیجــه قیمتهــا و قــدرت خریــد
سهامداران به صورت واقعی برای خرید
با افــت قابل توجهی همراه شــد و زمینه
کاهــش انگیــزه ســرمایهگذاری در ایــن
بازارها را برای سهامداران فراهم کرد.
او ادامه میدهــد :کاهش انگیزه برای
ســرمایهگذاری در بــازار ارز ،طــا و ســکه
همــراه با حمایتهــای صــورت گرفته از
معامــات بــورس بــه واســطه برگــزاری
جلسههایی در ســازمان بورس و مجلس
منجر به رشد اخیر شاخص بورس شد.
قدوسی خاطرنشان میکند :همچنین
در کنار آنها اقدامهایی در روزهای گذشته
بــرای اســتفاده از اوراق اختیــار فــروش
تبعی ،صندوقهــای بازارگردانی ،تزریق
منابع به صندوق توسعه بازار اتفاق افتاد
که در نهایت این مســائل در کنار یکدیگر
باعث مهار شــدن کاهش قیمت سهام و
خرید هوشمند در بازار شد.
ëëآیا رشد ادامه دار است؟
دربــاره اینکه بازار ســهام تا چه زمانی
بــه این رونــد ادامــه میدهد ،نمــی توان
اظهــار نظــر دقیقــی انجــام داد امــا بــه
عقیــده صاحبنظــران این حــوزه بازدهی
ســرمایهگذاری در بازار بورس نســبت به
همه بازارهای رقیب مانند مسکن ،سکه،
ارز و طال در بلند مدت بیشــتر اســت و اگر
معامله گــران با هوشــمندی در این بازار
فعالیــت کنند ،میتوانند بازدهی ســهام
خود را حتی تضمین کنند .اگرچه اصالح
در ذات بازار سرمایه است و ممکن است
بازهــم شــاهد اصالحات در شــاخص به
منظــور حرکــت روی عوامــل بنیــادی و
دوری از حباب باشیم.

دولت ،فرصت اصالحات ساختاری را از دست ندهد
ادامه از صفحه - 7خوانســاری درباره اینکه
دولــت به طور مثال چــه کارهایی میتواند
انجــام دهد تا بخش خصوصی با شــرایط
بهتری فعالیت کند ،خاطرنشــان کرد« :به
طــور مشــخص دســت برداشــتن از ایجاد
اخالل در سازوکار قیمتها یکی از اقداماتی
اســت که دولــت میتواند انجــام دهد تا با
سیگنالدهی درست قیمت ،بازار به سمت
تعادل عرضه و تقاضا حرکت کند».
ëëازسرکوبقیمتپرهیزکنید
او ادامه میدهد« :مداخالت قیمتی دولت
عرضــه را دچــار اشــکال میکنــد چــون بــا
سرکوب قیمت ،تولید را از صرفه اقتصادی
بــرای تولیدکننده بخــش خصوصی خارج
میکند و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب
و القایــی برای کاالیی که با قیمت ســرکوب
شــده عرضــه میشــود ،موجــب افزایــش
مصرف ،افزایش قیمت ،شــکلگیری بازار
ســیاه ،تقلب ،کمفروشــی و مفاسد متعدد
میشــود .از چشــیدن نتایج تلــخ پنج دهه
قیمتگذاری کاال از کاالهای مصرفی مردم
گرفتــه تا خــوراک دام ،تجربهای غنی برای
خروج از این دایره بسته فسادآمیز است».
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد« :از
ســوی دیگر عقب کشــیدن دولت از صدور
دســتورالعملها و بخشنامههای متعدد و
دفعتــی میتواند تا حــدود زیادی به خارج
شــدن فعــاالن اقتصــادی از ســردرگمی و
تصویر کردن چشــمانداز الاقل کوتاهمدت
کمککند».
در ایــن میان فعاالن اتــاق بازرگانی اعتقاد
دارند که دولت در شرایط بدی گرفتار شده
است و به همین جهت تکیه بر توان بخش
خصوصــی میتواند از چالشهــای دولت
کــم کند کــه البته این به شــرطی اســت که
سیاســتگذاران بــه این گروه اعتمــاد کنند و
دستورالعملهایی را صادرنکنند که دست
و پای بخش خصوصی بسته شود.
ëëتصمیمدرستبهسرعتاثرمیگذارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این
نکتــه که برخیها میگویند سیاســتگذاران
زمان فعالیتشــان تمام شــده و اکنون جز
روزمرگــی دولــت نمیتوانــد کاری انجــام

دهد ،گفت« :برخی اقدامات در بزنگاههای
خــاص میتوانــد تغییــرات قابــل توجهی
در رونــد اقتصــاد کشــور ایجــاد کنــد ،مثــل
نتیجه یــک انتخابــات ملی؛ یــک توافق یا
یــک تصمیم درســت اقتصــادی میتواند
به ســرعت باعث ایجــاد تغییــرات زیادی
شــود؛ همانطور که سیاستهای نادرست
اقتصــادی هــم ایــن اثــر را میگــذارد و
مصادیق آن را به وفور به چشم دیدهایم».
او ادامــه داد« :اقتصاد ایران نوســان زیادی
دارد و بیثباتی ذاتی آن باعث شــده است
کــه متغیرهــای اقتصــاد کالن در آن در
کوتاهمدت تغییرات زیــادی به خود ببیند.
یــک ســال نــرخ تــورم تکرقمــی اســت و
بالفاصله در ســال بعد نرخ تورم دو رقمی
و باالتــر از  20درصــد بــه ثبــت میرســد،
یکســال نرخ رشد اقتصادی منفی است و
ناگهان ســال بعد نرخ رشد مثبت نزدیک
دو رقمی داریم».
پیــش از ایــن هــادی حــق شــناس ،اســتاد
دانشــگاه بــه «ایــران» گفتــه بــود« :اگــر
پروژههای نیمه تمام به ســرانجام برســد،
نرخ تورم و نقدینگی کنترل میشود و دیگر
بــا چــاپ پــول اقتصــاد اداره نخواهد شــد.
دولت در ســالهای  95و  96به رغم وجود
مشــکالت متعدد نــرخ تــورم را تک رقمی
کرد و این اتفاق بزرگی بود ،لذا اعتقاد دارم
بــا راهکارهــای عنوان شــده میتــوان برای
ســال پیشرو نــرخ تورم را تــک رقمی کرد.
اگر چنیــن اتفاقی رخ دهــد دولت روحانی
توانســته در  3سال نرخ تورم دو رقمی را به
تک رقمی برساند».
ëëنوساناقتصادیمزیتنیست
خوانساری میگوید« :بیثباتی و نوسان زیاد
برای هیــچ اقتصادی یک مزیت به شــمار
نمیرود ،ولی در شرایط شبهبحران ،ناگزیر
این وضعیت شکل میگیرد و باید بتوان با
برخی اقدامات منطقی و عقالنی و استفاده
از فرصت ایجاد شــده ،از این شرایط خارج
شــد و به فکر ثباتبخشــی به اقتصــاد بود.
در حال حاضر با توجه به حساسیت باالی
جامعه نسبت به سیاستهای اقتصادی،
هر تصمیمی میتواند یک موج در اقتصاد

ایران ایجاد کند .این وضعیت هماناندازه
که خطرناک اســت میتواند فرصتی برای
کلید زدن اصالحات ساختاری باشد».
خیلــی از کارشناســان اقتصــادی هــم بــا
خوانساری هم نظر هستند و عنوان میکنند
کــه اقتصاد ایــران به ثبــات اقتصــادی نیاز
دارد؛ ثباتــی که فعــاالن اقتصــادی بتوانند
حداقل شــش ماه آینــده خود را پیشبینی
کننــد و بداننــد کــه جریــان اقتصــادی چه
مسیری را طی میکند.
ëëمحدودیتهابرداشتهشود
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران میگویــد:
«مهمتریــن کاری کــه سیاســتگذاران بایــد
انجــام دهنــد ایــن اســت که دولت دســت
از قیمتگــذاری و حمایتهــای قیمتــی
بردارد ،اگر ترس از آزادســازی وجود دارد و
قرار بر حمایت از اقشــار آسیبپذیر است،
این حمایت باید با پرداختهای مستقیم
و هدفمنــد صــورت گیــرد .در عیــن حــال
محدودیتهــای وضع شــده بر تجارت نیز
برداشته شــود و دائماً دســتورالعملهایی
مبنی بر محدودیت و ممنوعیت در واردات
و صادرات کاال و خدمات صادر نشود».
او عنوان کــرد« :امالمصائب اقتصاد ایران
کســری بودجه اســت ،اقدام بــرای اصالح
نظــام بودجهریــزی و همچنیــن اصــاح
نظــام بانکــی بــه دلیل نقشــی کــه در بروز
تــورم و نابســامانی اقتصــاد کالن دارد،
ضــروری اســت .این قبیــل اقدامــات با در
نظر گرفتن اینکه اقتصــاد باید الزاماً خارج
از سایه سیاست باشد ،میتواند یک حرکت
ماندگار و اثرگذار را آغاز کند».
در مقابــل کســانی کــه میگوینــد دولت در
مدت یکســال میتواند کلید اصالحات را
بزند و خیلی از کارها را به سرانجام برساند،

برخیهــا چنیــن بــاوری را ندارنــد و اظهار
میکنند که دولت دیگر زمانی برای اصالح
و انجام برخی از کارها ندارد و تنها باید این
روزهــا بگذرد که شــاید در دولت ســیزدهم
و بــا کمرنــگ شــدن تحریمهــا بتــوان از
چالشهای ریز و درشت اقتصاد عبور کرد.
ëëصحبتمااختراعمجددچرخنیست
خوانساری در پاسخ به این نقدها میگوید:
«اگــر قــرار بر اختــراع مجــدد چرخ باشــد،
احتماالً زمــان زیادی الزم داریم اما اصالح
مــواردی که بخش خصوصــی خواهان آن
اســت ،نظریههای علمــی و تجربه عملی
آن در دنیــا موجــود اســت .نظــام بانکی با
باالتریــن اســتانداردها در حال کار اســت و
نظــام بودجهریــزی اصــول خــود را تثبیت
کرده اســت .حتــی در کشــورهای نفتی هم
بودجه از وابســتگی به نفــت در حال خارج
شدن است و بخش عمده درآمدهای نفتی
برای سرمایهگذاریهای بلندمدت سودآور
در خارج از مرزها هزینه میشود».
او بــا اشــاره به تجربــه برخی از کشــورها در
زمینــه اصالحــات گفــت« :تجربــه ترکیــه
پیش روی ما اســت که در اوایــل دهه 2000
در لبــه پرتــگاه و در حــال فروپاشــی بــود،
اقتصاد ترکیــه با کاهش شــدید ارزش پول
ملــی و بیثباتی بســیار باال مواجه بــود ،در
حدی کــه اجــاره خانهها و کرایه تاکســیها
هــم بــا تغییــر قیمــت ارز تعیین میشــد.
اما با چند انتخاب درســت ،مانند ســپردن
ســکان هدایت اقتصاد به یک اقتصاددان
مجرب (کمــال درویش) و دادن اختیار تام
به تیــم اقتصادی و خارج کــردن اقتصاد از
سایه سالیق سیاسی ،چندین و چند برنامه
اصالحی در ساختار اقتصاد ترکیه در پیش
گرفته شــد و در کمتر از یکســال تغییرات
قابل توجهی در این کشور صورت گرفت».
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید« :مرور
تجربههای یاد شده و درس گرفتن از اینکه
دولــت چــه نباید بکنــد ،خودش بــه مثابه
کلیــد انداختــن در قفل اصالح ســاختار در
اقتصاد ایران اســت که دههها اســت مانع
از توســعه و درگیری اقتصاد با کمرشدی و
تورم دورقمی مزمن شده است».

