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مديرکل ترانزيت و پايانههاي مرزي
توگو با «ايران»:
در گف 

رفت و آمد کاميونها
در مرز ايران و ترکيه
جريان دارد

مديرکل ترانزيت و پايانههاي مرزي س��ازمان راهداري با اشاره به ناامنيهاي ايجاد
ش��ده و درگيريهاي نظامي در مناطق مرزي ترکيه گفت :رفت و آمد کاميونهاي
ترانزيتي در مرز ايران و ترکيه تنها يک ش��ب وقفه داش��ت و هم اکنون به حالت
عادي بازگشته است.در پي انتشار خبرهايي مبني بر بسته شدن مرز زميني ترکيه با
توگو
ايران بهخاطر ناامنيهاي بهوجود آمده در ترکيه ،محمد جواد عطرچيان درگف 
با «ايران» از عادي ش��دن تردد کاميونها در مرز ايران و ترکيه خبر داد .وي گفت:

ت��ردد کاميونه��ا بهخاطر درگيريها در ترکيه يک ش��ب متوقف ش��د ولي اکنون
رف��ت و آمد در جريان اس��ت .عطرچيان افزود :تأمين امني��ت جاني رانندگان و بار
کاميونهاي ايراني بر عهده دولت ترکيه است و اين کشور موظف است شرايط امن
را ب��راي ت��ردد کاميونها فراهم کند و اقدامات الزم را در اين جهت انجام دهد .وي
گفت :تنها توصيه ما به کاميون داران و ساير کساني که قصد عبور از مرز ترکيه را
دارند اين است که از تردد شبانه خودداري کنند.

تصمیم مهم دولت برای رونق اقتصادی

گروه اقتص�ادی اقتصاد ايران پس از
تحريم عالمت سؤالي براي بخش خصوصي
و نقطه عطفي براي دولت اس��ت تا بتواند
از اين فرصت در جهت پيش��رفت کش��ور
استفاده کند.بخش خصوصي نگران حضور
ش��رکتهاي خارجي و رنگ باختن توليد
ملي است اما دولتيها اطمينان ميدهند
که در پسا تحريم بخش خصوصي جايگاه
بهتري پيدا خواهد کرد.روز گذش��ته اتاق
بازرگاني ته��ران ميزبان معاون اول رئيس
جمهوري،وزي��ر صنعت،مع��دن و تجارت
و رئي��س کل بانک مرکزي ب��ود تا درباره
توگوهايي صورت
روزهاي پسا تحريم گف 
گيرد.بخش خصوصي خواستار ديده شدن
آنها در اقتصاد ش��د و اينکه ناجي اقتصاد
ايران فقط س��رمايهگذار خارجي نيس��ت
ل��ذا بايد به توليدکنندگان داخلي بها داده
شود.دولتيها هم در پاسخ گفتند دولت به
پشتوانه بخش خصوصي پروژههاي خود را
فعال خواهد کرد.
مصوبات ستاد تدابير اقتصادي لغو
ميشود
بر اين اساس اسحاق جهانگيري معاون
اول رئيس جمهوري در چهارمين نشست
هيأت نماين��دگان ات��اق بازرگاني تهران
گفت :با تأکيد بر اينکه کشور ما در شرايط
خاصي قرار دارد ،خاطرنشان کرد :مقطعي
که ما (بخ��ش خصوص��ي و دولتي) کنار
هم نشس��تهايم از يک بيم و هراس بزرگ
عبور کردهايم و با لغو تحريمها وارد دوران
جديدي ش��دهايم که بخ��ش خصوصي و
دولت مسئوليت متفاوتي دارند .وي گفت:
در دوران س��خت تحريم از جمله جنگ،
معم��والً دولتها تصميمات��ي ميگيرند
که چندان مناس��ب اقتصاد آزاد و رش��د و
توسعه کشور نيس��ت .جهانگيري با بيان
اينکه نخستين کاري که بايد انجام دهيم
اين است که تمام تصميمگيريهاي دوران
تحريم که ب��راي متمرکز کردن کارها بود
لغو شود ،تصريح کرد :حتي قوانيني که در
آن دوران براي دور زدن تحريمها در ستاد

جهانگیری:مصوبات دوران تحریم لغو و موانع تولید و ورود کاالهای سرمایهای رفع میشود

تدابير ويژه تصويب شده بود بايد تغيير کند
و بخش خصوصي هم بايد اين مس��ائل را
پيگيري و مدام آن را به دولت گوشزد کند
تا کشور روي شرايط قبل بازگردد.
وي در م��ورد انتق��اد بخش خصوصي
نس��بت به رقابت شرکتهاي شبه دولتي
خاطرنشان کرد :نبايد هيچ شرکتي جاي
بخش خصوصي را تعيين کند .نه دولت نه
نهادهاي عمومي و بايد همه در ساز و کار
مناقصه و رقابت وارد عرصه شوند.
مع��اون اول رئي��س جمه��وري ب��ه
چالشهاي مهم پيش رو در دوران پس از
توافق هستهاي اشاره کرد و اذعان داشت:
آسيبهاي مهمي در گذش��ته به اقتصاد
کش��ور وارد ش��ده که بايد آن را شناسايي
و ترميم کنيم تا حدي که رشد اقتصادي
کشور بايد به بيش از  8درصد برسد ،اکنون
ما چند ميليون جوان تحصيلکرده بيکار و
جوياي کار داريم .در سال  84که دولت را
تحويل داديم تعداد شاغلين 20ميليون و
اندي بود که اين رقم در سال  94هم همان
اس��ت و خالص شغل به نوعي ايجاد نشده
است .جهانگيري مجوزهاي دست و پاگير
را از جمله ديگر چالشها برشمرد و گفت:
وزير اقتصاد اعالم کرد که افراد بايد 1600
مجوز را در دستگاههاي دولتي به عناوين
مختل��ف دريافت کنند که اع�لام کرديم
ت و پاگير لغو شود،از طرفي
مجوزهاي دس 
ديگر موانع سرمايهگذاري و توليد در کشور
را بايد برطرف کرد .وي افزود :فساد اداري
مانند موريانه به جان کشور افتاده که بايد
با آن برخورد کنيم و ميدانيم راه دشواري
را پيش رو داريم که با شعار حل نميشود.
مع��اون اول رئيس جمهوري تصريح کرد:
فس��اد منابع کش��ور را به باد داد و ش��ايد
بيش��ترين ضربهاي که خورديم از همين
مح��ل ب��ود .در دوران تحريم تصميماتي
گرفته شد که عدهاي سودجو دست به کار
ش��دهاند و هنوز برخي از اين پولها دست
اين افراد اس��ت ،اين سينه پر درد است و
هنوز بسياري از حرفها را نگفتهام.

نیم نگاه

ëëمعاون اول رئيس جمهوري :نخستين کاري که بايد انجام دهيم اين
است که تمام تصميمگيريهاي دوران تحريم لغو شود
ëëوزي�ر صنعت ،معدن و تجارت :چنانچه وام ارزي تا قبل از  ۴مهرماه
سال  ۹۱دريافت شده باشد ،بايد با نرخ ارز  ۱۲۲۶توماني ،اصل و سود
وام بازپرداخت شود
ëëرئيسکل بانک مرکزي:بس�تر حضور بانکهای خارجی در کش�ور
فراهم میش�ود و در این زمینه آلمانیها خواس�تار تأسیس بانک در
ایران شدهاند
وي ادام��ه داد :ارز مملکت را گرفتهاند
ت��ا کاري براي تحريم کنند و در نهايت نه
کاري کردهان��د ن��ه ارز را برگرداندهاند به
همين دليل در اين دولت سعي کرديم تا
در گلوگاهها و نقاط حساس از جمله گمرک
و سيستم بانکي ،سامانههاي الکترونيکي
ايجاد ش��ود و در همين سيس��تم بود که
متوجه شديم که يک نفر در يکي از شعب
بانکها  900حساب بانکي داشته که با آن
هرکاري ميتواند بکند.وي حوزه نفت و گاز
و ميادين مش��ترک را دغدغه جدي دولت
عنوان کرد و اظهارداشت :در دوران تحريم
در ميادين مشترک ضرر کرديم ،يک کشور
کوچک توانست بيشتر از دهها ميليارد دالر
پول اين ملت را برداشت کند.
توليد کنندگان از حضور شرکتهاي
خارجي در ايران نگران نباشند
همچنين محمدرض��ا نعمتزاده وزير

صنعت ،معدن و تجارت در نشست اعضاي
هيأت نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران در
ابتدا به برخي نگرانيها نس��بت به س��فر
هيأتهاي اقتصادي خارجي طي هفتههاي
اخير به ايران اش��اره ک��رد و گفت :در اين
مدت برخي اظه��ار نگراني کردهاند که در
اين فضا بازار ما به دس��ت ديگران ميافتد
و تولي��د داخل لطمه ميخ��ورد .مطمئناً
اگر ب��راي اي��ن دوران برنامهاي نداش��ته
باش��يم اين اتفاق خواهد افت��اد ،اما قطعاً
برنامه مش��خصي براي تعامل و مذاکره با
هيأتهاي اقتص��ادي خارجي وجود دارد.
وي ادامه داد :وقتي کسي بخواهد در بازار
ما سهمي داشته باشد قطعاً ما هم بايد در
بازار آن کش��ور سهيم باش��يم و در جهت
س��رمايهگذاري مشترک با هدف صادرات
گام برداريم.همچني��ن با توس��عه فناوري
به س��مت تقويت برندهاي داخلي برويم.

در حوزه معادن ،ام��روز مذاکراتي صورت
گرفته است تا از امکانات و تسهيالت بهره
ببريم .همچنين بتوانيم سرمايهگذاريهاي
مش��ترکي در حوزه معادن و فعاليتهاي
مربوط به آن انجام دهيم.
وزي��ر صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در
ادامه با اش��اره به س��فر هيأت اقتصادي از
کش��ور ايتاليا ب��ه ايران گفت :قرار اس��ت
امروز(سهش��نبه) هي��أت بلندپاي��هاي به
همراه دو وزير اين کش��ور به ايران بيايند
و مذاک��رات خود را ش��روع کنند.نقش ما
در دولت در جهت تس��هيل ام��ور در اتاق
بازرگاني و بخش خصوصي اس��ت .وظيفه
فعاالن اقتصادي نيز اين است که از فضاي
به وجود آمده با ديد توس��عه ملي و منافع
همگاني استفاده کنند .وي درباره تعيين
تکليف نهايي نحوه تس��ويه حساب ارز وام
گيرندگان از حس��اب ذخيره ارزي ،گفت:
م��اده  20نحوه تس��ويه حس��اب صندوق
ذخيره ارزي به تصويب رسيد و شبانه به
بانکها ابالغ شد .چنانچه وام ارزي تا قبل
از  ۴مهرماه سال  ۹۱که زمان تشکيل مرکز
مبادله ارزي است ،دريافت شده باشد ،بايد
با نرخ ارز  ۱۲۲۶توماني ،اصل و س��ود وام
بازپرداخت شود که البته معادل ريالي آن
از سوي دريافت کننده وام پرداخت خواهد
ش��د.از اين مقطع به بعد با نرخ تسهيالت
ريالي کمترين که معموالً  ۲۰درصد است،
تسويه حساب صورت خواهد گرفت.
برقراري  LCو تأس�يس بانکهاي
خارجي در کشور
ولياهلل سيف رئيسکل بانک مرکزي
نيز در اين نشس��ت در مقابل درخواست
بخش خصوصي براي رفع مشکل گشايش
ال س��ي (اعتبار اس��نادي) تأکيد کرد :با
توج��ه به لغ��و تحريمها بر اس��اس توافق
هس��تهاي حتماً مش��کل گش��ايش LC
حل خواهد ش��د چرا که اين موضوع نياز
به برقراري رواب��ط کارگزاري بينالملل و
تقويت آن اس��ت به طور يقين ميتوانيم
در شرايط پساتحريم مکانيزم گشايش ال

سي را مجدد برقرار کنيم .رئيسکل بانک
مرکزي همچنين به شرايط ورود بانکهاي
خارجي در کشور اش��اره کرد و گفت :در
حال حاضر نيز شرايط ما به گونهاي نيست
که متقاضيان خارجي با محدوديت زيادي
مواجه باش��ند .اين در حالي اس��ت که در
مناطق آزاد محدوديتي براي تأسيس شعب ه
بانکهاي خارجي و يا حتي تأسيس بانک
جديد نداريم .س��يف ادامه داد :در داخل
کش��ور نيز براي تأسيس شعب بانکهاي
خارجي مش��کلي وجود ن��دارد ،اما براي
تأسيس بانکهاي جديد محدوديتهايي
اس��ت که اکنون در حال بررسيهايي به
منظور تأس��يس بانک مشترک با افزايش
سهم سرمايهگذاري بخش خارجي هستيم
اين در حالي است که در حال حاضر مجوز
تأسيس تا 40درصد سرمايهگذاري بخش
خارجي وجود دارد .س��يف در ادامه از ابراز
عالق��ه آلمانيها براي راهان��دازي بانک در
ايران خبر داد و گفت :قرار است هيأتهاي
بانک��ي مي��ان دو کش��ور در اي��ن رابطه
مذاکره کنند.
س��يف همچنين در مورد درخواس��ت
بخش خصوصي براي ساماندهي نرخ ارز و
يکسانسازي آن ،گفت :اميدواريم تا با لغو
تحريمها و برقراري روابط بينالملل بانکي
بتوانيم نس��بت به يکسانسازي نرخ ارز به
طور جديتري اقدام کنيم .سیف در پایان
اعالم کرد که در صورت راهاندازی بورس ارز
دیگر نیازی به مرکز معادالت ارزی نیست.
دول�ت ب�ه توانمندس�ازي بخ�ش
خصوصي كمك كند
در اين نشس��ت رئیس ات��اق بازرگانی
ایران نیز با قدردانی از دولت برای به نتیجه
رساندن جمع بندی هس��ته ای و افزایش
تعامل بین المللی اب��راز امیدواری کرد :در
فضای جدید دولت به توانمندسازی بخش
خصوصی کمک کند .محس��ن جالل پور
افزود :امروز بخش خصوصی آمادگی دارد،
تا دس��تاوردهای سیاسی دولت را در حوزه
اقتصادی دنبال کند تا به نتیجه برسد.

اقتصادی
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نسخه «مشارکت عمومي -خصوصي» براي پساتحريم
غالمحسين فيروزفر

عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهشهاي مديريت و برنامه ريزي

از آنجا كه ايران به دوران پسا تحريم نزديك شده است
بخش خصوصي باي��د جايگاه مناس��بتري در اقتصاد
ايران پيدا كند و بتواند طبق سند چشمانداز 20ساله در
عرصه اقتصاد نقش آفرين باشد .طي چند سال گذشته
و باوجود تصويب قان��ون اجرايي كردن اصل  44قانون
اساس��ي هنوز بخش خصوصي نقش پررنگي در اقتصاد
كشور ندارد و دولت نتوانسته است از پتانسيل اين بخش
بهرهب��رداري الزم را به عمل آورد .ش��رايط جديد كش��ور و فرص��ت طاليي فرا روي
كش��ور براي توسعه مناس��بات بينالمللي و رشد و توسعه بيشتر اقتصاد ملي ايجاب
ميكند كه دولت براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي هزاران پروژه و طرح
نيمهكاره يا شروع طرحهاي جديد از جمله طرحهاي زير ساختي كه عموماً هم بسيار
گران هستند رويكرد گذشته را تغيير دهد و با تعريف ساز و كارهاي الزم حقوقي و
اقتصادي زمينه جذب سرمايههاي بخش خصوصي را براي اجراي طرحهاي توليدي
و زيرساختي فراهم نمايد .استفاده از تجارب جهاني و روشهاي بهكار گرفته شده در
برخي كشورهاي آسياي جنوب شرقي در تصويب قوانين مورد نياز براي توسعه روش
تأمين مالي بهصورت مشاركت بخش عمومي و خصوصي كه اصطالحاً  pppخوانده
ميشود از جمله روشهاي ايجاد انگيزه براي جذب ظرفيتهاي مالي بخش خصوصي
اس��ت كه متأسفانه در جمهوري اسالمي ايران زياد مورد استقبال قرار نگرفته است.
كش��ورهايي مانند كره جنوبي و فيليپين يا حتي كش��ورهاي توسعه يافتهاي مانند
ژاپ��ن كه بخش خصوص��ي جايگاه مهمي در اقتصاد آنها ايف��ا ميكند الگوي تأمين
مالي بهصورت مش��اركت عمومي -خصوصي يكي از وج��وه اصلي اجراي طرحهاي
مهم و اس��تراتژيك اين كش��ورها را تشكيل ميدهد .قانون و ساز و كار جذب منابع
بخش خصوصي در اين كشورها با آيين نامهها ،دستورالعملها و قراردادهاي حقوقي
خاص كه منافع بخش خصوصي در آنها لحاظ شده و ريسك سرمايهگذاري را براي
آنها كاهش ميدهد به راهكار اصلي جذب سرمايهگذار بخش خصوصي تبديل شده
اس��ت .به نحوي كه به نقل از وزير امور اقتص��اد ودارايي فيليپين بيش از  55درصد
طرحهاي زيرساختي (نيروگاه ،فرودگاه ،بزرگراه ،سد و )...اين كشور به روش مشاركت
عمومي -خصوصي اجرا ميگردد و بخش خصوصي از اين مش��اركت با دولت عميقاً
اظهار رضايت ميكند .دليل اين همكاري ارزش��مند و توس��عه محور تدوين س��از و
كارهاي صحيح و عادالنه و حفظ منافع بخش خصوصي اس��ت كه در تمام س��طوح
برنامهريزي ،طراحي ،اجرا ،نظارت و بهرهبرداري مورد توجه قرار گرفته است .اجراي
چنين طرحهايي كه تقاضاي فزايندهاي هم براي آنها وجود دارد براي دولتها بسيار
گران و پر هزينه اس��ت است و خيلي از كشورها توان تأمين مالي آن را ندارند ،اما با
اس��تفاده از سرمايه اشخاص و شركتهاي خصوصي اين امكان فراهم ميشود كه با
مشاركت دولت اجراي چنين امري محقق شود .از اينرو مهمترين بستر براي جذب
س��رمايهها و ظرفيتهاي مالي و فني بخش خصوصي ضم��ن ايجاد نهادهاي الزم در
وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ،تدوين ،تصويب يا اصالح مباني حقوقي قراردادهاي
مشاركت عمومي  -خصوصي است .قراردادها بايد به نحوي طراحي شوند كه يكطرفه
و به ضرر بخش خصوصي نباشد .دولت بايد مصالح بخش خصوصي را در نظر بگيرد.
تا آنها نيز با خاطري آسوده سرمايه در اختيار را به ميدان توليد و توسعه كشور وارد
كنند .اخيراً در كنفرانسي در شهر اينچئون كره جنوبي مقالهاي توسط يكي از اعضاي
هيأت علمي دانشگاههاي ژاپن ارائه شد كه حاكي از راهاندازي دوره كارشناسي ارشد
مشاركت عمومي – خصوصي در يكي از معتبرترين دانشگاههاي ژاپن بود .اين اقدام
در كش��وري كه بخش خصوصي فعال و شاهد حضور شركتهاي بزرگ چند مليتي
است به معني گسترش فرهنگ مشاركت عمومي -خصوصي و بهرهبرداري بيشتر و
مطلوبتر از اين الگوي جديد تأمين مالي است .لذا استفاده و جدي بودن براي كشوري
چون ما كه در اين عرصه تاكنون نقش ضعيفي داشتهايم اتكا به اين روش تأمين مالي
بسيار ضروري و اقدامي اجتنابناپذير است.

