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صفحه 12
در آستانه دهه کرامت؛

 مراسم غبار روبی 
حرم امام رضا )ع( با حضور 
رهبر معظم انقالب برگزار شد

 فروش اتصال اینترنت 

5 به جای حجم 

 رونمایی از نخستین 

9 موتورملی کم مصرف کشور 

 ارائه تسهیالت 9 درصدی 

2 به برخی مشاغل 

 معرفی مثلث طالیی گردشگری ایران 

7 به جهان 

گردشگری؛ موتور 
محرک رشد 
اقتصادی کشور

 نسیم سوران
Nasims266@gmail.com

وابس��تگی کش��ورها به یک صنعت خاص 
و محدود و س��رمایه گ��ذاری ب��ر روی آن، هر 
لحظه ممکن است اقتصاد کشور را با مخاطراتی 
جدی روبه رو سازد. در کشوری همچون ایران، 
وابس��تگی ش��دید به صنعت نف��ت و درآمدهای 
حاصل از آن، این احس��اس  را در همگان تلقین 
کرده است که هر آن  چه که از یک اقتصاد در حال 
رش��د انتظار داریم را باید از این صنعت دریافت 
کنی��م. با وجودی که صنعت نف��ت درآمدزا ترین 
صنعت در ایران محسوب می شود، اما این انتظار 
کشور را دچار معضالت فراوانی خواهد کرد چرا 
که وابستگی گسترده به درآمدهای نفتی، به دنبال 
ش��وک های نفتی و افت و خیزهای ناشی از آن 
می تواند به بی ثباتی اقتصاد کش��ور منجر شود. 
در س��ال های اخیر نیز جهش گسترده اقتصادی 
از بخ��ش های کش��اورزی و صنعت��ی به بخش 
خدمات، لزوم چاره اندیش��ی و س��رمایه گذاری 
 ب��ر روی بخش ه��ای جدید اقتص��ادی را نوید 
می دهد. رتبه س��وم صنعت گردش��گری بعد از 
صنای��ع نفت و خودروس��ازی مؤی��د نقش مهم 
و بارز این صنعت بر رش��د و توس��عه اقتصادی 
کش��ورها عل��ی الخصوص کش��ورهای در حال 
توس��عه ای چ��ون ای��ران می باش��د، صنعتی که 
قابلیت س��رمایه گذاری مثبت در داخل کش��ور 
را دارد. حتی می ت��وان از درآمدهای حاصل از 
معامالت نفتی برای س��رمایه گذاری بر روی این 
صنعت اس��تفاده کرد و زمینه گس��ترش آن را در 
 داخل کشور فراهم کرد. از آنجا که این صنعت را 
می توان پ��س از نف��ت، ارزآورترین صنعت در 
داخل کش��ور به حساب آورد، استفاده صحیح از 
ظرفیت های عظیم گردش��گری می تواند سودی 
مع��ادل دو برابر ذخایر نفتی را به داخل کش��ور 
س��رازیر کند؛ از همین رو می توان اهمیت پیوند 
صنایع مختلف کشور برای رشد و توسعه هرچه 

بیشتر را نمایان ساخت. 
از سوی دیگر، توس��عه این صنعت نیازمند 
مشارکت گسترده دولت و بخش خصوصی است. 
حضور بخش خصوصی در کن��ار قوانین دولتی 
 و س��رمایه گذاری ه��ای گس��ترده از طریق آن 
م��ی توان��د درآمد زی��ادی را عاید کش��ور کند. 
بنابراین الزم اس��ت برای متنوع سازی و توزیع 
منافع اقتصادی ناش��ی از آن تدابیری اندیش��یده 
ش��ود, تا زمینه جذب سرمایه گذار در این صنعت 
در داخل کشور فراهم شود. با توجه به درآمدزایی 
ب��االی این صنعت، م��ی توان نقش��ه راهی برای 
گسترش توریس��م در داخل کش��ور ترسیم کرد. 
اولین قدم در این مسیر، گسترش امکانات حمل و 
نقل و اقامتی است؛ به طوری که گردشگر بتواند در 
سریع ترین زمان ممکن و به راحتی به داخل کشور 
ورود پیدا کند. از لحظه ورود گردش��گر به داخل 
کش��ور، فعل و انفعاالت اقتصادی آغاز می ش��ود 
که اولین نتیجه آن ارزآوری به داخل کش��ور و به 
 دنبال آن، توسعه تراز پرداخت ها در داخل کشور 
می باشد. در پی آن، سایر بخش های اقتصادی نیز 
به تکاپو افتاده و باعث گس��تردگی هرچه بیشتر 
در بخش های دیگر اقتص��ادی همچون افزایش 

اشتغال و تولید می شوند. 
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نگاهی به زمینه های 
اجتماعی و فرهنگی 
رواج فساد اقتصادی

 فردین منصوری* 
Fardinmansori@gmail.com

فس��اد اقتصادی را می ت��وان یکی از نتایج 
اجتناب ناپذیر رش��د نامتوازن اقتصادی دانست. 
به طور کلی، فس��اد در ش��رایطی شکل می گیرد 
که کارگزاران اجرای��ی و اداری، ضوابط پذیرفته 
ش��ده قانونی را نادیده انگاشته و منافع اقتصادی 
خود را ب��ر منافع عمومی ترجی��ح دهند. وجود 
فس��اد اقتصادی در جامعه همواره سیاست های 
دول��ت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد 
و باعث هدر رفتن منابع ملی می ش��ود. همچنین 
اعتقاد و ارزش های اخالقی جامعه را متزلزل و 
رش��د رقابت پذیری را دشوار می سازد. گزارش 
سازمان شفافیت بین المللی در زمینه فساد مالی 
کشورهای جهان در س��ال ۲۰۱۶ میالدی نشان 
می دهد که تقریبا دو س��وم از ۱۷۶ کشور جهان 
از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین تر 
از نقطه میانی ش��اخص های جهانی که بین صفر 
تا ۱۰۰ تعیین ش��ده است، قرار دارند و ایران در 

بین ۱۷۶ کشون جهان در رتبه ۱3۱ قرار دارد.
  نتایج پژوهشی که در دانشگاه عالمه طباطبایی 
توسط نویسنده انجام شده است، بیان کننده مهم ترین 
زمینه های اجتماعی و فرهنگی موثر در رواج فساد 
اقتصادی می باش��د، در می��ان این عوامل می توان 
به عامل اعتماد نهادی اشاره کرد،. اعتماد نهادی در 
یک سازمان، اثرات درون فردي و بین فردي ایجاد 
کرده و روابط درون و برون س��ازمان را تحت تأثیر 
قرار مي دهد. از این رو باال بودن اعتماد س��ازماني 
مساوي  است با تعهد سازماني، فضاي اطمینان بین 
کارکنان و افزایش همکاري و همفکري، یادگیري 
و نوآوري س��ازماني، کاهش فشار روحي و رواني 
و کاهش انحرافات شغلی از جمله فساد اقتصادی 
مي باش��د. عامل بعدی در این زمینه اختالف زیاد 
در پرداخت های اداری وپایین بودن حقوق کارمندان 
اس��ت، پایین بودن دریافت ه��ای کارکنان دولت 
وضعیتی را به وجود می آورد که در بهترین حالت، 
کارمندان، بخش دولتی را به عنوان س��کویی برای 
پرتاب فعالیت های آینده خود در بخش خصوصی 
تلقی می کنند. همچنین گرانی و تورم نیز با کاهش 
قدرت حقوق بگی��ر و ضعف جامعه نوعی مالیات 
غیر منصفانه است که از کارمندان ضعیف اخذ می 
شود. تورم موجب افزایش دارایی ثروتمندان نسبت 
به درآمد حقوق بگیران ش��ده و اختالف طبقاتی را 
افزایش می ده��د. آزادی های مدنی, عامل زمینه 
س��از دیگری اس��ت که در پژوهش حاضر به آن 
پرداخته شده است، حمایت از آزادی های مدنی و 
آزادی گفتار رسانه ها واحزاب که معموال همراه با 
انتخاب دموکراتیک می باشند، باعث ایجاد دولت 
ش��فاف و آزاد می شود. رس��انه ها در صورتی که 
که عملکردی فراجناحی داش��ته باش��ند و بتوانند 
آزادانه حقایق را بی��ان کنند می توانند در کاهش 
فس��اد اقتصادی واداری موثر واقع شوند، در این 
زمینه نباید از این نکته غافل شد که، اگرچه ممکن 
است مطبوعات سعي کنند نظرات حزبي، گروهي یا 
فردي خاصي را اشاعه کنند اما جریان اطالعات در 
یک جامعه آزاد و مردم س��االر داراي آزادي بیان، 
آنقدر ثبات خواهد داشت که مدام مورد سوء استفاده 

قرار نگیرد.
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2  یادداشت 

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی خبر داد

 تفاهم نامه 
 پتروشیمی شل و توتال 
در آستانه عملیاتی شدن

صفحه 4

 انتقاد شافعی 
از تعدد مراکزتصمیم گیری اقتصاد

سهم 0/24 درصدی ایران 
از تجارت جهانی

پکن ۹ ماهه ۱0میلیون شغل ایجاد کرد؛

چین مشکل بیکاری روسیه 
را حل می کند؟

مطالعه انجام ش��ده توسط روسیه نشان می دهد 
این کشور دارای سرریز نیروی کار است؛ کارشناسان 
پیش��نهاد داده اند مسکو از سرمایه گذاران چینی برای 

حل این مشکل استفاده کند.
شرح در صفحه 12

نبود استراتژی؛ چالش 
اصلی رشد اقتصادی پایدار

کارشناس��ان اقتصادی، نبود اس��تراتژی را 
چالش اصلی رس��یدن به رش��د اقتصادی پایدار 

عنوان کرده ...
شرح در صفحه 2

صفحه 11

 فصل 
 داغ اجاره 

و جیب های سرد مستاجران

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

مالیات، بازیگر اصلی میدان اقتصاد کشور
صفحه 12

 به عنوان اولین روزنامه کارآفرینی کشور در نظر دارد 

 زندگی نامه کار آفرینان کشور را به رشته تحریر درآورد. 

 لذا بدینوسیله از تمامی کارآفرینان محترم تقاضا می گردد 

 در صورت تمایل نسبت به ارائه زندگی نامه خود 

اقدامات الزم را مبذول فرمایند.
                                                                                           

  تفاهم  اقتصادی   روزنامه   عمومی روابط 

روزنامه 

  تم�اس:  تلف�ن
 66592213 -66593139

تفاه��م- گ��روه اقتصاد مس��کن: با آغاز 
فصل تابس��تان بازار اجاره رونق بی سابقه ای 
به خود گرفته اس��ت اما در مقابل بازار خرید 
و فروش مس��کن علی رغم تزریق تس��هیالت 
 متن��وع همچنان در خواب زمس��تانی به س��ر 
می ب��رد. گفتنی اس��ت؛ یک��ی از مه��م ترین 
مش��کالت بازار اج��اره را می ت��وان در عدم 
وجود قان��ون و یا ضابطه مش��خص حاکم بر 
ای��ن بازار جس��تجو کرد. به عبارت س��اده تر 
تعیین نرخ اجاره بها, تنها متاثر  سلیقه و توافق 
افراد می باش��د که البته همین مساله مشکالت 
عدیده ای را برای مس��تاجران رقم زده است.
ب��ازار اجاره در ایران یکی از معدود بازارهایی 
اس��ت که تحت تاثیر هر مناس��بتی دستخوش 
قیمت ه��ای نجومی می ش��ود و در این میان 
تنها افراد خانه به دوش عالوه بر س��ختی جابه 
جایی متحمل هزینه های هنگفت نیز می شوند 
و در بیش��تر موارد نیز چاره ای جز قبول مبلغ 
پیشنهادی موجر ندارند.بدیهی است بنا به اظهار 
نظر کارشناس��ان، رابطه معناداری میان کاهش 
قدرت خرید مس��کن و افزای��ش اجاره بها در 
کش��ور وجود دارد به گونه ای که مردم بیش از 
نیمی از درآمده��ای خود صرف اجاره بها می 
کنن��د و باز هم هر س��اله دغدغه افزایش مبلغ 

اجاره را دارند و از س��وی دیگر نیز با توجه به 
افزایش قیمت خرید مس��کن برخی از افراد نه 
تنها قدرت خرید مسکن را ندارند بلکه هر روزه 
نگران از دست دادن سر پناه اجاره ای خود نیز 
هستند هر چند در این مجال، باید متذکر شد که 
مس��ووالن حوزه مسکن چند سالی است که با 
ارائه تسهیالت متنوع قصد خانه دار شدن اقشار 
متوس��ط و یا کم درآمد جامعه را دارند اما در 
واقع نرخ پرداخت تسهیالت و یا آورده اولیه با 
اقتصاد کمتر خانواده ای همخوانی دارد. از این 
رو شاهد ضریب اجاره نشینی در کشور هستیم 
ب��ه گونه ای که با افزای��ش ضریب تقاضا برای 
مسکن اجاره ای ش��اهد افزایش اجاره بها در 
حدود  ۲۵ تا 3۰ درصدی نیز بودیم.یکی دیگر 
از مولف��ه های تحت تاثیر ب��ازار اجاره، میزان 
س��اخت و ساز مسکن اس��ت که البته این مهم 
 نیز طی چند سال گذش��ته به ورطه سکوت و 
گوشه نش��ینی انبوه س��ازان گرایش پیدا کرده 
اس��ت, چرا که متاس��فانه با اعم��ال برخی از 
قوانین, مانند اخذ مالیات از سازندگان مسکن 
بسیاری از این افراد یا خانه نشین شده اند و یا 
اینکه به دیگر بازارهای اشتغال و کسب درآمد 
روی آورده ان��د، از ای��ن رو ب��ا کاهش میزان 
ساخت و ساز در چند سال گذشته مواجه بودیم 

ک��ه همین امر باعث داغ ش��دن بازار اجاره بها 
شد.متاسفانه وجود سیاست گذاری های اشتباه 
در بازار مسکن را می توان یکی دیگر از دالیل 
رش��د اجاره بها دانست, چرا که از گذشته تا به 
امروز به مس��کن به عنوان یک کاالی سرمایه 
ای نگاه می ش��ود از ای��ن رو هر گونه افزایش 
اجاره بها در س��ایه این ن��وع دیدگاه به دور از 
ذهن نخواهد بود. آنچه مسلم است تا به امروز 
مسووالن امر هیچ تغییری برای حذف مسکن از 
کاالهای سرمایه ای انجام نداده اند، اما این در 
حالی است که مسکن در بیشتر کشورهای دنیا 
 یک کاالی مصرفی است.هر چند در این میان 
نمی توان  نقش تاثیر گذار و پر رنگ مشاوران 
امالک را در آش��فته کردن ب��ازار اجاره نادیده 
گرفت چرا که متاس��فانه ب��ه دلیل عدم نظارت 
دولت��ی و یا اینکه نبود وج��ود قانون متقن در 
این خصوص  مش��اوران امالک ب��ه راحتی و 
با دس��تی باز قیمت ه��ا را افزایش می دهند و 
هی��چ مرجع قانونی نیز در ای��ن میان مانع آنها 
نمی ش��ود.کاهش نرخ سود بانکی را می توان 
یکی دیگ��ر از دالیل افزایش مبل��غ اجاره بها 
دانست تا جایی که امروزه بسیاری از موجران 
اقدام به رهن واحد مس��کونی خود نمی نمایند 
و در مقاب��ل به مبلغ اجاره م��ی افزایند که این 

مهم نیز در بیش��تر موارد با می��زان درآمد و یا 
اقتص��اد خانواده ه��ا هم خوان��ی ندارد.با این 
اوصاف, بسیاری کارشناسان حوزه مسکن بر 
این باور هس��تند که با توجه به رکود حاکم بر 
خرید و فروش مسکن و همچنین ثبات نسبی 
قیمت در بازار مورد بح��ث افزایش اجاره بها 
اقدامی خودس��رانه و به دور از منطق است که 
انتظ��ار می رود، مس��ووالن امر ب��ه این حوزه 
ورود و نظارت جدی داشته باشند، چرا که طی 
سال های گذشته شاهد بی مهری و بی توجهی 
وزیر راه و شهرس��ازی به حوزه اجاره مسکن 
بودیم که شاید به توان آشفتگی بازار اجاره را 
ناشی از این مهم دانست، زیرا امروز سهم قابل 
توجهی از افراد اجاره نش��ین هس��تند و با این 

معضل دست و پنجه نرم می کنند.
در خاتمه باید خاطر نش��ان کرد، احداث 
و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط 
و یا کوچک، حمایت از س��ازندگان، تصویب 
قانون برای بازار رها ش��ده اجاره و یا نظارت 
بر ب��ازار اجاره می تواند راه��کار موثر برای 
 ح��ل این آش��فتگی و افزای��ش روز افزون و 

بی قید و بند قیمت ها باشیم. 
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