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 دخل و خرج با تدبير و اميد
 هعليزاد 

. را تقديم مجلس شوراي اسالمي كرده است 1396سال  هحاكي است حسن روحاني رئيس جمهوري، اليحه بودج زارش هاگ
در آمدهاي . تريليون تومان تعيين شده است 1000 بودجه سال آينده با سقف بيش از پيشنهادي دولت، سند بر اساس

هزار ميليار تومان پيش بيني شده  111  درآمدهاي نفتي سهم وهزار ميليارد تومان  320دولت از منابع عمومي 
عوايد . هاي مالي است اي و همچنين واگذاري دارايي هاي سرمايه مل درآمدها، واگذاري داراييمنابع عمومي شا .است

به رغم افزايش رقمي درآمدهاي . هزار ميليارد تومان است159  درآمدهاي مالياتي و همچنين ساير درآمدها حدود
در همين . پرداخت ماليات معاف مي شوندافرادي كه درآمدي كمتر از يك و نيم ميليون تومان در ماه دارند از  مالياتي،

تومان بود  2998دالر در هر بشكه پيش بيني شده و قيمت برابري دالر و ريال كه در سال جاري  55تا  50قيمت نفت هم  حال
 .تومان پيش بيني شده است 3300در بوجه سال آينده 

را برمبناي دو رسالت  96دولت بودجه سال : اظهار داشت به مجلس 1396حسن روحاني در جلسه تقديم اليحه بودجه سال 
تهيه كرده است كه رسالت اول ارائه خدمات از محل بودجه عمومي در سطح كميت و كيفيت با توجه به محدوديت منابع و 

ل كردن و به حركت درآوردن بخش غيردولتي در جهت ارائه منابع در رسالت دوم اهرم كردن منابع بودجه دولتي براي فعا
  .ايجاد رشد و تحرك اقتصادي طرح هاي نيمه تمام عمراني است

در نتيجه تحوالت بيروني، منابع ارزي كشور به جهت رفع محدوديت صادرات نفت و آزادي منابع مسكوت : وي تصريح كرد
از هزينه مبادالت مالي و : اشاره به شرايط ايجاد شده در دوران پساتحريم افزود دكتر روحاني با. شده، افزايش يافته است

تجاري خارجي كاسته شده و به تدريج امكان استفاده از خدمات نظام بانكي بين المللي، بهره مندي از منابع نفتي خارجي، 
در همين حال به . ي فراهم شده استجذب سرمايه گذاري خارجي، دسترسي به فناوري هاي نوين و توسعه صادرات غيرنفت

تناسب افزايش شفافيت در اقتصاد، از حجم فعاليت هاي رانتي و مفسده آميز كه در فضاي غبارآلود تحريم گسترش پيدا 
  .كرده بود، كاسته شده است

دولت تدبير و اميد با در نظر داشتن رويكردي : دكتر روحاني با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم گفت
. واقعگرايانه و عملگرا طي اين سال ها تالش كرده با اولويت بندي بحران ها و مشكالت نسبت به رفع يا تخفيف آنها اقدام كند

درصد بود ولي دولت مفتخر است كه توانست ظرف  40در شروع كار دولت يازدهم، نرخ تورم باالي : قاي روحاني افزودآ
رئيس جمهوري تاكيد كرد تحقق رشد اقتصادي هشت . درصد كاهش داد 10درصد را به زير  40كمتر از سه سال تورم باالي 

رت براي امروز و فرداي كشور است جز از طريق ثبات درصدي كه جزو سياست هاي برنامه ششم توسعه و يك ضرو
  .اقتصاد كالن ميسر نخواهد بود و عالوه بر ثبات اقتصاد كالن نيازمند اصالحات ساختاري گسترده در اقتصاد كشور است

برابر  خالص اشتغال در كشور تغيير نكرده و تقريبا: دكتر روحاني با اشاره به مشكل اشتغال براي نسل جوان كشور افزود
در مقياس بزرگ آماده ورود به بازار كار بودند و عدم ايجاد  60صفر است، اين درحالي بود كه در همين سال ها متولدين دهه 

در نتيجه، نرخ . اشتغال مناسب براي اين گروه سبب شد تا بخش بزرگي از آنان ورود به بازار كار را به تعويق اندازند
سه سال اخير، فعال شدن جمعيت  -اما ظرف دو. به ميزان قابل توجهي كاهش داشت 80دهه  مشاركت نيروي كار در نيمه دوم

تحصيلكرده و ورود آن به بازار كار به همراه افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان، سبب افزايش قابل توجه نرخ مشاركت 
حدود يك ميليون  1395تابستان سال در يك سال منتهي به : رئيس جمهوري افزود. اقتصادي در هشت فصل اخير شده است



درصد از افراد  65هزار نفر وارد بازار كار شدند كه بالغ بر نيمي از آنان تحصيالت عالي دانشگاهي داشتند و حدود  200و 
 با وجود اينكه طي دو سال منتهي به تابستان سال: رئيس جمهوري ادامه داد. وارد شده به بازار كار را زنان تشكيل مي دهند

هزار نفر به جمعيت شاغل اضافه شده اما همچنان ميزان اشتغالزايي متناسب با ميزان ورود  704ساالنه به طور متوسط  95
درصد از درآمد حاصل از فروش نفت براي  14.5، معادل 96براساس اليحه بودجه سال  .جمعيت فعال به بازار كار نيست

درصد از درآمد  20ملي نفت تعلق مي گيرد و در همين حال قرار است  اجراي طرح هاي توسعه اي و پروژه ها، به شركت
م ايران نزديك به سه اوپك، ميزان توليد روزانه نفت خا توافق اخير بر اساس. نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود

دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه اين توافق يك پيروزي براي ديپلماسي . ميليون و هشت صد هزار بشكه تثبيت شده است
نفتي ايران بود گفت ما با پافشاري و تدابيري كه بكار گرفتيم، توانستيم ضمن حفظ انسجام اوپك، ايران را از كاهش توليد 

رغم اين تثبيت توليد نفت، برخي كارشناسان معتقدند بودجه بدون توجه به درآمد نفت بايد بسته  به. نفت مستثني كنيم
ه گفت 96، رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات با اشاره به پيش بيني قيمت نفت در بوجه مسعود دانشمند .شود

در ضمن بايد . دالر پيش بيني شده واقعگرايانه نيست و ممكن است تورم زا باشد 55است اين امر كه قيمت هر بشكه نفت 
از ديگر مولفه هايي كه بر مخارج و  .توجه داشت كه افزايش قيمت نفت به افزايش ساير كاالهاي وارداتي هم خواهد انجاميد

تومان پيش بيني شده و  3300قيمت دالر براي سال آينده . دالر و ريال است  درآمدها تاثير خواهد گذاشت، نرخ برابري
تاخير  يكي از داليل تاس گفته ي، نايب رئيس اتاق تهران،پدرام سلطان  .ارز را تك نرخي نكرده است 96دولت در بودجه 

در تك نرخي شدن ارز محقق نشدن پيشبيني هاي بانك مركزي در خصوص سطح روابط بانكي ايران و ساير كشورها بود 
زيرا انتظار مي رفت كمتر از يك سال پس از اجرايي شدن برجام، شاهد سطح مطلوبي از كارگزاري بانك هاي ايران و خارجي 

در سه سال گذشته افزود ادامه سياست دو نرخي و اعمال سياست ارزي  سلطاني با اشاره به سياست ارزي دولت. باشيم
شناور مديريت شده بوده كه بعد مديريتي آن پررنگ تر هم شده است ولي در اين مدت نرخ ارز خودش را با تغييرات تورمي 

ل سياست تك نرخي كردن اقتصاد كشور منطبق نكرده است و به علت نگراني از آثار تغييرات جهشي نرخ ارز، دولت در اعما
پدرام سلطاني تاكيد كرده كه اندازه اقتصاد و ضرورت ها و الزامات حركت اقتصاد ما و نيز . ارز محتاط تر عمل كرده است

  .درآمدهاي نفتي در سال هاي آينده ديگر اين ابزار الزم را براي تسلط و چيرگي دولت به بازار ارز نخواهد داد
هر چند سند نهايي برنامه ششم . سناد باالدستي نظام هم از اهميت زيادي برخوردار استبا ا 96تطابق بودجه سال 

بر . در دست است سند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به تصويب نهايي مجلس نرسيده، ولي كليات اين  توسعه
درصد و صادرات  8بايد رشد متوسط ساالنه اي معادل  1399برنامه پيشنهادي، توليد ناخالص داخلي تا سال  اساس

 6.7بر اساس اين سند، توليد سرانه بايد رشد متوسطه ساالنه . درصدي داشته باشد 21.8غيرنفتي كاال و خدمات رشد 
  .درصد برسد 7به  1399ده در سال درصد بو 11درصدي داشته باشد و نرخ بيكاري كه در سال گذشته 

كارشناسان تاجران هم معتقدند كه به رغم پيروزي بزرگ ديپلماسي نفتي ايران در اوپك، شايسته است ما بيش از پيش 
رئيس جمهوري محترم نيز . تمركز را بر توليد غير نفتي گذاشته و در اين راستا از همكاري بخش خصوصي بهره بگيريم

شرايط پساتحريم جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي فراهم شده و در اين بستر،  در تاكيد كرده اند كه
اميد است با . ، به كارگيري منابع بودجه دولتي براي فعال كردن بخش خصوصي بوده است96يكي از اهداف اصلي بوجه 

ولت همانطور كه وعده داده به زودي برنامه جامع استفاده بهينه از شرايط پسابرجام و در چهارچوب اقتصادي مقاومتي، د
  .دارائه ده 96خود را براي تحقق رشد فراگير، اشتغالزا و ضد فقر در بودجه 



  
 

 

  ٤صفحه  ٦٥١شماره  ١٤/٠٩/٩٥شنبه یک/ گسترش صمت روزنامه 

 با توجه به افزایش نرخ ارز در ھفته گذشته مطرح شد

 افزایش نرخ ارز، تھدید یا فرصت برای صنایع

ای  ھر سال در چنين روزھایی، بازار ارز دستخوش تغيير و نوسان قابل مالحظه :گروه صنعت -سيد محمدحسن سيدزاده 

 .ماه اخير رکورد شکنی کردند۴تا  ٣ھا در قياس با  با این حال در ھفته اخير نرخشود،  می

حال . ھزار تومان نيز پيش رفته است۴تومان افزایش پيدا کرده و تا حدود  ٣۵۶٠طوری که نرخ دالر در یک ماه اخير از حدود  به

شود به عبارت دیگر در صورت  خارجی مشخص میتاثير نرخ ارز برصنایع کشور با توجه به ميزان وابستگی به مواد اوليه 

تواند به  شود بلکه می عنوان تھدیدی برای صنایع محسوب نمی تنھا به خودکفایی در تامين مواد اوليه افزایش نرخ ارز نه

کشور  دليل آنکه عمده صنایع حاضر به گفته کارشناسان به پذیری صنعتی نيز تبدیل شود اما درحال فرصتی برای افزایش رقابت

آالت به واردات وابستگی دارند نوسان نرخ ارز بيشترین آسيب را به این بخش از اقتصاد وارد  برای تامين مواد اوليه یا ماشين

 .خواھد کرد و در نھایت این امر منجر به افزایش نرخ کاالی توليدی خواھد شد

   گرانی ارز پایدار نيست

سال  ٣درصد افزایش پيدا کند اما دولت در ٧داخل و خارج نرخ ارز باید حدود طبق روال عادی ھر ساله براساس تفاوت تورم 

اخير از روند آرام افزایش نرخ ارز جلوگيری کرده به ھمين دليل عواملی ھمچون جو روانی انتخابات امریکا، افزایش تقاضا در 

قيمت نفت، تعيين نرخ ارز در بودجه، کسری انداز  بازار ارز به دليل اربعين و ژانویه، نتایج احتمالی اجالس اوپک و چشم

دست یکدیگر دادند تا سد جلوگيری از افزایش نرخ ارز در  درآمدی دولت در نيمه دوم سال و کاھش منابع ارزی دولت دست به

معتقد  داند و در این رابطه هللا سيف، ریيس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را پایدار نمی این روزھا شکسته شود البته ولی

کند، بنابراین ماھيت این تحوالت  ھای اقتصادی، جھش و نوسان اخير بازار ارز را تایيد نمی با توجه به اینکه بنيان«: است

نيز  ١٣٩١و  ١٣٩٠ھای  ھمچنانکه در سال. از جنسی نيست که واجد آثار ماندگار باشد ١٣٩١و  ١٣٩٠ھای  برخالف سال

ل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدھم و اصالح انتظارات، در زمان تعدیل بخشی از جھش نرخ ارز، به دليل عوام

اما این افزایش نرخ بر » بنابراین افزایش نرخ ارز در روزھای اخير ناشی از یک شوک انتظاری است و پایدار نخواھد بود. شد

 .صنایع کشور تاثير خود را خواھد گذاشت

  يرگذاری ارز بر صنایعتامين مواد اوليه شاخص تاث

به گفته کارشناسان . ترین عامل تاثيرگذاری نرخ ارز بر صنایع کشور نيز ميزان وابستگی صنایع به واردات مواد اوليه است مھم

و تحليلگران در صورت کاھش وابستگی صنایع به مواد اوليه خارجی افزایش نرخ ارز نه تنھا موجب آسيب به صنایع نخواھد 

وحيد شقاقی، . تر محصوالت در بازارھای جھانی نيز خواھد شد پذیری و عرضه مناسب افزایش رقابت شد بلکه باعث

نرخ واقعی ارز براساس حاصل : اقتصاددان و عضو ھيات علمی دانشگاه تھران در تحليل دالیل افزایش نرخ ارز به صمت گفت

نرخ . ن نرخ واقعی ارز رقمی بيش از نرخ کنونی استشود بنابرای ضرب نرخ رسمی در تفاوت تورم داخل و خارج محاسبه می

درصد است بنابراین ھر سال حداقل باید ٧تاکنون ثابت بوده در حالی که شکاف ميان تورم داخل و خارج حدود  ٩٢ارز از سال 

با تغيير شرایط  سال گذشته باعث شده تا٣کرد اما جلوگيری از روند آرام افزایش نرخ ارز در  درصد نرخ ارز افزایش پيدا می٧

شقاقی یکی از دالیل افزایش نرخ ارز را تغيير و تحوالت جھانی و انتخابات . المللی شاھد افزایش ناگھانی نرخ ارز باشيم بين

جمھوری امریکا و کابينه ضد ایرانی که در حال تشکيل است، سيگنالی  عنوان ریيس انتخاب ترامپ به: امریکا دانست و افزود

از سوی دیگر در . المللی حداقل از شرایط کنونی بھتر نخواھد شد ران وارد کرده که وضعيت ایران در عرصه بينرا به جامعه ای

ھای بانکی نيز  تنھا در توليد جریان ندارد بلکه با کاھش سود سپرده اقتصاد کشور نيز رکود حاکم است و سرمایه مردم نه

 .ھا خواھيم بود افت کوچکترین سيگنال منفی شاھد این واکنشھای مردمی سرگردان مانده بنابراین با دری سرمایه

  تاثير مثبت و منفی نوسان نرخ ارز بر صنایع

در چنين شرایطی صنایعی که ارزبری باالیی دارند و : این اقتصاددان با اشاره به تاثير نرخ ارز بر روند صنایع کشور، گفت

ارجی دارند بيشترین آسيب را از افزایش نرخ ارز دریافت خواھند کرد و ای خ وابستگی زیادی به مواد اوليه و کاالھای واسطه

ھای توليد آنھا خواھد گذاشت بنابراین باید منتظر افزایش قيمت کاالی  طور مستقيم بر ھزینه افزایش نرخ ارز تاثير خود را به

ھای اخير بيشترین تاثيرپذیری را از نوسان نرخ ارز  یکی از صنایعی است که در سال خودرو طور مثال توليدی آنھا باشيم به



  
 

صنایعی که : وی با بيان اینکه صنایع متکی به داخل بيشترین منافع را از افزایش نرخ ارز خواھند برد، اظھارکرد. داشته است

کنند بيشترین بھره را از کاھش ارزش پول ملی  ای داخلی استفاده می اسطهارز بری باالیی ندارند و از مواداوليه و کاالھای و

توانند بيشترین سود  کند و در عرصه صادرات می پذیری آنھا افزایش پيدا می خواھند برد و ھرچه نرخ ارز باالتر برود قدرت رقابت

 .را کسب کنند

  راھکارھای کاھش تاثيرپذیری صنایع از نرخ ارز

ترین عاملی است که باعث کسب منافع صنایع از افزایش نرخ  براینکه کاھش وابستگی صنایع به خارج مھمشقاقی با تاکيد 

حاضر عمده صنایع کشور به مواد اوليه خارجی وابستگی دارند به ھمين دليل در  متاسفانه درحال: ارز خواھد شد، افزود

به دليل افزایش قيمت تمام شده تاثير چندانی بر رشد صادرات برآورد کلی افزایش نرخ ارز به سود صنایع کشور نخواھد بود و 

عضو ھيات علمی دانشگاه تھران با بيان اینکه برآورد . کننده داخلی تمام خواھد شد ملی نخواھد داشت و به ضرر مصرف

ميليون  ٢٠٠ان روزانه مطابق آمار دو سال پيش اقتصاد ایر: مناسبی از ميزان ارز بری صنایع در اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت

ھای اقتصادی ھم چون خدمات و بازرگانی چه ميزان است  کند اما اینکه سھم صنایع در مقابل سایر بخش دالر ارز مصرف می

. توان ارائه داد ھای منفی چنين رویدادھایی در بخش صنایع نمی آماری وجود ندارد به ھمين دليل برآورد دقيقی از دنباله

المللی باید  ابتدا ایران در عرصه بين: ه راھکارھای کاھش تاثير نوسان نرخ ارز بر صنایع کشور افزودشقاقی با اشاره ب

ازسوی دیگر وابستگی . مذاکرات خود را با کشورھای اروپایی افزایش داده تا تاثير امریکا را در توافق انجام شده کاھش دھد

ز کشور باید کاھش داد و کاالھای راھبردی و استراتژیک صنعتی را در رویه و خروج ارز ا کشور را با جلوگيری از واردات بی

 .داخل توليد کرد

   سازی نرخ ارز نرسيده است زمان یکسان

ھای الزم برای کاھش ارزبری  ھای موجود در کشور و موقعيت جغرافيایی ایران زمينه این اقتصاددان با بيان اینکه ظرفيت

کاھش ارزبری، یکی از اصول مھم اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد کشور را در مقابل : اقتصاد کشور را فراھم کرده، افزود

سازی نرخ ارز به عنوان یکی از راھکارھای کاھش تاثيرپذیری از نوسان  وی درباره یکسان. کند تغيير و تحول جھانی مقاوم می

سازی نرخ ارز  سياست یکسان. فرانرسيده است سازی نرخ ارز راھگشا خواھد بود اما اکنون زمان آن یکسان: نرخ ارز گفت

افتد که منابع ذخائر ارزی دولت در شرایط مناسبی باشد تا بتواند بازار را به خوبی مدیریت کند در شرایط  زمانی اتفاق می

 .کنونی فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد نيز زیاد شده و این امر اجرای این سياست را دشوار خواھد کرد

  پذیری در صنایع متکی به داخل رقابت افزایش

وگو با صمت در تشریح آثار افزایش نرخ ارز بر صنایع  آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نير در گفت

 ھمزمانی چندین رویداد با یکدیگر ھمچون بار روانی انتخابات امریکا، افزایش تقاضا ارز برای سفر به کربال، نزدیک: کشورگفت

خالقی با . باعث افزایش نرخ ارز و کمياب شدن ارز در بازار شده است... شدن به سفرھای خارجی در سال جدید ميالدی و

آالت خارجی  صنایعی که از طریق مواد اوليه و ماشين: بيان اینکه بيشترین تاثير نرخ ارز بر واردات مواد اوليه خواھد بود، گفت

پذیری خود را از دست خواھند داد اما از سوی دیگر در  متحمل خواھند شدو قدرت رقابتشوند بيشترین آسيب را  توليد می

پذیری آنھا خواھد شد و بيشتر  کاالھای صادرات محور که منشا داخلی دارند نوسان به وجود آمده باعث ارتقای رقابت

   .المللی کاالی خود را عرضه کنند توانند در بازارھای بين می

روز آینده خود را نشان  ۴۵معدن و تجارت ایران با بيان اینکه اثر مستقيم نوسان نرخ ارز بر توليد حداقل در عضو خانه صنعت، 

روز تا دو ماه زمان خواھد برد تا شاھد تاثير مستقيم آن  ۴۵در فرآیند توليد ھر زمانکه اتفاقی رخ دھد حداقل : خواھد داد گفت

ی برای آنکه بتوانند مواد اوليه جایگزین خود را تھيه کنند، قيمت مواد اوليه را بر کاالی توليدی باشيم اما واحدھای صنعت

حاضر قيمت تمام شده کاال در بازار افزایش پيدا خواھد کرد اما تاثير  کنند بنابراین درحال متناسب با قيمت روز تنظيم می

: ه بخشی از افزایش قيمت ارز حباب قيمت است، گفتوی با بيان اینک. واقعی آن بر بدنه توليد حدود دو ماه آینده خواھد بود

دولت اگر نتواند تقاضای بخش توليد و بازار را به خوبی مدیریت کند نه تنھا حباب قيمت شکسته نخواھد شد بلکه ممکن 

 .است شاھد افزایش بيشتر قيمت ارز نيز باشيم

   لزوم محاسبه و مدیریت در تقاضای توليد

دولت باید با تعریف : بينی است اظھارکرد ضای توليد برای ارز یک تقاضای مشخص و قابل پيشخالقی با بيان اینکه تقا

دست آوردن این آمار تقاضا توليد  آوری اطالعات مورد نياز توليدکنندگان در بازار ارز کند و با به سازوکار مناسبی اقدام به جمع



  
 

انه صنعت، معدن و تجارت ایران با بيان اینکه ھمواره در این روزھا عضو خ. ریزی کند برای ارز را محاسبه و براساس آن برنامه

بينی است دولت با یک برآورد نسبت به  ھای تازه به طور کامل قابل پيش اتفاق: شاھد افزایش تقاضا برای ارز ھستيم افزود

ميزان تقاضای توليد به طور تقریبی . تقاضای بازار باید از قبل نسبت به مدیریت بازار اقدام کند تا شاھد افزایش قيمت نباشيم

توان بازار را مدیریت کرد تا  بينی است بنابراین به راحتی می ثابت است، از سوی دیگر روزھای افزایش تقاضا نيز قابل پيش

اھد وی با بيان اینکه چند نرخی بودن ارز در بازار باعث رانت و آسيب به بخش خصوصی خو. صنایع در این روزھا آسيب نبينند

زمانی که به بازار فشار بياید و فاصله ارز دولتی و آزاد زیاد شود ھم چون دولت گذشته شاھد به وجود آمدن نرخ : شد، گفت

   .دولت باید از این امر جلوگيری کند تا به مرور زمان سياست تک نرخی شدن ارز محقق شود. سومی برای ارز خواھيم بود

به . دھد ارز بر صنایع از جمله عواملی است که ميزان مقاومت اقتصادی کشور را نشان میبنابراین گزارش، تاثير نوسان نرخ 

تواند عاملی  ای است که در صورت خودکفایی در تامين مواد اوليه و کاھش وابستگی به خارج می عبارت دیگر نرخ ارز مقوله

پذیری  دیل به عاملی منفی برای کاھش رقابتپذیری صنایع کشور محسوب شود اما در شرایط کنونی تب برای افزایش رقابت

توان این تھدید را به فرصتی برای صنایع  ریزی صنعتی می شده است که با مدیریت بازار ارز، جمع آوری اطالعات و برنامه

  .تبدیل کرد

  

  ١٢صفحه  ٣٥١٠شماره  ١٤/٠٩/٩٥شنبه یک/  جھان صنعتروزنامه 

 گذاران نيوزیلندی در تھران؛ سرمایه

 ھای بانکی محدودیت تالش برای حل

ھای  ھای تجاری جدیدی برای گسترش ھمکاری پس از انتخابات آمریکا نيز ھمچنان ھيات :صفحه کشاورزی و بازرگانی

ھای ضدایرانی ترامپ، حمایت خود را  آیند و برخی از مقامات بلندمرتبه خارجی نيز بارھا پس از اظھارنظر اقتصادی به ایران می

 ١٨سال به ھمراه  ١٢در ھمين راستا وزیر تجارت نيوزیلند نيز پس از   . اند ميزان تجارت با ما ابراز داشتهاز ایران و گسترش 

ھای کشاورزی،  ھای الکترونيک، ارتباطات، لبنيات، مواد غذایی دریایی و گوشتی، فناوری شرکت نيوزیلندی فعال در حوزه

تحقيقاتی به ایران آمد تا با اعضای اتاق  –بر زلزله و امور علمی ھای صنعتی، فناوری ساخت بناھای مقاوم در برا حفاری

ھای اقتصادی دو کشور را کشف و بررسی کند تا به این  ھای جدید برای ھمکاری بازرگانی کشورمان دیدار کرده و زمينه

ود به ایران را حل وی ھمچنين ھدف از سفر خ.  صورت در حوزه جلب سرمایه و فناوری از نيوزیلند اقداماتی صورت گيرد

این در حالی است که ميزان   . ھای بانکی مرتفع شود ھای بانکی عنوان کرده و قول داده تا تالش کند محدودیت محدودیت

ميليون دالر در سال گذشته کاھش یافت ولی اکنون تحرکی در آن  ٩٠ھای غرب به  تجارت دو جانبه دو کشور به علت تحریم

ھمچنين قرار است تا با توسعه روابط تجاری .  ميليون دالر رسيده است ١٧٤منتشره، این رقم به  ایجاد شده و طبق آمارھای

ھای مختلف از جمله بخش خصوصی دو کشور فرصت یک ميليارد دالری روابط تجاری بين ایران و نيوزیلند فراھم  بين بخش

   . شود و روابط تجاری بين دو کشور به این سطح ارتقاء یابد

   ھای تجاری در ایران ضور ھياتتداوم ح

: ریيس اتاق بازرگانی ایران در ھمایش تجاری ایران و نيوزیلند که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت بر ھمين اساس نایب

اری ھای تج ھای اقتصادی و تجاری با ایران، ھنوز ھم ھيات ھا بعد از انتخابات آمریکا مبنی بر فعاليت با وجود برخی نگرانی

حضور وزیر تجارت : پدرام سلطانی اظھار کرد  . کنند مندی می کشورھای مختلف دنيا برای برقراری روابط با ایران ابراز عالقه

ای از اراده مقامات مسوول و ھمتایان تجاری نيوزیلندی در توسعه روابط اقتصادی و  این کشور به ھمراه ھيات تجاری نشانه

ھای گذشته کاھش  ریيس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حجم تجارت دو کشور در سال نایب  . تجاری با ایران است

در سفر چند ماه گذشته وزیر امور خارجه کشورمان به نيوزیلند در رابطه با افزایش حجم : محسوسی داشته است، گفت

: سلطانی اظھار داشت  . آینده توافق شد ھای نزدیک روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تا سقف یک ميليارد دالر در سال

: وی بيان داشت  . ظرفيت فعاليت تجاری و اقتصادی بين دو کشور بيش از آن چيزی است که در حال حاضر وجود دارد

ھای جدید  ھا و ایجاد فرصت تجاری و اقتصادی را با برداشته شدن تحریم  خصوصی و اقتصاد ایران دوره جدیدی از فعاليت بخش

: سلطانی بيان داشت  . ھای اقتصادی ایران برای ھمتایان اقتصادی ما جذابيت خواھد داشت کرده است و قطعا ظرفيت آغاز



  
 

ھا  ھا ظرفيت ھای کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری دارد و ایران ھم در این بخش ھای مختلفی در بخش نيوزیلند ظرفيت

ميليونی یک کشوری با ثبات و  ٨٠ایران به غير از بازار : بازرگانی ایران افزودریيس اتاق  نایب  . و استعدادھای خوبی دارد

ھای مختلف، منابع طبيعی از جمله نفت و گاز و ھمچنين ظرفيت نيروھای  آرامش در منطقه خاورميانه است که دارای ظرفيت

آینده از اقتصادھای نوظھور دنيا خواھد بود،  وی با بيان اینکه به زعم اقتصاددانان دنيا، ایران در  . جوان و تحصيلکرده است

خصوصی در عصر جدید اقتصاد تمایل دارد تا تعامل تجاری با ھمتایان تجاری در سراسر دنيا داشته باشد و  بخش: تصریح کرد

و ھر ھای اقتصادی ھر اقتصاد  در این مسير مزیت: سلطانی بيان داشت  . این ظرفيت را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند

ریيس اتاق بازرگانی  نایب  . گذاری در کشور ما وجود داشته باشد، مدنظر ماست کشوری در شرایطی که استعداد سرمایه

کنيم تا مسيری  نيوزیلند کشوری توسعه یافته است و ما متوازعانه از ھمتایان تجاری نيوزیلندی دعوت می: ایران بيان داشت

نگاه تجاری ما به دنيا نگاھی بلندمدت است و امروز نقطه : وی بيان داشت  . ک بگذارنداند، با ما به اشترا را که طی کرده

در مسير توسعه روابط تجاری با وزیر تجارت این کشور : وی گفت  . شود عطف تجاری بين ایران و نيوزیلند محسوب می

قوه بين دو کشور تشکيل شود و بعد از ھای بال ھایی مبنی بر شناسایی ظرفيت ھایی داشتيم و مقرر شد تا کارگروه صحبت

ھا وضعيت تجاری پایش و رصد و  ھای تجاری بين دو کشور رفت و آمد داشته باشند، توسط این کارگروه این اگر ھيات

   . ھا بررسی و رفع شود ھا و دالیل پيشرفت پيشرفت

  ارتقای سطح روابط تجاری تا یک ميليارد دالر

: ت نيوزیلند با ابراز خوشحالی از حضور در ایران به ھمراه چند ھيات تجاری این کشور گفتدر این ھمایش ھمچنين وزیر تجار

ترین  تادمکلی با بيان اینکه این بزرگ  . کند سال گذشته از ایران دیدار می ١٢این اولين ھيات تجاری نيوزیلند است که در 

نيوزیلند در ایران سابقه طوالنی در ھمکاری با : تسال گذشته است که به ایران سفر کرده است، گف ٢٠ھيات تجاری در 

ترین سفارتخانه نيوزیلند در منطقه  مدت  تاکنون در ایران سفارت داشته که طوالنی ١٩٧٥ھم دارند و نيوزیلند از سال 

نيوزیلند : داشت ھای نيوزیلندی برای برقراری روابط تجاری با ایران اظھار مندی شرکت وی با اشاره به عالقه  . خاورميانه است

ارزش فراوانی برای توسعه روابط تجاری با ایران قائل است و سفر من به ایران در پاسخ به سفر وزیر خارجه ایران به نيوزیلند 

مکلی با اشاره به اینکه این دیدار فرصتی برای تجدید آشنایی و ایجاد روابط جدید و استحکام روابط رو به رشد دو  . است

   . اميدواریم بتوانيم مواد غذایی و محصوالت باغبانی را با کيفيت باال به ایران صادر کنيم: کند، گفت می کشور را فراھم

بانک جھانی اخيرا اعالم کرده که نيوزیلند بھترین کشور در دنيا برای : ھای دولتی نيوزیلند اظھار داشت گذاری وزیر سرمایه

معاون وزیر امور خارجه نيوزیلند با ابراز اميدواری برای توسعه   . ارت با آن استتجارت از لحاظ تسھيالت در آستانه برقراری تج

خصوصی دو  ھای مختلف از جمله بخش اميدواریم با توسعه روابط تجاری بين بخش: روابط تجاری بين دو کشور اظھار داشت

روابط تجاری بين دو کشور به این سطح کشور فرصت یک ميليارد دالری روابط تجاری بين ایران و نيوزیلند فراھم شود و 

تجارت با ایران نيازمند روابط تجاری و شخصی قوی با شرکای قدرتمند ایرانی است و من : وی بيان داشت . ارتقای یابد

  . سازد تا چنين روابطی را ایجاد کنند ھا را قادر می مطمئن ھستم که این دیدارھا شرکت

  

  ٣صفحه  ٣٩٢٤شماره  ١٤/٠٩/٩٥شنبه یک/  دنيای اقتصادروزنامه 

 تعامل با سه کشور ترکيه، چين و ھند کليد خورد

  ھای صنعتی شارژ خارجی شھرک

ھای صورت گرفته با ترکيه و چين  ھای صنعتی مشترک در راستای شارژ خارجی پس از رایزنی ایجاد شھرک :دنيای اقتصاد

به ھند، این امکان به وجود آمد تا با توجه به روابط تجاری دو طوری که در سفر ھيات اقتصادی ایران  وارد فاز جدیدی شد؛ به

براساس مذاکرات صورت گرفته با این کشور شھرک . اندازی شھرک صنعتی جدید به ھند نيز مطرح شود کشور پيشنھاد راه

توان گام  شھرک می اندازی این اندازی خواھد شد، که به گفته مسووالن ایرانی و ھندی با راه صنعتی مشترک در چابھار راه

ھای  اندازی شھرک رایزنی با کشورھای متقاضی برای راه. و بازرگانی ميان دو کشور برداشت مھمی در توسعه روابط تجاری

طوری که در ابتدای امر چين با توجه به مناسبات اقتصادی  قدرت جھانی آغاز شد؛ به ٦صنعتی مشترک پس از توافق ایران با 

در این خصوص . اندازی شھرک صنعتی مشترک برای توليد قطعات خودرو در ایران شد دارد خواھان راه و تجاری که با ایران



  
 

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی جمھوری خلق چين به امضا  یادداشت تفاھمی نيز ميان محمدرضا نعمت

اندازی این شھرک  ھا راه ھای شھرک صنعتی مدنظر چينی ختبه گفته مسووالن ایرانی با توجه به آماده بودن زیرسا. رسيد

گذاری  نامه امضا شده ميان ایران و چين امکان سرمایه از سوی دیگر در تفاھم .در مدت زمان کوتاھی امکان پذیر است

ر بينی شده است که به گفته فعاالن صنعتی در نظ ھای ایرانی نيز پيش ھای صنعتی تخصصی با طرف مشترک در شھرک

تواند به رفع مشکل تامين سرمایه در گردش واحدھای توليدی کمک بسياری کند اما با وجود  نامه می گرفتن این بند در تفاھم

ھای حمایتی دولت چين از  نامه منعقد شده ميان دو کشور اجرای فاز عملياتی این شھرک در انتظار اعالم سياست تفاھم

ھا موجب شده تا با گذشت نزدیک به سه ماه از عقد  ر در اعالم این سياستھای متقاضی برای حضور است و تاخي شرکت

در این خصوص فرشاد مقيمی معاون . اندازی این شھرک اعالم نشود نامه صورت گرفته خبری از پيشرفت راه تفاھم

ریزی و توسعه  هدر جلسه این ھفته شورای برنام: گوید ھای صنعتی ایران می ریزی سازمان صنایع کوچک و شھرک برنامه

ھای سيستان و بلوچستان و ھرمزگان وضعيت شھرک صنعتی مورد نظر چين مشخص و این شھرک در منطقه مکران  استان

توان گفت  ھای صنعتی ایران می ریزی سازمان صنایع کوچک و شھرک با توجه به اظھارات معاون برنامه. احداث خواھد شد

اندازی  پس از چين، ترکيه نيز خواھان راه. ه جاری مشخص خواھد شدوضعيت شھرک صنعتی مشترک با چين در ھفت

مذاکره با اتاق . ای با اتاق صنایع استانبول به امضا رسيد نامه شھرک صنعتی مشترک با ایران شد و در این خصوص نيز تفاھم

ميليارد دالری  ١٠اری بيش از گذ واحد توليدی با سرمایه ١٤٠صنایع استانبول برای ایجاد شھرک تخصصی ترکيه برای احداث 

اندازی شھرک صنعتی در آن دیده شده  ای که به گفته فعاالن صنعتی تمام موارد مورد نياز برای راه نامه تفاھم. صورت گرفت

اندازی این شھرک شرایطی نيز برای محل استقرار این شھرک در نظر  ترکيه به منظور نشان دادن جدیت خود در راه .است

از سوی . آھن و جاده اشاره کرد توان به نزدیک بودن محل شھرک صنعتی به فرودگاه، راه که در این خصوص میگرفته است 

ھکتار  ٥٠٠ھای آب، برق و گاز را نيز برای زمينی به متراژ  نامه منعقد شده دسترسی به زیرساخت دیگر این کشور در تفاھم

اندازی شھرک صنعتی مشترک به این کشور  منطقه برای راه ١٥مد نظر قرار داده است که به گفته مسووالن تاکنون 

درخصوص آخرین وضعيت شھرک صنعتی مشترک . پيشنھاد شده است، اما ھنوز محل احداث این شھرک نامشخص است

شھرک صنعتی  ١٥به ترکيه : گوید ھای صنعتی ایران می ریزی سازمان صنایع کوچک و شھرک با ترکيه نيز معاون برنامه

ھای پيشنھادی برای بررسی نھایی به ایران  د شده است که این کشور طی یک ماه آینده و پس از بررسی شھرکپيشنھا

ھای منعقد شده، ھيات  نامه حال پس از تفاھم. نيز در آن زمان مشخص خواھد شد  خواھد آمد و وضعيت این شھرک

اندازی شھرک  عنوان یکی دیگر از شرکا برای راه ھند را بهاقتصادی با توجه به مناسبات تجاری و اقتصادی ميان این دو کشور، 

اندازی این شھرک به این  عنوان محل راه اندازی این شھرک نيز چابھار به اند و در راستای تسھيل راه صنعتی در نظر گرفته

رک این کشور اندازی این شھ به گفته مسووالن ھندی در صورت فراھم بودن شرایط برای راه. کشور پيشنھاد شده است

اندازی این شھرک صنعتی با توجه  به گفته فعاالن اقتصادی راه. ميليارد دالری در ایران است ٢٠گذاری  مند به سرمایه عالقه

جانبه ميان ایران، ھند و افغانستان به امضا رسيده بود این امکان را  ای که پيش از این برای تسریع ترانزیت سه نامه به تفاھم

ھای  ریزی سازمان صنایع کوچک و شھرک معاون برنامه. ونقل در منطقه تبدیل شود ورد تا ایران به قطب حملآ به وجود می

نامه ایران مناطق  براساس این تفاھم: ای که با عراق منعقد شده اشاره کرد و افزود نامه صنعتی ایران در ادامه به تفاھم

گذاران ایرانی مقيم خارج از کشور به  می در ادامه به تمایل سرمایهمقي .صنعتی مستقر در کشور عراق را تکميل خواھد کرد

گذاران ایرانی مقيم خارج تمایل بسياری برای  سرمایه: ھای صنعتی اشاره کرد و افزود گذاری در شھرک سرمایه

تی را در رشد اند که این امر نتایج مثب ھای دولتی از خود نشان داده گذاری در شھرک صنعتی جاسک بدون حمایت سرمایه

ھای صنعتی ایران درخصوص اینکه  ریزی سازمان صنایع کوچک و شھرک معاون برنامه. ھا به ھمراه خواھد داشت این شھرک

ھای آزاد یکی از مزایای اصلی  دسترسی به آب: گذاران خارجی در نظر گرفته شده است نيز افزود چه مزایایی برای سرمایه

ناطق است که این امر موجب شده است تا کشورھای آسيای شرقی تمایل بسياری ھای صنعتی مستقر در این م شھرک

اند که  به گفته مقيمی، بسياری از کشورھای آسيای شرقی ابراز تمایل کرده. برای حضور در این مناطق داشته باشند

. صرفه خواھد کرد قرون بهواحدھای توليدی خود را در این مناطق احداث کنند چرا که این مناطق صادرات برای آنھا را م

گذاران در این  از دیگر مزایایی است که به گفته مقيمی برای سرمایه... ھای مالياتی و معافيت درصدی زمين،  ١٠٠مالکيت 

ھای صنعتی ایران رویکرد  از سوی دیگر به گفته مسووالن سازمان صنایع کوچک و شھرک. مناطق در نظر گرفته شده است



  
 

درصد از محصوالت، انتقال فناوری و ٣٠ھای صنعتی با الزام توليد رقابتی، صادرات حداقل  ک در شھرکگذاری مشتر سرمایه

  .گذاری در واحدھای تحقيق و توسعه است دانش فنی و ایجاد قابليت توسعه محصول با سرمایه

  گذاری خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه

گذاری خارجی باید با رعایت سایر قوانين و مقررات  جی پذیرش سرمایهگذاری خار بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه

جاری کشور به منظور عمران و آبادی و فعاليت توليدی اعم از صنعتی، معدنی،کشاورزی و خدمات صورت گيرد که در این 

ھای  ات، افزایش فرصترشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کيفيت توليد. خصوص نيز چھار ضابطه در نظر گرفته شده است

از سوی دیگر در این . گذاران خارجی است شغلی و افزایش صادرات یکی از بندھای در نظر گرفته شده برای تشویق سرمایه

گذاری صورت گرفته نباید موجب تھدید امنيت ملی و منافع عمومی، تخریب محيط زیست، اخالل در  قانون آمده که سرمایه

گذاری نباید متضمن اعطای  ھای داخلی شود، ھمچنين این سرمایه گذاری يدات مبتنی بر سرمایهاقتصاد کشور و تضييع تول

گذاران خارجی را در  ای است که سرمایه منظور از امتياز، حقوق ویژه(گذاران خارجی باشد  امتياز توسط دولت به سرمایه

گذاری خارجی موضوع این  يدی حاصل از سرمایه، از سوی دیگر سھم ارزش کاال و خدمات تول)موقعيت انحصاری قرار دھد

درصد و  ٢٥قانون نسبت به ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در ھربخش اقتصادی نباید از 

واھد بود که ای خ نامه گذاری در ھریک از آنھا طبق آیين ھا و ميزان سرمایه تعيين رشته(درصد بيشتر باشد  ٣٥در ھر رشته، از 

  ).رسد به تصویب ھيات وزیران می

 

  ٦صفحه  ٦٥٢شماره  ١٥/٠٩/٩٥شنبه دو/ گسترش صمت روزنامه 

 تکاپو در صنعت پوشاک

گذاری اجرای طرح تکاپو در صنعت پوشاک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه  در ھدف :گروه صنایع کوچک -زینب عبدی 

 ریزی شده است فرصت شغلی در گام نخست و یک ميليون شغل در ادامه آن برنامهھزار نفر ٢٠٠اجتماعی، ایجاد بيش از 

گذاری در ایجاد شھرک صنعتی تخصصی پوشاک عملی خواھد شد چرا که این طرح  اما کارشناسان معتقدند تحقق این ھدف

ھای موجود در  د است بنگاهھای کوچک و متوسط تاکيد دارد به طوری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصد بر بنگاه

افزایی به  کنند ارتقا بخشيده و بتواند واحدھای کوچک را برای ھم صنعت پوشاک کشور را که با ظرفيت پایينی توليد می

ھزار نفر تخمين زده شده است که تا یک و ۵۵٠اکنون ميزان اشتغال صنعت پوشاک کشور حدود . واحدھای بزرگ متصل کند

علی ربيعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تصویب سند توسعه بخش . ن افزایش داردنيم ميليون نفر امکا

ھزار شغل در صنعت پوشاک ایجاد کنيم؛ اما در ٣٠٠تا  ٢٠٠توانيم  در گام نخست می: پوشاک در شورای عالی اشتغال گفت

این در حالی است که شھرک پوشاک، موتور . دارد مجموع این صنعت ظرفيت ایجاد اشتغال برای یک و نيم ميليون نفر را

توانند از خدمات یکدیگر استفاده کرده و در  محرک توسعه صنعت نساجی است و صنایع پوشاک با تجميع در یک محل می

ور کند و به ط یک از توليدکنندگان ایجاد نمی ایجاد این شھرک مانعی برای ھيچ. فضای رقابتی محصوالت باکيفيت ارائه دھند

دھد تا از  دھنده به این واحدھا قرار می ای است که واحدھای توليدکننده پوشاک را در کنار سایر صنایع خدمات کلی ایده

ھای تھران، خراسان  تخصصی پوشاک در استان - شھرک صنعتی  ٣بنابراین مجوز احداث . امکانات یکدیگر استفاده کنند

به گفته مسئوالن، اھداف اصلی در ایجاد این . عدن و تجارت صادر شده استھای وزارت صنعت، م رضوی و قزوین با پيگيری

دستی ازجمله رنگرزی، ریسندگی و توليد  ھای پایين شھرک تخصصی در تکميل زنجيره پوشاک است تا سبب تقویت بخش

ھای موجود  بندی احيهافزایی و تامين مواد اوليه به صورت مشترک در ن ھم. شده کمتر شود منسوجات باکيفيت و قيمت تمام

ھای تخصصی مورد نياز است، مانند چرمشھر، ترجيح به تجميع است که  ھا که زیرساخت شود اما در برخی شاخه انجام می

 .دھد شده توليد و تامين زیرساخت را افزایش می فعاليت پراکنده آنھا ھزینه تمام

  شھرک پوشاک، سوغات مشھد

ميليون زائر خارجی به شھر مشھد سفر کرده و به عنوان سوغات از واحدھای صنفی  ۵/١ميليون زائر داخلی و ٢۵ساالنه 

این در حالی است که احداث شھرک پوشاک برای تجميع و . کنند که مزیتی برای توليدکنندگان است پوشاک خرید می

که دریافت تسھيالت و مدیریت فعاالن این  ک ضرورت است به طوریمدیریت در زنجيره توليد تا مصرف پوشاک برای این شھر ی

قاسم کيومرثی، . یابد شده پوشاک کاھش می ھمچنين با ساماندھی توليد تا مصرف، قيمت تمام. کند تر می حوزه را آسان

در : گفت سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با بيان این مطلب به صمت



  
 

با توجه به اینکه فعاليت واحدھای توليدی پوشاک (ھای صنعتی  داخل بافت شھری مشھد، زمينی با مالکيت شرکت شھرک

برای احداث شھرک تخصصی پوشاک درنظر گرفته شده اما ھنوز طرح توجيھی به ) محيطی نيست در تعارض با موارد زیست

مراحل اجرایی در احداث . دریافت نشده و این طرح در حال تھيه است ھای صنعتی استان این منظور از سوی شرکت شھرک

توان برآوردی از تعداد واحدھای صنعتی داشت اما درنظر داریم واحدھای توليدی در کنار  شھرک پوشاک آغاز نشده پس نمی

ھای صنعتی  کت شھرکبه ھمين منظور شر. ھای مد در این شھرک احداث شود بازار فروش ایجاد و نيز مدرسه مد با سالن

در تالش : کيومرثی تاکيد کرد. این استان با ھمکاری مشاور خصوصی در حال تھيه طرحی برای ساماندھی متقاضيان است

ھا  ھستيم تا با کسب مجوز از دولت، شھرک تخصصی پوشاک را منطقه ویژه اقتصادی تعریف کنيم تا فعاالن بتوانند از تخفيف

شده باال مشکل امروز صنعت پوشاک داخلی است در حالی که ارائه  تفاده کنند زیرا قيمت تمامھای مصوبه آن اس و معافيت

 .یابد ھای کم انجام خواھد شد و درنھایت ھزینه توليد کاھش می خدمات در این منطقه با ھزینه

  روی فرودگاه امام شھرک پوشاک روبه

تخصصی توسعه کسب و کار و اشتغال صنعت پوشاک تھران، از علی ربيعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست 

نيازمند تشویق افراد برای حضور در این : خبر داد و گفت) ره(اندازی شھرک پوشاک در نزدیکی فرودگاه امام خمينی راه

ا باید ارتقا ھای پوشاک در کشور م ھمچنين مدیریت بنگاه. شھرک ھستيم و باید نظام حمایتی خوبی را برای آن تدوین کنيم

رفع مشکالت بيرونی : وی تاکيد کرد. ای بازآموزی شوند یابد و نيروھای کار این صنعت از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه

گذاری در این بخش وظيفه دولت است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ھمکاری وزارت  صنعت پوشاک و سياست

ربيعی معتقد است که صنعت . کند ھشی را برای توسعه صنعت پوشاک دنبال میھای ج صنعت، معدن و تجارت، سياست

تعھدی در تغيير به موقع فناوری موجب شد بسياری از صنایع  ماندگی فناوری با رکود مواجه شد و بی نساجی به دليل عقب

ھای نساجی ما قابل برگشت به  ساله کارخانه ١٠ساله و  ۵ریزی  دھم که با برنامه خود را از دست بدھيم اما اطمينان می

واردات و تعرفه دو موضوع اصلی در صنعت پوشاک : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد. ای است ھای منطقه رقابت

است و در کنار این دو مقوله، مبارزه با قاچاق پوشاک نيز باید در دستور کار قرار گيرد؛ چراکه قاچاق پوشاک با حجم کم بوده 

ه ھمين دليل مبارزه با قاچاق در این کاال بسيار دشوار است، در ھمين راستا یک شھرک توليد پوشاک در کنار فرودگاه و ب

این . گيریم ای را درنظر می ھای ویژه شود و برای متقاضيان حضور در این شھرک، مزیت ایجاد می) ره(خمينی المللی امام بين

ھای  سال آینده نتواند برنامه ٣ش اتحادیه پوشاک، اگر صنعت پوشاک کشور در درحالی است که براساس گزارش مرکز پژوھ

توانند صنعت  ھای اندک، می رود و کشورھای ترکيه و چين با عرضه کاال با قيمت خود را عملياتی کند، رو به نابودی می

، به بازار نياز دارد درحالی که ایران با اکنون توليدکننده داخلی برای ادامه فعاليت. پوشاک کشور را به انفعال کامل بکشانند

درصد پوشاک بازار ۶٠ھمچنين حدود . ميليون نفر جمعيت بازار خوبی برای صنعت پوشاک است اما در توليد محدودیت دارد٨٠

ان شود با این حال ھدف طرح تکاپو، اتصال توليدکننده کوچک به توليدکنندگ داخل از مبادی قانونی یا قاچاق وارد کشور می

صنعت نساجی در ایران بيشتر روی کاالی خواب و فرش ماشينی متمرکز شده است در صورتی که رسته . بزرگ است

افزار برش لباس  ای پيشرفت کرده که حتی نرم صنعت پوشاک در جھان به گونه. پوشاک ظرفيت باالیی برای توسعه دارد

توانند از این فناوری یاری  دکننده بزرگی که در کشور وجود دارد، میتولي ٢٠٠تواند کار انسان را برعھده بگيرد، بنابراین  می

  .بگيرنند

  

  ٣صفحه  ٣٥١١شماره  ١٥/٠٩/٩٥شنبه دو/  جھان صنعتروزنامه 

 باال کشيددالر 

ھزار  ١٠٨۴روز گذشته آخرین بودجه دولت یازدھم به مجلس رفت؛ دولت در قالب الیحه بودجه  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

الیحه   .تومان پيشنھاد کرد ٣٣٠٠دالر و نرخ دالر را نيز  ۵۵کل کشور، قيمت نفت را در ھر بشکه  ٩۶ميليارد تومانی سال 

بينی  ھزار بشکه پيش ۴٢٠دالر در ھر بشکه و صادرات روزانه دو ميليون  ۵۵پایه نفت با قيمت  کل کشور بر ٩۶بودجه سال 

دالر نيز در . دالر بيشتر است ١۵ھای امسال دستکم  قيمت نفت در الیحه بودجه سال آینده نسبت به نرخ  .شده است

 ٩٦سيگنال افزایش نرخ ارز در بوجه   .ه استتومان پيشنھاد شد ٣٣٠٠تومان بوده که برای سال آینده  ٢٩٩٨بودجه امسال 

تومانی  ٣٩٠٠به نوسانات بازار ارز دامن زد و سبب شد تا روز گذشته بار دیگر شاھد رشد نرخ دالر و بازگشت آن به کانال 

 .ن ایستادتوما ٣٩٥٠باشيم به طوری که نرخ دالر دیروز در ساعات پایانی معامالت در چند قدمی چھار ھزار تومان در ایستگاه 



  
 

تواند یک گام دولت را در اجرای سياست ارز تک  بينی شده، می تومان پيش ٣٣٠٠در این ميان نرخ ارز در بودجه سال آینده که 

ھا حکایت از آن دارد که با سپری شدن نوسانات انتظاری روزھای اخير بازار ارز مجددا به  بينی پيش. نرخی به پيش ببرد

الھظ سيف، ریيس کل بانک مرکزی بعد از پایان سال نو ميالدی تقاضا برای  بينی ولی ق پيشاز سویی طب. رسد آرامش می

 ٣٣٠٠بينی ارز  در چنين شرایطی پيش  .گيرد تری در بازار به خود می ھا مجددا روند منطقی ارز در بازار کاھش یابد و قيمت

دست آمد، فاصله  در بازار ارز به) تومان ٣٥٥٠(سالتومان در بودجه در مقایسه با ميانگين نرخ دالرکه در شش ماه اول 

سازی  رسد که طرح یکسان از ھمين رو به نظر می. تر خواھد کرد این موضوع یکسان سازی نرخ راز را آسان. چندانی ندارد

   .نرخ ارز تا پایان سال اجرایی نشود و دولت این طرح را به سال آینده موکول کند

  ی و رشد اقتصادیای با ھدف اشتغالزای بودجه

رسد آخرین بودجه دولت یازدھم، نقطه آغاز ایجاد شفافيت مالی در بودجه و منع ھر  با نگاھی به کليات بودجه به نظر می

جمھور، نخستين گام از برنامه جامع دولت برای  این بودجه از نگاه ریيس  .گونه عمليات مالی در خارج از بودجه خواھد بود

 ١٣٩٦بر این اساس، از نظر حسن روحانی، بودجه سال . اقتصادی فراگير، اشتغالزا و ضد فقر استدستيابی به رشد 

برمبنای دو رسالت تھيه و تنظيم شده که رسالت اول، ارائه خدمات از محل بودجه عمومی در باالترین سطح کميت و کيفيت 

لتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم، اھرم کردن منابع بودجه دو

جمھور اعالم کرده، منابع عمومی دولت در سال  گونه که ریيس آن  .غيردولتی در جھت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است

درصدی و نسبت به  ٩از رشد  ١٣٩٥ھزار ميليارد تومان خواھد بود؛ این رقم نسبت به قانون بودجه سال  ٣٢٠آینده 

ای که در ميان اعداد و ارقام بودجه سال آینده مشاھده  نکته  .درصد رشد دارد ١٣ی عملکرد بودجه امسال بين پيش

رسد آخرین بودجه دولت یازدھم، نقطه آغاز ایجاد شفافيت مالی در  شود، شفافيت مالی است؛ به طوری که به نظر می می

با الیحه  ١٣٩٦اما مقایسه اعداد و ارقام الیحه بودجه سال   .بود بودجه و منع ھر گونه عمليات مالی در خارج از بودجه خواھد

ميليارد تومان  ٩٣٩ھزار و  ٨٤حاکی از آن است که بودجه سال آینده از حيث منابع و مصارف بالغ بر یک ميليون و  ١٣٩٥سال 

ميليارد تومان بوده  ٦٣٧ ھزار و ٩٥٢این در حالی است که منابع و مصارف بودجه سال گذشته، رقمی معادل . خواھد بود

بر این اساس، در   .درصدی برخوردار است ٨/١٣دھد منابع و مصارف بودجه سال آینده، از رشد  این رقم نشان می. است

 ٧/١٢بينی شده که نسبت به الیحه بودجه امسال،  ھزار ميليارد تومان پيش ١٥٩درآمدھای دولت  ١٣٩٦الیحه بودجه سال 

   .بينی شده بود ھزار ميليارد تومان پيش ١٤٩درآمدھای دولت  ١٣٩٥در الیحه بودجه سال . تدرصد رشد پيدا کرده اس

ھزار ميليارد تومان برای واگذاری  ٤٤ای و  ھای سرمایه ھزار ميليارد تومان برای واگذاری دارایی ١١٦در بخش منابع، 

ھای  تومان مجموع اعتبارات تملک داراییھزار ميليارد  ٦٢در بخش مصارف نيز . ھای مالی برآورد شده است دارایی

در  ١٣٩٥این در حالی است که در الیحه بودجه سال   .ھای مالی است ھزار ميليارد تومان تملک دارایی ٢٠ای و  سرمایه

ن ھزار ميليارد توما ٤٥ھای مالی  ھزار ميليارد تومان و واگذاری دارایی ٧٣ای  ھای سرمایه بخش منابع برای واگذاری دارایی

ھزار ميليارد تومان و تملک  ٥٩ای  ھای سرمایه در بخش مصارف نيز مجموع اعتبارات تملک دارایی. بينی شده بود پيش

دھد منابع عمومی دولت  نشان می ١٣٩٦از سوی دیگر، گزارش بودجه سال   .ھزار ميليارد تومان بود ١٠ھای مالی  دارایی

 ١٣و  ٩بينی عملکرد سال به ترتيب از رشد  نسبت به ارقام قانون و پيش ميليارد تومان برآورد شده که ٩٩٩ھزار و  ٣١٩

خش منابع،درآمداختصاصی دولت به این ترتيب درب.جمع مصارف عمومی دولت نيزھمين رقم خواھدبود.درصدی برخوردار است

 ھزار٩/٣٩ ودحد١٣٩٥بينی شده سال پيشاین درحالی است که رقم .ھزارميلياردتومان افزایش پيداکرده است ٥١تا

ھزار ميلياردتومان برآوردشده،این درشرایطی است که رقم الیحه ٣٧١منابع و مصارف بودجه عمومی دولت.ميلياردتومان بود

   .درصدی برخوردار است ٨/٢٠دھد که این بخش بودجه از رشد  این نشان می. ھزار ميليارد تومان بود ٣٠٧بودجه امسال 

  »٩٦بودجه «زیر پوست 

شود؛ از افزایش  در حالی تقدیم مجلس شد که اعداد و ارقام جالبی در درون آن مشاھده می ١٣٩٦بودجه سال الیحه 

 ٨۴ھزار و  دولت دخل و خرج سال آینده را یک  .ميليون تومان ١٨ھزار ميليارد تومانی تا سقف معافيت مالياتی  ٤٨ھای  یارانه

ھای مھم الیحه بودجه سال آینده و اعداد و ارقام آن به ترتيب زیر  بخش در ھمين راستا،. تریليون تومان برآورد کرده است

  :است



  
 

  ھزار ميليارد تومانی ٤٨ھای  یارانه

از محل درآمدھای حاصل از اصالح  ١٣٩٦شود در سال  الیحه بودجه سال آینده، به دولت اجازه داده می» ١٤«براساس تبصره 

ای این قانون با  ھای یارانه ھزار ميليارد تومان و ردیف ٤٨ھا تا مبلغ  دن یارانهقيمت کاالھا و خدمات موضوع قانون ھدفمند کر

ھای پرداخت نقدی و غيرنقدی به خانوارھای ھدف و نيازمند ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش  استفاده از انواع روش

   .توليد و اشتغال اقدام کند

   کاھش سقف معافيت مالياتی

 ١٨کل کشور آمده است که سقف معافيت مالياتی در سال آینده مبلغ  ٩٦الیحه بودجه سال » ٦«تبصره » الف«در بند 

به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک  ٩٦الیحه بودجه سال » ١٧«دولت در تبصره   .شود ميليون تومان در سال تعيين می

لزم کند تا به اندازه سھم خود از مجموع ھا و موسسات اعتباری کشور را م مرکزی را موظف کرده است تمامی بانک

الحسنه ازدواج  الحسنه مشارکت کرده و تسھيالت قرض انداز و جاری در پرداخت تسھيالت قرض الحسنه پس ھای قرض سپرده

الحسنه ازدواج برای ھر یک از زوجين در سال آینده  بر ھمين اساس تسھيالت قرض. را در اولویت نخست پرداخت قرار دھد

بانک مرکزی ھمچنين وظيفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه . ليون تومان با دوره بازپرداخت چھار ساله استمي ١٠

ھای  که به موضوع تملک و واگذاری دارایی ٩٦بر مبنای الیحه بودجه سال   .ھای متخلف در این زمينه را برعھده دارند بانک

. ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است١١١ھای نفتی  و فرآورده پردازد، منابع حاصل از فروش نفت ای می سرمایه

ھمچنين کل . بينی شده است ميليارد تومان پيش٥٥٠ھمچنين منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول ھزار و 

ین جدول منابع براساس ا. ھزار ميليارد تومان عنوان شده است١١٦ای  ھای سرمایه درآمدھای حاصل از واگذاری دارایی

 ٣٢براساس الیحه بودجه پيشنھادی دولت، سال آینده   .ھزار ميليارد تومان است٦٢ای  ھای سرمایه حاصل از تملک دارایی

ھای مالی در سال  ھمچنين منابع حاصل از واگذاری دارایی. شود ميليارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر می ٥٠٠ھزار 

ھزار ميليارد تومان، از واگذاری ٩بينی دولت،  ھمچنين براساس پيش. رآورد شده استھزار ميليارد تومان ب ٤٢، ٩٦

ميليارد تومان برآورد ٦٦٠شود ھمچنين منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی  ھای دولتی عاید دولت می شرکت

   .شده است

  تر شد تراز عملياتی بودجه منفی

تی، درآمدھای حاصل از مالکيت دولت، درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات و کل درآمدھای دولت شامل درآمدھای ماليا

ھمچنين سھم درآمدھای مالياتی . ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است ١٥٩ھا مبلغ  درآمد حاصل از جرایم و خسارت

ليارد تومان بوده که سھم پرداخت ھزار مي ٢٣٦ھای دولتی  براساس الیحه بودجه، کل ھزینه  .ھزار ميليارد تومان است ١١٣

ھا بوده،  بر این مبنا تراز عملياتی که حاصل اختالف درآمدھا و ھزینه. ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است ٢٠ھا  یارانه

ن به ھزار ميليارد تومان بابت جبران خدمات کارکنا ٩٦، رقم ٩٦گفتنی است در سال . ھزار ميليارد تومان است ٧٦رقم منفی 

تراز عملياتی بودجه جزوی از آن است که گاھا با کسری بودجه اشتباه گرفته شده   .عنوان ھزینه در نظر گرفته شده است

این در حالی است که در . شود که منفی بودن آن به معنای کسری بودجه دولت در سال مالی است و این شائبه ایجاد می

یا واگذاری ) نفت(ای  ھای سرمایه البته نه درآمد ناشی از واگذاری درایی. ح استتراز عملياتی، بحث درآمدھا در بودجه مطر

موضوع در تراز عملياتی مربوط به درآمدھای گنجانده ). ھای دولتی و انتشار اوراق واگذاری سھام شرکت(ھای مالی  دارایی

به اضافه منابع ناشی از واگذاری این در حالی است که منابع عمومی دولت را درآمدھا . شده در منابع عمومی است

   .ھای دولت را تامين کنند دھد و باید این سه بخش با یکدیگر ھزینه ای و مالی تشکيل می ھای سرمایه دارایی

درآمدھا از . گيرد ای دولت مورد مقایسه قرار می اما موضوع اینجاست که در تراز عملياتی، درآمدھا با مجموع اعتبارات ھزینه

 ٨٠درصدی و سایر درآمدھا تشکيل شده و اعتبارات ھزینه را نيز عمدتا و تا بيش از  ٧٠يات با سھم بيش از دو بخش مال

شود که  بر این اساس وقتی تراز عملياتی منفی می  .شود درصد، حقوق و دستمزد پرداختی دولت به کارکنان شامل می

سخ دھد و باید برای تامين کسری آن سراغ درآمدھای ناشی از ھای جاری آن را به طور کامل پا درآمدھای دولت نتواند ھزینه

ای دولت در الیحه بودجه سال آینده نشان از تراز  این در حالی است که مقایسه ارقام درآمدی و ھزینه  .فروش نفت رود

ھزار  ٢٠جه امسال تا ھزار ميلياردی قانون بود ۵۶ھزار ميليارد تومانی عملياتی دارد که این رقم نسبت تراز منفی  ٧٧منفی 



  
 

ھزار ميليارد تومانی منابع  ٣٢٠در الیحه بودجه سال بعد دولت از منابع   .تر شده است ميليارد تومان رشد داشته و تراز منفی

ھزار ميليارد  ١۵٩در مقابل درآمدھای آن . ھزار ميليارد تومان را به اعتبارات جاری اختصاص داده است ٢٣۶عمومی خود تا 

در این . ھزار ميليارد تومان را سایر درآمدھا تشکيل داده است ۴٩ھزار ميليارد تومان آن را ماليات و  ١١٣که  تومان است

ھزار ميليارد تومان تومان از اعتبارات جاری دولت را پوشش داده و باید عمدتا از محل  ٧٧تواند حدود  شرایط درآمدھا نمی

ای نيز در بودجه سال  ھای سرمایه ه درآمدھای ناشی از واگذاری داراییدرآمدھای نفتی تامين شود آن ھم در شرایطی ک

منفی بودن تراز عملياتی در شرایطی   .ھزار ميليارد تومان از محل نفت افزایش یافته است ١١١با رشد ھمراه بود و تا  ١٣٩۶

تا بودجه به سمت کاھش  رود که در قانون برنامه پنجم توسعه بر صفر شدن آن تاکيد شده در روندی منفی پيش می

ھای مالی در مسير  شده از نفت و واگذاری دارایی وابستگی به درآمدھای نفتی پيش رفته و از سویی دیگر درآمدھای کسب

ھای نفتی را در خود  ھای باالی حقوق و دستمزد عمده درآمدھای دولت در بخش ھای عمرانی قرار گيرد چراکه ھزینه بودجه

در . اعتبارات عمرانی ھر ساله در بودجه اگر ھم رقمی باال دارد از عملکرد پایينی برخوردار باشد ھضم کرده و موجب شده

ھزار  ۶٠ھزار ميليارد تومان به اعتبارات جاری و تنھا  ٢٣۶ھزار ميليارد تومان منابع عمومی  ٣٢٠الیحه بودجه سال بعد از 

   .ميليارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده شده است

  خطر افزایش نرخ تورم

تواند مبنای تحليل صاحبنظران  ترین سند و برنامه مالی یک ساله ھر دولتی است و این سند مھم می به ھر سو بودجه مھم

اساسا «: ترکمانی، کارشناس اقتصادی درباره کليات بودجه سال آینده گفت در ھمين حال علی دینی  .قرار گيرد

شود و به دليل اشکاالت متعدد ساختاری،  ھای گذشته تعریف و نوشته می بر مبنای روشنویسی در اقتصاد ایران  بودجه

در «: این کارشناس مسایل اقتصادی افزود «.ای، مسایل و مشکالت تداوم یابد عدالت اجتماعی و معضالت توسعه منطقه

ای بيشتر به  بودجه و سھميه مثال اختصاص. کند رو می کشور شاھد ساختارھایی غلط ھستيم که ما را با مشکل روبه

ھای  نویسی ما وجود دارند و در دولت ھمواره به عنوان اصول ثابت و معيوبی در بودجه... ھا مانند تھران و  برخی استان

در حقيقت بودجه ھر سال با تغييرات جزیی در نحوه «: ترکمانی در ھمين رابطه تاکيد کرد دینی «.شوند مختلف تکرار می

رفت از این چرخه  حل برون وی در خصوص راه «.شود درصدی بازنویسی و اجرا می ١٥تا  ١٠ھا و افزایش  تخصيص ھزینه

یک بار باید دولت بدون توجه به روندھای «: را به ميان کشيد و به فرارو در این باره توضيح داد» سال صفر«معيوب ایده 

ھای کشور، به نيازھای  ھا و مناطق و دیگر بخش ی استانگذشته، سالی را به عنوان مبدا معرفی کند و براساس نيازسنج

 ٨٢- ٨٣ھای  وی در ھمين رابطه اشاره کرد در سال» .واقعی کشور دست یابد و به آنھا بودجه الزم را اختصاص دھد

   .نویسی صورت گرفت اما محتوا در ھمان دوران ھمچنان ثابت ماند ھایی در تغيير فرم بودجه تالش

  رآمدیتحولی در منابع د

ترکمانی در پاسخ به این سوال که دولت اميد معتقد است توانسته تحولی در منابع درآمدی بودجه ایجاد کند و  علی دینی

بحث اصلی این «: نویسی نيست، پاسخ داد وابستگی به نفت را کاھش دھد و این رویکرد آیا نشان از تغيير مشی بودجه

کند به  ابر بوده است حتی با تغيير منابع درآمدی ھم این نابرابری تداوم پيدا مینویسی نابر است که چون پایه اوليه بودجه

آورند و از سوی دیگر،  دست می که امروزه شاھد نيازمندترین مناطق کشور بعضا کمترین سھم را از بودجه به طوری

  «.کنند ترین مناطق کشور، ھمچنان بيشترین سھم را از بودجه کشور از آن خود می متنفع

ھای دولت برای رھایی از درآمد  باوجود تالش: وی در خصوص تالش دولت برای کاھش وابستگی بودجه به نفت توضيح داد

ای از افزایش سھم ماليات در بودجه به اخذ  نفتی اما این وابستگی ھمچنان قابل توجه است؛ از سویی دیگر بخش عمده

شود و بخش دیگر آن نيز مربوط به ماليات بر  کننده نھایی دریافت می شود که از مصرف ماليات بر ارزش افزوده مربوط می

آن بخش مالياتی که دولت از آن غافل شده است، دریافت ماليات بر ثروت «: وی در ھمين رابطه افزود. حقوق کارمندان است

   .کنند شوند تا ماليات کمتری پراخت گذاری می ھا پایين ارزش است که نرخ پایينی دارد و اساسا ملک

ھای مالياتی ھمچنان از پرداخت ماليات معاف ھستند و بعضا به دليل  دانه درشت: این کارشناس مسایل اقتصادی اضافه کرد

علی دینی ترکمانی در  .توانند تغييراتی را در سطوح باالی مدیریت امور ماليات کشور ایجاد کنند شان می نفوذ و توان البيگری

طور که قبال ھم عنوان کرده بودم از پایيز و زمستان  ھمان: از نرخ تورم و رشد در سال آتی گفت بينی و برآوردش خصوص پيش

رود نرخ دالر نيز بين  از سویی دیگر انتظار می. امسال نرخ تورم افزایش پيدا خواھد کرد و از حالت تک رقمی خارج خواھد شد



  
 

گذاری تورم تک  ی وارداتی نيز افزایش پيدا کند بنابراین ھدفتومان قرار گيرد و به ھمين ترتيب قيمت کاالھا ٤٢٠٠-٤٥٠٠

با توجه به اینکه : وی ھمچنين در پایان درباره برآوردش از نرخ رشد به فرارو گفت  .رقمی از سوی دولت مخدوش خواھد شد

 -٥توان انتظار رشد  میبه دنبال اجرایی شدن برجام صادرات نفت دو برابر شده و سھم نفت نيز افزایش پيدا کرده است، 

رسد به دليل نگرانی دولت از تداوم رکود بودجه امسال با دست بازتری  به نظر می: وی ادامه داد  .درصدی را داشت ٥/٤

  .ھایی ایجاد شده است نوشته شد، و گشایش

  

  ٣صفحه  ٣٩٢٥شماره  ١٥/٠٩/٩٥شنبه دو/  دنيای اقتصادروزنامه 

 ٩٦ بودجه صنعتی، معدنی و تجاری سال

ميليارد تومانی در نظر  ٥٨٩در بودجه پيشنھادی دولت به مجلس برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، بودجه  :دنيای اقتصاد

براساس الیحه بودجه . ميليارد تومان تعيين شد ٩٠٠از سوی دیگر بھره مالکانه و حقوق دولتی معادن نيز . گرفته شده است

ميليون تومان،  ٢٨٩ميليارد و  ٢٢کنندگان و توليدکنندگان رقم  سازمان حمایت مصرفپيشنھادی برای سال آینده بودجه 

ميليون تومان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع  ٤٠٠ميليارد و  ٤١) ایدرو(سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

  .ميليون تومان تعيين شده است ٨٥٢يليارد و م ٣٦ميليارد تومان و سازمان توسعه تجارت ایران  ٧٠٤) ایميدرو(معدنی ایران 

ميليارد تومان و درآمد  ٩٠٠معادل  ٩۶از سوی دیگر درآمد حاصل از بھره مالکانه و حقوق دولتی معادن نيز در بودجه سال 

حقيقی و عالوه بر این، تمام اشخاص . ميليارد تومان تعيين شده است ١٢٠٠برداری معادن نيز حاصل از حق انتفاع پروانه بھره

برداری آنھا به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و  کننده سنگ آھن که پروانه بھره حقوقی استخراج

ماده  ٥٥موضوع بند ( ١٣٩٥برداری از معادن فوق تا پایان سال  ھای تابعه است، موظفند بدھی حق انتفاع پروانه بھره شرکت

را به حساب درآمد عمومی ) ١٣٩٥قانون بودجه  ٧و تبصره  ١٣٩٤و  ١٣٩٣قانون بودجه  ١٠بصره ، ت١٣٩٢واحده قانون بودجه 

 ١٣٩۶از سوی دیگر بر اساس الیحه بودجه . داری کل کشور پرداخت کنند این قانون نزد خزانه ٥جدول شماره  ١٣٠٤١٩ردیف 

شود،  وبرق و آنچه به مردم عرضه می شده آب تمامامکان توزیع اسناد خزانه اسالمی به کمک وزارت نيرو برای فاصله قيمت 

افزایش  ١٣٩۶براین اساس دولت یازدھم با در نظر گرفتن مصلحت اجتماعی قيمت آب و برق را برای سال . داده شده است

است  تعيين کرده ١٣٩۶دھنده فاصله قيمتی توزیع اسناد خزانه اسالمی را در الیحه  نداد اما برای تأمين منابع مالی پوشش

به  ١٣٩۶الیحه بودجه سال  ۵بر اساس بند ه تبصره . ھای وزارت نيرو شود تواند موجب کاھش بدھی که این مساله نيز می

نام یا بانام،  صورت بی دولت این اجازه داده شده تا اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسيد یک تا سه ساله به

شده برق و  التفاوت قيمت تمام ای و مابه ھای سرمایه ھای تملک دارایی ل خود بابت طرحصادر کند و به منظور تسویه مسج

قانون محاسبات عمومی کشور  ٢٠ھای برق و آب مطابق ماده  آب با قيمت تکليفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت

  .ھزار ميليارد ریال به طلبکاران واگذار کند ٧۵به قيمت اسمی تا سقف  ٦٦/ ١/ ١مصوب 

عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی  اسناد مزبور از پرداخت ھرگونه ماليات معاف ھستند و به

اسناد خزانه اسالمی از قابليت . شود محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می ٨٤/ ٩/ ١ایران مصوب 

ردار است و سازمان بورس و اوراق بھادار باید ترتيبات انجام معامله ثانویه آنھا را در بازار بورس یا داد و ستد در بازار ثانویه برخو

از سوی دیگر بر .خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران ممنوع است. فرابورس فراھم کند

ریال و سقف درآمدھای آن در  ۵٠ھر کيلووات ساعت به ریال در  ٣٠، عوارض قبوض برق نيز از ٩۶اساس الیحه بودجه سال 

ميزان عوارض دریافتی از ھر . یابد ھزار ميليارد ریال افزایش می ١١ھزار ميليارد ریال به  ٧توسعه برق روستایی و برق پاک از 

 ٥٠این رقم به  ٩٦ ریال بود اما در الیحه بودجه سال ٣٠طبق قانون بودجه این سال  ٩٥کيلووات ساعت برق مصرفی در سال 

قانون  ٥عوارض موضوع ماده «: آمده است ٩٦الیحه بودجه سال  ٦تبصره »ھـــ «ھمچنين در بند. ریال افزایش یافته است

شود تا پس از مبادله موافقتنامه با  ریال در سقف یازده ھزار ميليارد ریال تعيين می ٥٠حمایت از صنعت برق کشور به ميزان 

الیحه  ٦از سوی دیگر دولت در بند ج تبصره ».دجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شودسازمان برنامه و بو

ميزان عوارض دریافتی از مصرف آب شھری را مشخص کرده  ٩٥قانون بودجه سال  ٦مشابه بند ج تبصره  ٩٦بودجه سال 

ھای آبفای شھری سراسر کشور مکلف  شرکت وزارت نيرو از طریق«: آمده است ٩٦در این بند از الیحه بودجه سال .است

ریال از مشترکان آب  شھری، به ازای ھر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه  بھای  است عالوه بر دریافت نرخ آب

صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ھفتصد ميليارد ریال از محل حساب مذکور صرفا . داری کل کشور واریز کند دریافت و به خزانه



  
 

اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين . یابد برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

شود تا پس از مبادله  ماھه از طریق شرکت مھندسی آب و فاضالب کشور توزیع می ھای کشور در مقاطع سه استان

وجوه . ھا ھزینه شود ای آب و فاضالب روستایی استانھ ھا و شرکت ریزی استان نامه بين سازمان مدیریت و برنامه موافقت

دھد بودجه سازمان ھواپيمایی  کل کشور نشان می ٩۶ھمچنين بررسی الیحه بودجه سال . شود فوق مشمول ماليات نمی

ھمچنين اعتبارات عمرانی سازمان ھواشناسی کشور در الیحه بودجه . ميليارد تومان تعيين شده است ٧٠کشوری حدود 

   .ميليارد تومان است ٤٤ینده حدود سال آ

ميليارد تومان اعتبار به جوایز صادراتی با اولویت صادرات دانش بنيان  ١٢٠از سوی دیگر براساس الیحه بودجه سال آینده 

ای، این  ھای متفرقه در بخش ھزینه ، در جدول برآورد اعتبارات ردیف٩٦اساس الیحه بودجه سال  بر. اختصاص یافته است

از سوی دیگر، دولت در . شود بنيان می صادراتی مربوط به صادرات غيرنفتی و غيرپتروشيمی با اولویت صادرات دانش جوایز

ای، برای یارانه سود تسھيالت واحدھای  ھای متفرقه در بخش ھزینه ، در جدول برآورد اعتبارات ردیف٩٦الیحه بودجه سال 

 ٩۶ھمچنين مطابق الیحه بودجه سال  .بينی کرده است ليارد تومان پيشمي ١٠٠توليدی با اولویت توليد صادراتی معادل 

  .فروشی تعيين شد درصد قيمت خرده ٣٠درصد و وارداتی به ميزان  ٢٠ماليات ھر پاکت انواع سيگار توليد داخل به ميزان 

 

  ١٤صفحه  ٦٥٣شماره  ١٦/٠٩/٩٥شنبه سه / گسترش صمت روزنامه 

 بازگشت اقتصاد ایران راه بی

بازگشت سریع ایران به بازارھای جھانی و افزایش صادرات کاالھای غيرنفتی که ھمواره یکی از  :گروه صنعت -حامدشایگان 

دھنده شرایط مساعد اقتصاد ایران برای کسب جایگاه واقعی  ھای گذشته بوده است نشان ھای اقتصاد ایران در سال چالش

ميليون نفری  ٨٠تنھایی دارای جمعيت  گيرد که ایران به ز آنجایی نشأت میخود در بين کشورھای منطقه است و این مورد ا

ميليون نفری  ۴٠٠کننده ھستند بازاری  بوده و با احتساب کشورھای ھمسایه که بيشتر آنھا کشورھای غيرصنعتی و مصرف

 .تواند پوشش دھد را می

ھای مختلف صنعتی و  گذاری در بخش ب سرمایهتواند محقق شود که مقدمات برای جذ ھرچند این موضوع در شرایطی می

حاضر به دليل پایبند نبودن برخی از اعضای توافق برجام به تعھدات خود باعث  ھا فراھم شود که درحال توليد از سوی خارجی

ی با اند از اعتماد الزم برای ھمکار ھای بزرگ اروپایی ھنوز نتوانسته الملل شده و بانک ایجاد فضای منفی در سطح بين

کنند و تمدید قانون داماتو  گذاران در ایران برخوردار شوند و ھمواره سایه فشار دولت امریکا بر سر خود را احساس می سرمایه

اند دولت امریکا برای  تواند به حساسيت این موضوع بينجامد؛ ھر چند مقامات ایرانی تاکيد کرده سنای امریکا نيز می

ای را برای اقتصاد ایران باز کرده است باور درونی  اما آنچه مسير تازه. اثر کند ن قانون را بیجلوگيری از نقض برجام باید ای

دولت و کارآفرینان ایران به تقویت حضور خود در عرصه جھانی است که باعث شده روند تغيير در اقتصاد کشور تسریع شود 

درصد افزایش داده و سھم  ٢۶ته بودجه عمرانی را ای که امروزه شاھد آن ھستيم که دولت نسبت به سال گذش به گونه

افزایش داده است؛ ھمه  ٩۵درصد نسبت به بودجه  ١٠تواند تابعی از رونق اقتصادی باشد تا  درآمدھای مالياتی را نيز که می

در گام . د یابدوکارھای خرد و کالن بھبو تواند بروز کند که به موازات آن شرایط برای کسب این فاکتورھا تنھا در بستری می

آغاز شده  ٩۵ھزار ميليارد تومانی که از ابتدای سال  ١۶نخست شاید به بار نشستن صنایع کوچک پس از اعطای تسھيالت 

بود مقدمه دستيابی به این ھدف را فراھم کند و درنھایت، تحقق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش صادرات 

از مواردی است که بر مسير جدید اقتصاد ایران تاکيد کند و خيلی  ٩۵يارد دالری در سال ميل ۵٠کاالھای غيرنفتی به ارزش

سال گذشته توانسته صادرات  ۵ھای اقتصادی است زیرا کشوری مانند مکزیک در  دور از انتظار نيست و منوط به سياست

برابر بيش از ایران  ١٧نمندی در سال گذشته درصد افزایش دھد و بر پایه ھمين توا ٧کاالھای صنعتی خود را نسبت به برزیل 

ھای آینده کشور  ھایی نياز دارد که در دل برنامه صادرات صنعتی داشته باشد بنابراین جھش در درآمدھای ارزی به مولفه

 .شود گنجانده می

  ھای جدید اقتصادی برنامه

ھميت آن در بندھای اقتصاد مقاومتی باعث شده که بنيان و تکرار ا دولت در چند سال اخير با تاکيد بر تقویت اقتصاد دانش

ھای  تنھا توانسته تعداد شرکت ای به خود بگيرد و ایران در این دوره چند ساله نه رویکرد کارآفرینی در اقتصاد ایران شکل تازه

ھای منطقه قرار گرفته و مورد برساند بلکه از نظر دانش نانو نيز ھمواره در صدر کشور ٣٠٠ھزار و  ٢بنيان را به بيش از  دانش



  
 

تواند اقتصاد ایران را متمایز از دیگر  مولفه دیگری که می. حتی در سطح جھانی رتبه ھفتم را در اختيار داشته باشد

ھای  قيمت و تقویت شرکت کشورھای تحت تحریم امریکا به رشد اقتصادی پایدار برساند دسترسی به منابع انرژی ارزان

و گاز به صورت  نفت ھای حوزه ای که امروز دیگر اجرای پروژه ھای گذشته بوده است به گونه یمداخلی خود در دوران تحر

ابليت ھای نيروگاھی ایران ق شود در زمينه پروژه ھای بزرگ خارجی نيست و حتی دیده می صددرصدی وابسته به شرکت

اکنون نيز در بسياری از کشورھای آسيایی و افریقایی که تعداد آنھا به بيش  صدور خدمات فنی و مھندسی را ارتقا داده و ھم

ای که دبيرانجمن صادرات  ھای خارجی دنبال کند به گونه ھا را در مالقات انداز توسعه این ھمکاری رسد چشم مورد می ٢٠از 

سال آینده امکان افزایش صادرات  ١٠وگویی به صمت اعالم کرده بود که تا  پيش از این در گفتخدمات فنی و مھندسی ایران 

ھای کالن اقتصادی  ميليارد دالر در سال نيز وجود دارد اما این موضوع نيز متاثر از سياست ۵٠خدمات فنی و مھندسی تا 

ھيات  ١٢٠در یک سال اخير بيش از . شود یالمللی نمایان م ھای بين کشور است که بخشی از آن در توسعه ھمکاری

ھای  ھای خورشيدی، نيروگاه ھای در حوزه آب، نيروگاه ای از مذاکرات آنھا درباره پروژه اند که بخش عمده خارجی به ایران آمده

در  خودرو بوده است که تمام آنھا به عنوان صنایع پيشران یا مانند... سيکل ترکيبی، پتروشيمی، فوالدسازی، خودروسازی و

رونق صنایع باالدستی اثرگذار ھستند یا مانند فوالد با تامين مقاطع با آلياژھای خاص راه ورود به توليد صنایع خاص را فراھم 

توانيم شاھد آغاز  در تمام این موارد می دھند که از سوی دیگر، ھزینه مواد اوليه صنایع بزرگ را نيز کاھش می. کنند می

ھای اخير بنا نھاده شده و از طرف دیگر گشایشی که  ھای سال مسير نوگرایی در اقتصاد کشور باشيم که پایه آنھا در تحریم

کرده زیرا المللی با اجرای برجام برای ایران به وجود آمده است بازگشت دوباره ایران به شرایط قبل را غيرممکن  در عرصه بين

ھای این اقتصاد بر  گيری پایه ھا نمایانگر شکل ھا و بازگشت به شرایط پيش از تحریم پایداری اقتصادی ایران در دوره تحریم

المللی مانع از عجين شدن ایران با بازارھای جھانی بوده به طوری که  ھای بين منابع درونزای داخلی است و تنھا محدودیت

 ١٣۶الملل در امسال ميالدی از بين  المللی سازگاری با تجارت بين بندی بين اقتصاد، ایران در رتبهطبق گزارش مجمع جھانی 

ونقل داخلی و خارجی ایران و دسترسی محدود به  را به خود اختصاص داده که ناشی از کيفيت پایين حمل ١٣٢کشور رتبه 

ریزی برای ایجاد  و برنامه ٩۶ھای عمرانی در سال  دجهفناوری اطالعات و ارتباطات است که اقدام دولت برای افزایش بو

   .تواند ضعف به وجود آمده در نتيجه ارتباط محدود با دنيای خارج را برطرف کند ھای الکترونيکی و فناوری می زیرساخت

  

  ٣صفحه  ٣٥١٢شماره  ١٦/٠٩/٩٥شنبه سه /  جھان صنعتروزنامه 

 :ریيس انجمن نساجی

 کند افزایش نرخ ارز در بودجه، کمکی به رشد صادرات نمی

ریيس انجمن نساجی با بيان اینکه با وجود طوالنی شدن انتظار توليدکنندگان نساجی جلسه  - فارس :صفحه صنعت و معدن

جایی پول، افزایش نرخ ارز در بودجه، کمکی  ھای موجود در جابه برگزار نشد، گفت که با توجه به محدودیتآنان با وزیر صنعت 

محمد مروج با بيان اینکه جلسه توليدکنندگان نساجی با وزیر صنعت باالخره برگزار نشد، اظھار  .به رشد صادرات نخواھد کرد

  .شوند ھا عملی نمی ولی این وعده  شود کنندگان داده میھای زیادی از طرف وزارت صنعت به توليد وعده: داشت

اظھار   و تاثير آن بر توليد و صادرات محصوالت نساجی ٩٦تومانی دالر در الیحه بودجه  ٣٣٠٠مروج ھمچنين در ارزیابی نرخ 

کنند و محصوالت  در حال حاضر توليدکنندگان نساجی تمام مواد اوليه مورد نياز خود را با ارز آزاد خریداری می: داشت

  .شوند گذاری می پتروشيمی نيز به عنوان یک ماده اوليه مھم بر مبنای نرخ ارز آزاد قيمت

این موضوع بر قيمت تمام شده : شود، گفت وی با بيان اینکه افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه باعث رشد نرخ ارز آزاد نيز می

در حال حاضر قيمت ھر کيلو مواد اوليه توليد : مروج تصریح کرد.کاال خواھد شدگذارد و باعث افزایش بھای توليد  توليد تاثير می

ھای سال گذشته  تومان افزایش یافته و این در حالی است که توليدکنندگان محصول خود را با قيمت ٤٠٠موکت در کشور 

و در چنين وضعيتی  کنند ھا گرانفروشی می در حال حاضر پتروشيمی: ریيس انجمن نساجی تاکيد کرد.فروشند می

توانند کاالی خود را با قيمت باال در بازار عرضه کنند،  توليدکنندگان نساجی با تبدیل مواد پتروشيمی به محصول نھایی نمی

در حال حاضر : وی در مورد تاثير افزایش نرخ ارز در بودجه بر صادرات محصوالت نساجی نيز گفت .زیرا بازار با رکود مواجه است

توانند به راحتی پول محصول صادر شده خود را به کشور منتقل  رو است و توليدکنندگان نمی تقال پول با مشکل روبهنقل و ان

توانند مبالغ کمی را  المللی ندارند، می اکنون فقط چند بانک کوچک در آلمان و ترکيه که ارتباطات بين ھم: مروج ادامه داد.کنند

جایی پول حاصل از صادرات،  توليدکنندگان نساجی باید بابت جابه: وی تصریح کرد.کنندجا  برای توليدکنندگان ایرانی جابه



  
 

در عين حال، کشورھایی مانند : مروج افزود.دھد ھزینه اضافه ھفت درصدی را پرداخت کنند که ھزینه صادرات را افزایش می

و این مساله باعث تقویت حضور آنھا در  اند تا صادرات بيشتری انجام دھند ترکيه و چين ارزش پول خود را کاھش داده

اما این در   توانيم با افزایش نرخ ارز، بر صادرات محصوالت تاثير مثبت بگذاریم ما نيز می: وی افزود .بازارھای جھانی شده است

  .جایی پول داشته باشيم توانيم جابه ھا نمی حالی است که به دليل وجود تحریم

  

  ٣صفحه  ٣٩٢٦شماره  ١٦/٠٩/٩٥نبه شسه /  دنيای اقتصادروزنامه 

 بررسی کرد» دنيای اقتصاد«

  وکار الگوی شرقی رونق کسب

دارند؛ گام اول بھبود محيط از طریق وضع قوانين ھدفمند و  وکار دو گام برمی کشورھای مختلف برای تغيير محيط کسب

ھنوز در برداشتن این گام کامال موفق بسياری از کشورھا . وکار است زدایی با ھدف تسھيل فرآیندھای کسب مقررات

در » دنيای اقتصاد«. گری دولت متمرکز است ھا بر کاھش تصدی وکار است استراتژی اما در گام دوم که رونق کسب. اند نبوده

وکار را بررسی  گزارشی تجربه اقتصادھای نوظھور شرقی در گذار از مرحله نخست و برداشتن گام دوم در جھت رونق کسب

کنند  زدایی دنبال می ھا از طریق وضع قوانين ھدفمند و در برخی مواقع مقررات یکی از اھداف مھمی که دولت .استکرده 

تسھيل فرآیندھای کسب و کار و بھبود فضای کسب و کار است و ميزان موفقيت آنھا در این راستا توسط جایگاه آنھا در 

در واقع . شود کند، مشخص می منتشر می» سھولت کسب و کار«فھرستی که ھر سال بانک جھانی در گزارشی با عنوان 

شود که البته بسياری از کشورھا  این دسته از اقدامات، گام نخست در شکوفایی فضای کسب و کار ھر کشور محسوب می

صل دھی به فضای کسب و کار است که پس از تسھيل آن حا گام بعدی اما رونق. اند ھنوز در این گام موفق عمل نکرده

ھای اخير در رابطه با اقتصادھای نوظھور شرقی کامال نمود پيدا کرده، این است که این  موضوعی که طی سال. شود می

بخشی به ورود  اند و با سرعت کشورھا با گذار از گام نخست تسھيل کسب و کار موفق به ورود به مرحله بعد شده

البته . اند ھای نوپا، تصدی دولت را در فضای کسب و کار کاھش داده شرکت کارآفرینان، افراد خالق و ابداعات آنھا و حمایت از

گروه . شود راھکارھای این کشورھای نوظھور در رونق بخشی به فضای کسب و کارشان به این چند مورد محدود نمی

ق بخشيدن به فضای ھای موفق اقتصادھای شرقی در رون در یک بررسی به روش» دنيای اقتصاد«الملل روزنامه  اقتصاد بين

  .کسب و کارشان پرداخته است

  سنگاپور

گذاری مستقيم خارجی، صرف ھزینه برای آموزش، مراکز تحقيق  ھایی ھمچون جذب سرمایه دولت سنگاپور با اتخاذ سياست

دولت عالوه براین . ھا موفق به ایجاد در رونق کسب و کار این کشور شده است و توسعه، تجارت و صنعت و کاھش ماليات

کند که این اقدام موجب شده است پول بيشتری برای  انداز ارائه می ھایی را برای ترغيب مردم به پس مشوق

دولت سنگاپور به این نتيجه رسيده است که . ھای مختلف اقتصادی وجود داشته باشد ھای بلندمدت در بخش گذاری سرمایه

به ھمين دليل، سنگاپور از زمان استقالل در سال . ھا حياتی استگذاری در سرمایه انسانی برای رونق کسب و کار سرمایه

این اصالحات به وجود آمدن نيروی کار ماھر در این کشور را درپی . به اصالح نظام آموزشی خود دست زده است ١٩٦٥

قرار است که این اصالحات به این . گذاری تبدیل کرده است داشته و درنتيجه سنگاپور را به مکانی جذاب برای سرمایه

ھای سنتی  آموزانی که در دوره ای برای دانش کنند و موسسات فنی و حرفه مدارس آموزش کلی و آکادميک را فراھم می

ای از نقاط قوت سنگاپور محسوب  نيروی کار حرفه. کنند ای فراھم می آموزش آکادميک پيشرفت چندانی ندارند، آموزش حرفه

. تبدیل این کشور به مرکز جھانی تحقيق و توسعه به ویژه در حوزه علوم پزشکی استطوری که یکی از عوامل  شود به می

عامل اصلی موفقيت سنگاپور در رونق بخشيدن به کسب و کارھا این است که این کشور خود را با شرایط اقتصاد جھانی 

يروی کار تحصيل نکرده، درگيری بين این کشور در واکنش به ن. ، سنگاپور اقتصادی کار محور بود١٩٦٠در دھه . دھد وفق می

نيروی کار و کارفرما، نرخ باالی بيکاری و رشد سریع جمعيت، خود را برای صنعتی شدن صادرات محور آماده کرد و اقدام به 

در . سنگاپور از طریق تاکيد بر آموزش فنی و صنعتی نيروی کار خود را توسعه داد. گذاری مستقيم خارجی کرد جذب سرمایه

موثر بود اما تغيير فضای  ١٩٧٠این استراتژی تا اواسط دھه . ھای ساده بود دوره تمرکز بر توليد محصوالت دارای تکنولوژی این

سنگاپور با رقابت فزاینده از طرف دیگر کشورھای درحال توسعه در زمينه . اقتصادی جھان نيازمند اتخاذ اقدامات دیگری بود

. ھمزمان کشورھای پيشرفته به توليد محصوالت پيشرفته روی آوردند. رو شد به ی ساده روھا توليد محصوالت دارای تکنولوژی



  
 

محور مانند توليد محصوالت الکترونيکی،  سنگاپور نيز تصميم گرفت از صنایع نيروی کار محور به صنایع مھارت محور و تکنولوژی

ای برای ارتقای مھارت  ش مھندسی را توسعه داد و بودجهبنابراین سنگاپور آموز. ھا و پتروشيمی تغيير جھت دھد ذخيره داده

اکنون نيز با تحوالت اقتصاد جھانی، سنگاپور تصميم گرفته است بر ایجاد مراکز تحقيق و . تر در نظر گرفت کارکنان مسن

  .ھای خود را در زمينه تحقيقات بالينی افزایش دھد کند توانمندی توسعه تمرکز کند و تالش می

  قطر

ای ابتکاری ارائه کرده است که اعطای مجوز  اقتصاد و تجارت قطر با ھمکاری وزارت شھرسازی و محيط زیست برنامهوزارت 

این اقدام بخشی از برنامه قطر برای بھبود و توسعه فضای کسب و کار . کند ساخت و ساز برای مراکز تجاری را تسھيل می

ارت اقتصاد و تجارت قطر منتشر شده است، این اقدام به مالکان مراکز ای که از سوی وز براساس بيانيه. در این کشور است

ھای  ھای فضاھای باز، فضاھای نيمه بسته، فضاھای کامال بسته یا بخش دھد فضای داخلی را به بخش تجاری امکان می

ھای بزرگ گرفته تا  رکتھای مختلف از ش به این ترتيب امکان اجاره یک ملک تجاری به گروه. بندی شده تقسيم کنند پارتيشن

ھای اینترنت باسيم و  این مراکز تجاری دارای ھمه خدمات ضروری ازجمله زیرساخت. آید کارآفرینان کوچک، به وجود می

این اقدام قطر . سيم و مبلمان و ھمچنين خدمات سازمانی مانند امکانات برگزاری کنفرانس و خدمات حمل و نقل ھستند بی

از سوی دیگر، توسعه . بخشد ھا را بھبود می وری ھمه بخش شود و بھره ب و کار در این کشور میموجب تقویت و رونق کس

برای رسيدن به این ھدف . رود شمار می به ٢٠٣٠انداز قطر  ھای اصلی چشم بخشی به اقتصاد یکی از محور اقتصادی و تنوع

این . اران داخلی و خارجی بيشتری را جذب کندگذ تواند سرمایه قطر فضای کسب و کاری را به وجود آورده است که می

با . درصد افزایش داده است ٤٩درصد به  ٢٥ھای قطری حاضر در بورس را از  گذاران خارجی در شرکت کشور سھم سرمایه

ھای ارائه دھنده  ھای حقوقی، شرکت ای مانند شرکت دھنده خدمات حرفه المللی ارائه ھای بين این وجود، شرکت

ھای کسب و کار و خدمات فنی  دھنده مشاوره ھای ارائه ھای معماری و طراحی، شرکت مھندسی، شرکتھای  مشاوره

ھمچنين شھروندان کشورھای عضو . درصد سھام آن را در اختيار داشته باشند ١٠٠توانند در قطر شعبه دایر کنند و  می

و ھمانند شھروندان قطری درنظر گرفته  ھای حاضر در بورس قطر برابر شورای ھمکاری خليج فارس در مالکيت شرکت

. ھای مالياتی است از دیگر اقداماتی که قطر برای رونق کسب و کار در این کشور انجام داده است، ارائه مشوق. شوند می

درصد از درآمد مشمول ماليات کاھش داد که کمترین نرخ ماليات در منطقه محسوب  ١٠نرخ ماليات را به  ٢٠١٠قطر در سال 

. را تاسيس کرده است» پارک علوم و تکنولوژی قطر«ھای فعال در حوزه تکنولوژی  ھمچنين قطر برای جذب شرکت. شود می

این منطقه آزاد بر چھار . شود ھا می سازی تحقيقات و حمایت از نوآوری این اقدام موجب ارتقای فضای مورد نياز برای تجاری

  .آوری اطالعات و ارتباطات محيط زیست، علوم مربوط به بھداشت و درمان و فن انرژی،: حوزه تمرکز کرده است که عبارتند از

  ھندوستان

ھند برای . مقصد برتر کسب و کارھا است ٥٠وزیر ھند، تبدیل این کشور به یکی از  یکی از اھداف نارندرا مودی، نخست

رونق کسب و کارھا شده، این کشور را در دستيابی به این ھدف اقداماتی را انجام داده است که عالوه بر آنکه موجب 

ھندوستان . ھاست آپ ھای مالياتی به استارت یکی از این اقدامات ارائه مشوق. مسير رسيدن به این ھدف قرار داده است

در ھای جدید  آپ عالوه براین استارت. ھا ایجاد کرده است آپ ميليارد دالری برای ارائه مشوق به استارت ١٠صندوقی با بودجه 

ھا بسيار ساده است و  آپ ھند به مدت سه سال از ماليات معاف ھستند، فرآیند درخواست ثبت برای این استارت

ھا،  آپ این اقدامات دولت در جھت حمایت از استارت. کنند ای از طرف دولت دریافت می ھای اعتباری سخاوتمندانه تضمين

و ) الین شبکه حمل و نقل آن(ھایی مانند اوال آپ ه استارتطوری ک موفقيت چشمگير آنھا را درپی داشته است، به

  .ھای خارجی را جذب کنند گذاری اند سرمایه ، توانسته)فروشگاه اینترنتی(کارت فيلپ

ھدف . است» ساخت ھند«از دیگر عواملی که به رونق کسب و کار در ھند کمک کرده است، یک برنامه ابتکاری موسوم به 

موجب افزایش قدرت خرید مردم ھند شده است که این » ساخت ھند«. یت بخش توليدی ھند استاز این ابتکار عمل تقو

. اند گذاران نيز منتفع شده مساله به نوبه خود باعث افزایش تقاضا شده و درنتيجه رشد اقتصادی تقویت شده است و سرمایه

این . است» ھندوستان دیجيتالی«کشور، ابتکارھای دولت ھند برای رونق بخشيدن به کسب و کارھای این  از دیگر برنامه

صورت دیجيتالی و افزایش  ھای دیجيتالی، ارائه خدمات به ایجاد زیرساخت: برنامه بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد که عبارتند از

» ھا تگذاری در زیرساخ صندوق ملی سرمایه«ھای دیجيتالی  ھند به منظور توسعه زیرساخت. ھای دیجيتالی دانش و مھارت

طور ھمزمان بر مبارزه  گذاری خارجی به ھند برای جذب سرمایه. ميليارد دالر ایجاد کرده است ٣/ ٢را با بودجه دولتی ساالنه 



  
 

صورت آنالین  به منظور کاھش تشریفات اداری، اکثر خدمات دولتی به. با فساد و کاھش تشریفات اداری تمرکز کرده است

صورت اینترنتی و بدون نياز به مراجعه به  ست برای مجوز، ترخيص گمرکی و ثبت شرکت بهطوری که درخوا شود به ارائه می

، در دوره آوریل تا دسامبر »ساخت ھند«براساس گزارش دولت پس از اجرای برنامه ابتکاری . شود دفاتر دولتی انجام می

 ٢٠١٤در سپتامبر » ساخت ھند«ابتکاری برنامه . ميليارد دالر سرمایه مستقيم خارجی جذب کرد ٢٩/ ٤٤این کشور  ٢٠١٥

  .معرفی شد

  

  ٤صفحه  ٦٥٤شماره  ١٧/٠٩/٩٥شنبه چھار/ گسترش صمت روزنامه 

 مطرح شد ٩۶در بررسی الیحه بودجه 

 درصدی بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت٨کاھش 

ھای  و تجارت و سازمان بودجه وزارت صنعت، معدن ٩۶براساس الیحه بودجه سال  :گروه صنعت - سيدمحمدحسن سيدزاده 

نزدیک به  ٩۵ميليون تومان برآورد شده که نسبت به الیحه بودجه سال ٨٣٠ميليارد و  ۵٨٩معادل  ١٣٩۶تابعه آن در سال 

ھای  این کاھش بودجه اغلب در حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان .درصد کاھش داشته است۶/٨

وسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ای ھمچون سازمان گسترش و ن توسعه

که از سوی  ١٣٩۶براساس متن الیحه بودجه سال . ھای صنعتی ایران بوده است سازمان صنایع کوچک و شھرک

و تجارت ای وزارت صنعت، معدن  جمھوری روز یکشنبه به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد بودجه اعتبارات ھزینه ریيس

ميليون تومان در نظر گرفته شده ۴٢۵ميليارد و ٣١٧ای آن  ميليون تومان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه۴٠۴ميليارد و ٢٧٢

 .است

   ای ھای توسعه کاھش بودجه در بخش

درصد کاھش، بيشترین کاھش بودجه را در بين ٢۶طبق این الیحه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با حدود 

ميليارد و ۴١برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . ھای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته است شبخ

ميليون تومان بودجه در نظر ٨۵٠ميليارد و ۵۵، ٩۵ميليون تومان بودجه در نظر گرفته شده در حالی که در الیحه بودجه ۴٠٠

ای است که بيشترین کاھش را در الیحه  صنعتی ایران دومين مجموعه ھای سازمان صنایع کوچک و شھرک. گرفته شده بود

ميليارد  ١٠۵به  ٩۵درصد کاھش نسبت به سال ٢٣بودجه برآوردی این مجموعه با حدود . داشته است ٩۶بودجه 

ليون تومان مي۶١۶ميليارد و  ١٣۶نزدیک به  ٩۵این درحالی است که این رقم در الیحه بودجه . ميليون تومان رسيده است۶٠٠و

ھای زیرمجموعه آن یکی دیگر از  بودجه حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون احتساب سازمان. در نظر گرفته شده بود

ميليارد و ١٨۴با کاھش بودجه مواجه شده است، بودجه حوزه ستادی معادل  ٩۶ھایی است که در بودجه سال  بخش

سازمان توسعه و نوسازی . درصد کاھش داشته است١٢گذشته حدود ميليون تومان برآورد شده که نسبت به سال ۶٨١

ھای توسعه داشته است به نحوی که در الیحه  معادن و صنایع معدنی ایران کمترین کاھش بودجه را نسبت به سایر بخش

با کاھش  ٩۵ميليون تومان درنظر گرفته شده که نسبت به الیحه بودجه ٧۴٠ميليارد و ٧٠بودجه این بخش معادل  ٩۶بودجه 

 .درصدی مواجه شده است٧

  ای جبران کاھش بودجه ھای توسعه تھاتر مطالبات سازمان

ھای توسعه را با  ای در نظر داشته تا کاھش بودجه سازمان ھای توسعه دولت در بخش پرداخت مطالبات خود به سازمان

ھای  شود تا مطالبات سازمان داده میبه دولت اجازه  ٩۶پرداخت مطالبات پوشش دھد به نحوی که طبق الیحه بودجه 

و شرکت ملی صنایع ) ایدرو و ایميدرو(گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

پتروشيمی از دولت بابت سھم آنھا از واگذاری سھام مطابق قوانين مربوط و تامين سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن 

  .خرجی تھاتر کند –ميليارد تومان به صورت جمعی ٢۵٠را با بدھی آنھا تا سقف  ١٣٩۶ز سال مربوط به قبل ا

ھای تجاری اختصاص  ھای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده افزایش بودجه خود را به بخش افزایش بودجه در بخش

ميليون تومان برآورد شده ٨۵٢ميليارد و ٣۶درصد افزایش ۵داده است بر ھمين اساس بودجه سازمان توسعه تجارت ایران با 

ميليون تومان، بخش بازرسان شاغل در حوزه ۶۴۶ميليارد و ٨درصد افزایش ٣بودجه مرکز توسعه تجارت الکترونيکی با . است

حدود  کنندگان و توليدکنندگان نيز با ميليون تومان و سازمان حمایت مصرف٧٩٠ميليارد و ٨۵درصد افزایش ١٠نظارت بر بازار با 

وزارت صنعت، معدن  ٩۶از نکات قابل توجه در الیحه بودجه   .ميليون تومان برآورد شده است٢٨٩ميليارد و ٢٢درصد افزایش ١٢



  
 

ميليارد تومان است که برای  ۵ای با عنوان اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران با بودجه  و تجارت تعریف زیرمجموعه

ھای  بودجه بخش مربوط به تامين سرمایه صندوق ١٣٩۶طبق الیحه بودجه سال    .شده استنخستين بار در بودجه تعریف 

وری، تصویب و افزایش بخش صادراتی و  ميليون تومان، بخش ارتقا و بھبود بھره۵٠٠ميليارد و ٨بخش صنعت و معدن با 

ش مربوط به صندوق ضمانت صادرات ميليون تومان و بخ۵٠٠ميليارد و ١۴ھای داخلی و خارجی فرش دستباف با  بازاریابی

 .برآورد شده است ٩۵ميليون تومان بدون تغيير نسبت به الیحه ١٠٠ميليارد و ۶ایران با 

 

  ميليارد تومان یارانه سود تسھيالت توليد١٠٠

احدھای ميليارد تومان برای یارانه سود تسھيالت و١٠٠نزدیک به  ٩۶ھای متفرقه بودجه سال  در بخش برآورد اعتبارات ردیف

ميليارد تومان برای اعطای ١٢٠در بخش جوایز صادراتی نيز . توليدی با اولویت توليدات صادراتی در نظر گرفته شده است

عالوه بر این . بنيان برآورد شده است جوایز صادراتی مربوط به صادرات غيرنفتی و غيرپتروشيمی با اولویت صادرات دانش

 .ھای صنعتی تعریف شده است ھای شھرک یرساختميليارد تومان نيز برای تامين ز٣۵

  گذاری و اشتغال ھزار ميليارد تومان سود تسھيالت سرمایه یک

گذاری و  ھزار ميليارد تومان یارانه سود تسھيالت سرمایه ، یک٩۶ھای متفرقه بودجه سال  در بخش برآورد اعتبارات ردیف

شود  به دولت اجازه داده می ١٩براساس تبصره . گرفته شده استقانون بودجه در نظر  ١٩تبصره » ب«اشتغال مطابق بند 

ھای عظيم جمعيت فعال کشور و  گيری موثر از ظرفيت برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بھره

به  نسبت) با اولویت مناطق روستایی و محروم(ھای نسبی و رقابتی مناطق ایران اسالمی برداری موثر ازمزیت بھره

ھای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادھا و  گذاری مناسب برای ایجاد فرصت ریزی و سياست برنامه

ھای مصوب  ھای نھادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی این اقدامات را براساس سياست ھای مناطق از طریق حمایت قابليت

   :عالی اشتغال انجام دھد شورای

ھای اجرایی با  ھا تا سطح شھرستان از طرف دستگاه گذاری به تفکيک رشته فعاليت ھای سرمایه ه اولویتتدوین و ارائ - ١

ھای محيطی و اقتصادی منطقه و تحليل دیناميک  ھا و محدودیت ھمکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابليت

سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه  ظرفيت - ٢ .ھای موجود وکار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت کسب

  .ھای ھدف سازی نھادی در مناطق روستایی و گروه گری و ظرفيت تسھيل – ٣. ھدف از سوی دستگاه اجرایی

ایجاد رونق در  - ۵  .ھای اجرایی ھای مالی، حمایتی مستمر و فراگير ھریک از دستگاه رسانی شفاف مشوق اطالع – ۴

ھای  ترتيب برای ایجاد و توسعه بنگاه ھا به ھای مالی به پروژه اولویت تخصيص مشوق - ۶خدمات عمومی بخش ساختمان و

 .دستی کوچک، متوسط و صنایع

  افزایش بودجه عمرانی

ھای  ھزار ميليارد تومان تعيين شده که شامل درآمدھا، واگذاری دارایی٣٢٠به طور کلی منابع عمومی تا ٩۶در الیحه بودجه 

ھزار ميلياردی الیحه بودجه ٢۶٧این رقم در قياس با رقم پيشنھادی . ھای مالی است ای و ھمچنين واگذاری دارایی سرمایه

بينی شده بود تا  ھزار ميليارد تومان پيش٢٩۴ھزار ميليارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۵٣سال جاری تا 

کند که  رج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پيدا میدرمجموع خ. ھزار ميليارد تومان افزایش دارد٢۶

بينی  درصدی آن در مقایسه با پيش٢۶بينی شده و بيانگر رشد  ھزار ميليارد تومان پيش۶٢برای سال آینده بودجه عمرانی تا 

نی رقمی کمتر بوده و البته عملکرد ھای عمرا شده برای پروژه ھا اغلب منابع اختصاص داده در این سال. عملکرد امسال است

ھزار ميليارد تومان برای ۵٧این در حالی است که برای امسال . تر از حد تعيين شده در بودجه بود آن نيز بسيار پایين

ھزار ميليارد تومان ١٣ھای عمرانی اختصاص داده شد و عملکرد نيمه نخست سال بودجه از این حکایت دارد که حدود  پروژه

  .ھای عمرانی اختصاص داده شده است ماه سال جاری به پروژه۶ن در پایا
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در روزھای اخير مجددا بازار ارز با التھاب و افزایش نرخ دالر مواجه شده و شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرد تا جایی که 

و احوال و سکوت خبری نيز بازار  در این اوضاع.  بعضی از مراکز فروش از عرضه دالر خودداری کرده و صرفا خریدار آن بودند

   . کند ، تحليلی از شرایط به وجود آمده ارائه می شود و ھر صاحبنظری ھا داغ می زنی شایعات و گمانه

  بانک مرکزی مسوول است

به ، چيزی از مسووليت بانک مرکزی  اینکه دالیل این افزایش ناگھانی نرخ دالر ناشی از تقاضای مسافران بود یا دیگر دالیل

ھای ایران در  در روزھایی که اخبار خوبی از موفقيت  . کند کننده دالر و مسوول تنظيم بازار ارز کم نمی ترین عرضه عنوان بزرگ

ھا در عرصه زندگانی  ، کام ھمگان را شيرین کرده و مردم ھم بسيار اميدوارند که نتایج این موفقيت ھای اوپک گيری تصميم

، افزایش نرخ دالر و  گذارد د و بار روانی مثبت ناشی از این پيروزی در بازار انعکاس مثبتی بر جایانھاھم نمود عينی پيدا کن

ھای اخير ھم توليد و صادرات نفت ایران ھمواره روند  کما اینکه در روزھا و ماه  . نوسانات آن تا حدودی غيرمنتظره است

  . ، متوجه کشور نيست صعودی را طی کرده و مشکلی از جھت تامين ارز مورد نياز
  افزایش نرخ ارز شمشير دو لبه است

افزایش نرخ ارز ھمواره به صورت یک شمشير دو لبه عمل کرده و در حالی که صادرکنندگان ھميشه از این افزایش نرخ 

ز این افزایش ا.  اما سایر توليدکنندگان که عمده بازار مصرف کاالھای توليدی ایشان در داخل کشور است  اند استقبال کرده

خصوص توليدکنندگانی که مجبور  ، به دانند شده محصوالت خود می مند بوده و آن را باعث افزایش قيمت تمام نرخ ارز گله

، ھمواره دارای بار روانی منفی در جامعه  ، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز ھستند مواد اوليه خود را از خارج از کشور تامين نمایند

،  بدیھی است که افزایش نرخ ارز اگر به صورت ھدفمند  . شود ھا و افزایش نرخ تورم نيز می ایش کاذب قيمتبوده و باعث افز

تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدھای  بينی شده و ضمنا کنترل شده باشد می ریزی و پيش برنامه

در غير این صورت نه تنھا تمامی موارد منفی .  نندگان شودصادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرک

در چنين حالتی است که  . کننده و اقتصاد کشور نخواھد کرد االشاره را در بر خواھد داشت بلکه سودی را نيز نصيب صادر فوق

خواھد شد که این  ھای اقتصادی گيری برای فعاليت ، بالتکليفی و عدم امکان تصميم اقتصاد و جامعه دچار یک سردرگمی

  ھای ناگھانی و بدون برنامه معضل اصلی است افزایش  . باشد ترین آفت برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور می بزرگ

ریزی شده نرخ ارز ندارند به  اند که مشکلی با افزایش برنامه ھای اقتصادی اعالم کرده ھمواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه

ھا تنظيم کنند و  ، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سياست ھای توليدی توانند بموقع برنامهنحوی که ایشان ھم ب

، نه تنھا سودی را  ھای ناگھانی و بدون برنامه نرخ ارز اما نوسانات و افزایش.  ھای جھانی حضور مستمر داشته باشند در بازار

صادراتی را نيز دستخوش تغييرات کرده و اصوال قدرت  - ی یک واحد صنعتی ھا کند بلکه تمامی برنامه کننده نمی نصيب صادر

الخصوص در  ترین معضل مجموعه مدیریتی کشور علی گيرد که این بزرگ بينی را از یک مدیر صنعتی می ریزی وپيش برنامه

   . خصوصی است بخش

  خصوصی مشورت کنيد حداقل با بخش

بنابراین بر مسووالن اقتصادی .  از او سلب شود، ھمواره محکوم به شکست استبينی  گيری و پيش مدیری که قدرت تصميم

ریز کشور است که اوال به نحوی بازار را رصد کرده و کنترل کنند تا این قبيل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاھش  و برنامه

ھا  گيری ، بھتر است که این تصميم ریزی آنھاست ، ثانيا چنانچه این افزایشات تدریجی و غيرتدریجی نرخ ارز با برنامه پيدا کند

خصوصی یا شورای پول  وگوی دولت با بخش خصوصی کشور در نھادھای مشترکی از قبيل شورای گفت با اطالع فعاالن بخش

ر ارز و نھایتا ای به اطالع ھمگان رسانده شود تا ھم از ایجاد التھاب کاذب در بازا اتخاذ شود و به نحو شایسته.  . . . و اعتبار و

خصوصی کشور نيز بتوانند تصميمات به موقع و صحيحی  اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید و ھم مدیران اقتصادی در بخش

و (، افزایش بدون برنامه  خالصه کالم اینکه  . برای واحد تحت مالکيت خود اتخاذ کنند و دچار بالتکليفی و سردرگمی نشوند

، نه  کننده نه مصرف.  کس نيست بينی نرخ ارز به نفع ھيچ ، بدون ھدف و غيرقابل پيش)نشدهحتی با برنامه ولی اعالم 

، ھرچند که باعث شود تا دولت تا حدودی کسری بودجه خود را جبران کرده و  کننده و نه حتی دولت ، نه صادر کننده توليد

  . برخی نيازھای نقدینگی خود را در پایان سال تامين کند

  

  ٣صفحه  ٣٩٢٧شماره  ١٧/٠٩/٩٥شنبه چھار/  دنيای اقتصادروزنامه 



  
 

 آمار کاالھای منتخب صنعتی و معدنی را بررسی کرد» دنيای اقتصاد«

  شروع بھاری توليد در پایيز

بررسی وضعيت توليد در ھفت ماه  .کاالی منتخب را منتشر کرد ٤٥وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار توليد   :دنيای اقتصاد

ھای تحریم از یکسو امکان دسترسی به  سال. ھر سال جاری بيانگر نمایان شدن اثرات مثبت برجام برتوليد استمنتھی به م

ھای روز به کشور  مواد اوليه موردنياز واحدھای صنعتی را سخت کرد و از سوی دیگر موجب شد تا شرایط برای ورود تکنولوژی

. شت و موجب شد تا واحدھای صنعتی به توليد حداقلی بسنده کنندغيرممکن شود، عواملی که افت توليد را به ھمراه دا

المللی در حال کمرنگ شدن است و آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت  ھای بين چالشی که با لغو تحریم

ا یکی دیگر از عواملی تزریق منابع مالی موردنياز به این واحدھ .گذارد در ھفت ماه منتھی به مھر امسال نيز بر آن صحه می

دھند و معتقدند با گذشت زمان شاھد بھبود بيش  است که فعاالن صنعتی بھبود روند توليد پس از برجام را به آن نسبت می

محصول  ٣٢گزارش رسمی اعالم شده از وضعيت واحدھای توليدی بيانگر آن است که از . از پيش روند توليد خواھيم بود

اگرچه وضعيت واحدھای . محصول رشد مثبت را تجربه کردند ٢٢ن مورد بررسی، در مجموع منتخب صنعتی در مدت زما

ھای گذشته نتوانستند روند رو  بررسی با رشد ھمراه بوده است، اما محصوالت معدنی ھمانند ماه زمان مورد صنعتی در مدت

. محصول مثبت بوده است  ٤ه، روند توليد تنھا محصول مورد بررسی در این دور١٣طوری که از ميان  به رشد را تجربه کنند، به

وجود آمده در بازارھای صادراتی  ھای به فعاالن صنعتی افت توليد واحدھای معدنی را به رکود حاکم در بازار از یکسو و چالش

و دولت برای  دھند و معتقدند تا زمانی که راھکاری برای خروج از رکود در بازار در نظر گرفته نشود از سوی دیگر نسبت می

وجود آمده در بازارھای صادراتی راھکاری در نظر نگيرد، توليد محصوالت معدنی ھمچنان با افت ھمراه خواھد  ھای به چالش

عنوان یکی از کشورھای اصلی واردکننده محصوالت معدنی و ناامنی در  اعمال محدودیت صادراتی از سوی عراق به. بود

  .وجب شد تا توليدکنندگان محصوالت معدنی در این بخش چالش بسياری را تجربه کنندمنطقه از جمله دالیلی است که م

  محصوالت منتخب با رشد مثبت 

و » انواع سواری«، »الياف و تاپس پلی استر«، »دوده«، »کمباین«ماه منتھی به مھر امسال،  ٧براساس آمار اعالم شده در 

شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی  آمار اعالم. اند کردهبيشترین رشد توليد را تجربه » ماشين لباسشویی«

طوری که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع  بيشترین رشد را در ميان محصوالت منتخب تجربه کرده، به» کمباین«توليد 

. درصدی داشته است ٤٣ در کشور توليد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بيش از» کمباین«دستگاه ٢٠٥

درصدی را   ٣٣تن بوده که با این ميزان توليد توانست رشد بيش از  ٣٠٠ھزار و  ٥٥توليد شده در این مدت نيز برابر با » دوده«

طوری  بيشترین رشد توليد را تجربه کرد، به» الياف و تاپس پلی استر«در مدت زمان مورد بررسی » دوده«پس از . تجربه کند

تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بيش  ٢٠٠ھزار و  ١١٧ت زمان مذکور توليد این محصول برابر با که در مد

درصدی را نسبت  ٢٧دستگاه رشدی  ٦٠٠ھزار و  ٦٣٨نيز در این مدت با توليد » انواع سواری«. درصدی داشته است ٢٧از 

 ٧٦ھزار و  ٥٠٢توليد شده در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با  انواع سواری. به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است

دستگاه  ٩٠٠ھزار و  ٢٩٥پنجمين محصولی است که در مدت زمان مورد بررسی » ماشين لباسشویی« .دستگاه بوده است

  .درصدی داشته است ٢٤/ ٥توليد داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 

  نفیمحصوالت منتخب با رشد م 

و » تخت انواع تلویزیون«، »استر نخ پلی«، »الياف اکریليک«، »تی .ام .دی«از سوی دیگر، در مدت زمان مورد بررسی 

در ميان . اند محصول صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده ٣٢بيشترین افت توليد را در ميان » الکتروموتور«

اشاره کرد که افت توليد بالغ بر » تی .ام .دی«توان به  اند، در مدت زمان مذکور می محصوالتی که بيشترین افت توليد را داشته

 ٤٠٠ماه منتھی به مھر سال جاری برابر با ٧براساس آمار اعالم شده توليد این محصول در . درصدی را تجربه کرده است ٩٧

چند ماھی است » تی .ام .دی«فت که توليد توان گ ھای گذشته می با بررسی روند توليد این محصول در ماه. تن بوده است

تن  ٩٠٠ھزار و  ٦نيز برابر با » الياف اکریليک«شده توليد  ھای اعالم از سوی دیگر، براساس داده. که روند منفی داشته است

این توليدی در » استر نخ پلی«. درصدی را تجربه کرده است ٣٤بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 

درصدی را ثبت کرده  ٢٦تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت حدود  ٦٠٠ھزار و  ١٢٠مدت نيز برابر با 

طوری که براساس  چھارمين محصولی است که در این دوره افت توليد را تجربه کرده است، به» انواع تلویزیون تخت«. است

اه انواع تلویزیون تخت در کشور توليد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دستگ ٩٠٠ھزار و  ٥٨٢این آمار در مجموع 



  
 

درصد  ٧/ ٥ھزار دستگاه،  ٩٥٧ميليون و  ٤نيز در این دوره با توليد بيش از » الکتروموتور«. درصد داشته است ١٣افتی بيش از 

  .افت توليد داشته است

  وضعيت توليد محصوالت معدنی 

ماه منتھی به مھر  ٧معدنی در  محصول منتخب معدنی و صنایع ١٣آمار اعالم شده از ميان  از سوی دیگر، براساس

جاری نيز در مجموع تنھا چھار محصول رشد توليد را تجربه کردند و مابقی محصوالت معدنی در این دوره با افت توليد  سال

» آھن سنگ«، »ای ظروف شيشه«، »سنگ ره زغالکنسانت«براساس آمار مذکور، در مدت زمان مورد بررسی . اند مواجه بوده

» سنگ کنسانتره زغال«تنی  ١٠٠ھزار و  ٦٥٥توان به توليد  خصوص می  در این. اند رشد توليد را تجربه کرده» کاتد مس«و 

توليد » ای ظروف شيشه«. درصد را تجربه کرده است ١٤اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بيش از 

. درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است ٣ھزار تن بوده که رشد بيش از  ٢٦٢در این مدت نيز برابر با  شده

در کشور توليد شده که در مقایسه با دوره مشابه » آھن سنگ«ھزار تن  ٦٥٦ميليون و  ١٩در این مدت ھمچنين در حدود 

اند  در مقابل محصوالت معدنی که در این مدت افت توليد را تجربه کرده. درصد ھمراه بوده است ٢سال قبل با رشد بيش از 

چينی «درصد و  ٢٠با افت توليد حدود » فوالد خام«درصد،  ٢٥با افت توليد بيش از » کاشی و سراميک«توان به  می

  .درصد اشاره کرد ١٦با افت » بھداشتی

  

  ٣فحه ص ٣٩٢٧شماره  ١٧/٠٩/٩٥شنبه چھار/  دنيای اقتصادروزنامه 

 اکران اطالعات تسھيالت رونق توليد

به گزارش روابط عمومی . رئيس ھيات رئيسه، نایب رئيس و دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت انتخاب شدند :ھا گروه بنگاه

عنوان  عنوان رئيس ھيات رئيسه، سيدحسن حسينی به خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سيدعبدالوھاب سھل آبادی به

عنوان نایب رئيس دوم ھيات رئيسه، سيدمحمدرضا مرتضوی از اعضای ھيات  رئيس اول ھيات رئيسه، رمضان بھرامی بهنایب 

بر اساس این گزارش، این انتخابات در مجمع . دار انتخاب شدند عنوان خزانه عنوان دبيرکل و علی محمد زمانی به رئيسه به

مھریزی، معاون وزیر صنعت، معدن  و تجارت ایران، با حضور حسين ابویی طور فوق العاده خانه صنعت، معدن عمومی عادی به

ھا در محل دبيرخانه مرکزی این  ھای صنعت، معدن و تجارت استان عنوان ناظر وزارتخانه مذکور و نمایندگان خانه و تجارت به

ذر برگزار شد، ھيات رئيسه منتخب آ ١٥طور فوق العاده در  با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی که به. تشکل برگزار شد

در محل قانونی موسسه تشکيل جلسه داد و با حضور کليه  ١٥خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ھمان روز راس ساعت 

  .عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند عنوان بازرس و احمد زارعی به زاده به ھمچنين بيژن پناھی. اعضا، رسميت یافت

  

  ٤صفحه  ٦٥٥شماره  ١٨/٠٩/٩٥شنبه پنج/ صمت  گسترشروزنامه 

 سازی واحدھای موجود در گام نخست طرح رونق توليد مطرح شد با توجه به تالش دولت برای فعال

 ایجاد واحدھای جدید، گام بعدی طرح رونق توليد

استراتژی حمایت از ھای اخير دولت یازدھم  با توجه به مشکالت اقتصادی سال :گروه صنعت - سيدمحمدحسن سيدزاده 

 ١٢سازی صنایع راکد قرار داده که برھمين اساس نيز تاکنون  ھای موجود و فعال صنایع را در سال جاری براساس حفظ ظرفيت

با پرداخت این تسھيالت و بازگشت  .واحد کوچک و متوسط ارائه شده است ۵٨٩ھزار ميليارد تومان تسھيالت به ھزار و 

ھا و ایجاد واحدھای صنعتی جدید است بنابر  ليد دولت در گام بعدی به دنبال شناسایی ظرفيتواحدھای راکد به چرخه تو

ای برای توسعه  سنجی منطقه اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از فاز نخست طرح آمایش سرزمين مبنی بر امکان

ز ایجاد واحدھای صنعتی ھر بخش تعيين ھای صنعتی کشور و ميزان مورد نيا صنایع در فاز دوم این طرح شناسایی ظرفيت

سازی واحدھای صنعتی را در دستورکار قرار داده  در ھمين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت سال آینده ظرفيت. خواھد شد

سياست سال : نيا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت در ھمين زمينه به تازگی محسن صالحی. است

این . ھاست سازی در این حوزه نوسازی و بازسازی واحدھای صنعتی، اصالح ساختار فنی و مھندسی و ظرفيتآینده دولت 

واحدھای توليدی . شود سياست شامل ھمه واحدھای صنعتی ازجمله صنایع غذایی، نساجی، لوازم خانگی و فلزات می

 .کوشند تا بتوانند از این برنامه استفاده کنندشان ب باید در راستای اصالح ساختار توليدی خود و رقابتی کردن محصول

   سازی بندی، نخستين گام ظرفيت نيازسنجی و اولویت



  
 

اندازی واحدھای غيرفعال و راکد تاثير بسزایی در رفع معضل بيکاری و ارتقای  حفظ وضعيت موجود واحدھای توليدی برای راه

آوری اطالعات مناسب ازطریق ستادھای  واسطه جمع به اجرای درست این طرح نيز. ھا داشت وضعيت اقتصادی خانواده

از ابتدای سال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملياتی کردن طرح رونق توليد در . تسھيل رفع موانع توليد استانی بود

آوری و  معھا اقدام به ج اندازی واحدھای غيرفعال و راکد در تمامی استان جھت حفظ وضعيت موجود واحدھای توليدی و راه

اطالعات و . تکميل اطالعات مربوط به واحدھای توليدی و صنعتی با عنوان طرح بروزرسانی اطالعات واحدھای صنعتی کرد

بندی،  ریزی و شناسایی راھبردھای اجرایی طرح است به ھمين دليل نيازسنجی، اولویت ترین اصل برنامه آمار ھمواره مھم

ھای  اسایی ظرفيت صنایع و تعداد مورد نياز در ایجاد واحدھای صنعتی جدید از ضرورتبندی و تکميل اطالعات برای شن جمع

در ھمين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در جھت تکميل سند راھبردی . مھم فاز بعدی طرح رونق توليد خواھد بود

بر . در دستور کار خود قرار داده استھای مورد نياز را  صنعت، معدن و تجارت تھيه و تدوین آمایش صنعتی بر مبنای ظرفيت

وگو با ضمن اعالم  گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت ریزی و سياست ھمين اساس محسن اتابکی، مدیرکل برنامه

وزارت صنعت، معدن و تجارت : ھای الزم و ایجاد واحدھای صنعتی جدید گفت ھای این وزارتخانه برای شناسایی ظرفيت برنامه

گذاری خود را در چندین مرحله و ویرایش با عنوان برنامه راھبردی صنعت، معدن و تجارت انجام خواھد  ریزی و سياست برنامه

ھای آینده  سنجی و نيازھای صنعتی کشور در فاز نخست در ویرایش دوم سند راھبردی که در ھفته در زمينه ظرفيت. داد

ایم که در آن به برخی  ای تدوین کرده براساس نيازسنجی منطقه منتشر خواھد شد فصلی به عنوان آمایش سرزمينی را

 .است... ھای نو، صنایع پيشرفته و ھا شامل انرژی ھا اجرایی شود اشاره شده است؛ این طرح ھا که باید در استان طرح

  سنجی در فاز دوم طرح آمایش سرزمينی ظرفيت

حاضر  درحال: ای بوده افزود ھای منطقه آرایی و بررسی ظرفيت مکاناتابکی با بيان اینکه در فاز نخست تمرکز اصلی بر بحث 

ھای صنعتی انجام شده تا مشخص شود در ھر  ای و شناخت زیرساخت در فاز نخست توجه به بایدھا و نبایدھای منطقه

ن آب، برق، معيار دسترسی به منابع ھمچو ۵این بررسی نيز براساس . ھایی امکان توسعه و احداث دارند استان چه طرح

ھا، دسترسی به نيروی انسانی متخصص مرتبط با آن رشته، دسترسی به فناوری، شناسایی کاال در  گاز، راه و سایر انرژی

مدیر کل . ھای مناسب ھر استان مشخص شده است زنجيره ارزش آن صنعت و نيز ميزان نزدیکی به بازار مصرف انجام و طرح

سنجی برای تعيين نياز کشور برای توسعه و  صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه ظرفيتگذاری وزارت  ریزی و سياست برنامه

حاضر چه  این موضوع که در حال: احداث واحدھای صنعتی جدید در فاز دوم طرح آمایش سرزمين اجرایی خواھد شد، گفت

سازی و ایجاد واحدھای  ز به ظرفيتميزان واحد صنعتی فعال در ھر بخش وجود دارد و در چه صنایعی و به چه ميزان نيا

ھای بعدی سند راھبردی صنعت،  صنعتی وجود دارد در دستور کار فاز دوم طرح آمایش سرزمينی خواھد بود که در ویرایش

ھای آینده اميدواریم  موقع فاز نخست طرح در ھفته با تکميل و انتشار به: وی افزود. معدن و تجارت منتشر خواھد شد

 .العاتی فاز دوم طرح نيز آغاز شودھای مط فعاليت

  نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد واحدھای صنعتی جدید

با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرای طرح توسعه و ایجاد واحدھای صنعتی جدید نيازمند بسترھای زیرساختی مناسب 

برای تدوین نقشه راه مناسب ایجاد بستر مناسب  خواھد بود بنابراین پس از تھيه آمار و اطالعات کافی... برای تامين منابع و

حاضر منابع بانکی تنھا توان پوشش سرمایه در گردش واحدھای صنعتی را دارند و  درحال. برای تحقق این امر ضروری است

اساس دولت باید از منابع دولتی ھمچون  برھمين. امکان حمایت مالی برای ایجاد واحدھای صنعتی چندان وجود ندارد

ریيس خانه صنعت، معدن و  موقر، نایب در ھمين زمينه معراج محرابی. دوق توسعه ملی برای اجرای این طرح استفاده کندصن

ھای مورد نياز صنایع برای ایجاد واحدھای صنعتی جدید و  وگو با صمت درباره لزوم شناسایی ظرفيت تجارت ایران نيز در گفت

ترین  مھم. ھای بسياری برای توسعه و احداث صنایع جدید در کشور وجود دارد يتظرف: ھای کافی اظھار کرد تامين زیرساخت

در یک دھه اخير صنایع . ھای روز دنياست نياز شناسایی این امر نيز بروزرسانی صنایع و مطابقت آن با دانش فنی و فناوری

ریيس خانه  نایب. دنيا به وجود آمده استھا و فناوری جدیدی در  اند و ظرفيت ھا بوده کشور درگير مشکالت داخلی و تحریم

ھای گمشده زنجيره توليد داخل  محور شدن و تامين نيازھای حلقه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکيد بر اینکه برای صادرات

ریزی  دولت باید برای تامين بودجه این امر برنامه: ھای اصلی است، افزود استراتژی ایجاد واحدھای صنعتی جدید از ضرورت

ھای احداث  ھا کفاف تامين سرمایه طرح حاضر منابع بانک درحال. ھا قرار دھد کافی انجام دھد و از منابع دولتی در اختيار بانک

دھد عالوه بر این با سود تسھيالت کنونی امکان تامين سرمایه از بانک برای طرح  و ایجاد واحدھای صنعتی جدید را نمی



  
 

رد درنتيجه دولت برای طرح ایجاد واحدھای صنعتی جدید باید از محل منابع صندوق توسعه ملی ایجاد واحد صنعتی وجود ندا

 .درصد ارائه دھد ١٠تسھيالت با بھره حدود 

  سازی دار ظرفيت صنایع اولویت

ای احداث آن محور ھستند اما بر العاده سودآور و صادرات حاضر چندین طرح وجود دارد که فوق محرابی موقر با بيان اینکه درحال

ھای صنعتی تالش خود را برپایه  ریزی تاکنون دولت یازدھم در طرح رونق توليد و برنامه: تمھيدات اوليه وجود ندارد اظھارکرد

ھای موجود قرار داده است البته باتوجه به شرایط بحرانی که برای صنایع به وجود آمد این  سازی ظرفيت حفظ شرایط و فعال

. ا با بھبود شرایط دولت باید در گام بعد سراغ افزایش ظرفيت و ایجاد واحدھای صنعتی جدید برودسياست درستی است ام

سازی باید در صنایع  حاضر ظرفيت درحال: سازی و ایجاد واحدھای صنعتی جدید اظھار کرد ھای ظرفيت وی با اشاره به اولویت

ن و صنایع ساختمانی اولویت قرار گيرد چون بازار کافی برای بنيا دستی پتروشيمی، صنایع غذایی، صنایع دانش تکميلی پایين

سازی چندان  به دليل اشباع بازار و به صرفه نبودن ظرفيت... سازی وجود دارد اما در صنایع سنگين ھمچون فوالد و ظرفيت

ھای معاون امور صنایع  تهھای وزارت صنعت، معدن و تجارت و گف ریزی بنابر این گزارش باتوجه به برنامه. پاسخگو نخواھد بود

ھای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق توليد در سال آینده  وزارت صنعت، معدن، تجارت یکی از برنامه

شده برای حمایت از صنایع در الیحه بودجه  بينی ھای پيش باتوجه به ظرفيت. سازی و ایجاد واحدھای صنعتی است ظرفيت

  .بندی صنایع در این زمينه اعالم شود سازی و اولویت جزیيات بيشتری برای ظرفيت نيز باید منتظر ماند تا ٩۶

  

  ١٢صفحه  ٣٥١٤شماره  ١٨/٠٩/٩٥شنبه پنج/  جھان صنعتروزنامه 

  خورد نمی  رکود تکان

شود، در  ھای اقتصادی دولت و واقعيت بازار مشاھده می در حال حاضر تفاوت چشمگيری ميان وعده - بکيان نسترن یوسف

المللی ایران ھمچون برجام راھگشای بخشی از معضالت اقتصادی  ھای بين رفت دست کم موفقيت حالی که انتظار می

، سال رونق اقتصادی شود در صورتی که ٩۵جمھور به مردم قول داده بود سال  این در حالی است که ریيس.  کشور باشد

ھای در پيش گرفته شده دولت ھم  کنند و سياست پنجه نرم میھای مختلف ھمچنان با رکود دست و  فعاالن بازار در حوزه

جاری چندان اميدی به دستيابی  رسد در این سه ماه باقيمانده تا پایان سال از این رو به نظر می.  نتوانسته کاری از پيش ببرد

تقدیم مجلس شد، نشان جمھور  که چند روز پيش توسط ریيس ٩٦در این ميان الیحه بودجه سال  . به رونق اقتصادی نيست

ميليارد دالری برای سال آینده  ١٠٠دھد که روحانی از وضعيت ناگوار فعلی بازار درس گرفته و با پيشنھاد بودجه حدودا  می

این در حالی است که برخی جزیيات مربوط به الیحه .  قصد دارد برای حمایت از رشد اقتصادی ھزینه بيشتری متحمل شود

   . برانگيز است انتقاد بعضی از فعاالن اقتصادی و کارشناسان مواجه شده که قابل مالحظه و تامل بودجه سال آینده با

تومان لحاظ شده درحالی که نرخ ارز  ٣٣٠٠) ارز محاسباتی(دھد نرخ تسعير ارز  نشان می ٩٦جزیيات الیحه بودجه سال 

بر ھمين اساس برخی .  تومان قيمت خورده است ٣٨٦٠و دالر در بازار آزاد حدود  ٣٢١٠مبادالتی بانک مرکزی حدود 

نرخی شدن ارز است و  دور از سياست تک ٩۶تومانی در الیحه بودجه سال  ٣٣٠٠کارشناسان اقتصادی معتقدند تعيين دالر 

ای ھ این در حالی است که یکی از راه.  زند درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد به توليد و صادرات لطمه می ١۵تا  ١٠تفاوت 

   . ریزی مناسب برای صادرات است رسيدن به رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشور، توجه به توليد و برنامه

   دولت توجه کند

گذاری توسط دولت، فضا دادن به ایفای نقش  ھای مناسب سرمایه اما آنچه در حال حاضر مورد اھميت است، ایجاد زیرساخت

سازی دولت برای جلوگيری از افزایش فساد و رانت، به کار گيری  پاگير، کوچکخصوصی، حذف مقررات زائد و دست و  بخش

پذیر کردن آن و در پيش گرفتن بسياری دیگر از  ھای تجاری مفيد و صحيح برای حمایت از توليد داخل و رقابت سياست

، مقدمات پيشرفت ھا برای رشد اقتصاد ایران ھای مناسب است تا عالوه بر به نتيجه رسيدن حضور خارجی سياست

   . گذاران خارجی نيز فراھم شود اقتصادی کشور بدون وابستگی به سرمایه

افزوده باالیی ایجاد کند، توجه به  تواند رونق اقتصادی را برای کشور رقم زده و ارزش ھایی که در حال حاضر می یکی از راه

محور است تا از این پس با توليد کاالھایی در کشور  راتتوليدکنندگان داخلی و فراھم کردن شرایط برای توليد کاالھای صاد

در این ميان الزم است .  شوند رو باشيم که براساس برنامه دقيق و سنجيده برای برخی بازارھای خارجی توليد می روبه



  
 

نگر و  االھای برونریزی دقيق برای توليد ک وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از پيش به صادرات اھميت داده و عالوه بر برنامه

ھای صادراتی و تسھيالت وعده داده شده به صادرکنندگان را از دولت  محور، بودجه مورد نياز برای اعطای مشوق صادرات

ھاست با تکيه بر صادرات و تجارت خارجی، اقتصاد جھان را در دست  چراکه کشورھای بزرگ اقتصادی دنيا سال  مطالبه کند

جاری را  ميليارد دالری تا پایان سال ٦٨در پيش گرفته شده در کشور ما حتی رسيدن به صادرات  ھای اند اما سياست گرفته

رو الزم است دولت از این پس بيش از پيش به اظھار نظر و ھشدارھای کارشناسان توجه  از این.  نيز غيرممکن کرده است

   . ممنتظر اتفاقات خوشی برای اقتصاد کشور باشي ٩٦کند تا بلکه در سال 

  رونق توليد با صادرات و تجارت خارجی

به عقيده بنده، تمام : ھای مختلف دولت گفت بر ھمين اساس ریيس کنفدراسيون صادرات ایران در رابطه با عملکرد وزارتخانه

مختلف  ھای برد و اگر وزارتخانه سر می ھای دولت یازدھم در شرایطی سر کار آمدند که کشور در شرایط بحرانی به وزارتخانه

  . رفتند، شاھد افزایش رشد اقتصادی، کاھش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و ثبات برخی قوانين نبودیم با یکدیگر ھماھنگ پيش نمی

ھای دولت حرکت کرده و تاکنون  این وزارتخانه در راستای برنامه: محمد الھوتی در رابطه با عملکرد وزارت صنعت اظھار کرد

   . شود ھایی ھم در عملکرد این وزارتخانه دیده می ه است اما به ھر حال نقصدستاوردھای خوبی ھم داشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت از لحاظ توليد، صادرات، واردات و تجارت خارجی : عضو اتاق بازرگانی در این خصوص بيان کرد

به ھمين جھت با .  یف زیادی بر عھده داردرود که وظا شمار می ھای اقتصادی کشور به ترین و تاثيرگذارترین ارگان یکی از مھم

ھای مناسبی در راستای کمک به صنعت و توليد برداشته شود اما درصد  شود قدم وجود اینکه در این وزارتخانه سعی می

   . ھای سپرده شده به وزارت صنعت زیاد است خطای زیادی نيز در آن وجود دارد چراکه ميزان مسووليت

نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بيشتر بر موضوع صنعت متمرکز است و کمتر به : عملکرد این وزارتخانه گفتوی با انتقاد از 

موضوع توليد، صادرات و تجارت در آن توجه شده در صورتی که توليد با تجارت و صادرات وابسته به یکدیگر ھستند و توليد 

البته فعاالن اقتصادی نسبت به : وی در ادامه اظھار کرد  . توجه شود گيرد که به امر صادرات و تجارت خارجی زمانی رونق می

ھای دولت  گيرنده نيست و باید در راستای برنامه این مساله آگاه ھستند که وزات صنعت، معدن و تجارت به تنھایی تصميم

در : صادراتی ما غيررقابتی است، گفتریيس کنفدراسيون صادرات ایران ھمچنين با بيان اینکه قيمت کاالھای   . قدم بردارد

    . شود تر می صورت عدم اجرای موافقتنامه تسھيل تجارت قيمت کاالھای صادراتی ما غيررقابتی

  رسد ميليارد دالری بعيد به نظر می ٦٨صادرات 

در نظر گرفتن بخش گذاری با  این ھدف: اظھار کرد ٩٥ميليارد دالری تا پایان سال  ٦٨گذاری صادرات  وی با اشاره به ھدف

رسد  ميليارد دالر آن به این بخش اختصاص دارد در حالی که بعيد به نظر می ١٨خدمات در نظر گرفته شده است که حدود 

 ٥٢در بخش صادرات غيرنفتی نيز حدود : الھوتی گفت  . صادرات در این بخش به بيش از سه تا چھار ميليارد دالر برسد

کنيم صادرات غيرنفتی کمتر از ميزان  است که در حال حاضر با توجه به آمارھا، مشاھده می گذاری شده ميليارد دالر ھدف

با توجه به اینکه حدود چھار ماه تا پایان : وی بيان کرد  . ایم گذاری شده بوده و ما از برنامه صادراتی عقب مانده ھدف

تی صورت نگرفته است، تفاوت چشمگيری در ميزان جاری باقی مانده و حرکت متفاوتی در جھت افزایش صادرات غيرنف سال

   . رسد بعيد به نظر می ٩٥ميليارد دالری تا پایان سال  ٦٨صادرات غيرنفتی حاصل نخواھد شد و رسيدن به صادرات 

گيرد  ھایی که در خصوص مسایل اقتصادی و تجارت خارجی صورت می گذاری ھدف: ریيس کنفدراسيون صادرات گفت

ھاست اما باید توجه داشت بدون حمایت دولت و ایجاد  گذاری بوده و قصد دولتمردان تحقق یافتن این ھدفبراساس نيت خير 

   . شود گذاری به واقعيت تبدیل نمی بسترھای مناسب برای رسيدن به چنين اھدافی، ھدف

ماتی برای پيشرفت شود بلکه مقد رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی براساس اتفاق حادث نمی: الھوتی اظھار کرد

برای : وی گفت  . ھا ھم باید براساس واقعيت موجود در کشور در نظر گرفته شود گذاری بنابراین ھدف.  اقتصادی الزم است

ھای الزم  جاری باید دولت حمایت ميليارد دالری تا پایان سال ٦٨توسعه صادرات غيرنفتی و رسيدن به اھدافی مانند صادرات 

شویم  جاری، متوجه می ھای طی شده در سال با توجه به شرایط فعلی و آمارھای مربوط به صادرات در ماهرا انجام دھد اما 

   . توان آنچنان انتظار افزایش صادرات غيرنفتی را داشت که تاکنون اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و نمی

  لطمه صادرات با ارز پيشنھادی



  
 

 ٣٣٠٠تعيين دالر : گفت ٩۶با اشاره به نرخ دالر پيشنھادی دولت در بودجه سال  ریيس کنفدراسيون صادرات ایران ھمچنين

درصدی نرخ ارز بودجه و ارز آزاد  ١۵تا  ١٠نرخی شدن ارز است و تفاوت  دور از سياست تک ٩۶تومانی در الیحه بودجه سال 

معموال یک نرخ فرضی است که برای محاسبه  نرخ دالر در بودجه: محمد الھوتی اظھار کرد  . زند به توليد و صادرات لطمه می

بينی  معموال عددی که به عنوان عدد فرضی در بودجه پيش.  شود درآمدھای دالری دولت و تبدیل آن به ریال تعيين می

کند آن را تبدیل  شود، باید پشتوانه محاسباتی داشته باشد زیرا دولت موظف است به ھمان ميزان ارزی که دریافت می می

   . تومان یا ھر عددی که در بودجه تصویب شود به خزانه واریز کند ٣٣٠٠یال کرده و معادل به ر

عضو ھيات نمایندگان اتاق بازرگانی تھران با بيان اینکه وقتی نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک نباشد، این تفاوت به عنوان درآمد 

ند این تفاوت را به عنوان یک درآمد خارج از بودجه در نظر توا دولت می: شود، افزود خارج از بودجه برای دولت محسوب می

 ٣٣٠٠الھوتی با بيان اینکه نرخ   . شود طوری که به افزایش درآمدھای دولت منجر شده اما در بودجه ھزینه نمی بگيرد به

تومان  ٣٢٠٠که حدود  به اضافه نرخ دالر در بودجه سال قبل ٩۵تومان در الیحه پيشنھادی امسال، متناسب با نرخ تورم سال 

بار به تکليف قانونی خود عمل  از نظر قانون برنامه پنجم دولت اینجا برای نخستين: بود، درنظرگرفته شده است، اظھار داشت

   . تومان در نظر گرفته است ٣٣٠٠کرده و نرخ را در بودجه با افزایش تورم داخل منھای تورم خارج با رقم 

تومان  ۵٠٠ای ارز با نرخ ارز آزاد حدود  ی که بر این تصميم وجود دارد این است که نرخ بودجهاما اشکال: وی خاطرنشان کرد

ھای سنواتی دیده  ھایی که به عنوان نرخ رسمی در اعداد و ارقام بودجه شود اما نرخ درصد می ١۵تفاوت دارد که حدود 

   . نرخی شدن ارز ھستند، پذیرفته شده نيست تکنرخی دارند یا به دنبال  شود به خصوص برای کشورھایی که ارز تک می

خصوصی با اعالم اینکه تفاوت چھار تا پنج درصدی بين ارز بودجه و بازار آزاد پذیرفته  وگوی دولت و بخش عضو شورای گفت

به دنبال رسد که دولت یا  بنابراین با توجه به فاصله ارز آزاد و بودجه به نظر می: است اما بيش از آن درست نيست، گفت

تومان است که  ٣۵٠٠نرخی کردن ارز بوده یا به دنبال مدیریت بازار است که در صورت ھدف اول، دولت به دنبال رقم حدود  تک

 ١٠گيرد که تفاوت  تومان قرار می ٣٩٠٠تا  ٣٨٠٠به نفع توليد و صادرات نيست و در صورت ھدف دوم، نرخ ارز در ھمين حدود 

درصدی بين نرخ ارز آزاد و الیحه  ١۵تا  ١٠الھوتی با اشاره به اینکه این تفاوت . ر بودجه دارددرصدی را با نرخ دال ١۵تا 

مگر اینکه دولت بخواھد نرخ ارز را با فاصله پنج : نرخی فاصله دارد، اظھار داشت پيشنھادی دولت زیاد است و با سياست تک

شود اما  نرخی می افتد و فقط در مدت کوتاھی تک نمی سازی کند که این در عمل اتفاق درصدی نسبت به بودجه یکسان

 . زند تومان برای اقتصاد ما مناسب نيست و به توليد و صادرات لطمه می ٣۵٠٠گردد زیرا نرخ  دوباره به شرایط چندنرخی برمی

در : دھد، گفت اھش میتومانی قدرت رقابت توليد داخل را ک ٣۵٠٠ریيس کنفدراسيون صادرات ایران با اشاره به اینکه نرخ ارز 

   . گيرد این شرایط توليد داخل قدرت رقابت را با کاالھای قاچاق از دست داده و بازار در اختيار قاچاق قرار می

   ریزی ضعف سازمان مدیریت و برنامه

است و موضوع توجه به صادرات با صنعت و توليد متفاوت : ھای صادراتی به تجار گفت الھوتی در خصوص اعطا نشدن مشوق

ریزی، ھنوز حمایتی از صادرکنندگان  ھای صادراتی است که به علت ضعف سازمان مدیریت و برنامه نيازمند پرداخت مشوق

سال گذشته با پيشنھاد سازمان توسعه : عضو اتاق بازرگانی ایران در توضيح این موضوع اظھار کرد  . صورت نپذیرفته است

درخواست  ٩٥و تجارت است، رقم ھزار ميليارد تومان مشوق صادراتی در بودجه  تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن

جمھور ابالغ  جاری بسته حمایتی یک ساله توسعه صادرات غيرنفتی از سوی معاون اول ریيس شد که سپس در اوایل سال

صادرات غيرنفتی کشور ھا به بخش  شد که براساس آن ھزار ميليارد تومان از منابع عمومی بودجه و ھدفمندی یارانه

جمھور  وی در خصوص جزیيات بسته حمایت از توسعه صادرات غيرنفتی ابالغی از سوی معاون اول ریيس  . اختصاص یافت

خصوصی  ھا صورت گرفته بود و به ھمين دليل بخش ھا در این بسته بدون مشورت با تشکل ھا و حمایت نوع پيشنھاد: گفت

این اعتراض منجر به توقف، بازبينی و اصالح : یيس کنفدراسيون صادرات ایران خاطرنشان کردر  . به این موضوع اعتراض کرد

ایم، این بسته  جاری نزدیک شده بخشی از این بسته طی مدت چھار ماه شد اما با وجود اینکه به نھمين ماه از سال

   . د و کمکی به صادرکنندگان نکرده استریزی قرار دار ھمچنان در مرحله تخصيص اعتبارات در سازمان مدیریت و برنامه

این در حالی است که مقام معظم رھبری حمایت از صادرکنندگان را به عنوان پيشنھاد و تذکر به : الھوتی اظھار داشت

وی  . اعضای ھيات دولت ارائه دادند و در این خصوص تاکيد کردند که صادرکنندگان به حمایت دولت برای صادرات نياز دارند



  
 

ھای اقتصاد مقاومتی ھستند و توليد با نگاه  این تذکر به این دليل است که ایشان به دنبال اجرای سياست: گفت

   . ھای سياست اقتصاد مقاومتی است نگر یکی از اصل محور و برون صادرات

   تاکيد بر جلوگيری از ایجاد رانت

طبق مصوبه اخير ھيات امنای صندوق توسعه  خصوصی ھمچنين با اشاره به اینکه وگوی دولت و بخش عضو شورای گفت

درصد کاھش  ١١جمھور، سود تسھيالت ریالی برای صادرکنندگان از محل منافع صندوق توسعه ملی تا  ملی با حضور ریيس

ھای مختلف  قرار است رقمی نزدیک به دو ھزار ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بانک: یافت، گفت

: محمد الھوتی اظھار کرد  . ارائه داده شود تا به عنوان سرمایه در گردش در بخش صادرات مورد استفاده قرار گيردبازرگانی 

ھمچنين نياز .  اميدواریم بانک مرکزی با دقت و سھولت این منابع را در جای مورد نياز خودش خرج کند تا تبدیل به رانت نشود

  . اختيار صادرکنندگان قرار گيردتر در  است تا این تسھيالت ھر چه سریع
  قيمت کاالی ایرانی قابل قبول نيست

در حال حاضر به دليل حمایت نکردن دولت از صادرکنندگان، قيمت : الھوتی در خصوص مشکالت صادرکنندگان اظھار کرد

بنابراین با : وی گفت . نيستشده کاالھای ایرانی قابل رقابت با رقبای خارجی نبوده و برای کشورھای ھدف قابل قبول  تمام

توجه به شرایط فعلی، امکان صعود در بازارھای جھانی وجود ندارد و رکود موجود در اقتصاد از بين نخواھد رفت چراکه دولت 

ھایی که  به ھمين دليل نتواسته در این شرایط سخت به وعده.  رو است طور جدی با مشکالت کمبود نقدینگی روبه ھم به

ھای صادراتی برای افزایش تجارت خارجی کشور  عضو اتاق بازرگانی در خصوص برنامه  . امه عمل بپوشاندداده است، ج

در گذشته : وی گفت  . ھاست یافتن این برنامه ھاست اما آنچه در حال حاضر مھم است، تحقق ایران کشور برنامه: اظھار کرد

فعلی الزم است تا نگاه ما به سمت و سوی توليد صادرات محور نگاه کشور تامين نيازھای داخلی کشور بود اما در شرایط 

   . ھا ھنوز اجرا نشده است ھای الزم انجام شده است اما این برنامه شناسی باشد که البته در این رابطه ھم آسيب

تصاد مقاومتی ھای اق ای عمل کردن در راستای سياست ھای اقتصادی کشور باید به دور از جزیره دستگاه: الھوتی بيان کرد

ھا باید این سياست را نقشه راه خود قرار دھند تا دچار چنددستگی و  تمام قوه.  قدم بردارند تا رشد اقتصادی محقق شود

گذاری در کشور ایجاد شده  در این صورت است که ثبات سرمایه: ریيس کنفدراسيون صادرات ایران گفت  . سردرگمی نشوند

   . ع صادرات غيرنفتی مثبت خواھد شدو تراز تجاری کشور نيز به نف

   احتمال توسعه روابط اقتصادی

گذار  ترامپ فردی سرمایه: جمھور جدید آمریکا بر مسایل اقتصادی ایران نيز گفت ھای جدید ریيس الھوتی درباره تاثير سياست

ھای تجاری در کشور دارای  یرسد که از رقبای دیگر اقتصادی خود برای ھمکار رو بعيد به نظر می از این.  و تاجر است

به علت : وی خاطرنشان کرد  . گذاری در ایران را از دست بدھد ھای سرمایه پتانسيلی مانند ایران عقب مانده و فرصت

ھا نسبت به  ناشناخته بودن ترامپ در سياست، مشخص نيست چه اقداماتی توسط وی انجام شود اما احتمال دارد نگاه

ھای  البته در حال حاضر وی فقط واکنش .طوری که ميان ایران و آمریکا نيز روابط اقتصادی ایجاد شود بهگذشته تغيير کند 

  . دھد که چندان خوشایند نيست ھيجانی از خود نشان می

  

  ٣صفحه  ٣٩٢٨شماره  ١٨/٠٩/٩٥شنبه پنج/  دنيای اقتصادروزنامه 

 فھرست جدید برای تعرفه مواد اوليه نساجی

در حال تھيه فھرستی از تعرفه واردات مواد اوليه صنعت نساجی برای : رئيس انجمن صنایع نساجی گفت :خبرگزاری فارس

برای : محمد مروج با بيان این خبر اظھار کرد. ارائه به دولت ھستيم تا تعرفه واردات برخی مواد از جمله پنبه صفر شود

واردات مواد اوليه صنعت نساجی در حال تھيه است تا براساس آن از دولت  حمایت بيشتر از صنعت داخل، فھرستی از تعرفه

درصد  ١٠در حال حاضر تعرفه واردات پنبه از ازبکستان : وی ادامه داد. بخواھيم که در تعرفه واردات این مواد بازنگری کند

در حال حاضر : وی تصریح کرد. رددا ھای خارجی باز می است که این مساله توليدکنندگان ایرانی را از رقابت با شرکت

شود و در چنين شرایطی تعرفه  درصد نياز کشور به پارچه از طریق واردات از کشورھایی مانند ھند و پاکستان تامين می٤٠

شده  این مساله باعث شده که تجار برای واردات پارچه رنگ: مروج افزود. شده یکی است واردات پارچه خام و پارچه تکميل



  
 

ند، زیرا تعرفه پارچه خام و رنگی به یک اندازه تعيين شده و در نتيجه این موضوع باعث بيکاری شاغالن در واحدھای اقدام کن

  .چاپ و رنگرزی شده است

  

  ٤صفحه  ٦٥٦شماره  ٢٠/٠٩/٩٥شنبه / گسترش صمت روزنامه 

 حذف صفر به سود توليد

سال پيش تصميم گرفت تا واحد پول ملی را با حذف  ٢٧ميرداماد درست مرد شماره یک خيابان  :کار و توليد -پا  مليحه خورده

سال قبل بار دیگر طھماسب مظاھری ریيس ١۵صفرھا تغيير دھد اما این طرح در آن بازه زمانی به اجرا نرسيد تا بار درست 

ار قرار شد صفرھا یکباره از و پيشنھاد حذف چھار صفر از واحد پول ملی را در دولت نھم مطرح کرد و این ب. بانک مرکزی شد

ھای پایانی  واحد پول ملی حذف شود اما باز ھم این طرح مھم اقتصادی به مرحله اجرا درنيامد تا اینکه دولت یازدھم در ماه

صفر فقط یک  ۴فعاليت خود تصميم گرفت یک گام از این طرح اقتصادی را اجرایی کند بنابراین در دولت مصوب شد تا به جای 

واحد پول ملی حذف شود و اقتصاد ایران با ریال برای ھميشه خداحافظی کند ھرچند اجرای این طرح اقتصادی نياز به  صفر از

البته این . تصویب طرح حذف صفر از واحد پول ملی در دولت یازدھم موافقان و مخالفانی دارد. تایيد و تصویب قوه مقننه دارد

دبير شورای . ای است صفر و نحوه اجرای این طرح به شکل ضربتی و یکباره و یا مرحلهزایی حذف  تضارب آرا درباره ميزان تورم

عالی کانون صرافان از موافقان اجرای این طرح است زیرا باور دارد که ساماندھی واحد پول ملی و حذف صفرھای آن به 

ای برای حذف تعداد بيشتر  ی آن مقدمهاین مسئله ضروری بوده و اجرا: گوید امير نجومی می. کند تسھيل مبادالت کمک می

دبير شورای عالی کانون صرافان بر این باور است که حذف صفر از واحد پول ملی منجر به . صفر از واحد پولی کشور است

شود زیرا وقتی اعالم کنيم حجم نقدینگی صد ھزار ميليارد تومان است، با درنظرگيری  کاھش اثر روانی ميزان نقدینگی می

در صورت تصویب این طرح، : کند نجومی اظھار می. شود از بار روانی جامعه کاسته می] به اندازه حذف یک صفر[، تومان

ھای اقتصادی خواھد شد و اجرای آن  ارزش پول ما بر سر جای خود باقی است و باعث تسھيل مبادالت تجاری و فعاليت

 ١٠وی ھمچنين حذف صفر از پول ملی را موجب تقویت . استای برای حذف تعداد بيشتر صفر از واحد پولی کشور  مقدمه

ھرچند کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر این باور ھستند که اجرای . الملل دانست برابری ارزش پول کشورمان در عرصه بين

نوان عوامل ع این طرح منجر به افزایش تورم و نقدینگی خواھد شد و ھزینه چاپ اسکناس و تغيير سيستم حسابداری را به

کنند و باور دارند که اگر قرار است دولت این اقدام را انجام دھد نباید حذف صفرھا مرحله به  افزایش ھزینه و تورم معرفی می

مرحله انجام شود بلکه این طرح باید به یکباره انجام شود تا تبعات خود را به صورت کلی نشان دھد و پرونده حذف صفرھا به 

موافقان و مخالفان اجرای تغيير واحد پول ملی بر سر آثار تورمی اجرای این طرح توافق دارند؛ حال سوال  .یکباره بسته شود

این است که آیا اجرای طرح حذف از واحد پولی کشور به نفع بخش توليد است یا خير؟ حذف صفر از پول کشور چه تبعاتی 

  د باشد تا بخش توليد و صنعت دچار کمترین آسيب شود؟ای بای برای توليد به دنبال دارد و اجرای آن به چه شيوه

مھدی پورقاضی، ریيس کميسيون صنایع اتاق بازرگانی تھران نيز موافق اجرای طرح حذف صفر از واحد پول ملی کشور 

ما بر این باور ھستيم که باید تعداد بيشتری از صفرھا حذف شود زیرا این امر منجر به : گوید وی به صمت می. است

طور قطع عوارضی برای اقتصاد  حذف صفر به: دھد این فعال اقتصادی ادامه می. شود تر شدن واحد پول ملی ایران می منطقی

کند که یک صفر حذف شود یا سه صفر بنابراین بھتر است یکباره حذف صفرھا انجام شود تا اقتصاد تبعات  دارد و فرقی نمی

زاست و باید  حذف صفر از واحد پول ملی ھزینه: دھد وی ادامه می. ات انطباق دھدواقعی آن را لمس کرده و خود را با واقعي

ریيس . سيستم بانکی و حسابداری اصالح و چاپ پول انجام شود بنابراین باید حذف صفرھا در یک مرحله انجام شود

توان از تجربه آلمان  و این را می شود حذف صفر منجر به ایجاد تورم می: کند کميسيون صنایع اتاق بازرگانی تھران تصریح می

عضو ھيات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با . توان آثار تورمی حذف صفر را انکار کرد و ترکيه و زیمباوه به وضوح دریافت و نمی

نفع توليد  اینکه به خوبی از تاثير تورمی حذف صفر از واحد پول ملی کشور آگاه است اما باز ھم تاکيد دارد که این اتفاق به

زا است اما نکته قابل توجه این است که تورم  طور قطع تورم حذف صفرھا به: گوید است و در تشریح این دیدگاه خود می

ھمچنين منافع حاصل از اجرای طرح حذف صفر برای . زا کمتر است حاصل از اجرای این طرح نسبت به سایر عوامل تورم

ریيس کميسيون . بتوانيم تورم ناشی از اجرای طرح حذف صفرھا را تحمل کنيمبخش توليد آنقدر است که ما به سھولت 

متاسفانه در شرایط کنونی ارزش پول ملی ایران بسيار کم است بنابراین اگر : کند صنایع اتاق بازرگانی تھران خاطرنشان می



  
 

ویژه در بازارھای جھانی  ه اقتصادی بهتوانيم شرایط بھتری در عرص تری داشته باشيم می با حذف صفرھا بتوانيم پول باارزش

 .داشته باشيم

  انتظار گرانی ایجاد نکنيم

وگو  اسحاق، ریيس سابق اتاق بازرگانی تھران که در دوره سازندگی سکاندار وزارت بازرگانی نيز بوده است در گفت یحيی آل

کند که  در فرآیند اقتصادی کشور ایجاد نمی حذف یک صفر از واحد پول ملی و تبدیل ریال به تومان تغييری: گوید با صمت می

کشور مسائل بسيار مھمی دارد و : افزاید وی می. ما به دنبال آن منتظر عواقب اجرای این طرح بر روی بخش توليد باشيم

با : ندک وزیر بازرگانی دولت ششم تصریح می. نباید وقت را صرف چنين بحثی که ھيچ تاثيری بر روی کالن اقتصاد ندارد، بکنيم

حذف یک صفر و تغيير واحد پول از ریال به تومان در عمل فرآیند اقتصادی کشور به شکلی که در بازار عرف بوده انجام 

شود بنابراین نباید این انتظار را در مردم ایجاد کرد که اجرای چنين طرحی منجر به افزایش تبعات منفی اقتصادی ازجمله  می

شود زیرا قرار نيست با حذف یک صفر تغييرات فاحشی  اوليه و یا فروش محصول نھایی میافزایش قيمت، چه در بخش مواد 

اگر حذف یک صفر منجر به ایجاد : کند ریيس پيشين اتاق بازرگانی تھران خاطرنشان می. در کالن اقتصاد کشور داشته باشيم

بودیم اما تا زمانی که  ی در بخش توليد میشد در آن صورت باید منتظر تغييراتی جد ھای اقتصادی می تغييراتی در شاخص

رو  چنين اتفاقی رخ نداده نباید در مردم و فعاالن اقتصادی چنين انتظاری را ایجاد کنيم که آنھا قرار است با معضالت جدی روبه

اید سيستم ای که برای بخش توليد دارد این است که آن واحد ب حذف یک صفر تنھا ھزینه: شود اسحاق یادآور می آل. شوند

ای ندارد که بخواھد بر فرآیند قيمت  طور قطع این تغيير سيستم نيز آنچنان ھزینه افزار حسابداری خود را تغيير دھد که به نرم

 .پذیری آنھا در بازار داخلی و خارجی و یا ظرفيت واحدھای توليدی تاثير بگذارد شده توليدات داخلی و رقابت تمام

  بيند توليد آسيب نمی

کند ولی باور دارد که  ریيس اتاق بازرگانی ایران نيز آثار تورمی حذف صفر از واحد پول ملی را کتمان نمی م سلطانی، نایبپدرا

با طرح دولت برای حذف : کند وگو با صمت اظھار می وی در گفت. بخش توليد و صنعت از اجرای این طرح متضرر نخواھد شد

ھای تجاری و اقتصادی حاکم  دھد بلکه ھمان شرایطی که در فعاليت خاصی رخ نمییک صفر از واحد پول ملی در عمل اتفاق 

وی این اقدام را درست و . گيرد شد شکل و قالب رسمی به خود می بود و معامالت و مبادالت با واحد تومان انجام می

حد پول ملی آنھا کالن بوده و ھمان یابيم که وا اگر به واحد پول سایر کشورھا نگاه کنيم درمی: افزاید منطقی دانسته و می

این در حالی است که رویه ما در این زمينه برعکس بود بنابراین تبدیل . شود واحد پول کالن به واحدھای کوچکتر تبدیل می

: کند ریيس اتاق بازرگانی ایران تصریح می نایب. تواند این مشکل را برطرف کند واحد پول ملی کشور از ریال به تومان می

شود اما این ميزان تورم آنقدر  ھای اجرای این طرح می جرای طرح حذف صفر از واحد پول ملی، منجر به تورم ناشی از ھزینها

سلطانی خاطرنشان . نيست که بر فرآیند توليد و تجارت کشور و قيمت کاال در بازار داخلی و خارجی اثر منفی بگذارد

ان باید قيمت کاالھا در بازار رند شود که این گرد شدن رو به باال است مثال قيمت با تغيير واحد پول از ریال به توم: کند می

تومان  ١٨٠دليل نبود ریال در بازار، این نرخ به  تومان باید تغيير کند که به ١٧٩تومان است با حذف صفر به  ١٧٩٠کاالیی که 

ھا شود اما تاثير  شاید منجر به افزایش جزئی نرخ ھا گرد کردن قيمت: کند این فعال اقتصادی تاکيد می. تبدیل خواھد شد

ریيس اتاق بازرگانی ایران  نایب. چندانی روی قيمت کاالھای توليدی و فروش محصوالت توليدی در بازار داخلی و خارجی ندارد

برای  حذف صفر با توجه به وضعيت ارزش پول: شود با بيان این مطلب که پول ایران ارزش چندانی ندارد یادآور می

 .توليدکنندگان در بخش تامين مواد اوليه و قيمت فروش کاال تاثيرگذار نخواھد بود

  کالم آخر

تغيير واحد پول ملی و حذف صفرھا از واحد پول ملی ھمانند سایر اقدامات و تصميمات اقتصادی تبعاتی بر شرایط توليد و 

ناشی از انتظارات روانی در عرصه اقتصادی یا سودجویی  تواند تجارت کشور خواھد داشت که البته بخشی از این آثار می

برخی افراد باشد بنابراین برای عبور از تبعات اجرای طرح حذف پول، بيشتر به جای اینکه نگران آثار منفی آن باشيم باید 

  .ھا منجر به تنگ شدن عرصه بر توليدکنندگان و فعاالن اقتصادی نشود مراقب بود تا سودجویی

  

  ٣صفحه  ٣٥١٥شماره  ٢٠/٠٩/٩٥شنبه /  جھان صنعتروزنامه 

 ساختار ضدتوليد



  
 

ھا و بھبود نسبی برخی  دارد حتی با وجود رفع تحریموتابی  تب اقتصاد ایران شرایط پيچيده و پر - گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

ھای اقتصادی اما ھمچنان رکود پابرجاست و رونق به توليد بازنگشته چراکه اقتصاد کشورمان با مشکالت بنيادی  از شاخص

زدن این انگارانه و دور  تواند با برخوردھای سھل شود بلکه می مسایل بنيادی با تعامل حل نمی  .بسياری مواجه است

ای است که بارھا اقتصاددانان وضعيت اقتصاد ایران را  گونه در حال حاضر شرایط به. مسایل شکل بدتری پيدا خواھد کرد

در ھمين حال فرشاد مومنی، عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درخصوص وضعيت   .اند بحرانی اعالم کرده

ای سامان یافته که افراد عموما  گونه نھادی ایران ضدتوليد است و بستر نھادی بهساختار : گوید کننده اقتصاد ایران می نگران

مومنی با بيان اینکه   .کند کنند، این منافع در سطح فردی برای منافع جمعی اختالل ایجاد می وقتی منافع خود را حداکثر می

در حال حاضر ساختار : توليد باشد، افزود منافع این است که ساختارھای نھادی باید مشوق  شرط دیگر برای ھمراستایی

بينند اما افرادی  روند، بيشتر رنج و خطر و آسيب می آنھایی که سراغ توليد می. نھادی ایران دقيقا پشت به توليد کرده است

   .روند، برخوردارترند ھای غيرمولد می که به سمت فعاليت

انشگاه که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد، مومنی در اختتاميه چھارمين ھمایش ملی تعامل صنعت و د

یک . با عملکرد اقتصادی دولت اصالحات مخالفت جدی داشتم اما با این حال طرفدار اصول این دولت بودم: اظھار کرد

به  شد ھایی در ھمين چارچوب کنونی در آن زمان ھم وجود داشت و در زمان دولت اصالحات خيلی بھتر رعایت می فرمول

ھایی تھيه شد که در آن عنوان شده بود وابستگی  ھای مجلس گزارش از جانب مرکز پژوھش ١٣٩٢طوری که مھرماه سال 

  .نژاد پنج برابر دولت اصالحات بوده است به ارز نفتی برای ھر یک واحد توليد ناخالص داخلی در دوران احمدی

زنند؛  عزیزان این بود که دارند مشت محکمی بر دھان استکبار می ژست آن: مومنی ادامه داد وابستگی اقتصاد به استکبار

در زمينه . کردند موضوع ھولوکاست را خود افراد مرتبط با آن فراموش کرده بودند اما این عزیزان این موضوع را رھا نمی

گفتند، بيشتر  اقتصادی در دولت قبل طوری عمل شده بود که وابستگی ایران را به ھمان استکباری که خودشان می

ترین  سابقه بی ٩٢تا  ٨۴ھای  کرد دالر نفتی برای خلق توليد ناخالص ملی طی سال وی با بيان اینکه آن ميزان ھزینه .شد می

کاش به رشد ھشت  گویيم ای تا امروز دائم می ٨۴از سال : سال اخير را رقم زد، گفت ۵٠سطح فساد و ناکارآمدی در 

محوری و  اگر در حال حاضر علم .فھميم درصدی از دوران اصالحات را می ۴٠٠فاوت نزول درصدی برسيم و اینجاست که ت

عضو ھيات علمی  .یافت درصد بھبود می ۴٠٠توليدمحوری را به ھمان اندازه دوران اصالحات داشته باشيم، عملکردمان 

ای برای حل آن در  ب تقریبا ھر شيوهیکی از مسایل بنيادی ما که بعد از انقال: دانشگاه عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد

در دستور ... ھا و تمام استانداردھا، تعریفات، موعظه. دستور کار قرار گرفته است، پيوند ساخت دانایی و ساخت عمل است

   .کار برای این پيوند قرار گرفته اما این مساله یعنی جدایی دانایی از عمل به قوت باقی است

  پيوند علم و صنعت

باید این موضوع را از دیدگاه : ا بيان اینکه پيوند زدن علم و صنعت باید به شکل بنيادی مورد توجه قرار گيرد، یادآور شدمومنی ب

ھای  ھایی برسيم که در نگاه چشم بندی نظری این ماجرا به نکته شاید از زاویه صورت. نيافتگی نگاه کنيم توسعه و توسعه

بينيم  ای نگاه کنيم، می وقتی مساله را در مسایل توسعه: وی ادامه داد  .گيرد میغيرمسلح مساله اساسی در نظر قرار ن

مدت مطرح  مدت با مالحظات بلند راستایی مالحظات کوتاه راستایی منافع فردی با منافع جمعی و ھم که دو موضوع ھم

مدت  راستایی با مالحظات بلند ھممدت در ایران  ھمچنين اقدامات کوتاه: عضو موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد .شود می

گيری و تخصيص منابع  راستا باشد به این شکل که در فرآیندھای تصميم شود این دو مورد ھم ندارد و فقط در دو حالت می

گویيم دانایی یک نھادی است که در آن استھالک وجود ندارد،  وی با بيان اینکه در اقتصاد می  .الخطاب باشد باید علم فصل

در ھمه نھادھا مساله حياتی مساله کميابی است اما در علم و دانایی مساله وفور آن است اما باید توجه : کرد عنوان

باید زور اجتماعی علم از زور غير علم بيشتر باشد و این یک گرفتاری بزرگ است که  .داشت علم الزم است اما کافی نيست

باشد و متاسفانه در این زمينه نسبت آنچه که تصور ماست و آنچه در  علم باید محور .زور علم از زور غير علم کمتر است

آميزترین اوضاع و احوال را درخصوص خلق  ایران یکی از فاجعه: وی تصریح کرد  .دنيای واقعی وجود دارد، بسيار پرفاصله است

   .گيرد ورد توجه قرار میمتاسفانه ھميشه در ایران ظواھر شکل و شمایل بيش از حد م. افزوده توسط علم دارد ارزش



  
 

اند که چھره  بندی رسيده در حال حاضر جوامع بشری به این جمع: عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی یادآور شد

وی با بيان اینکه   .اصلی خداگونه انسان، خالقيت آن است و مساله توليد نيز در اقتصاد ھمان شکل دیگر خالقيت است

توزیع مجدد یعنی چيزی که خلق شده و موجود است، مجددا اجرا : گویند، عنوان کرد توزیع مجدد میگزینه رقيب خالقيت را 

ای  در جامعه: مومنی ادامه داد  .آفرینی کند و به شکل رانت، ربا و فساد ایجاد شود تواند بحران توزیع مجدد می. و توزیع شود

وقتی توزیع مجدد در جامعه بيش از . جا کردن آن را دارند ا قدرت جابهکنند ام ای زور بيشتری دارند، چيزی را خلق نمی که عده

ھا به شکل حذفی و مخرب  بحران کميابی تشدید شده و به دنبال آن رقابت  .شود حد بسط پيدا کند، بقای جامعه تھدید می

یی باید دیگری را حذف رود به طوری که الگوی جامعه به سمت ستيز رفته و ھرکسی که دست بيندازد برای دارا پيش می

دھند چون در حال حاضر  در دنيا به اقتصاددانان جایزه نوبل می: عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی اضافه کرد .کند

خواری وجود دارد و ھنوز برای  دغدغه آنان امنيت حقوق مالکيت است اما در کشور ما ھنوز بحران حادی مانند زمين

  .مشکل داریمھای ملموس خود  دارایی
  تعرض به حقوق افراد

در مقایسه با پاکستان، افغانستان، سوریه و عراق کشور ما از امنيت باالیی برخوردار است اما با وجود این : مومنی ادامه داد

شود و اگر  ھای اقتصادی یک نفره اداره می درصد از بنگاه ٩٠بيش از . گذاری توليدی نيست امنيت کسی حاضر به سرمایه

   .دانند امروز در بازار ھمه شراکت را مساله ناميمونی می. گرایی و فردی وجود نداشت امنيت داشتيم، این فرھنگ منحط

وی با بيان اینکه در حال حاضر بيش از دو دھه است که متوسط نرخ بھره در ایران سه تا پنج برابر ميانگين جھانی است، 

ھای تعرض به حقوق افراد  گسترش یافته که این موضوع یکی از شيوهھای غيررسمی بسيار  در حال حاضر بخش: گفت

تواند  عنوان کرد که بازار رسمی پول فقط می ٩١این کارشناس مسایل اقتصادی با بيان اینکه بانک مرکزی در سال  .است

گاه توليدی تعطيل شد و در چند سال اخير ھفت ھزار بن: چھارم نيازھای مالی توليدکنندگان را پاسخگو باشد، تصریح کرد یک

افزوده در نظر گرفته بودند، دولت با اعتراض  این درحالی است که زمانی که برای طالفروشان ارزش. یک نفر اعتراض نکرد

مومنی خاطرنشان .ھا به صورت غيرقانونی متوقف شد فروش افزوده برای طال رو شده و کال اجرای قانون ارزش فراوانی روبه

ھمچنين علم و توليد در ایران زور کافی ندارند و . محوری، امنيت حقوق مالکيت است محوری و توسعه ليدحلقه وصل تو: کرد

  .شوند پشتيبانی ھم نمی

  

  ٣صفحه  ٣٩٣٩شماره  ٢٠/٠٩/٩٥شنبه /  دنيای اقتصادروزنامه 

 دو سناریو کاھش صدور جواز تاسيس برای صنایع را بررسی کرد» دنيای اقتصاد«

  گذاری صنعتی سرمایهسکته پایيزه 

روندی که فعاالن صنعتی دوسناریو را . درصدی مواجه شد ١٧/ ٥اخذ جواز صنعتی در اولين ماه پایيز با افت  :دنيای اقتصاد

عرف تغيير در روند صدور جواز با شروع نيمه دوم سال جاری یکی از دالیلی است که برخی از فعاالن . کنند برای آن مطرح می

دھند و تصميم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقتصادی کردن برخی از صنایع و در  ت را به آن نسبت میاین بخش این اف

نظر گرفتن سه پيش شرط برای صدور جواز تاسيس دیگر سناریویی است که فعاالن صنعتی این افت را به آن نسبت 

وان رقابتی، توانایی برندسازی و توجيه داشتن ت«براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت .دھند می

به گفته فعاالن صنعتی در . سه شرطی است که این وزارتخانه صدور جواز صنعتی را مشروط به آنھا کرده است» اقتصادی

ھای اخير صدور جواز تاسيس صنعتی بدون در نظر گرفتن توان واحدھای توليدی متقاضی موجب شده تا بسياری از  سال

دی توان رقابتی نداشته باشند و این دستورالعمل در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع در نظر واحدھای تولي

آمارھای اعالم شده در حالی از افت روند صدور جواز تاسيس در مھر سال جاری حکایت دارد که در تمام . گرفته شده است

ماه منتھی به  ٦ایم و این امر موجب شده تا در  سيس بودهھای نيمه نخست سال جاری شاھد رشد صدور جواز تا ماه

  .درصد رشد داشته باشد ٤شھریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صدور جواز تاسيس در حدود 

  روند صدور مجوزھای صنعتی 

فقره جواز تاسيس صنعتی در کشور صادر  ٢٤٠ھزار و ٩ماه منتھی به مھر، در مجموع  ٧آمار مذکور بيانگر آن است که در 

رشد صدور جواز تاسيس . درصدی را تجربه کرده است ٣شد که این ميزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بيش از 



  
 

فقره بوده که در مقایسه  ٢٦٩زھای تاسيس صادره در مھر برابر با ھزار و ماه منتھی به مھر ماه در حالی است که جوا ٧در 

سير افت در . ایم درصدی در این بخش بوده ١٧/ ٥فقره جواز تاسيس صادر شده در شھریور ماه، شاھد افت  ٥٣٨با ھزار و 

طوری که در مدت  ت کرده بهبرداری صنعتی نيز سرای ھای بھره صدور جوازھای تاسيس در مدت زمان مورد بررسی به پروانه

براساس آمار اعالم شده در . درصد ھمراه بوده است ١٧برداری نيز با افت نزدیک به  زمان مورد بررسی صدور پروانه بھره

برداری صادره  برداری صادر شده است این در حالی است که پروانه بھره فقره پروانه بھره ٤٢٧مھرماه سال جاری در مجموع 

افت روند صدور جواز تاسيس در مھرماه نسبت به شھریور ماه در حالی است . فقره بوده است ٥١٤ه برابر با در شھریور ما

درصدی را تجربه کرده که به دليل روند مثبت صدور جواز تاسيس ٣که در ھفت ماه منتھی به مھر ماه این بخش رشد بيش از 

بينی شده  اسيس در مدت زمان مورد بررسی سرمایه پيشعالوه بر صدور جواز ت .در نيمه نخست سال جاری بوده است

ھزار ميليارد  ٤٩شده در مھر ماه سال جاری در مجموع بيش از  براساس آمار اعالم. برای این دو بخش نيز افت داشته است

گذاری  یهھزار ميليارد ریال سرما ٩٧بينی شده که این رقم در مقایسه با نزدیک به  ریال سرمایه برای جواز تاسيس پيش

بينی شده برای  گذاری پيش افت سرمایه. درصد داشته است ٤٩شده در شھریور ماه سال جاری افتی در حدود  بينی پيش

گذاری  جوازھای تاسيس صنعتی صادره در مھر ماه سال جاری در حالی است که در ھفت ماه نخست سال جاری سرمایه

  .درصد را ثبت کرده است١٨رای این بخش رشد نزدیک به بينی شده نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ب پيش

نصيب نبوده و  گذاری محقق شده بی برداری صنعتی نيز از افت سرمایه بھره  از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی، پروانه

گذاری  یهافت سرما. درصد را تجربه کرده است ٥٥این بخش نيز در مھرماه سال جاری نسبت به ماه قبل افتی نزدیک به 

گذاری  شده، سرمایه برداری صادره درمھرماه امسال در حالی است که براساس آمار اعالم ھای بھره صورت گرفته برای پروانه

ھزار ميليارد ریال بوده است که این ميزان  ١٥٢ماه نخست سال جاری امسال نزدیک به  گرفته در این بخش در ھفت صورت

برداری صادره در ھفت ماه منتھی به مھر ماه  ھای بھره گذاری برای پروانه درصدی سرمایه ٩٩گذاری از رشد نزدیک به  سرمایه

برداری در مھر ماه سال جاری، صدور جوازھای معدنی صادره  عالوه بر افت در صدور جواز تاسيس و پروانه بھره .حکایت دارد

فقره جواز برای  ٧٣مھرماه سال جاری در مجموع  براساس آمار اعالم شده در. نيز در این مدت با افت ھمراه بوده است

مجوزھای . ایم درصدی بوده ٥پروانه اکتشاف صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل در این بخش شاھد افت بيش از 

 فقره مجوز ٣٢طوری که در این مدت در مجموع  نصيب نبوده به صادره برای گواھی اکتشاف مھرماه سال جاری نيز از افت بی

  .درصد را تجربه کرده است ٢٧برای گواھی اکتشاف صادر شده است که نسبت به شھریور ماه سال جاری افتی بيش از 

فقره بوده که در  ٦٥برداری معدنی نيز برابر با  این آمار ھمچنين حکایت از آن دارد که در مھرماه سال جاری پروانه بھره

آمارھای اعالم شده ھمچنين . درصدی را تجربه کرده است ١/ ٥افتی مقایسه با شھریور ماه سال جاری این بخش نيز 

فقره جواز تاسيس با سرمایه بيش  ٢٤٠ھزار و  ٩حکایت از آن دارد که در ھفت ماه منتھی به مھرماه سال جاری در مجموع 

بينی  نفری پيش ٧٠٥و  ھزار ٢٠٢ھزار ميليارد ریالی صادر شده است و برای این تعداد جواز صنعتی صادره اشتغال  ٨٠٧از 

  .درصدی داشته است ٣بينی اشتغال نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی  شده است که این ميزان پيش

بينی  از سوی دیگر مقایسه این آمار حکایت از آن دارد که در ھفت ماه منتھی به مھرماه سال جاری متوسط پيش

ميليارد ریال مدت مشابه سال قبل برای  ٣/ ٣ریال بوده که نسبت به  ميليارد ٤گذاری برای ایجاد یک شغل برابر با  سرمایه

براساس این گزارش در ھفت ماه منتھی به مھرماه سال جاری بيشترین تعداد . ایم درصدی بوده ٢٢ایجاد شغل شاھد رشد 

يس اختصاص داشته فقره جواز تاس ٨٤٤فقره جواز و استان خراسان رضوی با  ٨٧٧ھای یزد با  جوازھای صادره به استان

 .است


