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 - - ایت تاجرانس پیش به سوی شفافیت مالی

 11/04/96 4 سترش صمتگ اجرای طرح کارت خرید با شیوه جدید

 11/04/96 7 جهان صنعت ادغام کار درستی بود

 11/04/96 3 دنیای اقتصاد اندازهای صنعت نساجی ایراندست

 12/04/96 4 گسترش صمت های نقل و انتقال سرمایه خارجیگره
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 14/04/96 3 جهان صنعت !گره کور خصولتی ها

 14/04/96 3 دنیای اقتصاد مثلث نجات اقتصاد ایران

 17/04/96 4 گسترش صمت ضمانت؛ چتری برای رشد صادرات غیرنفتی

 17/04/96 3 جهان صنعت تالش برای گسترش مبادالت جهانی

 17/04/96 3 دنیای اقتصاد کارهاوعوامل حذف کسب
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 پیش به سوی شفافیت مالی
 

 زکشاور 

 سال یک مدت به را ایران علیه مالی هایمحدودیت لغو اعالم کرد در آخرین نشست خود در اسپانیا (FATFگروه اقدام مالی )

ان را به طور آزمایشی برای یک دوره یک ساله از لیست سیاهش خارج ایر مالی اقدام گروه گذشته سال. کندمی تمدید دیگر

 به عنوان یک نهاد فرا ملی، بر مبارزه با اقدامات مربوط به پولشویی متمرکز بوده است. FATFکرده بود. تالش های 

ههای سیاسی بوده است. شده که متاسفانه اکثراً ناشی از انگیز FATFطی یک سال گذشته مخالفت هایی علیه همکاری ایران با 

 با همکاری که بوده ترس این از ناشی مخالفتها بیشتر بودیم، کرده اشاره زیباکالم دکتر از نقل همانطور که پیشتر نیز به

سوء استفاده ها و انحصارگری های اقتصادی را ببندد. فراموش نکنیم که پیش از همکاریمان با گروه  راه مالی، اقدام گروه

در  دار به حساب می آمدیم و جزء کشورهایی بود که خطر پولشوییاقدام مالی، ایران در زمره کشورهای غیرهمکار و مسأله

فافیت مالی و آغاز اصالحات بانکی به ثمر نشست و کار گروه آنها باال بود. ولی خوشبختانه تالش های بانک مرکزی برای ش

 اقدام مالی تعلیق ایران را برای یک سال دیگر هم تمدید کرد.

 

ارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی را ناشی از تعامالت جدی ایران با این گروه در جهت وز بیانیه

بیان توفیقات و اقدامات عملی انجام شده دانست. این بیانیه به اصالحات در حوزه هایی همچون نظارت بر حوالجات 

قرار گرفته  FATFودی و خروجی کشور اشاره می کند که مورد استقبال الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ور

است. البته بیانیه با استقبال از تصمیم اخیر گروه اقدام مالی تاکید می کند این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال 

 نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.

سان تاجران نیز معتقدند مطالبه حقوق حقه ملت ایران در مجامع و نهادهای بین المللی و فراملی باید یکی از اصلی کارشنا

ترین تالش های دیپلماتیک کشور باشد. نمونه موفق این تالش ها را در امضای برجام و ورود کشور به دوران پساتحریم 

ات در حوزه بانکی و مالی کشور، شرایط بازگشت اطمینان به بازار کسب و شاهد بودیم و اکنون این تالش ها با ادامه اصالح

کار در داخل کشور را فراهم کرده و در ضمن با افزایش شفافیت و قانونمندی در نظام بانکی، در جلب هر چه بیشتر سرمایه 

 گذاری خارجی و گسترش تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی موفق خواهیم شد.

قرار گرفته بود اما اکنون این نهاد از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص  FATFم در فهرست 2008ایران از سال 

و تأمین مالی تروریسم ابراز خرسندی کرده است. در همین حال گروه اقدام  استراتژیک کشور در حوزه مبارزه با پولشویی

مالی از تصمیم ایران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی نیز نموده است.البته اقدامات نظارتی ادامه خواهد 

ی، ریسک تامین مالی تروریسم در ایران یافت زیرا گروه اقدام مالی معتقد است که بدون وجود نظارت گروه های بین الملل

 باالست و این امر خطری برای سیستم مالی بین المللی محسوب می شود.

 شده خواسته مالی موسسات از آن طی که کند می اشاره این گروه 19گروه اقدام مالی در آخرین گزارشش به توصیه شماره 

 حقوقی و حقیقی افراد از مسیر این در و کرده رعایت را قانونی کامل مراحل مالی های تراکنش و تجاری ارتباطات خصوص در

 اطالعاتی واحدهای به کشور 150 حدود. است گروه اگمونتفاهدا و اصول به توجه کارگروه، های توصیه دیگر از. ببرند بهره
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 در بیشتر شفافیت ایجاد هدف با و است مختلف های دولت نظارتی های سازمان شامل که اند پیوسته اگمونت گروه مالی

نیست و خوب است تالش ها برای تعامل با این گروه  گروه این عضو ایران. کند می فعالیت کشورها میان پول انتقال خصوص

 افزایش یابد.

ضوح مشاهد کرد. برای مثال تازه اثرات مثبت اقدامات بانک مرکزی را در فضای کسب و کار داخلی کشور هم می توان به و

 در برگشتی های چک میزان اقتصادی، مبادالت در چک از استفاده افزایش وجود با که دهد می نشان چک مبادالت از آمار نتری

اسان عمده ترین دلیل این مساله را افزایش نظارت بانک کارشن از بسیاری. است بوده رو به رو درصدی 8 کاهش با 95 سال

مرکزی و افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از رشد اقتصادی است عنوان می کنند و بر این باورند این مساله، سیگنالی 

ای برگشتی مثبت از وضعیت اقتصادی است. محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه با بیان اینکه کاهش چک ه

 .است کشور اقتصاد در منفی متغیرهای تعداد کاهش دهنده نشان  در اقتصاد جای امیدواری دارد گفت: این موضوع

ا گروه اقدام مالی، تسهیل روابط بانکی ایران بیش از پیش فراهم شود. همانطور که محمدرضا انشااهلل با ادامه همکاری ها ب

ار شفافیت در نظام پولی و بانکی پیشنیاز توسعه روابط مالی با استقر گفته جمشیدی، دبیر کل کانون بانک های خصوصی

کشورهای جهان است. جمشیدی با بیان اینکه پس از اجرای برجام انتظار میرفت روابط بانکی ایران با نظام بین المللی به 

رست سیاه گروه اقدام مالی بود. شرایط پیش از تحریم ها برگردد، گفت: یکی از موانع در این مسیر، قرار گرفتن نام ایران در فه

اکنون ما یک سال دیگر فرصت داریم تا با قدرت اصالحات بانکی و مالی را ادامه دهیم و شاهد ثمرات این اصالحات هم در محیط 

کسب و کار داخل کشور و هم در جذب سرمایه گذاری خارجی باشیم. در فضای پساتحریم که شرایط برای تعامل با شرکای 

یاست، شفافیت مالی و همکاری نزدیک با نهاد های بین المللی نظارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمید خارجی مه

امکان توسعه روابط بانکی و مالی کشورهای  FATFاش نوشته، تصمیم بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا در صفحه تلگرامی

اهداف عمده برجام می باشد، تضمین کردند. همانطور که حسین سلیمی، اروپایی و اقتصادهای بزرگ با ایران را که یکی از 

 کردن اجرایی امکان ها تحریم وجود دلیل به ما مالی موسسات برجام از پیش کرده، اشاره عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران،

 کنند.اند و قوانین را اعمال میدرصد مسیر را رفته 40تا  30ها تقریباً تند ولی در یک سال گذشته، بانکرا نداش FATF مقررات

در سالی که تولید و اشتغال نام گرفته، شفافیت و قانونمندی نظام بانکی در راستای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی و ایجاد 

گفته  بهرامی ارض اقدس، عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهرانفرصتهای شغلی جدید عمل خواهد کرد. پیشتر محسن 

گذاران خارجی هم باید بپذیریم که این امر یک ضرورت است، آنچنان که حتی ورود سرمایه FATF به پیوستن بحث در بود

رد. بانک مرکزی باید با روشنگری و تاکید بر دستاوردهایی که همکاری با گروه اقدام مالی داشته، خوبه نوعی با آن پیوند می

بر افزایش این این همکاری ها پافشاری کند. همانطور که برجام دستاورد همکاری قوای مختلف کشور برای صیانت از منافع 

به دور از منافع جناحی و با تمرکز بر منافع ملی پیگیری شود تا  ملی بود، تعامل با نهادهایی همچون گروه اقدام مالی نیز باید

  نه تنها در نام بلکه در عمل هم به سال تولید و اشتغال بدل شود.  96سال 
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 4 صفحه 803شماره  11/04/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

با اشاره به مصوبه شورای « صنعت و معدن»وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی به مناسبت روز 

 مطرح کرد ۹۶پول و اعتبار در سال 

 اجرای طرح کارت خرید با شیوه جدید

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور محمدرضا نعمت« معدنصنعت و »تیر روز  10به مناسبت فرارسیدن  :منیر حضوری

 .چند تن از اهالی خانه صنعت و معدن میزبان خبرنگاران بود

زاده، ضمن خیر مقدم و تشکر از اصحاب رسانه در این نشست خبری گفت: وقتی دولت یازدهم کار خود را در محمدرضا نعمت

ها و که با رکود و تورم مواجه بودیم و در نتیجه خیلی از طرحطوریم بود. بهآغاز کرد شرایط خاصی در کشور حاک 9۲سال 

های تحریم و بخشی هم به اقدامات دولت قبل ای از مشکالت به سالواحدهای صنعتی متوقف شده بودند. بخش عمده

ط به دولت قبلی و تعدادی نیز مربوط هزار واحد صنعتی متوقف شده بودند که بیشتر آنها مربو 1۲مربوط بود. در این روند بیش از 

آالت و تجهیزات فرسوده واحدهای تولیدی اظهار کرد: مسئله دیگر به کهولت تر بود. او با اشاره به ماشینهای قبلبه دولت

م سال متوقف شده بودند. باور دار 10سال کار کرده و  ۷0گردد، واحدهایی که آالت و تجهیزات واحدهای تولیدی برمیماشین

های اگر سهامداران همت کنند این واحدها باید به سمت نوسازی و بازسازی پیش بروند. به این ترتیب باید صنعت و فعالیت

زاده با اشاره به اینکه در ابتدای پذیری را از دست خواهیم داد. نعمتصنعتی را به روز نگه داریم چراکه در غیراین صورت رقابت

گونه درصد داشتیم، گفت: در آن زمان نه تنها با رشد منفی مواجه بودیم بلکه هیچ ۴0ری تا حدود گذادولت، رشد منفی سرمایه

 .درصد افزایش یافته است 8گذاری به بیش از حاضر رشد سرمایهشد اما درحالگذاری جدیدی نمیسرمایه

 تمدید طرح رونق تولید و تمرکز بر اشتغال

هزار  ۲0سال گذشته نزدیک به  ۴ها و واحدها را فعال کنیم، اظهار کرد: در ایم اغلب طرحکردهزاده با بیان اینکه سعی نعمت

هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم  300ایم برای حدود طرح صنعتی و معدنی جدید تکمیل شده است. همچنین در این زمینه توانسته

ا اشاره به طرح رونق تولید گفت: در سال گذشته برای حمایت گذاری شده است. او بهزار میلیارد تومان نیز سرمایه۷0و حدود 

هزار واحد صنعتی و کشاورزی توانستند از تسهیالت بانکی استفاده کنند.  ۲۵بیشتر از صنایع کوچک و متوسط بیش از 

د فعال شوند. کردند توانستنبرداری رسیده یا متوقف شده بودند یا با ظرفیت کمی کار میواحدهایی که در گذشته به بهره

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم این مطلب که برای امسال هم طرح رونق قرار است تجدید شود، تصریح کرد: با توجه به 

 1900ابالغیه بانک مرکزی به نظام بانکی کشور این سیستم دوباره فعال شده است. براساس آمار و اطالعات تاکنون حدود 

 .اند. به این ترتیب این اقدامات نشان از حمایت از صنایع کوچک و متوسط داردنویسی کردهمباره ناواحد صنعتی در این

 حمایت از اصناف تولیدی و خدماتی

رو خواهیم شد. تمرکز بر این است که صنایع زاده اظهار کرد: امسال با نوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و خدماتی روبهنعمت

وری، مند شوند. ما با هدف افزایش کارآیی و بهرهنوسازی و بازسازی از تسهیالت الزم بهرهتولیدی و خدماتی کشور برای 

ها ابالغ کنیم. وزیر های الزم را تهیه و به تمامی استاننامهکاهش شدت مصرف انرژی و توسعه صادرات قرار است شیوه

ها شاهد افزایش تولید هستیم. او به طور اری از زمینهصنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث تولید افزود: خوشبختانه در بسی

نسبت به  خودرو درصد رشد تولید 1۴ماهه اول امسال شاهد حدود  3اشاره کرد و گفت: در  خودرو ماهه تولید 3مثال به آمار 

ایم اما به دلیل تشویق رو بودهوساز با کاهش روبهماهه سال گذشته هستیم. همچنین با وجود اینکه در بخش ساخت 3

زاده در ایم. نعمتتولیدکنندگان به صادرات حتی در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته

های کاتالیست در کشور چگونه است، اظهار کرد: یکی از اهداف ما در بخش صنایع ه وضعیت تولیدکنندهپاسخ به این سوال ک

دادند و ما های خارجی به ما کاتالیست نمیبنیان است. در دوران تحریم و جنگ شرکتشیمیایی حمایت از واحدهای دانش

ایم. امیدوارم در آینده به یکی از این حوزه به خودکفایی رسیده ها دررو بودیم. خوشبختانه امروز در برخی زمینهبا مشکل روبه

 .واحدهای صادرکننده در این بخش تبدیل شویم

 

  اهمیت ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن از نظر محتوایی
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طرح شد ما خدمت مرحوم که بحث ادغام مزاده درباره الیحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن، گفت: زمانینعمت

رفسنجانی رسیدیم و ایشان هم مطرح کردند که این عمل باید به صورت موردی مدنظر قرار گیرد چراکه اگر هللا هاشمیآیت

وزارتخانه ۴بینیم که حاضر میسازی دولت درحالآفرین خواهد بود. در راستای کوچکیک مرتبه این اقدام انجام شود مشکل

گیرنده وجود داشته باشد و شود باید یک نهاد تصمیمگذاری میر ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاستاند. دادغام شده

گیری شود. عالوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است بنابراین اگر از تولید ملی یک جا تصمیم

تدریج تر بحث محتوایی ادغام بوده و باید گفت که نتایج ادغام بهه مهمحمایت کنیم، ادغام بجا بوده است. او تاکید کرد: از هم

دهد. تا قبل از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده بود. خود را نشان می

یکدیگر ادغام کردیم. او با بیان اینکه نتایج ادغام  جا کردیم و احکام را نیز باها را تجمیع و جابهبنابراین ما برخی از ساختمان

 ۶ردیف تعرفه داشتیم که دولت درخواست کرد ما آن را به  1۵ها ما دهد، ادامه داد: در قالب تعرفهتدریج خود را نشان میبه

یم. در بسیاری از طبقه برسانیم و بنا به دالیلی در همین عدد متوقف شد 8طبقه کاهش دهیم. امروز توانستیم آن را به 

تر دارد. در کشور ما گاهی کاالیی با رسد که نشان از بروکراسی اداری کمتر و گمرک روانمی ۲کشورها این عدد به حدود 

از چندین تعرفه برخوردار شده که این خود منشا فساد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در پایان سال تغییر شکل

وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد اما آن طرح اجرا نشد که دولت انتزاع برخی  1391

حاضر نامه را تهیه و مصوب کرد. بنابراین، این مسئله درحالیازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسالمی آیین

رزی ایجاد کرده و چون مسئولیتی واگذار شده است هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاوناهماهنگی

 .تواند دخالتی داشته باشد، امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شودوزارت صنعت، معدن و تجارت نمی

  نقش وزارت صنعت و معدن در برنامه اشتغال

عار امسال از سوی رهبر معظم انقالب ها با توجه به شگذاریوزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت اشتغال و سیاست

های مختلف دارد. این عدد هزار شغل را در حوزه ۴۵0تا  ۴00ها این وزارتخانه برنامه ایجاد ساالنه بینیگفت: بر اساس پیش

ایم الزاماتی نباشد که از برنامه ششم و بینی شده در برنامه ششم است و سعی کردهمعادل نیمی از کل اشتغال پیش

 ۶000اندازی حدود ه مشخص شده خارج شویم. او ادامه داد: از جمله مواردی که در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راهبودج

برداری مورد آن تحقق پیدا کرده و پروانه بهره 1100ماهه اول امسال بیش از  3درصد پیشرفت بوده که در  ۶0تمام با طرح نیمه

ها کمتر از بینیبینی شده است. در بخش معدن پیشهزار فرصت شغلی پیش ۲00یش از اند. در حوزه تولید و خدمات بگرفته

اندازی است و افتتاح خطوط فرآوری امیدواریم که اشتغال مناسبی اتفاق این است اما در آن حوزه هم با معادنی که در حال راه

ریزی و امکانات موجود فرصت راز کرد: بر اساس برنامهالتحصیالن اببیفتد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال فارغ

هایی را به تولیدکنندگان و التحصیل دانشگاهی وجود دارد. البته مستلزم آن است که دولت کمکهزار فارغ ۲00شغلی برای 

 .ری نیز داشته باشیمهای ضربتی دیگالتحصیل و جوان نیاز داریم که طرحکارآفرینان کند. با توجه به تعداد باالی افراد فارغ

  گیری یک اتحادیه مستقللزوم شکل

درصد هستند، گفت: در خیلی از کشورها کسب و کار زاده با اشاره به اینکه کسب و کارهای مجازی در کشور حدود یکنعمت

 ۲0را به  انداز وضعیت خوددرصد است که امیدواریم در افق چشمدرصد است اما این رقم در کشور ما یک۲0مجازی حدود 

کنند افراد تحصیلکرده و باسواد هستند به طور مثال به درصد برسانیم. او با بیان اینکه بیشتر کسانی که در این حوزه کار می

اسنپ اشاره کرد و گفت: اسنپ به عنوان یک کسب و کار مجازی توانسته در کشور رونق پیدا کند. هرچند در همان ابتدا 

توان به اتحادیه تاکسیرانی اشاره کرد. البته ما در این حوزه دخالت کردیم شتند که به طور مثال میبرخی از این مسئله گله دا

زاده با اشاره به اینکه الزم است یک اتحادیه مستقل برای کسب و و این افراد توانستند پروانه فعالیت دریافت کنند. نعمت

که این کسب و کارها را دارند خود دور هم جمع شده و یک اتحادیه کارهای مجازی تشکیل شود، ابراز کرد: به نظر من کسانی

 .مستقل تشکیل و بعد ضوابط آن را به ما دهند تا ما آن را بررسی و تایید کنیم

 

 نرخ نهایی ندارد ۲۰۰۸خودروی 

از  خودرو و این ۲008هایی از خودروی زاده در ادامه نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعالم قیمتنعمت

هایی با حدود نرخ نهایی میلیون تومان شد درحالی که قیمت ۶0فروش آن تسهیالت گمرکی نیز برخوردار شد، درنهایت پیش

ارتباط مستقیم با وزارت صنعت، معدن  ۲008میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گفت: در حقیقت موضوع خودروی  90و  ۷0
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یک شرکت بزرگ و باسابقه است. از طرف دیگر  خودرو و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این

های بیشتری نیز خودرو است که امیدواریم بعد از این همکارینگذاری مشترک پژو و ایرانخستین تولید سرمایه ۲008خودروی 

توان برای نخستین سری تولید خودرو تیراژ باالیی را به تولید رساند، نیز گفت: نمی خودرو فروش ایناتفاق بیفتد.او درباره پیش

وجه قصد سازی آن هنوز به طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت از تولیدات داخلی به هیچطعهچراکه مسائلی همچون ق

سازان بتوانند توانایی الزم برای ورود به بازار آن و متعاقبا نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعه

 .آورنددست سرعت دادن به خط تولید خودرو را به

 گذاری نکندشورای نظارت قیمت

فروش این خودرو نیفتاد. فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیشوزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیش

خط رو بودیم موضوع کمبود تعداد تولیدات و باال بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل تنها مشکلی که با آن روبه

گذاری زاده در ادامه عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمتشود.نعمتتولید برطرف شد و عرضه و تقاضا در بازار تمدید می

متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جای مانده و این در حالی است که ما اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و 

گذاری منتفع شوند. باور دارم که نرخ باید در عرضه و ای از این قیمتتعیین کرد که در این میان عده نباید نرخ صعودی برای آن

 .دست بیایدتقاضای بازار به

 های بیروحقطر و تحریم

های ارسالی ایران به قطر گفت: ما برای تامین زاده در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه الجزیره و نگرانی از ضعف کمکنعمت

الها و همکاری با قطر در زمینه صدور خدمات فنی، کاالی زیرساخت و عمرانی در خدمت قطر هستیم. جای تاسف است کا

که کشوری مثل قطر از سوی همسایگان خود تحریم شده و این درحالی است که تحریم جمهوری اسالمی ایران نیز پیش از 

را پیش  ۲0۲۲ها میزبانی جام جهانی داد: با توجه به اینکه قطری این نشان داد که چنین راهکارهایی درست نیست. او ادامه

دهد. سال گذشته های الزم را در دستور کار قرار میرو دارند، ایران در زمینه تامین کاال و محصوالت مورد نیاز این کشور همکاری

ای نداشته های پوچ واهمهها از تحریمباید قطریمیلیون دالر صادرات از ایران به قطر مدنظر قرار گرفت. در هر حال  100به میزان 

 .ها در تامین منابع و محصوالت کوتاهی نخواهد کردباشند و ایران نیز با توجه به نیاز قطری

 ۹۷آخر عمر تولید پراید تا سال 

دولت روی کار آمد وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید اعالم کرد: زمانی که 

درصد کاهش یافت و در امسال  3۴این رقم به  139۵درصد تولیدات شرکت سایپا مربوط به پراید بود اما در سال  ۷0بیش از 

رسد یعنی تولید انواع دیگر خودرو افزایش یافته و ما باید بدانیم توقف یکباره خودرو موجب به هم ریختن درصد می ۲8نیز به 

پایان عمر پراید را خواهیم داشت.او در پاسخ به سوالی  139۷کنم که اواخر سال نده به شخصه فکر میشود. ببازار می

بر قرارداد خودرویی رنو و ایدرو و علت طوالنی شدن روند امضای قرارداد خاطرنشان کرد: بهتر است این سوال از ایدرو مبنی

 ۵0 - ۵0گیرد که در قراردادهای قبلی گذاری رنو مدنظر قرار میهدرصد سرمای ۶0پرسیده شود اما کار درحال پیشرفت است و 

ایم بوده است. یکی از علل طوالنی شدن قرارداد رنو و ایدرو به این دلیل است که ما در قراردادهای قبلی دقت الزم را نداشته

مله مسائل مورد توجه بوده و قرار است سازان ایرانی به کل زنجیره تولیدات جهانی ازجو این بار مواردی مانند وصل شدن قطعه

ها در برخی سایت ۲008بر فروش حواله خودروی سازان به دوبرابر افزایش یابد.او در پاسخ به سوال دیگری مبنیتعداد قطعه

که  میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کاله رفته است زیرا با توجه به شرایطی ۷۵و  ۶۵با رقم 

جا کرد و به هیچ عنوان تحویل خودرو توان حواله را جابهها مدنظر قرار داده نمیخودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفادهایران

زاده در پاسخ به به نام کسی که دست دوم آن را خریداری کرده مدنظر نیست.طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی نعمت

رح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی بیان کرد: در مصوبه امسال ستاد فرماندهی اقتصاد سوالی مبنی بر چند و چون ط

 هایی در زمینه طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی کرد. مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری

 

کند. سال های عامل ارسال میرا به بانکای را ارائه کردم و این بانک نیز ابالغیه مربوط بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابالغیه

گذشته قرار بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر باشد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند اما به دالیل مختلفی از این کار 

می مصوب گیرد و با نرخ رستری کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی مدنظر قرار میخودداری شد. در سال جدید با روش مناسب

  .دهند کار پیش خواهد رفتشورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می
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 طرح فوالدی ۷ میلیارد یورو ال سی برای ۲گشایش 

هزار تنی فوالد به دلیل مشکالت مالی و تخصیص نیافتن فاینانس مورد نیاز در دولت  800طرح  ۷زاده با اشاره به اینکه نعمت

 ۷سی برای این میلیارد یورو ال۲ها کرد و حدود بود، عنوان کرد: دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرحقبل راکد شده 

اندازی هستند که در امسال به صورت ریز و میانه در حال راهطرح گشایش یافت. پروژه فوالد شادگان تکمیل شده و فوالد نی

شوند.وزیر اندازی میمیلیون تن به زودی راه ۵مبارکه و سنگان با ظرفیت سازی فوالد شوند. دو طرح گندلهرسمی افتتاح می

هزار تن صادرات انواع فوالد داشتیم که این  ۲00صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و 

فوالد صادر  میلیون تن انواع ۶ش از شود بیبینی میهزار تن رسید، گفت: امسال پیش 800میلیون و  ۴رقم در سال گذشته به 

 .کنیم

  درصد باالتر ۳فروش خرید خودرو نرخ سود مشارکت پیش

فروش خودرو اظهار کرد: بانک زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعیین میزان نرخ سود مشارکت خرید پیشنعمت

ای وجود ندارد. درنهایت نامهاعالم کردیم که در این زمینه شیوههای پیش فروش اعتراض داشت و ما نیز مرکزی به آگهی

پیشنهادی ارائه و ماه گذشته توافقاتی انجام شد و در شورای پول و اعتبار نیز در دستور کار قرار گرفته است.او در پایان گفت: 

پیش رو تعیین نرخ سود مشارکت خرید  هرچند قبل از ابالغ مصوبه خواستار اجرای این مورد شدیم اما به ظاهر در جلسه هفته

گیرد که به تایید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده است.همچنین فروش خودرو در دستور کار قرار میپیش

ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بزرگداشت چنین روزی اظهار کرد: برای نخستین محمد رضا فیاض معاون برنامه

تیر در تقویم عمومی کشور به عنوان روز 10زاده روز بنا به پیشنهاد وزیر صنعت آن زمان یعنی آقای نعمت 13۷۶بار در سال 

جمهور صنعت ثبت شد. هدف از بزرگداشت چنین روزی تعیین یک روز مشخص برای صنعت و همچنین تجلیل از زحمات رئیس

گذرد و با همکاری اعضای ستاد سال از آن روز می ۲1بود. او گفت: امروز  هللا هاشمی رفسنجانیآن زمان یعنی مرحوم آیت

های اعضای این ستاد برگزاری داریم. او با اشاره به تالشتشکل صنعتی و معدنی کشور این سالروز را گرامی می 9برگزاری و 

و رونمایی شود، درواقع نشان دادن کارنامه تیر قرار است از آن تجلیل  1۷از اسفند سال گذشته تا امروز ابراز کرد: آنچه در 

بخش صنعت و معدن به صنعتگران با حضور پیشکسوتان، منتخبان صنعت و معدن و کارآفرینان است. معاون وزیر صنعت، معدن 

و شعار امسال تاکید کرد: محور اصلی این بزرگداشت توجه به  9۶و تجارت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در سال 

اند در اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. امیدواریم بتوانیم از بخشی از زحمات صنعتگران و معدنکارانی که موفق شده

 .حوزه خود دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورند، قدردانی کنیم

 

 ۷ صفحه 3668شماره  11/04/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 :«جهان صنعت»وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به 

 ادغام کار درستی بود

حمایت از صنایع کوچک و متوسط، از دو طرح جدید با وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم  -صنعتجهان :صفحه صنعت و معدن

کمک بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی در این حوزه به منظور حمایت مالی از اصناف و دیگری نوسازی صنایع کوچک با 

زارت بازرگانی همچنین وزیر صنعت ضمن بیان اینکه ادغام و .سازی مصرف انرژی خبر دادوری و بهینههدف افزایش کارایی و بهره

. همچنین در زمینه فروش حواله این هنوز قیمت نهایی ندارد ۲008با صنایع و معادن بجا بوده است، اعالم کرد که خودروی 

میلیون تومان باید گفت که هرکس این اقدام را انجام داده سرش کاله رفته است، چراکه با توجه  ۷۵و  ۶۵های خودرو با رقم

جا کرد و به هیچ توان حواله را جابهها مدنظر قرار داده، نمیخودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفادهبه شرایطی که ایران

زاده دیروز در نشستی محمدرضا نعمت .شوددوم خریداری کرده است، نمیعنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست

 های وزارت صنعت، معدن و تجارت که امور استانخبری به همراه محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و 

 

در محل ساختمان این وزارتخانه و به مناسبت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم کار خود 

بزرگ، متوسط و  هایرا آغاز کرد شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و با رکود و تورم بسیار باال مواجه بودیم و بسیاری از طرح

رو شده بودند که اکثر آنها مربوط به دولت قبلی و هزار و واحد صنعتی با توقف روبه 1۲کوچک متوقف شده بودند و بیش از 

پذیر خواهیم رقابتاند و اگر میرو شدهوی افزود: این واحدها با کهولت تجهیزات روبه .های قبلی بودتعدادی نیز مربوط به دولت

http://jahanesanat.ir/90271-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/90271-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF.html


  

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ابتدای دولت،  .د با نوسازی تجهیزات در مسیر رو به رشد گام برداریمباشیم بای

گونه درصد را داشتیم، گفت: در آن زمان نه تنها با رشد منفی باال مواجه بودیم بلکه هیچ ۴0گذاری باالی رشد منفی سرمایه

وی  .گذاری به باالی هشت درصد افزایش یافته استفت اما در حال حاضر رشد سرمایهگرگذاری جدیدی صورت نمیسرمایه

هزار طرح حدود  ۲0اندازی شده است، خاطرنشان کرد: در این هزار طرح صنعتی و معدنی جدید راه ۲0با بیان اینکه نزدیک به 

. عالوه بر این در سال گذاری صورت گرفته استمایههزار میلیارد تومان نیز سر ۷0هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و  300

هزار واحد صنعتی و  ۲۵گذشته طرح رونق تولید با حمایت از صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار گرفت و در مجموع نزدیک به 

  .کشاورزی از تسهیالت بانکی استفاده کردند

 خوردمجددا طرح رونق تولید کلید می

جاری با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همکاری وزارت صنعت و بانک مرکزی اینکه در سالزاده با اشاره به نعمت

ها اند و بررسینویسی کردهواحد صنعتی در این طرح نام 1900مجددا طرح رونق تولید کلید خواهد خورد، یادآور شد: تاکنون 

جاری عالوه بر طرح رونق تولید با و تجارت ادامه داد: در سال وزیر صنعت، معدن .های استانی آغاز شده استتوسط کارگروه

. عالوه بر این مند خواهند شدرو خواهیم بود که از تسهیالت الزم بهرهنوسازی و بازسازی اصناف تولیدی و خدماتی روبه

این طرح تهیه شده و به  گیرد و دستورالعملنوسازی صنایع کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ در در دستور کار قرار می

زاده با بیان اینکه در زمینه تولید شاهد افزایش هستیم، گفت: بخش ساختمان به نعمت .شودها ابالغ میزودی به استان

دالیلی در رکود بوده اما به دلیل تشویق تولیدکنندگان برای صادرات در زمینه مصالح ساختمانی هم نسبت به دوماهه سال 

. وی ادامه داد: در زمینه ایمدرصد نسبت به سال قبل افزایش داشته 30. در کاشی و سرامیک ایمولید داشتهگذشته افزایش ت

  .ایمدرصد رشد تولید داشته 1۴جاری گیریم، طی سه ماهه سالخودرو که همیشه مورد سوال قرار می

 ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بجا بود

های وزارت صنعت و معدن و تجارت، گفت: به جارت در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره جداسازی بخشوزیر صنعت، معدن و ت

رفسنجانی در آن زمان عنوان کردند که این ادغام باید به صورت موردی مدنظر هاشمی نظر بنده ادغام بجا بوده است و مرحوم

بینیم که چهار وزارتخانه ادغام . در حال حاضر میآفرین خواهد بودلقرار گیرد، چراکه اگر یک مرتبه این اقدام انجام شود مشک

گیرنده وجود داشته باشد و گیرد باید یک نهاد تصمیمگذاری صورت می. در ارتباط با صنعت و معدن زمانی که سیاستاندشده

تولید ملی حمایت کنیم ادغام بجا عالوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر از 

وی افزود: تا پیش از این دولت بیشتر تجمیع انجام داده بوده و حتی احکام کارمندان نیز به صورت قبلی باقی مانده  .بوده است

تر از اینها بحث همایم و مایم و احکام را نیز با یکدیگر ادغام کردهجا کردهها را تجمیع و جابه. بنابراین ما برخی از ساختمانبود

محتوایی بود که ما با ادغام مباحث محتوایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسایل را پیش بردیم و در این مدت سعی کردیم 

  .اکنون در حال رخ دادن استبه جای تجمیع، ادغام در دستور کار قرار گیرد که نتایج آن هم

نتزاع برخی وظایف از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی صورت ا 1391زاده اظهار کرد: در پایان سال نعمت

. بنابراین نامه را تهیه و مصوب کردگرفت اما آن طرح اجرا نشد که دولت یازدهم بنا به خواست مجلس شورای اسالمی آیین

اد کشاورزی ایجاد کرده و چون مسوولیتی هایی را بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاین مساله در حال حاضر ناهماهنگی

. امیدواریم این مشکل در آینده برطرف شود و تواند دخالتی داشته باشدواگذار شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی

  .ایمما پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کرده

 هنوز قیمت نهایی ندارد ۲۰۰۸خودروی 

صورت گرفت  ۲008هایی که از خودروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعالم قیمت زاده در ادامه نشستنعمت

هایی با حدود میلیون تومان شد در حالی که قیمت ۶0فروش آن و این خودرو از تسهیالت گمرکی نیز برخوردار شد، نهایتا پیش

 ارتباط مستقیم  ۲008ت: در حقیقت موضوع خودروی میلیون تومان روی آن مطرح شده بود، گف 90و  ۷0قیمت نهایی 

 

با وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد بلکه طرف حساب مشتریان و بخش متصدی تولید این خودرو یک شرکت بزرگ و باسابقه 

م بعد از این خودروست که امیدواریگذاری مشترک پژو و ایراناولین تولید سرمایه ۲008. از طرف دیگر خودروی تولیدکننده است

توان برای اولین سری تولید فروش این خودرو باید گفت: نمیوی افزود: درخصوص پیش .های بیشتری نیز اتفاق بیفتدهمکاری

طور کامل راه نیفتاده و ما هم برای حمایت سازی آن هنوز بهخودرو تیراژ باالیی را به تولید رساند، چراکه مسایلی همچون قطعه



  

 

سازان بتوانند خلی به هیچ وجه قصد نداریم خط تولید این خودرو تبدیل به خط مونتاژ شود و منتظریم تا قطعهاز تولیدات دا

  .توانایی الزم برای ورود به بازار آن و متعاقبا سرعت دادن به خط تولید خودرو را به دست آورند

 گذار داشته باشدشورای رقابت نباید نقش قیمت

فروش این خودرو نیفتاد فروش گفت: اتفاق خاصی در زمان پیشتجارت درباره مشکل عرضه در زمان پیشوزیر صنعت، معدن و 

و تنها مشکلی که بود موضوع کمبود تعداد تولیدات و باال بودن متقاضیان خرید بود که تا پایان سال مشکل خط تولید برطرف 

زاده در ادامه با تکرار مواضع قبلی خود درباره نقش شورای رقابت نعمت .شودشده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو تمدید می

گذاری متاسفانه میراثی است که از دولت قبل به جا مانده گذاری خودرو عنوان کرد: ورود شورای رقابت به حوزه قیمتدر قیمت

ای از این آن تعیین شود تا عده و این درحالی است که اعتقاد داریم بازار خودرو انحصاری نیست و نباید قیمت صعودی برای

  .گذاری منتفع شوند بلکه قیمت باید در عرضه و تقاضای بازار و تصمیم تولیدکننده به دست آیدقیمت

 های فروشعدم امکان انتقال حواله

ا جزییاتی وجود زاده اظهار داشت: طبق قرار قبلی برآورد شده بود اواخر سال گذشته قرارداد رنو و ایدرو نهایی شود، امنعمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در  .ایمالزم را انجام داده دارد که باید به تفاهم دو طرف برسد و ما در مورد برخی مسایل دقت

 درصد تولیدات شرکت ۷0پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توقف خط تولید پراید، اعالم کرد: زمانی که دولت روی کار آمد بیش از 

درصد کاهش خواهد  ۲8جاری نیز به درصد کاهش یافت، در سال 3۴این رقم به  139۵به پراید بود، اما در سال سایپا مربوط 

شود، بنده یافت و این یعنی تولید انواع دیگر خودرو افزایش یافته و باید بدانیم توقف یکباره خودرو موجب به هم ریختن بازار می

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر فروش حواله  .ن عمر پراید خواهد بودپایا 139۷کنم اواخر سال به شخصه فکر می

میلیون تومان تصریح کرد: هرکس این اقدام را انجام داده سرش کاله  ۷۵و  ۶۵های ها با رقمدر برخی سایت ۲008خودروی 

توان حواله را ها مدنظر قرار داده نمیرفته است چراکه با توجه به شرایطی که ایران خودرو به منظور جلوگیری از سوءاستفاده

  .گیردجا کرد و به هیچ عنوان خودرو تحویل یا به نام کسی که دست دوم خریداری کرده است مدنظر قرار نمیجابه

  التحصیلهزار فارغ ۲۰۰اشتغال 

های بینیعنوان کرد: براساس پیشوزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه این وزارتخانه برای اشتغال در برنامه ششم توسعه 

های مختلف دارد که این عدد به اندازه نیمی هزار شغل را در حوزه ۴۵0تا  ۴00انجام شده این وزارتخانه برنامه ایجاد ساالنه 

ها عنوان کرد: از جمله مواردی که در حوزه وی در تشریح این برنامه .بینی شده در برنامه ششم استاز کل اشتغال پیش

درصد پیشرفت بوده که در سه ماهه اخیر بیش از  ۶0تمام با اندازی حدود شش هزار طرح نیمهاشتغال مولد خواهد بود، راه

زاده ضمن بیان اینکه در حوزه تولید و خدمات نیز بیش نعمت .اندبرداری گرفتهمورد آن تحقق پیدا کرده است و پروانه بهره 1100

تری بینی شده است، با اشاره به اشتغال در حوزه معدن گفت: بخش معدن حوزه کوچکهزار فرصت شغلی پیش ۲00از 

رود اشتغال مناسبی در اندازی است و افتتاح خطوط فرآوری امید میها دارد اما با معادنی که در حال راهنسبت به سایر بخش

ریزی انجام التحصیالن توضیح داد: براساس برنامهفارغ وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اشتغال .آن حوزه نیز اتفاق بیفتد

توانند در واحدهای التحصیل دانشگاهی وجود دارد که میهزار فارغ ۲00شده و امکاناتی که وجود دارد فرصت شغلی برای 

رینان داشته هایی را به تولیدکنندگان و کارآفموجود مشغول به کار شوند. البته این امر مستلزم آن است که دولت کمک

التحصیل ریزی شده است، گفت: با توجه به تعداد افراد فارغالتحصیالن بیش از میزان برنامهوی با بیان اینکه تعداد فارغ .باشد

های ضربتی دیگری نیز در این زمینه دیده هزار نفر جذب نیروی کار در واحدهای موجود طرح ۲00نیاز داریم در کنار 

هایش در ارتباط با تحریم قطر از سوی کشورهای عربی همسایه و نیز اعالم آمادگی ایران ادامه صحبتزاده در نعمت .شود

برای تامین کاال و خدمات فنی مورد نیاز این کشور، اظهار کرد: جای تاسف است که کشوری همانند قطر از سوی همسایگان 

 ز این نشان داده است که چنین و این در حالی است که تحریم ایران نیز پیش ا خود تحریم شده

 

راهکارهایی درست نیست اما به هرحال خوشحال هستیم که قطر در چنین شرایطی روی پای خود ایستاده و شرایط را پیش 

تامین کاال و صدور خدمات فنی از طریق هوایی، دریایی و سایر  وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در زمینه .بردمی

 را پیش رو دارند، ایران در زمینه ۲0۲۲ها میزبانی جام جهانی ای اعتباری اعالم آمادگی کرده و با توجه به اینکه قطریهراه

 100دهد و سال گذشته نیز به میزان های الزم را در دستور کار قرار میتامین کاال و محصوالت مورد نیاز این کشور همکاری



  

 

ای نداشته باشند های پوچ واهمهها از تحریم. در هر حال باید قطریقطر مدنظر قرار گرفته استمیلیون دالر صادرات از ایران به 

  .تامین منابع و محصوالت کوتاهی نخواهد کرد ها در زمینهو ایران نیز با توجه به نیاز قطری

ن روند امضای قرارداد خاطر نشان کرد: زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر قرارداد خودرویی رنو و ایدرو و علت طوالنی شدنعمت

گیرد که گذاری رنو مدنظر قرار میدرصد سرمایه ۶0بهتر است این سوال از ایدرو پرسیده شود اما کار در حال پیشرفت است و 

راردادهای . یکی از علل طوالنی شدن قرارداد رنو و ایدرو به این دلیل است که ما در قبوده است ۵0 - ۵0در قراردادهای قبلی 

سازان ایرانی به کل زنجیره تولیدات جهانی از ایم و این بار مسایلی از جمله وصل شدن قطعههای الزم را نداشتهقبلی دقت

  .سازان به دو برابر افزایش یابدجمله مسایلی است که مورد توجه قرار گرفته و قرار است تعداد قطعه

 فوالدیطرح  ۷سی برای میلیارد یورو ال ۲گشایش 

هزار تنی فوالد به خاطر مشکالت مالی و عدم تخصیص فاینانس مورد نیاز در دولت  800زاده با اشاره به اینکه هفت طرح نعمت

ها کرد و حدود دو میلیارد یورو ال سی برای این قبل راکد شده بودند، عنوان کرد: دولت یازدهم بخش خصوصی را وارد این طرح

ریز و میانه در حال راه اندازی هستند که در ی افزود: پروژه فوالد شادگان تکمیل شده و فوالد نیو .هفت طرح گشایش یافت

سازی فوالد مبارکه و سنگان با ظرفیت پنج میلیون تن به زودی . دو طرح گندلهشوندجاری به صورت رسمی افتتاح میسال

هزار تن صادرات  ۲00که در ابتدای دولت یازدهم حدود یک میلیون و وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این .شونداندازی میراه

شود بیش از بینی میهزار تن رسید، گفت: امسال پیش 800انواع فوالد داشتیم که این رقم سال گذشته به چهار میلیون و 

  .شش میلیون تن انواع فوالد صادر کنیم

 ک مرکزیکارت اعتباری خرید کاالی ایرانی منتظر ابالغیه بان

زاده همچنین در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی بیان کرد: در مصوبه نعمت

هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگریسال

های عامل ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابالغیه مربوطه را به بانکبنده هفته قبل به بانک مرکزی ابالغیه .مدنظر قرار گیرد

. سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند کندارسال می

تری کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب .ی شداما به دالیل مختلف از این کار خوددار

دهند کار پیش خواهد گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی میمدنظر قرار می

جاری، کاالی ایرانی و نیز زمان اجرای این طرح در سالوزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان رقم کارت اعتباری خرید  .رفت

 .گفت: پس از ابالغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعالم خواهد شد
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 اندازهای صنعت نساجی ایراندست

 دکترای مدیریت استراتژیک - دکتر سعید فالح تفتی

درصد از ظرفیت اشتغال  1۲گذاری صنعتی در صنعت نساجی انجام شده است، حدود درصد از سرمایه ۵درحالی که تنها حدود 

های بسیار باالیی برخوردار ها و ظرفیتصنعتی کشور به این صنعت اختصاص دارد؛ بنابراین صنعت نساجی و پوشاک از پتانسیل

 عظیم آن طور که باید و شاید استفاده نشده است.  بوده ولی متاسفانه تاکنون از این ظرفیت

 19سال ) 1۴میلیون نفر جمعیت شامل افراد تا  80، ایران دارای حدود 139۵سال  مطابق آخرین سرشماری مرکز آمار در

است. این  میلیون نفر( ۵سال ) ۶۵میلیون نفر( و بیشتر از  3۶سال ) ۶۴تا  30میلیون نفر(،  ۲0سال ) ۲9تا  1۵میلیون نفر(، 

سال از جمله بازارهای بسیار پرتقاضا و پرمصرف پوشاک در جهان محسوب  3۶دهد کشورمان با میانگین سنی آمار نشان می

 شود.می

 

  

به عبارت دیگر، درصورت برآورده کردن این تقاضا از سوی تولیدکنندگان داخلی، عالوه بر عدم خروج ارز از کشور، این صنعت 

های بسیار خوبی که در حوزه پوشاک رغم فرصتموتورهای مولد ایجاد اشتغال در صنایع داخلی خواهد شد. بهتبدیل به یکی از 

ای از بازار پوشاک کشور در کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد مشکالت بسیار زیادی در این صنعت هستیم. بخش عمده

شوند یا پوشاک با کیفیتی صورت قاچاق وارد کشور مییا بهاختیار محصوالت خارجی است که یا کیفیت بسیار پایینی دارند، 



  

 

توان در دو طور کلی مشکالت صنعت پوشاک را میگیرند. بههای باالی جامعه قرار میهستند که با قیمت باال در اختیار دهک

گذاری و ساختاری که ونمشکالت قان -۲نداشتن استراتژی و نقشه راه کالن برای این صنعت و  -1بندی کرد: گروه اصلی طبقه

 شود.در ادامه به این مشکالت اشاره می

 صنعت پوشاک کشور فاقد استراتژی خاصی است. سواالتی که مدیران ارشد این صنعت باید به آن پاسخ دهند این است:

این صنعت پیشگام خواهیم در رو؟ آیا میجایگاه صنعت پوشاک ما در جهان چیست؟ آیا در این صنعت پیشگام هستیم یا دنباله

ای برای اصالح، ساختاردهی مجدد و توسعه این صنعت داریم؟ آیا قصد ورود به بازارهای جهانی رو؟ چه برنامهباشیم یا دنباله

 اندیشیم؟را داریم یا تنها به تقاضای داخلی می

ای نظیر اتحادهای استراتژیک، وسعههای تاین صنعت به دلیل گستردگی زنجیره تامین و توزیع نیازمند اتخاذ انواع استراتژی

اکتساب و ادغام، ادغام افقی، ادغام عمودی، تولید مشترک و توسعه درونی است. صنعت پوشاک ما چه در بحث ادغام 

خود )شامل محصوالت کشاورزی و دامی، صنایع پتروشیمی و  (Supplierکنندگان )عمودی رو به عقب، یعنی ادغام با تامین

حوزه تولید )مشکالت نقدینگی و نرخ سود باالی تسهیالت بانکی، عدم تمایل بخش خصوصی به نساجی(، چه در 

های خارجی، ضعف در آموزش نیروهای متخصص و نوآور در طراحی، ضعف در نظارت گذاری، ناتوانی در جذب سرمایهسرمایه

های سنتی، تولیدات سنتی، مناسب کارگاه آالت قدیمی و فرسوده، عدم ساماندهیبر کاالهای وارداتی، استفاده از ماشین

ها کنندهوری و...( و چه در بحث ادغام عمودی رو به جلو یعنی ادغام با توزیعدستی و افزایش خطای انسانی و کاهش بهره

(Distribution Channel) نام و نشان و های بیکننده محصوالت خود )عرضه محصوالت در فروشگاههای عرضهو فروشگاه

ای، عدم نظارت کافی بر قیمت محصوالت در مراکز عرضه مختلف، عدم ارائه خدمات پس از فروش یکسان و...( طالحا زیرپلهاص

 های فراوانی مواجه است.با چالش

های توزیع کوچک، اقدام به فروش مستقیم ها و کانالبرندهای بزرگ جهانی، به جای فروش محصوالت خود از طریق فروشگاه

های توزیع، سبب بهبود خدمات پس کنند. این استراتژی عالوه بر کاهش هزینههای انحصاری مین از طریق شعبهمحصوالتشا

شود. این در حالی است که مشتری ایرانی هنگام درخواست خدمات پس از فروش از فروش و تقویت برند شرکت نیز می

شود؛ گیری محصول مواجه میودداری از تعویض یا بازپسای فروشنده نظیر خپوشاک ایرانی همواره با برخوردهای سلیقه

 مجموعه عوامل فوق منجر به گرایش مشتری ایرانی به خرید از برندهای خارجی خواهد شد.

شود. اصوال قاچاق کاال از جمله قاچاق پوشاک یکی از قاچاق پوشاک یکی دیگر از مشکالت مهم این صنعت محسوب می

گذاری صحیح و نظارت بر اجرای دقیق قوانین قسمتی از راه حل مبارزه با این ست که قانونمعضالت اصلی اقتصاد کشور ا

طور که در کشور ما مطرح است در جهان وجود ندارد و پدیده است. باید توجه داشت که امروزه بحثی به اسم قاچاق کاال آن

رتی برگردد، ناشی از نبود فضای رقابتی است. وجود چنین معضلی در ایران بیش از آنکه به ضعف قوانین و نهادهای نظا

های هدفمند، تمایل به ورود غیرقانونی پوشاک به درصورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت پوشاک به همراه اتخاذ استراتژی

رو هستیم. کشور تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت. امروز به غیر از مساله قاچاق عمده، با پدیده قاچاق چمدانی نیز روبه

ترکیه با تمرکز بر دو صنعت گردشگری و پوشاک، ساالنه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران ایرانی است که سهم عمده خرید 

ای طور مستمر با سفر به این کشور اقدام به قاچاق پوشاک ترکیهای از ایرانیان نیز بهآنها به پوشاک این کشور تعلق دارد. عده

تر در کنار تنوع و بعضا کیفیت باالتر نسبت به کاالهای مشابه داخلی کنند. قیمت پایینطرق مختلف می به کشور و فروش آن از

میلیون ایرانی به ۴تر باید اشاره شود که ساالنه حدود از دالیل استقبال ایرانیان از پوشاک خارجی است. در سطح کالن

رانی برای سفر به کشورهای ترکیه، عربستان، مالزی و تایلند ای که گردشگران ایکنند و هزینهکشورهای مختلف سفر می

های سفر به عتبات عالیات( است. اصوال راهکار اساسی برای مقابله با میلیارد تومان )غیر از هزینههزار1۵پردازند، حدود می

پوشاک کشور است که کاالی قاچاق و حتی جلوگیری از خرید پوشاک در سفرهای خارجی، ایجاد فضای رقابتی در صنعت 

 منجر به کاهش انگیزه خریدهای خارجی خواهد شد.

 

اما رقیب پوشاک داخلی، تنها کاالی قاچاق یا خرید مسافران در سفرهای خارجی نیست. امروز شاهد آن هستیم که بسیاری 

بازار داخل مواجهند. شیوه روند و با استقبال خوبی هم در صورت قانونی در کشور به فروش میاز برندهای خارجی پوشاک به

کنونی فروش برندهای خارجی در کشور منجر به خروج ارز از کشور، رکود بخش تولید خارجی و بیکاری شاغالن این بخش 

آالت تولیدی کشور است. به این منظور دولت خواهد شد. یکی از راهکارهای افزایش کیفیت پوشاک داخلی نوسازی ماشین



  

 

های سنتی پوشاک در نظر بگیرد. همچنین ضعف آالت و مکانیزه کردن کارگاهای برای نوسازی ماشینباید تسهیالت ارزی ویژه

 شود.در طراحی پوشاک و فقدان نوآوری در این زمینه از دیگر مشکالت این صنعت محسوب می

ع فرهنگی است. هرچند مساله دیگر در حوزه صنعت پوشاک که باید به آن توجه شود، مساله فرهنگ است. ایران دارای تنو

های مختلفی وجود دارد تر و روستاها ذائقهذائقه مصرف در شهرهای بزرگ تقریبا به هم نزدیک است، اما در شهرهای کوچک

 شود.که ناشی از تنوع فرهنگی است که اما این تنوع فرهنگی در تولید پوشاک کمتر مشاهده می

حوزه بازاریابی و فروش پوشاک، مشکل دیگری است که این صنعت با آن دیده در عدم تربیت کارشناسان متخصص و آموزش

های الزم در حوزه بازاریابی و فروش از جمله تحقیقات بازار، بازارشناسی، طور مبرم به تخصصمواجه است. این صنعت به

وشاک صنعت بزرگی است که نیاز دارد. صنعت پ… بازارسنجی، بازارگردی و بازارگردانی، روانشناسی فروش، اصول مذاکره و 

های این صنعت شامل کشت پنبه، تولید الیاف مصنوعی و پارچه گرفته تا تولید و کنندهزنجیره تامین بزرگی نیز دارد. از تامین

های اینترنتی(، همه در زنجیره های کوچک و متوسط، بزرگ و فروشگاههای مختلف توزیع)فروشگاهتنوع تولید و نهایتا کانال

های مهم صنعت پوشاک ها، یکی دیگر از چالشگیرند. همسویی و هماهنگی میان این بخشصنعت پوشاک قرار می تامین

 در کشور است.

 چه باید کرد؟

ایم نقشه راه کلی برای کلیه بازیگران این صنعت ترسیم کنیم. همچنین واقعیت این است که ما در صنعت پوشاک نتوانسته

طور صحیح و صریح به این سوال ایم. هنوز کسی بهتقابل با برندهای خارجی را مشخص نکرده نوع سیاست خود در تعامل یا

های داخلی را تقویت ها و کارگاهپاسخ نداده که آیا قصد داریم جلوی واردات پوشاک را بگیریم، واردات انجام دهیم، کارخانه

شود برای خروج توجه به مجموعه موارد فوق، پیشنهاد می های معتبر دنیا تولید مشترک داشته باشیم. باکنیم یا با شرکت

های موجود در صنعت پوشاک، ابتدا به بازتعریف جایگاه این صنعت پرداخته، از وضعیت فعلی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل

ص کرده و در انداز صنعت پوشاک را مشخهای داخلی و خارجی، چشمها و تهدیدسپس باتوجه به نقاط ضعف و قوت و فرصت

های رسد سیاستسازی کنیم. به نظر میانداز این صنعت را تدوین و پیادههای مورد نظر برای تحقق چشمنهایت استراتژی

تواند الگوی مناسبی برای صنعت پوشاک باشد. درحال حاضر، کالن صنعت خودرو که به تازگی اجرایی شده است، می

شوند و خودروسازهای داخلی عمدتا به مونتاژ یا تولید های باال وارد کشور میفهخودروهای خارجی با کیفیت تنها با تعر

های جدید، خودروسازان کشور درصدد تولید محصوالت باکیفیت پردازند. درحالی که در قراردادمحصوالت نه چندان با کیفیت می

به منظور فروش در بازار داخلی و خارج های معتبر خودروسازی هستند و سیاست طراحی و تولید مشترک خودرو تر شرکت

تواند از این استراتژی الگوبرداری کند؛ یعنی تولیدکنندگان داخلی اند. صنعت پوشاک نیز میایران را در دستور کار خود قرار داده

جهیزات مورد آالت و سایر تتوانند با اخذ تسهیالت خاص ریالی و ارزی و نوسازی ماشینپوشاک، با حمایت دولت از یکسو می

گذاری مشترک با تولیدکنندگان نیاز خود به افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه دست یابند. از سوی دیگر از طریق سرمایه

المللی بپردازند. این موضوع موجب معتبر جهانی در داخل کشور، به تولید محصوالت با کیفیت و در سطح استانداردهای بین

های وری و کاهش قیمت تمام شده محصوالت، انتقال فناوری و دانش در حوزهخلی، افزایش بهرهافزایش کیفیت پوشاک دا

بندی و فروش پوشاک ضمن در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی، افزایش استقبال مردم و کاهش تمایل به خرید طراحی، تولید، بسته

 داخل کشور خواهد شد. پوشاک از خارج کشور، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و ورود ارز به

 

 

 

 

 

 4 صفحه 804شماره  1۲/04/96شنبه دو/  گسترش صمتروزنامه 

 های نقل و انتقال سرمایه خارجیگره

گذاری خارجی و نقل و انتقال هایی که در بهبود کسب و کار به آن توجه شده، جذب سرمایهیکی از شاخص :منیر حضوری

گذاری در ایران دارند اما گذاران خارجی شوق بسیاری برای سرمایهسرمایهدر حالی که  .سرمایه خارجی به کشور است

گیرد. یکی از موانعی که بر سر راه نقل و انتقال سرمایه در ایران موانعی در این بین وجود دارد که جلوی ریسک آنها را می



  

 

کوچک همکاری خود را با ما شروع  هایوجود دارد بحث ضعف امنیت پولی و نظام بانکی است. هرچند بعد از برجام بانک

های بزرگ هم باید به میدان بیایند که هنوز مردد هستند. اند که این خود نقطه قوتی برای اقتصاد کشور است اما بانککرده

ن درحالی هایمان با مقررات روز دنیا فاصله زیادی پیدا کردند. ایمتاسفانه در دوران تحریم ما از دنیا جدا شدیم و در نتیجه بانک

ها خود را با مقررات روز دنیا تطبیق دهند. هرچند امروز روابط ما با دنیا بهبود یافته اما است که بعد از برجام تالش شد تا بانک

 .برای بهتر شدن اوضاع نقل و انتقال سرمایه باید بیشتر منتظر ماند

 کمی صبوری کنیم

وگو با صمت درباره مشکالت موجود در کشور برای نقل و ایدرو در گفت های صنعتیگذاریفرداد دلیری، معاون توسعه سرمایه

گذاری و کار با ایران مواجه های خارجی برای کار در ایران به دلیل وقفه طوالنی که برای سرمایهانتقال سرمایه گفت: شرکت

نقل و انتقال پول و نحوه حمایت از شدند، دچار مشکالت زیادی شدند. او اظهار کرد: قوانین و مقررات، نظام بانکی، نحوه 

های گذاریرو هستند. معاون توسعه سرمایههای خارجی با آن روبهگذاران خارجی از جمله مواردی است که شرکتسرمایه

های معدودی در دنیا کار بانکی خود حاضر بانکصنعتی ایدرو در ادامه به مشکالت سیستم بانکی پرداخت و اظهار کرد: درحال

شود. به عبارتی تعدادی از جایی پول میان آنها انجام میپذیرند و جابهمی« سیال»اند و از ایران ا ایران شروع کردهرا ب

شان را باالتر کنند تا سطح ارتباطاند و از مبالغ کم هم شروع میشان را با ما برقرار کردههای اروپایی و آسیایی ارتباطبانک

اند. او در پاسخ به این سوال که گره حل مشکل بانکی ها هم هستند که هنوز کاری را شروع نکردهببرند ولی بسیاری از بانک

های المللی ایجاد شده برای نحوه اتصال به بانکشود، گفت: با توجه به تغییراتی که در قوانین و مقرارت بینچگونه باز می

ارتباطات کار کرد. وقتی بحث سوئیفت حل شود، بحث بعدی  افزاریافزاری و نرمخارجی باید روی بحث مالی از نظر سخت

شان هنوز به اینجا نرسیده که بتوانند های داخلیهای خارجی است. آنها درواقع سیاستمنوط به رفع کامل مشکل با بانک

ی آنها پیش بیاید المللی براهایی که ممکن است در عرصه بینفعالیت تام و تمامی را با ایران شروع کنند و به دلیل ریسک

اند. دلیری با اشاره به تجربه کشورهای دیگر برای نقل و انتقال سرمایه حاضر ارتباط با ایران را در دستور کار خود قرار ندادهدرحال

پذیر همه جا یک جور است به این صورت که با همکاری و مشارکت شروع اظهار کرد: مدل انتقال سرمایه به کشورهای سرمایه

ای کنند. اگر قرار است کارخانهد به طوری که شرکت داخلی با شرکت خارجی به صورت مشترک شرکتی را تاسیس میشومی

آورند. اگر آورده خارجی پول نقد باشد از طریق ها دارند، آورده خود را میایجاد شود با توجه به سهامی که هریک از طرف

شود.او ادامه داد: آنچه برای ما گذاری میفناوری باشد ارزیابی و قیمتآالت و شود و اگر ماشینسیستم بانکی منتقل می

تواند آن را وارد کشور کند مشکل است اینکه اگر طرف خارجی بخواهد آورده نقدی به کشور بیاورد، باید فکر کند که چطور می

تواند در نظر بگیرد یا خیر؟ به هر حال ای برای سرمایه خود میرو شد آیا آیندهو اگر از طریق سیستم بانکی با مشکل روبه

های خاص خود را دارد و از خیلی موارد مثل بازار، رکود، تورم و مسائل سیاسی متاثر کارهای صنعتی مسائل و پیچیدگی

شود.معاون تر میگذاری و مطالعات آن هم طوالنیتر باشد زمان سرمایهشود. طبیعی است که هرچه صنعت پیچیدهمی

های صنعتی ایدرو در پاسخ به این سوال که چقدر ما مشکل ضعف قانونی داریم، گفت: ما از نظر قانون گذاریمایهتوسعه سر

مشکلی نداریم. قانون جذب حمایت سرمایه خارجی روشن است که به طرف خارجی اختیارات زیادی در زمینه ثبت شرکت، 

ها برداشته شده کند اما از آنجا که یک سال و نیم است تحریمدی میهای زیادهد و از او حمایتآوردن پول و بردن سرمایه می

 .هنوز سیستم بانکی راه نیفتاده بنابراین باید کمی صبوری کرد

 محور نیستیمبرنامه

گذاری خارجی در وگو با صمت درباره اینکه چه اقداماتی برای جذب سرمایهاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتحمید حاج

 باید انجام داد، اظهار کرد: این مهم بستگی به دیپلماسی فعال دولت دارد که بتواند در تعامل با کشورهای خارجی کشور 

 

گذاری و فعالیت در ایران بتوانند اشتیاق نشان دهند. او ادامه های خارجی برای سرمایهشرایط خوبی را فراهم کند تا شرکت

ها اغلب وقتی برای فعالیت در باره وجود دارد جذب سرمایه است چون شرکت ترین مباحثی که در اینداد: یکی از جدی

شوند. این کارشناس گذاری میکنند این است که وارد بحث سرمایهدهند نخستین کاری که میکشوری اشتیاق نشان می

مان توانیم مشکلکشورهای دیگر میگذاری تاکید کرد: ما با تعامل و تفاهم با بازار کار با اشاره به نقش دولت در جذب سرمایه

ها انگیزه ایجاد شود. درآمد، امنیت وشرایط را حل کنیم. در این روند دولت باید بستری را در کشور فراهم کند که برای خارجی

د ترین شرایطی که بعفضای کسب و کاری که در داخل کشور وجود دارد باید همه مورد توجه باشد. به اعتقاد من یکی از جدی



  

 

توانیم با کشورهای ای است که میهای دوجانبه و چندجانبهایم همین تفاهمنامهای از آن غفلت کردهاز تفاهمنامه هسته

اسماعیلی همچنین بر نقش مثبت نهادهای تاثیرگذار در کشور تاکید کرد و های اقتصادی در نظر بگیریم. حاجمختلف در حوزه

کند اما در عین حال مجلس، قوه قضاییه ت را برای نقل و انتقال سرمایه ایجاد میگفت: هرچند دولت است که احساس امنی

گذاری کنند. های خارجی بتوانند در کشور سرمایهو ارکان دیگر هم باید به دولت کمک کنند تا شرایطی فراهم شود که شرکت

ه بازار کشور رونق بگیرد و دوم اینکه موجب کند کگذاران خارجی در کشور اول از همه کمک میاو اذعان کرد: حضور سرمایه

ای که کشور به شدت به آن نیازمند است.در روند کلی این تعامالت شود، مسئلهانتقال دانش و فناوری به داخل کشور می

یدا کند های اقتصادی در کشور افزایش پبنابراین اگر به دنبال این هستیم که ظرفیت  .دهدروابط اقتصادی ایران را توسعه می

های خارجی و حضور آنها در ایران است. باید به دنبال توسعه بخش خصوصی باشیم که یکی از فاکتورهای آن تعامل با شرکت

گذاری در عرصه دولتی در دنیا اسماعیلی ضمن اشاره به وضعیت کشورهای دیگر در نقل و انتقال سرمایه گفت: سرمایهحاج

کند و بخش اقتصاد به مردم واگذار شده در گذاری و حامی را پیاده میارت، سیاستمنسوخ شده است، دیگر دولت نقش نظ

اند این کار آیند اما درعمل نتوانستهها با شعارهای مختلف برای توسعه بخش خصوصی روی کار میحالی که در ایران دولت

توانیم ایم واگذار کنیم، حال چطور مینتوانستهرا پیش ببرند. ما چندین سال است باوجود قوانین مختلف دو باشگاه فوتبال را 

هایی کنیم بخشویژه در قالب بزرگتر فراهم کنیم! او تاکید کرد: اینکه فکر میزمینه فعالیت بخش خصوصی را در کشور به

دولتی و دولتی هستند. به این ترتیب بخش کنند اشتباه است چراکه همه شبهدرکشور به عنوان خصوصی فعالیت می

صوصی واقعی به هیچ وجه شکل نگرفته و در این باره عزم جدی باید در دولت و حاکمیت ایجاد شود. متاسفانه کشور ما خ

های ملی نداشته باشیم قدرت اصالح را در بازار محور نباشیم و اتکای جدی به برنامهمحور نیست، تا زمانی که برنامهبرنامه

دهیم. او در پاسخ به این سوال که چقدر برای نقل و انتقال سرمایه ارآمد را ادامه میایران نداریم و همین سیستم کهنه و ناک

رتبه خوبی  1۲0بینیم که کنیم میاز ضعف قانونی برخورداریم، گفت: وقتی ما به رتبه کشور در فضای کسب و کار نگاه می

ایم. در حالی که راهکارهای گری کنیم اما نتوانستهنیست. ما از برنامه چهارم قرار است قانون کار و تامین اجتماعی را بازن

خواهد دهیم باید قوانین را هم بازنگری کنیم. اگر بخش خصوصی در ایران میبهبود فضای کسب و کار را مورد توجه قرار می

انین مالیاتی، صادرات به این ترتیب باید قو .شکل بگیرد یکی از قوانینی که به طور جدی با آن سرو کار دارد خود قانون کار است

 .و واردات را مورد بازنگری قراردهیم تا به شکوفایی هرچه بیشتر رشد سرمایه در کشور کمک کنیم

 

 ۷ صفحه 3669شماره  1۲/04/96شنبه دو/  جهان صنعتروزنامه 

 ۹۶شرط جدید در طرح رونق تولید  ۲

جاری واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت طرح جدید رونق تولید در سال -ایسنا :صفحه صنعت و معدن

درصد افزایش  10خواهند تسهیالت اخذ کنند باید . ابتدا اینکه واحدهایی که میپذیرفتن دو شرط جدید شدندمکلف و متعهد به 

عالوه بر این شرط دوم اینکه واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی دریافت  .تولید طی یک سال را در دستور کار قرار دهند

درصد افزایش یابد  10غال در این واحدها طی یک سال به میزان تسهیالت باید نسبت به آن متعهد باشند، این است که اشت

 .توانند نسبت به این دو شرط متعهد شوند از دریافت تسهیالت محروم خواهند شدو کسانی که نمی

ار هز ۲1هزار میلیارد تومان برای پرداخت به  30بینی اولیه یابد که در پیشجاری ادامه میدر حالی طرح رونق تولید در سال

 ۲۵هزار میلیارد تومان به  1۷. طرحی که در سال گذشته با پرداخت حدود واحد صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است

  .هزار واحد صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت

 

هزار واحد صنعتی  ۲1به  هزار میلیارد تومانی 30جاری به منظور ارائه تسهیالت بنا بر تکلیف ابالغ شده طرح رونق تولید در سال

  .روزرسانی و نیز رونق واحدهای تولیدی کلید خوردتمام، بازسازی و بههای نیمهو معدنی برای تکمیل طرح

بینی شده هزار واحد صنعتی و معدنی پیش ۲1هزار میلیارد تومان تسهیالت برای ارائه به  30براساس ابالغیه بانک مرکزی، 

تمام های نیمههزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح 10هزار واحد صنعتی،  10میلیارد تومان برای رونق  هزار 10که در این راستا 

روزرسانی پنج هزار واحد صنعتی هزار میلیارد تومان دیگر برای نوسازی، بازسازی و به 10شش هزار واحد صنعتی و نیز 

 .اختصاص یافته است

 

http://jahanesanat.ir/90378-2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B6.html
http://jahanesanat.ir/90378-2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B6.html


  

 

 3 صفحه 4083شماره  1۲/04/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 همزمان با انتشار گزارش ساالنه وزارت صنعت بررسی شد

 گذاران صنعتیسرمایه ۹5ذائقه 

پذیری معرفی شدند. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر بسته شد و صنایع برتر در سرمایه 95پرونده سال  اقتصاد:دنیای 

فقره جواز  895هزار و 16بینی شده برای اجرای هزار میلیارد ریال سرمایه پیش۲64 آن است که از مجموع بالغ بر یک میلیون و

اند بیشترین مجوزهای به لحاظ تعداد توانسته« هاگروه محصوالت غذایی و آشامیدنی»، 95تاسیس صنعتی صادره در سال 

گذاری بینی سرمایهباالترین سهم پیش« گروه ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»صادره را به خود اختصاص دهند و در مقابل 

های حاصل از نفت، ساخت فلزات اساسی، های کک و فرآوردهگروه»را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعالم شده 

 اند.پذیر قرار گرفتهدر جایگاه دوم تا پنجم صنایع سرمایه« ها و محصوالت از الستیک و پالستیکمحصوالت غذایی و آشامیدنی

بینی سرمایه بالغ بر یک فقره جواز تاسیس با پیش 895هزار و  16در مجموع  95آمار اعالم شده بیانگر آن است که در سال 

هزار و 384بینی شده برای جوازهای صادره برابر با هزار میلیارد ریال در کشور صادر شده است. اشتغال پیش ۲64میلیون و 

توان درصدی را ثبت کرده است، این رشد را می 5ادره در مدت زمان مذکور رشدی نفر بوده است. جوازهای تاسیس ص 501

به بازگشت رونق در بخش صنعت تعبیر کرد. جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مذکور هر چند طعم رشد را چشید، اما 

توان به گرایش مر را میبینی شده برای جوازهای تاسیس صادره با افت همراه بوده که این اسرمایه و اشتغال پیش

 16بینی شده برای گذاری در صنایع کوچک و متوسط تعبیر کرد. براساس آمار مذکور سرمایه پیشگذاران برای سرمایهسرمایه

 درصدی را ثبت کرده است. 0 /04فقره جواز تاسیس در سال گذشته، افتی دو درصدی و به لحاظ اشتغال نیز افتی  895هزار و 

 گذاریرای سرمایهصنایع جذاب ب

گروه ساخت مواد و »گذاری در مدت زمان مذکور به بینی سرمایهاز سوی دیگر براساس آمار اعالم شده باالترین سهم پیش

 ۲4 /3توان گفت بینی شده میگذاری صنعتی پیشاختصاص داشته است. با توجه به مجموع سرمایه« محصوالت شیمیایی

کک و  گروه»بینی شده برای گرفته در کشور به این گروه اختصاص داشته است. سهم پیشگذاری صورت درصد از کل سرمایه

نیز در این مدت « ساخت فلزات اساسی»هزار میلیارد ریال بوده است.  194نیز در این مدت حدود « های حاصل از نفتفرآورده

ها نیز ص داده است. محصوالت غذایی و آشامیدنیهزار میلیارد ریالی را به خود اختصا 155گذاری بیش از بینی سرمایهپیش

هزار میلیارد ریالی در این مدت توانست در جایگاه چهارم قرار گیرد. پنجمین گروه صنعتی به  113بینی سرمایه بیش از با پیش

بینی شده گذاری نیز به سایر محصوالت کانی غیرفلزی اختصاص داشته، سرمایه پیشبینی سرمایهلحاظ باالترین سهم پیش

 هزار میلیارد ریال بوده است. 61برای این گروه بیش از 

فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مذکور بیشترین جواز صادره با  895هزار و  16از سوی دیگر، بر اساس این گزارش از 

های تاسیس صادره برای اختصاص داشته است. جواز« هاگروه محصوالت غذایی و آشامیدنی»فقره جواز به  ۷3۲دو هزار و 

« محصوالت از الستیک و پالستیک»فقره بوده است و  9۷0نیز در این مدت برابر با هزار و « سایر محصوالت کانی غیرفلزی»گروه 

ساخت مواد و »فقره جواز توانستند جایگاه سوم را به خود اختصاص دهند. اما جایگاه چهارم به گروه  6۷۲نیز با دریافت هزار و 

گروه »فقره جواز تاسیس صادر شده است. اما  545اختصاص داشته، برای این گروه در مجموع هزار و « ت شیمیاییمحصوال

 فقره جواز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. ۲98نیز در این مدت با دریافت هزار و « محصوالت فابریکی

  

 های موفق در جذب سرمایهاستان

بوشهر، »های بینی شده بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی استانسرمایه پیش گزارش منتشر شده از روند

گذاری را به خود اختصاص های موفق در جذب سرمایهاند عنوان استانتوانسته« هرمزگان، خراسان رضوی، مرکزی و کرمانشاه

هزار میلیارد ریال است که  1۲0بوشهر بالغ بر بینی شده در استان گذاری پیشدهند. براساس آمار مذکور بیشترین سرمایه

گذاری ساختمان سبحان مرتبط است. با توجه به سرمایه جذب شده، این میزان به صدور جواز تاسیس واحد شرکت سرمایه

بینی شده کل کشور را به خود اختصاص دهد. سهم استان گذاری پیشدرصدی سرمایه 9 /5این استان توانسته سهم 

 هزار میلیارد ریال بوده است. 114ز نزدیک به هرمزگان نی

هزار میلیارد ریالی شده است. استان مرکزی نیز در این مدت  10۲بینی سرمایه بیش از خراسان رضوی نیز موفق به پیش

ان عنوگذاری به خود اختصاص دهد. اما کرمانشاه بهبینی سرمایههزار میلیارد ریالی را در پیش ۷1توانسته سهم بیش از 



  

 

بینی کرده است. ها پیشهای این استانهزار میلیارد ریال را برای طرح 61ای بالغ بر پنجمین استان در سال گذشته سرمایه

یزد، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و »های از سوی دیگر گزارش منتشر شده همچنین بیانگر آن است که استان

اند. اما درخصوص مناطق آزاد در این اظ تعداد را در این مدت به خود اختصاص دادهبیشترین مجوز صادر شده به لح« اصفهان

فقره جواز تاسیس صنعتی توانستند بیشترین مجوز اخذ شده را به خود اختصاص  ۲۷مدت منطقه آزاد ارس و انزلی با اخذ 

 ت کند.فقره جواز تاسیس صنعتی دریاف 16دهند. منطقه آزاد ماکو نیز در این مدت توانست 

 روند صدور مجوزهای معدنی

و « پروانه اکتشاف»توان گفت دو گروه می 94نسبت به سال  95از سوی دیگر با بررسی مجوزهای معدنی صادره در سال 

با افت در جوازهای « گواهی کشف»اند و اما برخالف این دو بخش، به لحاظ تعداد رشد داشته« برداری معدنپروانه بهره»

فقره جواز برای پروانه اکتشاف  800براساس آمار اعالم شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع  بوده است.صادره مواجه 

درصدی بوده است. از سوی دیگر، مجوزهای صادره  11 /3صادر شده است که در مقایسه با سال قبل این بخش شاهد رشد 

فقره مجوز برای گواهی  5۷3طوری که در این مدت در مجموع بهبرای گواهی کشف نیز در مدت زمان مذکور با افت همراه بوده، 

درصدی را تجربه کرده است. این آمار همچنین حکایت از آن  9اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 

سال قبل این برداری معدنی صادره شده که در مقایسه با مدت مشابه فقره پروانه بهره 854دارد که در مدت زمان مذکور 

 درصدی را تجربه کرده است. ۷بخش نیز رشد بیش از 

 

 4 صفحه 805شماره  13/04/96شنبه سه /  گسترش صمتروزنامه 

 وگوی صمت با معاون خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران مطرح شددر گفت

 گذاریمعماری اقتصاد با اصالح مرزهای سرمایه

گذار متولی بخش صنعت، تولید و تجارت کشور است. تجارت به عنوان یک ارگان سیاستوزارت صنعت، معدن و  :منیر حضوری

 .تواند در اقتصاد کشور تاثیرگذار باشدهایی است که میترین ارگاناین وزارتخانه یکی از مهم

بزرگترین وزارتخانه در توان از آن به عنوان کند میحلقه صنعت، معدن و تجارت را به هم وصل می 3از آنجاکه این وزارتخانه 

گذاری و تواند ایفا کند، کمک به افزایش جذب سرمایههایی که این وزارتخانه میبخش اقتصاد کشور یاد کرد. یکی از نقش

تواند سهم بسزایی در افزایش اشتغال، رونق تولید و توان گفت که این وزارتخانه میرونق تولید است. بر همین اساس می

قتصادی در کشور داشته باشد. در همین زمینه و به مناسبت دهم تیر، روز صنعت و معدن با مظفر علیخانی، بهبود سطح رشد ا

 .وگو نشستیممعاون خدمات بازرگانی اتاق ایران به گفت

 اینکه دهم تیر هر سال به عنوان روز صنعت و معدن انتخاب شده است، چه کارکردی دارد؟

اندرکاران بخش صنعت و معدن در طیف گسترده شامل های همه دستها و کوششتالشروز صنعت و معدن آیین گرامیداشت 

های دولتی، خصوصی و ریزان، طراحان تولید و عرضه صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در بخشگذاران، برنامهسیاست

ریزان، قوه تقنینی کشور و بخش گذاران، برنامهتعاونی است. جا دارد که این روز ارزشمند را به همه دولتمردان، سیاست

  .خصوصی تبریک بگوییم

 

 

ترین کارکردهای آن تبیین دستاوردهای این روز کارکرد این روز مثل هر مراسم بزرگداشتی بسیار فراوان است، یکی از مهم

کشور الگوسازی  برای کشور و ملت است. چنین روزی تقدیر و تشکر از صنعتگران و معدنکاران کشور است. بدین منظور که در

انداز تعریف کنند. همچنین بخواهیم که مسیر و ها برای خود افق و چشمو بستری را فراهم کنیم که جوانان و تحصیلکرده

های ملی در عرصه اقتصادی از اند و به عنوان سرمایهطریق بزرگان، پیشکسوتان و کسانی که در کشور به الگو تبدیل شده

شود تا بتوانیم به آنها برسیم. کارکرد دیگر برگزاری آیین بزرگداشت صنعت و معدن در ارزیابی عملکرد شود، معرفی آنها یاد می

هایی به ایم، در چه بخشسال گذشته چه دستاوردهایی داشته ۴هاست. اینکه ما در شناسی سیاستگذشته و آسیب

سال آینده باشد.  ۴تواند نقشه راهی برای مهم می ایم. اینهایی موفق نبودهایم و در چه بخشاهداف دسترسی پیدا کرده

های مختلف این است که فعاالن اقتصادی و کارآفرینان کشور بر آن اساس ها و مشوقها، برنامهبعد دیگر اعالم سیاست

هم حاوی  تواندگذاری میهای جدید فعالیت کنند. به این ترتیب اعالم سیاستریزی کنند و بتوانند در بستر سیاستبرنامه



  

 

دهد محیط امن و مساعدی برای گذاران داخلی و خارجی و هم برای آحاد ملت باشد چراکه نشان میپیامی برای سرمایه

شود که دهد. همچنین در این روز زمینه فراهم میها نشان میگذاری تدارک دیده شده و چراغ سبزی را به خارجیسرمایه

های مربوط در یک فضای صمیمانه ن و صادرکنندگان کاالهای صنعتی و معدنی و تشکلفعاالن اقتصادی، صنعتگران و معدنکارا

ها و انتظارات خود را مطرح کنند. به این ترتیب دولتمردان و فعاالن و دوستانه بتوانند با مسئوالن بلندپایه کشور دیدار و خواسته

ی به اهداف عالی و رسیدن به ایرانی آبادتر در کنار هم بندند که برای دستیاباقتصادی در این روز ملی با یکدیگر عهد می

 .هستند

گذاری و توسعه صادرات وجود دارد و بفرمایید یک محصول از نظر شما چقدر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باور به رشد سرمایه

  تواند در بازارهای جهانی رقابت کند؟داخلی چطور می

تغال، ارزش افزوده، تولید و توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی همه از طریق گذاری، ایجاد اشکارآفرینی، سرمایه

گذاری افتد. اگر قرار باشد ما با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشیم و ارتباط برقرار کنیم از طریق سرمایهگذاری اتفاق میسرمایه

شود. باور بر اهمیت روز صنعت و معدن بیشتر روشن میتوانیم این مهم را پیش ببریم. به همین ترتیب و توسعه صادرات می

اندازهای کوچک و متوسط همه شهروندان گذاران داخلی و پسگذاری باید از سرمایه سرمایهاین است که در بعد سرمایه

ه دیگر جذب گذاران مهیا کنیم. مسئلها و ایجاد امنیت اقتصادی سرمایهکشور استفاده و زمینه مساعدی را برای جذب سرمایه

توانیم مدیریت، گذاری خارجی است، در این زمینه باید گفت که تنها فیزیک سرمایه مد نظر نیست بلکه از این طریق میسرمایه

المللی را برای کشورمان به ارمغان آوریم. بحث آالت پیشرفته، خطوط تولید، برند، بازار، کیفیت و همکاری بینفناوری، ماشین

ات است، امروزه اگر قرار باشد بزرگترین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور در چارچوب مرزهای جغرافیایی خود دیگر توسعه صادر

کند که شما بتوانید محدود شوند به طور حتم محکوم به شکست خواهند بود. امروزه مقیاس تولید و صرفه اقتصادی ایجاب می

پذیری را در ابعاد بزرگ داشته باشیم و تولید را به براین باید بتوانیم سفارشگذاری و تولید کنید. بناالمللی سرمایهدر ابعاد بین

گذاری و کند. باور دارم که سرمایهگذاری و رقابت را تضمین میسراسر دنیا صادر کنیم. این ابزار مهمی است که سرمایه

رستان، استان، کشور و در نهایت در صادرات مثل یک ورزش قهرمانی هستند که در آن بزرگان و نخبگان کشور در سطح شه

های کنند. برای رسیدن به سطح جهانی شما نیازمند طی کردن پلهالملل با بزرگان و نخبگان دنیا رقابت میسطح جامعه بین

بندی، نرخ تمام شده رخ گذاری و صادرات در بعد طراحی، کیفیت و استانداردسازی، بستهرقابت هستید که در بحث سرمایه

هد. به این ترتیب دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید در کنار هم قرار بگیرند تا یک محصول بتواند در بازارهای جهانی دمی

گذاری و ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، اگر قرار باشد کشور ما بر پایه درآمدهای مالیاتی رقابت کند. عالوه بر بحث سرمایه

های گذاری صنعتی اتفاق افتد و رشتهجدا شویم، طبیعی است که باید سرمایه نفت اداره شود و ما از اقتصاد وابسته به

 تواند برای دولت ایجادمختلف خدماتی بر تولید صنعتی کشور متکی شود. مالیاتی که از این طریق پرداخت خواهد شد می

ترین فلسفه برگزاری آیین بزرگداشت روز ای و رفاهی داشته باشیم بنابراین مهمدرآمد کند و بر اساس آن یک دولت توسعه

 .گذاری، اشتغال و توسعه صادرات استسازی در کشور درباره اهمیت و نقش سرمایهصنعت و معدن بحث فرهنگ

 

 

 

  بینید؟وضعیت صنعت و معدن را امروز به چه صورت می

ها تولید عملیاتی و ایم. در برخی از رشتههای اسمی جدیدی را به منصه ظهور رساندهها ما ظرفیتطبیعتا در برخی زمینه

ایم. بر اساس همین عوامل ها هم رشد صادرات صنعتی خوبی را تجربه کردهواقعی در کشور بیشتر شده و در برخی از رشته

ویژه بخش ایم. البته بر اساس مطالعات در کشور باید گفت که اقتصاد و بهرسیده درصد ۷درصد به رشد  ۵ما از رشد منفی 

ای بود که دولت یازدهم موفق به صنعت و معدن ما هنوز جای بیشتری برای رشد دارند. در این بین کنترل تورم اقدام شایسته

های های جدید، تدوین و تصویب و اجرای بستهیزیرانجام آن شد باوجود این ما نیازمندیم که در بخش صنعت و معدن با برنامه

های ملی پایش محیط کسب و کار و مطالعاتی که انجام داد حمایتی بتوانیم از رکود خارج شویم. اتاق ایران بر اساس شاخص

قانون کار به این نتیجه رسید که موضوعاتی همچون نقدینگی، مالیات، گمرک، تامین اجتماعی که منشعب از قوانین و مقرارت 

های صنعتگران، معدنکاران، بازرگانان و صادرکنندگان کشور هستند. بر اساس مطالعات ترین چالشاست به ترتیب مهم

برند که این مهم هم از بعد پایین بودن سقف واحدهای تولیدی ما از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به شدت رنج می

http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html
http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html


  

 

زاست. در این میان بروکراسی پیچیده که در فرآیند بهره و گران بودن پول در ایران مشکلاعتبارات و هم از بعد باال بودن نرخ 

رو هستند خود مشکل را دوچندان کرده است. امیدواریم این مسائل در آینده نزدیک پرداخت اعتبارات فعاالن اقتصادی با آن روبه

زیرا در چنین روزی با جمع شدن مسئوالن و مقامات شود روشن می« صنعت و معدن»حل شود، در همین زمینه اهمیت روز 

 .گیرداندیشی کلی شکل میمرتبط و صنعتگران کشور یک هم

 

 3 صفحه 36۷0شماره  13/04/96شنبه سه /  جهان صنعتروزنامه 

 ها برای جذب منابع؛راهکارهای کاهش رقابت بانک

  جدال بر سر نرخ سود

رو بوده، در حال حاضر بالی جان بههای فراوانی روها که در طول یک سال گذشته با کشمکشسود باالی بانک -اقتصادیگروه 

صنعت و فضای تولید کشور شده است و اگرچه همگان بر کاهش نرخ سود تسهیالت اتفاق نظر دارند ولی با توجه به 

عملیالتی شدن کاهش نرخ سود مطرح  باشد، فعال بحث جدی درباره تواند در این مورد وجود داشتهنظرهایی که میاختالف

رود گذاری، اشتغال و تولید به شمار میقابل توجه است که نرخ سود بانکی به عنوان مانعی مهم برای رونق سرمایه .نیست

تناسبی ندارد و در شرایط اقتصاد  گذاری هیچکه نرخ سود با نرخ بازده سرمایهزدایی در اقتصاد خواهد شد؛ چراو منجر به ثبات

در این مسیر الزم است بانک  .گذاری افزایش یابدآید باید نرخ سود هم پایین بیاید تا میزان سرمایهنرمال وقتی تورم پایین می

رهای رقیب ها بپردازد و برای بازامرکزی فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک

ها در تعادل نیز فکری شود تا به تدریج تب سود باال در اقتصاد فروکش کند. در یک اقتصاد سالم که عرضه و تقاضا در همه بخش

کند اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تعادل در بازارها وجود ندارد، افراد با قرار دارد، نرخ تورم، نرخ سود را تعیین می

های نامتعادل و گیری نرخزنند و این اقدامات موجب شکلمصوب شورای پول و اعتبار را دور می ب، نرخسازی و تقلحساب

ای مناسب نخواهد بود و نتایج با این حال پرواضح است که کاهش دستوری نرخ سود، شیوه .نامحدود در بازار پول خواهد شد

ها را به تواند با یک بخشنامه بانکوجه داشت بانک مرکزی نمیمثبتی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت و باید ت

در واقع  .ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن به کار خواهند گرفتکاهش نرخ سود ملزم کند زیرا در این صورت بانک

های مصوب ت رعایت نرخها را به سمهای دقیق و حساب شده پولی خود، بانکضروری است بانک مرکزی با اعمال سیاست

هایی چون اعطای خط اعتباری یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی توان به شیوههدایت کند که در این راستا می

ها اشاره کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران عرصه اقتصاد معتقدند پیچیدگی مدیریت نرخ مورد نیاز بانک

و گستردگی موانع باعث خواهد شد انتظارات فعاالن اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیالت به سادگی برآورده  اهسود بانک

 .نشود

  شرایط نامساعد نظام بانکی

ها و موسسات مالی و اعتباری در جهت دادن سود بیشتر تنشی میان بانکرقابت شدید و پر 139۲گفتنی است تا اواخر سال 

ها امری درصدی و حتی بیشتر در شعب بانک 30های سود درصدی، نرخ 40وجود داشت و در شرایط تورم غیر قابل کنترل 

 رقمی، بسیاری رو به کاهش نهادن شیب تورم و کنترل آن در محدوده تکرسید. ولی با افتاده به نظر میپاعادی و پیش

 

از فعاالن اقتصادی و نیز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در صدد کاهش این نرخ برآمدند، با این وجود موانع گسترده بر سر راه 

اکنون، با وجود یک سال تغییر نرخ سود متوقف شده ها شد و از آن زمان تها باعث مقاومت در برابر این فرآیند نزولی در نرخبانک

 .رقمی و انتظارات فعاالن اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیالت همچنان پابرجاستدر حالی که تورم تک

ای مطرح کرده که باید نرخ سود های خود نسبت به سود باالی بانکی سخن گفته و به گونهبه تازگی نیز وزیر اقتصاد از نگرانی

تولید  گذاری، اشتغال وزودی در مسیر کاهشی قرار گیرد. وی تاکید دارد که نرخ سود بانکی مانعی مهم برای رونق سرمایه به

علی  .گذاری و تورم هیچ تناسبی نداردکه نرخ سود با نرخ بازده سرمایهچرا بوده و منجر به ثبات زدایی در اقتصاد شده است

پذیری اقتصاد های موجود را موجب آسیبنرخ سود باال اشاره داشته و ناهماهنگی سیاست نیا البته به عواقب منفیطیب

 داندها را ملزم به انجام این موضوع میای چراغ سبزی به کاهش نرخ سود بانکی نشان داده و بانکیدانسته است و به گونه

توان گفت با وجود اعتقادی ای دیگر است که میبه گونهها اما در طرف مقابل یعنی شبکه بانکی و به ویژه بانک مرکزی واکنش

 .دانندکه به کاهش نرخ سود وجود دارد، شرایط نظام بانکی را مساعد چنین موضوعی نمی

http://jahanesanat.ir/90468-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9B.html
http://jahanesanat.ir/90468-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%9B.html


  

 

همچنین در بین صاحبنظران پولی این تاکید وجود دارد که باال بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی موجب جذب سپرده نشده، 

گذاری نرخ سود بانکی کاهش بانکی به بانکی دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی یا با سیاستها از بلکه سپرده

هایی که گذاران از بانکشود که به ویژه در زمان کاهش نرخ سود شاهد بودیم که سپردهیابد. این اظهارات در حالی مطرح می

 .موسسات غیرمجازی حرکت کردند که دارای نرخ سود باالتری بودندها و کردند به سمت بانکتری پرداخت میسودهای پایین

 بازارهای رقیب مانعی جدی بر سر راه

پذیرند کند بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی باال بودن نرخ سود را نمیطور که رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعالم میآن

ید نرخ سود هم پایین بیاید که شورای پول و اعتبار در این باره اقدام کرده آید باو در شرایط اقتصادی نرمال وقتی تورم پایین می

دیواندری در همین باره گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند و دولت نیز بدهی خود را به  .است

 .ال فروکش کندها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز فکری شود تا به تدریج تب سود بابانک

ها قابل قبول رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: باال بودن نرخ سود نه از نظر بانک مرکزی و نه از نظر بانک

ها و در ای هم به دالیل عدم تحقق کاهش نرخ سود بانکی داشته است؛ تنگنای اعتباری بانکدیواندری البته اشاره .نیست

 .توان به طور دستوری نرخ سود را پایین آوردی رقیب. دراین حالت زمانی که سایر موارد هماهنگ نباشند نمیکنار آن بازارها

هایی که انجام داده راهکارهایی را نیز برای ایجاد تعادل در سود بانکی و اجرای در مجموع پژوهشکده پولی و بانکی در بررسی

د بانک مرکزی باید فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشد و از سوی ها دارد موضوع اول اینکه بایآن از سوی بانک

ها شود، در عین حال که بازارهای رقیب نیز کنترل شوند تا به تدریج تب سود دیگر دولت ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک

ها در جذب سپرده و دیگر رقیب جدی بانک در رابطه با موسسات اعتباری غیرمجاز نیز به عنوان .باال در اقتصاد فروکش کند

سود بانکی باید یادآور شد که گرچه قبال شدت عملکرد تخریبی غیرمجازها در این بخش بیشتر بود، اما به تدریج با ساماندهی 

 موسسات غیرمجاز و کاهش فعالیت آنها تا حدی از اهمیت آنها در انحراف سود کاسته شده است به طوری که حتی با توجه

اعتمادی که نسبت به آنها در بین مردم ایجاد شد به فضای نامناسبی که در مدت اخیر بر موسسات غیرمجاز حاکم شده و بی

ها و موسسات غیرمجاز افزایش ها از غیرمجازها و ورود آنها به بانکها حاکی از آن است که حجم خروج سپردهگزارش بانک

 .یافته است

 ورود به بازار بین بانکی

اند و یکی از دالیل ها با تنگنای اعتباری مواجهیواندری همچنین با تاکید بر دالیل عدم تحقق کاهش نرخ سود اعالم کرد: بانکد

 .توان به صورت دستوری نرخ سود را پایین آورددیگر، بازارهای رقیب است؛ زمانی که سایر موارد هماهنگ نباشد نمی

زی برای کاهش سود بانکی گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته برنامه جدی برای های بانک مرکوی با اشاره به برنامه

ترین اقدام ورود به بازار بین بانکی بود که در اثر آن سود بین بانکی از کاهش نرخ سود را در دستور کار داشته است که مهم

دامه داد: پس از آن اتفاقاتی افتاد که بخشی رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ا .درصد رسید 1۷درصد به  ۲9حدود 

ها بود؛ در اقتصاد کالن دولت با کسری بودجه مواجه است که نتیجه از آن مربوط به اقتصاد کالن و بخشی دیگر مربوط به بانک

 .درصد است که تبدیل به بازار رقیب برای سپرده بانکی شده است ۲۴تا  ۲3آن انتشار اوراق بدهی با سود 

 

ندری با اشاره به راهکارهای کاهش سود تسهیالت گفت: بانک مرکزی باید فعالیتش را در بازار بین بانکی بیشتر کند، دیوا

ها بپردازد و برای بازارهای رقیب نیز باید فکری شود تا به تدریج تب سود باال در اقتصاد همچنین دولت باید بدهی خود را به بانک

 .فروکش کند

  حفره بزرگ معوقات

درصد  ۵0ها، ایجاد خط ریفاینانس، بازپرداخت مدیرعامل اسبق بانک صادرات، افزایش سطح نظارت موثر بر عملیات مالی بانک

ها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تجدیدنظر ساختار سرمایه و انتخاب مدیران بانکی را شش از سپرده قانونی بانک

هاشمی گفت: در اقتصاد سالمی که عرضه و تقاضا الدین حسینی سید بهاء .نستساز برای کاهش نرخ سود داراهکار بستر

کند اما در شرایط فعلی اقتصاد ما که تعادل در بازارها وجود ها در تعادل قرار دارد، نرخ تورم نرخ سود را تعیین میدر همه بخش

های گیری نرخزنند و این اقدامات موجب شکلور میمصوب شورای پول و اعتبار را د سازی و تقلب نرخندارد، افراد با حساب

ها به دلیل معوقات، بدهی درصد منابع بانک 50این مدیر سابق بانکی با بیان اینکه  .شودنامتعادل و نامحدود در بازار پول می



  

 

جذب منابع زیاد و  شود این حفره بزرگ با وجوددهی نیست، تصریح کرد: این خال باعث میها، قابل تسهیالتدولت و هزینه

 .پر نشود رشد نقدینگی باال

 راه برای کاهش سود  6

ای نتواند به هیچ نحوی نرخ ای باشد که هیچ بانک و موسسهگونههاشمی اظهارداشت: باید سطح نظارت بانکی بهحسینی

 .برای ریال کاهش یابدسود بانکی را دور بزند و همچنین برای واردات، باید خط ریفاینانس ایجاد شود تا تقاضا 

ها بازگرداند. دولت بدهی خود به ها را به بانکقانونی بانک درصد سپرده 50وی ادامه داد: از طرف دیگر بانک مرکزی حدود 

این کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در  .ها بدهندشان را به بانکپیمانکاران را بپردازد تا پیمانکاران هم بدهی

شان موجب بروز اختالل ها رقیق شود و سهامدارانی که عملکردها، گفت: باید سرمایه و سهام بانکختار سرمایه بانکسا

هاشمی افزود: همچنین در نحوه انتخاب مدیران هم باید تجدیدنظر شود. افرادی حسینی .شود، کنار گذاشته شوندشده و می

شوند باید دارای صالحیت بوده و وابستگی ها و موسسات انتخاب میره بانککه برای سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات مدی

ها نظارت را به بانک مرکزی و دولت نداشته باشند، اما اغلب افرادی وابسته به بانک مرکزی و دولت هستند و این نوع انتخاب

 .کنداثر میبی

  ها به پرداخت سود باالترناچاری بانک

توانیم کاهش دهیم چون با قات اقتصادی دانشگاه تهران معتقد است: نرخ سود بانکی را نمیهمچنین رییس موسسه تحقی

های دولتی و خصوصی تیمور رحمانی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی گفت: بانک .های اقتصادی سازگار نیستساختزیر

ت از کارهای اقتصادی در پرداخت سود بانکی با های اقتصادی و حمایساختبه جای رقابت در کارهای اقتصادی و توسعه زیر

 .کندیکدیگر رقابت کردند که رقابت پرداخت نرخ سود برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد می

 .رحمانی گفت: بانک مرکزی باید برای خارج کردن اقتصاد کشور از این رقابت بیهوده کاری انجام دهد

ها به ها به پرداخت نرخ سود بانکی باال برای رقابت اشاره کرد و گفت: بانکاین فعال اقتصادی از طرف دیگر به ناچاری بانک

 .گذار باشند بلکه باید تابع مقررات نظام بانکی کشور باشندصورت انفرادی نباید در تعیین سود بانکی تاثیر

مجبور نشوند برای جذب  شان حمایت کند تاها در پرداخت تعهداتهای حساس بانکوی افزود: بانک مرکزی باید از زمان

های عمومی زیر بار تعهد سود بیشتر بروند. رییس موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفت: با نرخ سود باال سرمایه

رحمانی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب کشورهای جهان حدود  .رشد اقتصادی نخواهیم داشت

 .کندگفت: اگر نرخ سود بیش از این باشد، مطمئن باشید، رکود ایجاد می سه تا چهار درصد است،

درصد نگه داشت، با  15تا  10این اقتصاددان تصریح کرد: حتی تصور اینکه بتوان نرخ سود حقیقی را برای مدت طوالنی در بازه 

ای مناسب توری نرخ سود را شیوهرحمانی در عین حال کاهش دس .آیدمنطق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت جور در نمی

ها زیرا در این صورت بانک ها را به کاهش نرخ سود ملزم کندتواند با یک بخشنامه بانکندانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نمی

اعمال  عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بانک مرکزی باید با .کنندانواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن اعمال می

هایی چون توان به شیوههای مصوب هدایت کند که در این راستان میها را به سمت رعایت نرخهای پولی خود، بانکسیاست

  .ها اشاره کرداعطای خط اعتباری یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک

 

هایی است که اضافه برداشت دارند بانک مرکزی، جریمه کردن بانک این اقتصاددان همچنین گفت: یکی از ابزارهای سیاستی

 .کنند، تشویق کندهایی را که حدود برداشت را رعایت میولی در مقابل باید بانک

 

 3 صفحه 4085شماره  13/04/96شنبه سه /  دنیای اقتصادروزنامه 

 صدرنشین شدند ۹5ای در صادرات و مصرفی در واردات کاالهای واسطه

 اسکن تجارت ایران در صنعت

از مثبت شدن روند صادرات این بخش در کشور حکایت  1395تصویر وضعیت تجارت محصوالت صنعتی در سال  دنیای اقتصاد:

گروه فعالیت مورد ارزیابی به لحاظ ارزش  ۲5های منتشر شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت از میان دارد. براساس آمار

اند. آمارهای اعالم شده از سوی وزارت گروه در بخش صادرات و واردات در این دوره رشد را تجربه کرده 18دالری در مجموع 

صنعت، معدن، کشاورزی و فرش »های صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که به لحاظ ترکیب ارزش صادرات، در میان گروه



  

 

گوی  94درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال  49 /6ن با بدون در نظر گرفتن میعانات گازی بخش معد« و صنایع دستی

ها ربوده است. روند صعودی صادرات بخش معدن در حالی در سال گذشته ثبت شده است که اغلب سبقت را از سایر گروه

الی های صادراتی با افت تولید مواجه بودند. روند رشد صادرات بخش معدن در حمحصوالت معدنی سال گذشته به دلیل چالش

طوری که واردات این بخش در سال گذشته نسبت است که ترکیب ارزشی واردات بخش معدن از این قاعده مستثنا بوده، به

 درصدی داشته است.45افت  94به سال 

بیانگر صدرنشینی کاالهای « ایواسطه»و « ایسرمایه»، «مصرفی»از سوی دیگر بررسی روند صادرات و واردات کاالهای  

توان گفت در بخش واردات هر سه در واردات است. با توجه به آمار مذکور می« مصرفی»در صادرات و کاالهای « ایواسطه»

رشد صادرات « ایکاالهای واسطه»و « کاالهای مصرفی»گروه روند رو به رشدی داشته است، اما در بخش صادرات دو گروه 

با افت در صادرات مواجه بوده است. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان  «ایکاالی سرمایه»اند و گروه را تجربه کرده

سبب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. طبق « ایواسطه»و « ایسرمایه»دهد تجارت خارجی از طریق واردات کاالهای می

کشورهای در حال توسعه، در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با « ایسرمایه»مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کاالهای 

تر ارزان« ایواسطه»و « ایسرمایه»توانند با واردات کاالهای تر است. بنابراین کشورهای در حال توسعه همچون ایران میارزان

یافته، زمینه رشد اقتصادی خود را فراهم کنند. از سوی دیگر تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای از کشورهای توسعه

ای و ای و واسطهقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه صنعتی، واردات کاالهای سرمایهانت

ساز تحول صنعتی و اجتماعی خواهد شد.همچنین آمار اعالم شده از مجموع کاالهای صادراتی، بیانگر فناوری مناسب، زمینه

تجربه  95درصدی را در سال  16 /6درصد و به لحاظ وزنی نیز افت  11افت  به لحاظ ارزشی« ایسرمایه»آن است که اقالم 

در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ « ایواسطه»اند. آمارهای اعالم شده همچنین بیانگر آن است که صادرات کاالهای کرده

نیز « مصرفی»ند صادرات کاالی درصدی همراه بوده است. رو 13 /۲درصد و به لحاظ ارزشی نیز با رشد  4۲ /6وزنی با رشد 

درصدی داشته است. اما روند مجموع کاالی وارداتی در سه  6درصدی و به لحاظ ارزشی رشد  18 /6به لحاظ وزنی رشد 

رو بوده است، اما از لحاظ ارزش هر چند به لحاظ ارزشی با رشد روبه« ایواسطه»و « مصرفی»، «ایسرمایه»گروه کاالی 

اند. درصد روند نزولی داشته 8 /9درصد و منفی  0 /۲به ترتیب با ثبت منفی « ایواسطه»و « ایسرمایه»ی وزنی دو گروه کاال

شوند، نقش کار گرفته میای به دلیل آنکه در فرآیند تولید بهای همچنین کاالهای سرمایهواردات مواد اولیه و کاالهای واسطه

زمان در مدت« ایویژه مواد اولیه و سرمایهبه»رو تغییر روند واردات از این دارند. مستقیمی در افزایش تولید داخل و رشد اقتصادی

طوری که برخی تواند نقش موثری در بخش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ بهمورد بررسی و ادامه این روند می

د ورود کاالی مورد نیاز برای بخش تولید خواهیم بود فعاالن صنعتی معتقدند با توجه به تغییر سفارش در خرید کاال احتماال شاه

 که این امر به نفع این بخش تمام خواهد شد.

 تجزیه و تحلیل محصوالت صنعتی

ثبت شده است که تا پیش از به ثمر نشستن برجام، فعاالن  1395روند رو به رشد صادرات محصوالت صنعتی در حالی در سال 

هایی که افت صادرات محصوالت صادرات محصوالت صنعتی دست به گریبان بودند. چالششماری در های بیصنعتی با چالش

 صنعتی صادراتی را به همراه داشت و موجب شد تا فعاالن صنعتی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از 

 

ای که گونهنی فراهم کرد، بهشرایط مطلوبی برای صادرات محصوالت صنعتی و معد 5+1دست بدهند. اما توافق ایران با گروه 

اند. براساس آمارهای اعالم دهد که صادرات محصوالت صنعتی و معدنی در مدار رشد قرار گرفتهنشان می 95عملکرد سال 

درصدی را به لحاظ ارزش تجربه کرده است، این رقم برای بخش معدن  5 /4شده، گروه صنعت در مدت زمان مورد بررسی رشد 

 شده است. درصد ثبت 49 /6

اند جایگاه خود توان گفت دو گروه صنعت و معدن در مدت زمان مورد بررسی توانستهاز سوی دیگر با استناد به آمار مذکور می

توان گفت ادامه روند کنونی های تجاری از کشورهای مختلف میرا در بازارهای جهانی بیابند و با توجه به رفت و آمد هیات

 ت این دو بخش را به همراه خواهد داشت. رشد بیش از پیش صادرا

 389درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل توانسته  ۲1 /5دستی نیز با ثبت رشد براساس این گزارش بخش فرش و صنایع

همراه  94درصدی نسبت به سال  ۲میلیون دالر ارزآوری کند. اما صادرات بخش کشاورزی در مدت زمان مذکور با افت نزدیک به 

 و با این شرایط این گروه تنها بخشی است که در آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت منفی داشته است. بوده



  

 

 ریز صادرات

های صنعتی حکایت از آن دارد که فعاالن صنعتی در این دوره بررسی آمار اعالم شده درخصوص ارزش صادراتی گروه فعالیت

درصدی همراه بوده است.  5 /4با رشد  94که نسبت به مدت مشابه سال  است میلیارد دالر صادرات داشته۲9بیش از 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار »، «آالت دفتری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشین»براساس این آمار پنج گروه 

ساخت »، «ه در جای دیگربندی نشدجایی طبقهساخت سایر تجهیزات جابه» ،«های مچی و انواع دیگر ساعتدقیق، ساعت

ساخت محصوالت فلزی »و « چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه، به استثنای مبلمان، ساخت کاال از نی و مواد حصیربافی

اند. اما صادرات بیشترین رشد را به لحاظ ارزش صادراتی در مدت زمان مذکور تجربه کرده« آالت و تجهیزاتفابریکی به جز ماشین

 ر این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است. بخش معدن نیز د

بندی نشده استخراج سایر معادن طبقه»، «استخراج کانسارهای فلزی»براساس آمارهای داده شده در بخش معدن به ترتیب 

های های خدماتی جنبی استخراج نفت و گاز، به استثنای بررسیاستخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیت»و « در جای دیگر

 95اند. معدن برای اقتصاد ایران در سال جایگاه بیشترین صادرات به لحاظ ارزشی در این بخش مولد را کسب کرده« اکتشافی

 رود.های معادن در ایران ناچیز به شمار میبیش از یک میلیارد دالر ارزآوری به همراه داشته است، رقمی که باتوجه به پتانسیل

 ریز واردات

قلم کاال نیز  ۷اند و قلم کاال رشد واردات را تجربه کرده 18دهد که صنعتی در بخش واردات نیز نشان می قلم کاالی ۲5سبد 

، پنج گروه 95گروه فعالیت صنعتی در سال  ۲5اند. آمار اعالم شده همچنین حکایت از آن دارد که از میان سیر نزولی داشته

ی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف دستی، زین و یراق و انواع دباغ»، «ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز »و « ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی»، «ساخت منسوجات»، «پاپوش

واردات توان گفت اند. براساس این آمار میبیشترین رشد واردات را به لحاظ ارزش دالری تجربه کرده« آالت و تجهیزاتماشین

هزار دالر بوده است  800میلیون و  63در مدت زمان مورد بررسی بیش از « ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست»

درصد را تجربه کند. ارزش واردات  330 /5توانسته رشدی بالغ بر  94که با این ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال 

هزار دالر بوده  400میلیون و  ۲9نیز بیش از « ستی، زین و یراق و انواع پاپوشددباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف»

درصدی برای این گروه ثبت شده است. اما سومین گروه صنعتی که در این مدت بیشترین  163 /۷که نسبت به سال قبل رشد 

رشد نزدیک  94دالر نسبت به سال میلیون  83۷اختصاص دارد که با ارزش بیش از « ساخت منسوجات»رشد را تجربه کرده به 

نیز در این مدت به لحاظ ارزش دالری بیش از « ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی»درصدی را تجربه کرده است.  44به 

درصد برای آن ثبت شده است. اما پنجمین گروهی که در  3۲میلیون دالری ایجاد کرده که از این طریق رشدی نزدیک به  5۲3

« آالت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین»واردات به لحاظ ارزش دالری را تجربه کرد به این مدت رشد 

 اختصاص دارد.

 

 

 9 صفحه 806شماره  14/04/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 ایجاد توازن با بازار پول و پوشش ریسک بازار سرمایه

هایی است که به میزان ثابت در دست گذاری پولاقتصاد کشور به واسطه سرمایهاگر فرض کنیم بخشی از  :مهکامه علیقلی

ها رفته و این دو بازار شود به سمت بانکگذاری میسرمایهبورس مردم است، به طور قطع منابعی که از سوی مردم کمتر در

چراکه هرقدر منابع از یک بازار خارج شود، به طور طبیعی باید در بازار دیگر تاثیر مثبت داشته باشد. در این  شوند؛میرقیب 

گذاری کند، سرمایهمیان، از نظر اقتصاددانان و فعاالن بازار رفتن به سمت بازارهای کاذبی مثل ارز، طال و... چون ایجاد ثروت نمی

ها به بازارسرمایه آید. این کارشناسان برای تعدیل نرخ سود بانکی و جذب بیشتر سرمایهمیمضر اقتصادی به حساب 

کنند و های مردم( را پیشنهاد میراهکارهایی از قبیل کنترل ریسک بازارسرمایه )به عنوان عامل بازدارنده برای جذب سرمایه

رنظر گرفته شود، امری که در سایر نقاط دنیا نیز مرسوم های بانکی مالیات داز سوی دیگر معتقدند باید برای سود سپرده

 .است

 مالیات سپرده

http://www.smtnews.ir/economy/bourse.html
http://www.smtnews.ir/economy/bourse.html


  

 

حسینی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه، درباره راهکارهای تعدیل نرخ سود بانکی و تاثیرش در بازارسرمایه کاظم دوست

گذاری کنند به شمار بیاوریم د در آن سرمایهتواننبه صمت گفت: اگر بازار پول و سرمایه را به عنوان دو بازار اصلی که مردم می

گذاری در بازارسرمایه را بیشتر وری در بازارپول بیشتر است، کاهش نرخ سود بانکی، قدری انگیزه سرمایهو اگر بازدهی و بهره

ی وجود ندارد. گذاری ریسک هم موثر است، در بازارپول برخالف بازارسرمایه ریسک زیادهای سرمایهکند. البته در تحلیلمی

بانکی هم نتواند انگیزه چندانی در جذب ها و ریسک زیاد بازارسرمایه، کاهش نرخ بهرهرسد به دلیل نوسانبه نظر می

خیلی مهم است، اگر دولت به صورت دستوری یا  ایجاد کند.وی افزود: در اینجا نقش دولت بورس های مردم به سمتسرمایه

ریزی دقیق، وجوه مردم را در منابعی که در خدمت اقتصاد منطقی بخواهد کاهش نرخ سود بانکی را اعمال کند، باید با برنامه

و بازارپول از طریق  طور موثرتری هدایت کرده و به کار گیرد.از نظر این استاد دانشگاه، تلفیق بازارسرمایهو تولید کشور است، به

انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهایی است که برای جذب بیشتر مردم به سمت بازارسرمایه موثر است؛ وی افزود: 

ای یا برای نیاز به سرمایه در گردش منتشر های توسعههای تولیدکننده برای طرحوسیله شرکتاوراق مشارکتی که به

ها توزیع، تامین و تضمین شود. به این شکل که وقتی گواهی سپرده همراه با اوراق بدهی شرکتشوند باید از راه بورس، می

های حسینی با اشاره به اینکه صندوقشود. دوستشود برای افراد مشخص شود پولشان در کدام پروژه استفاده میصادر می

گذاری قرار گیرند، درباره راهکار دوم تصریح از سرمایهتوانند در ردیف این نوع گذاری در سهام و اوراق بدهی هم میسرمایه

گذاری شکل بگیرد، دست آوردن توازن بین بازارسرمایه و بازارپول به این معنی است که این توازن در بازده سرمایهکرد: به

ست، در صورتی شود، سود خالص ثابت بدون ریسک و بدون مالیات اها پرداخت میحاضر از سوی بانکسودهایی که درحال

شود که این نرخ، برای سود سپرده اعمال گذاران نرخ مالیات درنظر گرفته میها و سرمایهکه در بازارسرمایه برای شرکت

شود. این موضوع با های باالی سود سپرده بانکی توازن برقرار میشود؛ در این صورت با وضع مقررات مالیاتی برای نرخنمی

کند تا نرخ سود به جای اینکه دستوری تعیین شود، از یک حد معینی بیشتر نشود و انکی کمک میکنترل نرخ سود سپرده ب

هرچقدر این نرخ بیشتر شود، دولت سهم بیشتری را به شکل تصاعدی دریافت کند. این کارشناس ارشد بازارسرمایه ادامه 

دیگر بین بازار سرمایه و بازار پول توازن ایجاد خواهد  شود، از سویداد: در این صورت ضمن اینکه درآمدی برای دولت ایجاد می

ها است شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به عنوان مقررات و دستوری کردن نرخ سود بانکی شد و آن موضوعی که سال

 .شودکند، غیرمستقیم اعمال خواهد شد و خود به خود یک نظام غیرمستقیم کنترلی ایجاد میپیگیری می

  کلید اصالحاتخ سود، شاهتعدیل نر

ترین دستاوردهای دولت در دوره قبل برشمرد و افزود: دولت اگر در این باره یک کارشناس بازار سرمایه کنترل تورم را از مهم

کم بتواند رکود را برطرف و نرخ بانکی را که رقیب اصلی بازار سرمایه است به سمت واقعی شدن سوق دهد، انتظار داریم، کم

ترین دستاوردهای بتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند. به گزارش سنا، عظیم ثابت، کنترل تورم را از مهم بورس ع فعال درصنای

ه رقیب اصلی بازار سرمایه است به سمت دولت در دوره قبل دانست و افزود: دولت اگر بتواند رکود را برطرف و نرخ بانکی را ک

 وضعیت بهتری پیدا کنند. وی با اشاره به  بورس کم صنایع فعال درواقعی شدن سوق دهد، انتظار داریم کم

 

سازی نرخ ارز در آینده نزدیک، گفت: به نظر بانکی و یکسانسخنان اخیر رئیس بانک مرکزی درباره ضرورت کاهش نرخ سود 

کلید اصالحات در این بخش تعدیل تر باید اقدام الزم انجام شود. شاهشد و هرچه سریعمن این کار باید زودتر از اینها انجام می

رم نسبت مشخصی داشته باشد دانیم که سود بانکی باید با نرخ تونرخ سود به صورت واقعی است.ثابت ادامه داد: همه می

اما متاسفانه تاکنون به هر دلیلی به بحث واقعی شدن سود بانکی توجه کافی نشده است. این کارشناس بازار سرمایه در 

محوری در کشور گفت: تا زمانی که سپرده بانکی آنقدر جذاب است که بدون دریافت مالیات عین حال با انتقاد از غلبه نگاه بانک

شود، تولید و صنعت رونق نخواهد گرفت و این امر در هیچ گذاران پرداخت مییسک، سود تضمین شده به سپردهو بدون ر

کجای دنیا مرسوم نیست و حتی در برخی کشورها اگر شما منابعی را در بانک بگذارید، بابت نگهداری آن باید مبالغی هم 

نرخی کننده نیست، افزود: امروز دیگر تکوجه به نفع مصرفخی به هیچنرپرداخت کنید. ثابت با بیان اینکه ارز دو نرخی و سه

شدن نرخ ارز نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.وی با تاکید بر اینکه نباید ارز و سود بانکی را به صورت دستوری مدیریت 

هایی کند اما درنهایت است دخالتهای اقتصادی ما هنوز در جاهایی اصالح نشده و دولت مجبور کنیم، افزود: اگرچه زیرساخت

اکنون جو بازار به بینند. ثابت گفت: البته هماگر بتوانیم سازوکار بازار آزاد را در اقتصاد اجرایی کنیم صنایع ما کمتر آسیب می

ظرفیت  ها با نصفصورتی است که تا حدودی فعاالن بازار احساس خوبی از شرایط کلی بازار ندارند، چراکه بسیاری از شرکت
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دهد و از آنجا که بخشی از این منابع به کنند، اما اگر منابع به سمت تولید هدایت شود، مستقیم اثر خود را نشان میکار می

های بورس سمت بازار سرمایه خواهد آمد طبیعی است که این بازار از ظرفیت رشد برخوردار خواهد بود. وی یکی از ویژگی

تواند اثر مثبت بر بازار ما داشته باشد؛ اگر در بعد اقتصادی بتوانیم لف دانست و گفت: این تنوع میتهران را تنوع در صنایع مخت

های بازنشستگی سروسامان دهیم.وی افزود: دولت اگر اتاق ها و صندوقها و بیمهویژه در حوزه بانکهای مهم را بهچالش

های اقتصادی به صورت منسجم و ریزی کند تا تصمیمرنامهفکری داشته باشد و بتواند برای طراحی یک بسته حمایتی ب

 .تدریج بهتر شودرود شرایط بازار سرمایه نیز بهریزی شده پیش برود، امید میبرنامه

 

 3 صفحه 36۷1شماره  14/04/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 اجرای رانتی واگذاری ها مانع توسعه بخش خصوصی کشور؛

 !گره کور خصولتی ها

رود و هرچه ها به شمار میمروزی به عنوان یک بیماری برای کشوراقتصاد دولتی در جوامع ا -گروه اقتصادی :صفحه تحلیل

های اقتصادی روز به روز به های اقتصادی جامعه داشته باشد و با در دست گرفتن بنگاهدستگاه دولتی نفوذ بیشتری در بخش

یری از رشد اقتصادی در کشور شک نتیجه آن ناکارایی، فساد و جلوگتر شدن و تقویت بنیه اقتصادی خود باشد، بیدنبال فربه

ها و عدم گیری و اجرایی دولتمشکالت بخش دولتی در کشور ما نیز عمدتا به دلیل ساختار غلط در نظام تصمیم.خواهد شد

هایی که مشمول در این مسیر اگرچه واگذاری شرکت.اصالح مشکالت ساختاری در نهادهای مسوول و سیاستگذار است

ها گویای ند، نشان از عزم مسووالن در مورد اصالح ساختار اقتصادی دارد، با این حال نحوه واگذاریقانون اساسی بود ۴۴اصل 

دولتی و خصولتی به ساختار اقتصاد و محدود کردن فعالیت های شبهاین امر نیست و نمونه اصلی و مشخص آن ورود شرکت

ز قدرت چندانی جهت اداره امور اقتصادی کالن خصوصی در کشور ما ادر صورتی که بخش.های خصوصی حقیقی استبخش

های صنعتی در خصوصی را حمایت کند تا به تدریج اداره شرکتبهره بخشبرخوردار نباشد، دولت باید با ارائه تسهیالت کم

اساسی  های شدید اقتصادی هستند و نیازخصوصی و مردم قرار گیرد. اما از آن جایی که صنایع ما درگیر بیماریاختیار بخش

 .ای از مشکالت آنها باز نخواهد شدبه اصالح ساختار دارند متاسفانه با خصولتی شدن، گره

های ناکارآمد دولتی و نفوذ های خصولتی دو ایراد اساسی دارد؛ اولین معضل این است که سیاستگذاریدر واقع وجود شرکت

شود؛ دومین عامل هم به ضعف مشکالت زیرساختی در آنها میها و صنایع وابسته به آنها سبب بروز آنها در درون این شرکت

 .شودگردد و به همین دلیل ضعف در مدیریت اداره صنایع خصولتی به درستی انجام نمیخصوصی بر میشدید بخش

 تمایل به حفظ قدرت

سی و اقتصادی خود شود، تمایل دولت به حفظ قدرت سیاسازی در ایران میآنچه موجب جلوگیری از اجرای حقیقی خصوصی

 خصوصی بدون کسب منفعت برای خود نخواهند در صنایع کشور است و دستگاه دولتی تمایلی به حمایت از بخش

 

ها در کشور رغبتی به توسعه صنعت در کشور ندارند مگر اینکه جناح حاکم منافع خاصی را در توسعه آن داشت؛ در کل دولت

ها به بانک مرکزی، معوقات سیستم های بسیار سنگین بانکادی کشور، بدهیدر مسیر توسعه اقتص.صنعت داشته باشد

خصوصی و نیز اجرای نادرست آور دولت به سیستم بانکی و ناکارآمدی پیمانکاران و فعاالن بخشهای سرسامبانکی، بدهی

 .را تشدید کرده است های اقتصادی کشور، مانعی بر سر راه رونق و رشد کشور شده و بیماری«۴۴»های اصل سیاست

گذاشت، کرد و دست این بخش را در توسعه صنایع کشور باز میخصوصی اطمینان میدر واقع اگر دولت به مدیریت کارآمد بخش

سازی به های تولیدی و صنعتی کشور باشد، بنابراین تا زمانی که خصوصیتوانست در انتظار بنگاهیقینا سرنوشت خوبی می

فقط از یک ارگان دولتی به ارگان دولتی دیگر یا افرادی خاص منتقل شود، دور از ذهن نخواهد بود که  درستی اجرا نشود و

 .های صنعتی کشور باشیمها و ورشکستگی بنگاهشاهد اتفاقات بزرگی مانند تعطیلی کارخانه

 دو بیماری عمده اقتصاد

ها تذکر ها بارهای اقتصاد دولتی و حضور خصولتیبه ضررطور که بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی کشور نسبت همان

اند، وزیر اقتصاد نیز پایین بودن رشد اقتصادی را وابسته به دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران داده

ی رییس اتاق ایران، خصوصی که با حضور غالمحسین شافعگوی دولت و بخشونیا در نشست شورای گفتعلی طیب.داندمی

غالمعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و اعضا شورا برگزار شد، گفت: اعتقادم بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین 
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وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر طی چهار دهه .دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است

نیا با بیان اینکه در ابتدای شروع طیب.درصد بوده دلیل دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است 3/۲ گذشته رشد اقتصادی

ای مواجه بودیم، اظهار داشت: رکود تورمی شدید، آینده تیره و تار و همچنین ناروشن را در برابر فعاالن کار دولت با وضع آشفته

وی با بیان اینکه طبیعی بود در این شرایط .گذاری از بین برده بودگونه سرمایهکرد و انگیزه را برای هر اقتصادی ترسیم می

حرکت ما زنده کردن امید در فعاالن اقتصادی باشد، بیان داشت: بنابراین ما با کمک مردم و فعاالن اقتصادی توانستیم از آن 

مدت های کوتاهحال سعی کردیم همزمان با برنامه مدت برسیم اما در عینشرایط عبور کنیم و به ثبات نسبی اقتصادی در کوتاه

تر شود و خصوصی پررنگمدت را فراموش نکنیم تا نقش دولت در اقتصاد کم و حضور بخشهای اصالح ساختار و بلندبرنامه

رتقای شفافیت وزیر اقتصاد بیان داشت: راهبرد اصلی ما افزایش توان تولید، تامین مالی کشور و ا.وابستگی به نفت را کم کنیم

کنم نیا اظهار داشت: فکر میطیب.و انضباط بود که در برخی موارد توفیق داشتیم و در برخی موارد هم توفیقی حاصل نشد

کنیم این روند را ادامه دهیم و به جایی برسیم که اقتصاد وابستگی خود را های تنظیم شده درست است و سعی میبرنامه

 .به نفت کاهش دهد

 خصوصیغلط برای بخشجایگزینی 

خصوصی شده است، بیان داشت: حتما دولتی جایگزین بخشهای اخیر متاسفانه بخش شبهوزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال

خصوصی واقعی باید سرعت های دولتی به بخشوی گفت: واگذاری بنگاه.باید بهبود فضای کسب و کار اولویت اصلی ما باشد

نیا اظهار داشت: اگر ما یک طیب.شودها خیلی زیاد است و فشار سنگینی به ما وارد میه مقاومتبیشتری بگیرد در حالی ک

درصد قیمت واقعی  30یا  ۲0گوید اما اگر مالکیت شرکتی را با دولتی مفت بدهیم کسی چیزی نمیشرکت را به بخش شبه

هایی که در دوره آینده باید برای رونق له اولویتوی گفت: از جم.کنندخصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض میبه بخش

ها قادر نیستند منابع الزم را برای تولید تامین کنند و نیا تاکید کرد: بانکطیب.تولید پیگیری شود اصالح نظام مالی کشور است

قتصادی و دارایی گفت: البته وزیر امور ا.تواند با این شرایط رقابت کندهزینه مالی بسیار گران است و هیچ فعالیت تولیدی نمی

 .شودهای مالی باال به ضرر بانک هم هست و باعث انبوهی از مطالبات غیر معوق میهزینه

  دولتیهای بخش شبهساماندهی فعالیت

وگو در چهار سال گذشته اظهار داشت: توانستیم از نزدیک با مشکالت های شورای گفتنیا با اشاره به برگزاری نشستطیب

خصوصی آشنا شویم. آنچه در حال حاضر مورد نیاز کشور است رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی با دو شرط دوری از بخش

گو گذشت، توانستیم در ووزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: طی این چهار سالی که در شورای گفت.اقتصاد نفتی و دولتی است

. آمادگی داریم خصوصی بیش از این اندازه استرا و بخشهای این شواین مسیر حرکت کنیم. اگرچه معتقدم ظرفیت

 دولتی باید ساماندهی شود و دولت و های بخش شبهپیشنهادهای رییس اتاق ایران را اجرایی کنیم. معتقدیم فعالیت

 

 

ار خصوصی و بازخصوصی باشند نه رقیب آن ضمن اینکه دولت نیز باید مکمل بخشهای دولتی باید کمک حال بخشبخش

 .باشد

 شوددر قبال ریال، ارز فروخته نمی

، گفت: سیستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز ندارد 101۵معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه 

گو، افزود: وغالمعلی کامیاب در جلسه شورای گفت.دهدبلکه تعهدی در قبال یک کاالی خاص برای مدت زمانی معین می

گذاری ندارد. اند زیرا وظیفه بانک معامله اسناد است و وظیفه قیمتگذاری ارز مظلوم واقع شدهها درباره بحث قیمتبانک

گذاری و توزیع بر عهده بانک مرکزی نیست و زمانی هم که این موضوع مطرح شد بانک ای برای قیمتبرهمین اساس وظیفه

)دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته شامل  101۵امه کامیاب ادامه داد: بخشن.مرکزی معترض بود

های عمومی این بانک در قالب گشایش اعتبار اسنادی، ثبت تمام تعهدات ارزی که به استناد مجموعه مقررات ارزی و نامه

شود. ایجاد شده باشد، می 3/5/1391خ یا نرخ مرجع تا قبل از تاریهای کمتر از نرخ مرجع برات اسنادی و حواله ارزی به نرخ

های این بانک با متقاضی تسویه ریالی صورت بر اساس بخشنامه 139۲آذر ماه  16این دستورالعمل تمام مواردی را که قبل از 

وان های متعددی تنظیم و ابالغ شده بود و همه در تضاد بودند، به عنشود.( به دلیل اینکه دستورالعملگرفته است شامل نمی

خصوصی هماهنگی انجام ها و بخشوی اظهار داشت: در زمان تهیه این دستورالعمل با بانک.الخطاب تهیه و ابالغ شدفصل



  

 

ای دارد که کارگروه ویژه اقتصادی دولت مصوبه 91این مقام مسوول در ادامه افزود: نکته مهم دیگر این است که در سال .شد

ای است ر تاریخ ترخیص کاال تاکید دارد و از تاریخ تصویب این مصوبه نرخ همه کاالها مبادلهبه تایید رییس جمهور وقت رسیده و ب

 91کامیاب ادامه داد: مصوبه این کارگروه از سال  .ها اعالم شد که اینها هم به نرخ روز ترخیص بودمگر آنهایی که در اولویت

یستم بانکی جز برای سفر، به هیچ عنوان فروش ارز وی افزود: موضوع سوم بحث فروش ارز است، س.اجباری شده است

 .شودگاه در قبال ریال، ارز فروخته نمیدهد، پس هیچندارد بلکه تعهدی در قبال یک کاالی خاص برای مدت زمانی معین می

 

 3 صفحه 4085شماره  14/04/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 کارآیی دولت دوازدهم بررسی شدمسیر « محمد مهدی بهکیش»وگو با در گفت

 مثلث نجات اقتصاد ایران

در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمدمهدی بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید  دنیای اقتصاد:

صاد ایران را در قالب المللی، راه نجات اقتحسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

کردن  رقابتی»، ضلع دیگر «مبارزه با قاچاق و فساد»یک چارچوب مثلثی تعریف کرده است. یک ضلع مثلث راهگشای اقتصاد، 

است. بهکیش « ها و موسسات اعتباری در داخل و با خارجساماندهی بانک»و سومین ضلع « اقتصاد با هدف گسترش صادرات

جمهوری منتخب دولت دوازدهم پیشنهاد داده که ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد و به رئیس« تجارت فردا»نامهدر مصاحبه با هفته

سه مشکل اصلی آن روشن کند، آنگاه وارد فاز تعیین اعضای کابینه شود؛ چرا که جابه جایی افراد به تغییرات بنیادین نخواهد 

 ها نخواهد داشت.عملکرد متولیان وزارتخانهای جز شکست برای انجامید و ادامه روال قبلی نتیجه

های خود توفیق داشته و در برخی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام برخی ماموریت

ناموفق عمل کرده است. بهکیش درخصوص نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است 

اند، اما در عین حال به چند کار مهم اصال وارد نشدند. روحانی و همکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام داده که

الملل بهکیش در تشریح فراز و فرودهای اقتصادی دولت چهارساله روحانی گفت: یکی از کارهای مهم آنها در حوزه روابط بین

رقمی زرگ دیگر، ایجاد ثبات اقتصادی بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ماند، تورم تکبود که به برجام منتهی شد. کار ب

تر آنکه راه تری به خود گرفت و بخش خصوصی تا حدودی به کار امیدوارتر شد و شاید مهمشد، بودجه دولت شکل مناسب

 گذاران خارجی به کشور باز شد.وآمد سرمایهرفت

داند. وی بر این باور است که روحانی های گذشته میترین مشکل اقتصاد کشور طی سالرا مهم« هاتحریم»این اقتصاددان 

ترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد ها را از سر راه بردارد، اما به گفته وی بزرگای از تحریمموفق شده بخش عمده

 و « مشکالت نظام بانکی»، «قاچاق و فساد»اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز شود هنوز هم پابرجا است. به تعریف می

 

انداز صورت سه دیوار در مقابل فعاالن اقتصادی قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشمبه« اقتصاد غیررقابتی»

المللی معتقد ل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینشود. دبیرکفروریزی آن ظاهر نشود، هیچ فعالیت اقتصادی درستی انجام نمی

اند. وی با این سه مانع مواجه شده« اشتغال و رشد اقتصادی»و هم ایجاد « گذاری داخلی و خارجیجذب سرمایه»است هم 

، «ق و فسادمبارزه با قاچا»ام که یک ضلع آن گوید: من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کردهمی

رقابتی کردن اقتصاد برای »و سومین ضلع « ها و موسسات اعتباری در داخل و در ارتباط با خارجساماندهی بانک»دیگری 

رسد دولت کند: به نظر میاست.بهکیش با انتقاد از نبود یک نگاه استراتژیک در حل مشکالت اقتصادی، عنوان می« صادرات

صورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مساله اقتصاد ایران نداشته است؛ یعنی مساله را به اول آقای روحانی چنین نگاهی به

تواند برنامه مشکالت را مورد شناسایی قرار دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی

د فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با اقتصادی مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل از اینکه آقای روحانی وار

قوای دیگر و مقام معظم رهبری وارد مذاکره شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به 

ه قضائیه را داشته باشد.دبیرکل تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و الزم است تایید رهبری، همکاری قوه مقننه و پشتیبانی قو

گانه تا چه حد به ناکارآمدی وزرا و مدیران پیشین دولت المللی، درخصوص اینکه مشکالت سهکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

کند: ارزیابی کارآمدی هر یک از وزرا یا وابسته بوده و چقدر از ساختارهای اقتصادی نامناسب ناشی شده است، اظهار می

ساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاومتی یا برنامه دولت یازدهم ت کابینه باید براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنجکلی



  

 

یک از وزرا براساس یکی از این اسناد گزارش ممکن است مبنایی برای ارزیابی کارآمدی باشد. اما سوال این است که کدام

اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال رسیده Bبه نقطه  Aد بر پایه فالن برنامه از نقطه اند تا مشخص شوعملکرد تهیه کرده

ای که آقای روحانی در مطرح است: کدام برنامه قرار است مبنای عمل قرار گیرد؟ اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه

 دهند؟قد به اقتصاد بازار به او ارائه میای که کارشناسان معتجریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامه

توان درباره کارآمدی یا ناکارآمدی کابینه وی معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع به دنبال چیست، نمی

سخن گفت، چرا که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه، اگر باشد باید در قالب برنامه اقتصاد 

 مقاومتی و برنامه ششم اقتصاد را رقابتی کرد.

محوری هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر افزاید: فراموش نکنیم که اگر به دنبال صادراتبهکیش می

م اداری توان با وجود فساد گسترده در سیستتوان کاالیی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر میمی

توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کاال بست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ گذار خارجی امیدوار بود؟ مگر میبه جذب سرمایه

اند و همه را با ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکالتی بسیار عمده برای مملکت به وجود آوردهموسسات اعتباری و اغلب بانک

ای به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد، به عبارت ند. بنابراین معتقدم هیچ مسالهکشخود به داخل باتالق فرو می

 گانه فوق قابل اجرا نیست.دیگر هیچ فعالیت اقتصادی بدون مواجه شدن با مشکالت سه

این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جای آقای روحانی بگذاریم و فرض کنیم که 

، ممکن است بگوید: «مسوولیت فالن وزارتخانه را قبول کن»بگوییم:  Xخواهیم وزرای کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقای می

خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستم. توان من، اداره م؟ اگر میمن در این وزارتخانه قرار است چه کن»

 « های حمایتی است.وزارتخانه با سیاست

اند. در عجبم های حمایتیهمین االن برخی وزرای کابینه کامال به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دیگر کامال طرفدار سیاست

های مختلف، گروه را کنار هم نشانده است، طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانه که آقای روحانی چگونه این دو

کند و وزارت های حمایتی میل میشدت به سمت سیاستشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهصداهای گوناگون شنیده می

کشند و ی و اعتباری را به یکسو میقدرت، موسسات مالهای صاحبراه و شهرسازی به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروه

ای که بر دولت اول آقای روحانی وارد بود، همین است. آقای روحانی باید بالفاصله بانک مرکزی به سوی دیگر. اشکال عمده

شد. باید کرد و برای حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل میبعد از برجام نگاه خود را به سمت اقتصاد معطوف می

توانی در این مسیر با دولت همراه شوی در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و اگر می»گفت می Xبه آقای  مثال

 «ما را به سالمت.

 

ای که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد بهکیش درمورد وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد بر این باور است که برنامه

طور. دولت برای اصالح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزی متکی بوده دارد، برای مبارزه با قاچاق هم همینتهیه کرد، وجود ن

در حالی که این مشکل فراتر از بانک مرکزی است. باید برای همه این کارها برنامه مدونی وجود داشته باشد که بگوید برای 

توان به او ایراد گرفت. انجام آقای روحانی این کار را نکرده و در این مورد میشود. این کارها انجام می Bبه  Aحرکت از نقطه 

جای این کار البته بسیار مشکل است. وی معتقد است اگر این اقدامات صورت نگیرد تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به

رصدی وجود داشته باشد، اما این نرخ رشد شود، شاید رشد اقتصادی دو، سه درساند مثال نرخ بیکاری تشدید میبدتری می

 رود.کند و وضع ترازنامه دولت رو به وخامت بیشتر میچیزی را جبران نمی

گوید: کابینه روحانی در دولت یازدهم کامال نامتجانس بود و پس از برجام در مورد بندی سخنان خود میاین اقتصاددان در جمع

صاد اقدام نکرد. امروز مشکالت بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره یک از کارهای اساسی موردنیاز اقتهیچ

های جهانی استناد کنیم بندیگویند روند کاهشی بوده اما آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبهمی قاچاق،

کند( و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد ا منتشر نمیو آمار داخلی معتبری وجود ندارد )حتی بانک مرکزی هم برخی آمارهای خود ر

طور معکوس عمل شده است. با این حساب اگر آقای روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی در اغلب موارد به

ن کند چه کسی مسوول کدام وزارتخانه باشد؛ چون همه شکست خواهند خورد. آقای روحانی باید این نکته را در ذهنمی

های دیگرش را پوشاند. اما در جمهوری به دو، سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامیداشته باشد که در دوره نخست ریاست



  

 

یا رویکرد دیگری را مدنظر  approachدوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین باید 

 را به دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد.قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی 

گوید: اگر دولت بخواهد در چارچوب مورد اشاره من ها هم میبهکیـش همچنیــن درخصوص مساله تفکیک برخی وزارتخانه

گر به مورد وزارت صنعت، گیرد. اسازی دولت صورت میها هم با هدف کوچکحرکت کند، باید کوچک شود. ادغام وزارتخانه

رسد در همه کشورهای جهان یک هدف روشن پشت ایده ادغام صنعت و تجارت بوده است؛ نظر میمعدن و تجارت بپردازیم، به

وزارت صنعت معموال به دنبال افزایش تعرفه بوده تا از بخش صنعت حمایت کند اما وزارت تجارت به دنبال کاهش تعرفه بوده تا 

یافته اند. کشورهای توسعهرش دهد، در نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب کشورها در برابر یکدیگر قرار داشتهتجارت را گست

گیری نهایی کنند های صنعت و تجارت، یک نفر را مسوول تصمیمبرای از بین بردن این تقابل تصمیم گرفتند با ادغام وزارتخانه

هر دو گروه را تعیین کند. به عالوه با رقابتی شدن اقتصاد، بسیاری از وظایف وزارت تا او نقطه بهینه تعرفه برای تامین منافع 

شود، بنابراین ادغام صنعت و تجارت یک هدف روشن رود و وزارتخانه کوچک میصنعت که اعطای مجوزهاست، از بین می

زارتخانه را از هم جدا کند؟ چه استداللی خواهد بار دیگر دو وداشته است. اما مگر امروز این هدف از بین رفته که دولت می

قبول برای این کار وجود دارد؟ اگر گفته شود وزارتخانه خیلی بزرگ شده و اداره آن از عهده یک نفر خارج است، این حرف قابل

ر راس سازی وزارتخانه و اصالح ساختار است، ضمن اینکه باید وزیری داست اما چاره آن تقسیم دوباره نیست، بلکه کوچک

 گرا نباشد.این وزارتخانه بنشیند که تا این حد حمایت

این اقتصاددان درخصوص ساختار دولت بر این باور است که تعریف ساختار دولت باید بر اساس اهداف آن صورت گیرد اما چون 

کند و به نتیجه کاری میبار ساختاری را که از قبل از انقالب به ارث رسیده، دستدولت اهداف روشنی ندارد، هرچند وقت یک

رسد. وی معتقد است اگر هدف را مشخص کرده و اراده جدی برای آن وجود داشته باشد، ممکن است الزم خاصی هم نمی

 ایجاد شود.« وزارت رقابتی کردن اقتصاد»یا « وزارت مبارزه با قاچاق و فساد»شود 

کند: امروز وزارت صنعت همان است که موجود اظهار می بهکیش درخصوص تاریخچه تغییر چینش وزارت صنعت و بررسی روند

قبل از انقالب بوده، هیچ تجدید ساختار یا ارزیابی مجددی در این بخش انجام نشده است تا مشخص شود کدام صنعت مزیت 

با عنوان یک توان صادراتی شدن دارد. در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع، آقای نیلی کاری پژوهشی و کدام

افزاید: گاه مورد استفاده قرار نگرفت. وی میتوجهی بود؛ اما هیچانجام داد که کار بسیار قابل« استراتژی توسعه صنعتی»

شود این صنعت چند میلیون اند به صنعت خودرو. بعد هم با اتکا به اطالعات نادرست ادعا میوزرای صنعت ما فقط چسبیده

 های خودروسازی دپو شده و یکی دیگر از هزار خودرو در انبار کارخانه110مانی که گفته بودند شغل ایجاد کرده است. مثل ز

 

 

ها از کند ولی با همان حرفهزار خودرو را محاسبه کنیم، مساحت بخشی از غرب تهران را پر می110وزرا گفته بود، اگر ابعاد 

 رداخت کردند.هزار خودرو تسهیالت پ110کابینه رای گرفتند و برای فروش 

گوید: دولتمردان مرتبا از هدف دهد و میبهکیش در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد اشتغال در کشور را در بوته نقد قرار می

کنند. اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک واحد اقتصادی موجود را صحبت می« ایجاد اشتغال»

اندازی واحد جدید دست به جذب سرمایه بزنید. اما دولت در عوض چه کرده؟ سال گذشته منابع برای راه گسترش دهید یا

دار اختصاص داده است. این کار ممکن است مشکل آن واحدها را مالی بسیاری برای پرداخت تسهیالت به واحدهای مشکل

کمکی به پایداری آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است چراکه این طور موقت حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ به

کنیم، با سیاستگذاری دهد: منظورم این است که وقتی هدف را گم میاند. وی ادامه میواحدها کارگران قبلی خود را داشته

د سه ضلع چارچوب مثلثی کنیم. اگر هدف ما ایجاد اشتغال است، باینادرست، منابع مالی خود را در جای نامناسب هزینه می

گذاری بخش درصدی در نظام بانکی وجود داشته باشد، سرمایه۲0را مدنظر داشته باشیم. فراموش نکنید تا وقتی نرخ سود 

 های مولد اقتصاد هیچ توجیهی ندارد تا به توسعه اشتغال منجر شود.خصوصی در بخش
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 ضمانت؛ چتری برای رشد صادرات غیرنفتی



  

 

های نقدی با هدف فتح تواند تقاضا ایجاد کرده و به تولید و اشتغال رونق دهد. مشوقصادرات غیرنفتی می :منیر حضوری

ور تواند بسیار مفید باشد زیرا به صادرکنندگان قدرت مانبازارهای جهانی و با عنوان ارائه جوایز نقدی به صادرکنندگان می

های صادراتی و بحث ارائه ضمانتنامه دو عامل اصلی برای رسیدن به رشد دهد. به این ترتیب نقش مشوقبیشتری می

دهد درصد رشد داشته است. آمارهای صادراتی نشان می38صادرات غیرنفتی در سال گذشته ازنظر ارزشی .صادرات است

های ها را قوام بدهد. در این بین دولت با مشوقصادرات را افزایش و بنگاهالملل های بینهای ابزاری باید بتواند در عرصهمشوق

تواند به تولید پایدار و اشتغالزایی کمک کند. چندی پیش محمدرضا انصاری، رئیس انجمن ابزاری در حمایت از صادرات می

ندگان داخلی گفت: تاثیر صادرات در صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با اشاره به اهمیت صادرات برای حمایت از تولیدکن

کند. انصاری با اشاره به زا داشته و به توانمندی داخلی کمک میرشد و شکوفایی اقتصاد بدان معناست که نقشی درون

های ظالمانه ها که کشور اسیر تحریمهای تحریم به عنوان عاملی بازدارنده برای رشد صادرات در کشور افزود: در این سالسال

توانیم این بازارها را دوباره فتح های دولتی مید متاسفانه بیشتر بازارهای جهانی را از دست دادیم که در صورت حمایتبو

های حاضر نیازمند حمایتکنیم. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه صادرکنندگان کشور درحال

 .کند تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کندد: این نوع حمایت به صادرکننده کمک مینقدی و متناسب با تولید هستند تاکید کر

 ها ناآگاه از صندوق ضمانتاکثر صادرکننده

تواند به توسعه مسعود بنابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سوال که توجه به ضمانت صادرات چقدر می

وگو با صمت اظهار کرد: از آنجا که بیشتر صاحبان صنایع و تاجران ما صاحب کند در گفتصادرات کاالهای غیرنفتی کمک 

های کوچکی هستند و مشتری اینها هم کسانی هستند که در صنایع کوچک فعالند بنابراین دریافت ها و شرکتکارخانه

های ما . او ادامه داد: بیشتر کارخانهتواند به موفقیت این صنایع و در کل رشد اقتصاد کمک کندضمانت صادرات خیلی می

ها در گردد یا خیر؟ با توجه به اینکه این شرکتکنند به آنها برمیدانند پولی که هزینه میمشکل ضمانتنامه دارند و نمی

تر شان را سادهبازاریابی خارجی هم مشکالتی را دارند به این ترتیب اگر یک صندوق ضمانت بتواند صادرات و برگشت پول

توانند با دل های داخلی ما میتواند به رشد آنها کمک کند. در نتیجه شرکتهای آنها را کاهش بدهد میتضمین کند و هزینه

کند. عضو و جرات بیشتری صادرات داشته باشند و مشکل بازاریابی و پیدا کردن مشتریان خرد در خارج از کشور را هم حل می

پاسخ به این سوال که چقدر فضای رقابتی برای محصوالت صادراتی ایران نسبت به سایر هیات نمایندگان اتاق ایران در 

کشورهای جهان وجود دارد، اظهار کرد: باید خودمان این فضا را ایجاد کنیم، بعضی از کشورها جزو کشورهای هدف هستند 

یشترین رابطه را با صنایع کوچک ما دارند که صندوق ضمانت صادرات باید روی آنها تمرکز کند. به طور مثال کشورهایی که ب

 ازجمله کشورهای همسایه بازار مناسبی برای رشد صنایع ما هستند. به این ترتیب باید شرایطی را به وجود آوریم که 

 

 ها در چرخه صادرات سخن گفتهایمان کاهش یابد و فضا هرچه بیشتر رقابتی شود. بنابیان در ادامه درباره نقش بانکهزینه

و اظهار کرد: نقش بانک وقتی مهم است که بحث ال سی و گشایش اعتبار مطرح باشد. متاسفانه کشورهایی که قصد خرید 

شوید اند. یکی از عوامل آن هم این است که در ایران وقتی وارد سیستم بانکی میاز ما را دارند هنوز وارد بحث ال سی نشده

شود. این در حالی است که اگر صندوق های کوچک دشوارتر میایط برای شرکتشود در نتیجه شرتر میبروکراسی پیچیده

ای را برای تسهیل صادرات بدهد، شرایط بهبود های الزم را بپذیرد و دولت هزینهضمانت توسعه برای حمایت از صادرات ریسک

چگونه است، اظهار کرد: بیشتر کند. او در پاسخ به این سوال که نگاه بخش خصوصی به صندوق ضمانت صادرات پیدا می

کننده با آن آشنایی چندانی ندارند و متاسفانه خیلی از چند و چون آن ها و کسانی که باید از این صندوق استفادهصادرکننده

های بازرگانی، خانه صنعت و معدن های صنفی، اتاقآگاه نیستند. باور دارم در این زمینه خود صندوق ضمانت صادرات، تشکل

اند در حالی که باید به این مهم بیشتر توجه کنند، توقع این است که صندوق با مشارکت ه به سهم خود کوتاهی کردههم

ای داشته باشد و این را به اعضای خود تببین کند که صندوق چیست و چه امکاناتی دارد. بنابیان در های بازرگانی برنامهاتاق

در ایران یادآور شد: هرچند ماهیت صندوق خوب است اما یک مشکل آن بحث بروکراسی ادامه با انتقاد از بروکراسی پیچیده 

کند. اگر صندوق بتواند این معضل را حل و از آن دوری کند شاید شرایط خیلی بهتر است که بخش خصوصی را خسته می

و بیان کرد: هرچند قوانین زیادی در شود. او در آخر به قوانین موجود در کشور در حمایت از صادرکننده و بخش خصوصی اشاره 

تر از اینها شود، خیلی بهتر است. در قانون بحث اهلیت مطرح نشده درحالی که اگر این حوزه وجود دارد اما اگر قانون ساده



  

 

معیاری برای تشخیص اهلیت صادرکننده ایرانی باشد و برای کسی که چندین سال مشغول صادرات است بتوانند شرایط 

 .بگذارند و اهلیت صادرکننده برای صندوق محرز شود، خیلی بهتر استای ویژه

 رو هستیمبا کمبود منابع روبه

وگو باصمت بر اهمیت ضمانت صادرات برای رشد و توسعه صادرات تاکید محمدحسین برخوردار، کارشناس اقتصادی نیز در گفت

های مسئوالن روی محور صادرات باشد. تمام عقالی نیست باید تمام فکر و برنامه نفت کرد وگفت: از آنجا که امیدی به نرخ

مسیر بهبود قرار  گیری از فناوری روز دنیا صادرات را درریزی بلندمدت و بهرهها و... باید گرد هم آمده و با برنامهصنعتی، تشکل

محور در همه ابعاد معرفی شود و سهم زیادی از دهند و از این طریق در کنار ارزآوری، کشور به عنوان یک کشور صادرات

تواند به صادرات محصوالت غیرنفتی و المللی را به سیطره خود در آورد. برخوردار ادامه داد: ضمانت صادرات میبازارهای بین

های خرد به اندازه کافی پول ندارند درنتیجه مهندسی یا صادرکننده -های فنیکند. از آنجا که شرکتمهندسی کمک  -فنی

تواند کمک شایانی به آنها کند. او تاکید کرد: باید صندوق ضمانت توسعه دریافت ضمانتنامه در انجام کار بسیار موثر است و می

های کافی را به اجرا کارهای تولیدی برای کارهای خدماتی هم ضمانت تر به فعالیت خود ادامه دهد و عالوه برهرچه وسیع

کند با تکیه بر تسهیالت این صندوق بتواند در مناقصات زیادی شرکت کرده و بگذارد تا بخش خدماتی که خارج از کشور کار می

سخ به این سوال که وضعیت ضمانتنامه از این طریق ارزآوری زیادی برای کشورمان داشته باشند. عضو سابق اتاق بازرگانی در پا

حاضر صندوق ضمانت توسعه به اندازه کافی پول ندارد به همین بینید، اظهار کرد: درحالصادراتی را در کشور به چه صورت می

شود جا میشود و پول نقدی جابهزند. حال در شرایطی که سوئیفت باز نمیدلیل فرد با ریسک خود دست به صادرات می

  .شود که فرد با ریسک بیشتری کار کندمی باعث

برخوردار برای حل مشکل صادرکنندگان پیشنهاد داد: باور دارم که باید مقدار ضمانت صادرات صندوق را افزایش داد تا کمک 

 ونقل محصوالتشایانی به حل معضل صادرات غیرنفتی شود. در این بین هرچه دولت در بحث مالی ورود کند و در بحث حمل

صادراتی نقش مثبتی داشته باشد به این معناست که از بخش خصوصی حمایت کرده است. او ادامه داد: نگاه بخش خصوصی 

کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه به بحث قانون ها بسیار مثبت است و همه از آن استقبال میهم به این ضمانتنامه

ونی مشکلی نداریم، خیلی از موارد در قانون آمده اما متاسفانه بودجه و درآمدهایی اشاره و اذعان کرد: خوشبختانه ما از نظر قان

گذاری آنچنانی در تواند سرمایهها را پوشش دهد. به این ترتیب صندوق نمیتواند هزینهگیرد نمیکه در اختیار دولت قرار می

ونی نداریم و قانون در حمایت از بخش خصوصی سکوت او اظهار کرد: هرچند ما مشکل قان .حمایت از تولیدکننده داشته باشد

توانیم از این قوانین استفاده کنیم. در این راه همه باید کمک رو هستیم و به همین دلیل نمینکرده اما با کمبود منابع روبه

 .خود را دریافت کنیمگردانند بتوانیم آن را با بانک مبادله و پول ونقل، بیمه صادراتی و وجوهی که برمیکنیم تا در حمل
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 تالش برای گسترش مبادالت جهانی

المللی اعتبارات اسنادی که به عنوانی تعهدی از بانک برای خریدار و فروشنده در معامالت بین -اقتصادیگروه  :صفحه اقتصاد

های ارزی و تسهیل جریان شوند، به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تکانهبا هدف حمایت از تجارت در کشور به کار گرفته می

آفرینی بسیاری برای فعاالن اقتصادی و همچنین سیستم بانکی د ارزشتواننمبادالت تجاری و مدیریت صادرات و واردات می

های بزرگ دنیا، در به رسمیت شناختن همتایان ایرانی خود با شک کشور داشته باشند. با این حال همچنان بسیاری از بانک

سک زیادی برای آنها به همراه خواهد های احتمالی هستند و بر این باورند که این کار ریاند و نگران جریمهو تردید نسبی مواجه

المللی است، های بزرگ بینهای کوچک خارجی برای برقراری روابط با ایران، بیش از بانکاز سوی دیگر عالقه بانک .داشت

از طریق  LC زیرا فعاالن اقتصادی در کشور عالقه بیشتری به گشایش اما این امر مورد پسند تولیدکنندگان ایرانی نیست

های بزرگ دنیا دارند و بر همین اساس است که چندان، روند فعلی برایشان خوشایند نیست. در واقع اگرچه تعداد کبان

ای که در این راه پیش روی فعاالن اقتصادی قرار دارد گشایش اعتبارات اسنادی از میزان قابل قبولی برخوردار است اما مساله

سی گشایش ود در نظر گرفتن موارد فوق، آمارهای بانک مرکزی از تعداد البا وج .های گشایش شده استکوچک بودن رقم

شده در طول یک سال گذشته، نشانگر سرعت گرفتن این فرآیند در کشور دارد و آمارها حاکی از این امر هستند که تعداد 

میلیارد دالر بوده  ۲/19فقره و جمعا به مبلغ  1۷۴9۴تعداد  139۵گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال 
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سی در بخش میلیارد دالر و گشایش ال ۷/۲است.مجموع اعتبارات اسنادی صادراتی دریافتی نیز در سال گذشته بالغ بر 

 .فقره بوده است 34۷۷واردات در بهار امسال، بالغ بر سه میلیارد دالر و مجموعا تعداد 

 جهش گشایش اعتبارات ارزی

های دولت رسانی دولت، مدیریت صحیح واردات و صادرات یکی از اولویتنقل از پایگاه اطالع، به «جهان صنعت»به گزارش 

های ارزی و یازدهم برای حمایت از تولید و افزایش خودکفایی در اقتصاد کشور بوده است. در این مسیر جلوگیری از تکانه

لت که از سویی هم جریان نقل و انتقاالت ارزی را از ترین اقدامات دوتشویق سیاستگذاران به گشایش اعتباری اسناد از مهم

های تجار و پوشش ریسک کند و هم باعث کاهش هزینهها هدایت کرده و برای آنها درآمدزایی میها به سوی بانکصرافی

 شود هزینهمیهاست معتقدند این مساله موجب برد تجار و بانک -شود. کارشناسان با بیان اینکه این اقدام بازی بردآنها می

 .شودها به سوی درآمدهای کارمزد محور رود و از سویی دیگر نیز از سرمایه و کاالی تجار نیز حفاظت میبانک

المللی نقش زیادی شود و این اسناد در معامالت بیناعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می

کند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به ن روش بانک تعهد میدارد. در واقع با استفاده از ای

دست فروشنده برسد و هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را 

رت مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت.کارشناسان نیز بپردازد. توجه به استفاده از اعتبارات اسنادی با هدف حمایت از تجا

شود شود، ضمن اینکه عاملی میمعتقدند گشایش اسناد اعتباری باعث مدیریت صادرات و واردات و کاهش ریسک تجار می

اعتبارات  اساس گزارش بانک مرکزی آمار گشایشها مسیر بانکداری به روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش گیرند. برتا بانک

فقره جمعا  1۷۴9۴تعداد  139۵آمار گشایش اعتبارات اسنادی در بخش واردات در سال  .رو بوده استاسنادی با افزایش روبه

 فقره مجموعا بالغ بر سه میلیارد دالر است.  3۴۷۷جاری تعداد میلیارد دالر و در سه ماهه اول سال ۲/19به مبلغ 

 .میلیارد دالر بوده است ۷/۲ات اسنادی صادراتی دریافتی بالغ بر مجموع اعتبار 139۵همچنین در سال 

 تالش برای تسهیل امور در بخش بانکی

ها افزایش گشایش اعتبارات ارزی را در دستور کار قرار داده و های گذشته و به خصوص با لغو تحریمبانک مرکزی در طول سال

ها سوق دهد. مردادماه سال گذشته نخستین ها، به شعب ارزی بانکفیتالش کرده امور ارزی تجار را به جای مراجعه به صرا

ها مجوز ورود به بازار آزاد خرید و فروش ارز را دریافت کردند اما ها صادر شد که بر مبنای آن بانکبخشنامه ارزی برای بانک

تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعاالن میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را بر آن داشت گذشت چند ماه و بی

 .ها مراجعه کنندها، به شعب ارزی بانکاقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به جای مراجعه به صرافی

نامه تامین مالی ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی ، شیوهجمهوردر دی ماه نیز معاون اول رییس

 ها کاسته شود. بر این اساس تسهیالتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته آفرینی صرافیخش بانکی، از نقشدر ب

 

الحساب، گشایش اعتبار درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی 10ها اجازه داده شد با دریافت حداقل شد و به بانک

ش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ کنند. همچنین چنانچه کاال را ظرف مدت ش

وجه اسناد را  -هر کدام که کمتر باشد -ارز را نخواهند داشت، بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد

بانکی و گشایش اعتبار اسنادی موجب مدیریت واردات و های کارشناسان با بیان اینکه صدور ضمانتنامه .با بانک تسویه کنند

های اقتصاد مقاومتی شود، افزایش اعتبارات اسنادی را به فال نیک گرفته و معتقدند این مساله یکی از مصداقصادرات می

 .است

 های بزرگ خارجینگرانی بانک

برجام شرایط بانکی از نظر ظاهر و به لحاظ باز  گوید: بعد ازخصوصی میوگوی دولت و بخشدر همین راستا عضو شورای گفت

های کشور نیز به افزاید: بانکمحمد الهوتی می .شدن سوئیفت و برقراری روابط بانکی، مساعدتر از دوران تحریم شده است

کنند؛ ولی ا میهای کارگزار طرف خود را در کشورهای مختلف پیدا کرده و اقدام به عقد قرارداد کاری با آنهفراخور حال، بانک

 .های خارجی پذیرا باشند، بحث دیگری استهای ایرانی درخواستی برای گشایش اعتبار بدهند و چه مقدار بانکاینکه بانک

ولی تمام  کنندهای ایرانی، آمادگی برقراری ارتباط را اعالم میوی تصریح کرد: آنچه اکنون اتفاق افتاده آن است که بانک

جنوبی و حتی چین نیز سطح ارتباطی که با های کشورهایی مثل ژاپن، کرهها و حتی بانکخصوص اروپاییهای دنیا به بانک

 .های بزرگ کمتر با ایران مراوده دارندهای کوچک محدود کرده و بانکاند را به بانکهای ما برقرار کردهبانک



  

 

های آمریکایی و البته چگونگی برخورد دولت د با بانکهای بزرگ به دلیل گستردگی فعالیت اقتصادی خوالهوتی افزود: بانک

لذا آنها تاکنون  های خود هستندها در جهت جریمه کردن بانکگیری آمریکاییها یا احیانا بهانهاین کشور، نگران برگشت تحریم

صی به مهر گفت: البته خصووگوی دولت و بخشعضو شورای گفت .اندهای ایرانی، نشان ندادهای به همکاری با بانکعالقه

این احتمال هم وجود دارد که فروشنده در آن بانک کوچک مستقر در کشور خارجی طرف معامله ایران، حساب نداشته و 

هایی که ای به کار کردن با آن بانک هم نداشته باشد؛ ثانیا اینکه برخی از فروشندگان اروپایی، حتی به دلیل نگرانیعالقه

های کوچک محلی کشور خود هم نیستند؛ دارند، احیانا پذیرای اعتبار اسنادی ایرانی و حتی توسط بانکبرای مراوده ایران 

دهند، پس این امر، عمال سیستم فعالیت اقتصادی کشور در بخش خصوصی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط را تشکیل می

 .رونداده از شرایط بانکی میدهد و تجار، کمتر به سمت استفها سوق میبه سمت استفاده از صرافی

هایی هستند الهوتی ادامه داد: حتی در کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا و آلمان که اتفاقا با ما تجارت زیادی هم دارند، بانک

ایران نیستند؛  ولی به این دلیل که فروشندگان کاال به ایران، حاضر به انجام عملیات بانکی با اندکه با ایران ارتباط هم برقرار کرده

 .کندمشکالتی بروز می

 روند گشایش، بدون مشکل اما کند

های کوچک دنیا بیشترین بار گشایش گوید: بانکگذاری اتاق بازرگانی در این رابطه میهمچنین رییس کمیسیون سرمایه

حالی است که تولیدکنندگان ایرانی  کنند. این درهای بزرگ، با آنها کار نمیکشند و هنوز بانکاعتبارات اسنادی را به دوش می

های بزرگ اما اکنون بانک های باال را برایشان گشایش کنندهای بزرگ دنیا وارد گشایش ال سی شده و رقمتمایل دارند بانک

  .شوندوارد این پروسه نمی

دکننده با توجه به میزان شود و هر تولیسی اکنون بدون مشکل سپری میحسین سلیمی به مهر گفت: البته روند گشایش ال

تواند بسته به توانمندی بانک طرف معامله خارجی، کار گشایش ال سی را انجام دهد، اما به هرحال بیشتر نیازی که دارد، می

  .های بزرگ هنوز هم مشکالت مراوده تجاری با ایران دارنددهند و بانکهای کوچک دنیا انجام میکار را بانک

گذاری اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: البته روند گشایش اعتبارات اسنادی هنوز به دوران قبل هرییس کمیسیون سرمای

اما به مرور کار در حال انجام است و  دهندهای بزرگ این مراودات را به کندی انجام میاز تحریم برنگشته است، چراکه بانک

اما هزینه  گرفتسی صورت می. البته در دوران تحریم، گشایش السی دارندهای کوچک تمایل زیادی برای گشایش البانک

 .کردباالیی را به تولید تحمیل می

 

 

 

 

 3 صفحه 408۷شماره  1۷/04/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 های کوچک و متوسط شناسایی شدبا بررسی فرآیند فعالیت بنگاه

 کارهاوعوامل حذف کسب

های اندازی و تکثرگرایی بیش از حد شرکتراه« های کوچک و متوسط به چه عواملی بستگی دارد؟بنگاهبقای » دنیای اقتصاد:

های اخیر از زایی و کاهش نرخ بیکاری یکی از مواردی است که در سالکوچک و متوسط در صنایع مختلف به منظور اشتغال

ها پس مساله اصلی این است که تداوم حیات این بنگاه سازان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما صورتسوی تصمیم

ای های کوچک و متوسط، بخش عمدههایی نیاز دارد، چرا که درصورت تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاهاز تاسیس به چه پارامتر

بیشتری نسبت به بیکاری بار از افراد به کار گرفته شده، دوباره به جمع بیکاران افزوده خواهند شد و این موضوع تبعات زیان

 اولیه به بار خواهد آورد.

ها مورد SMEسوی شبکه بهینه کاوی ایران منتشر شده، شروط بقای  که از« فرداحسان جنتی»براساس گزارش پژوهشی  

در  های کوچک و متوسط ضروری است باتوجه به اینکهدهد برای بنگاهها نشان میتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ارزیابی

در زمینه فعالیت خود و در جهت رسیدن به این اندازه تالش « اندازه بهینه تولید»چه صنعتی در حال فعالیت هستند با تشخیص 

تری های بزرگمند شوند. در غیر این صورت شرکتدر صنعت خود بهره« صرفه به مقیاس تولید»های کنند تا بتوانند از ویژگی

ند، عرصه را بر آنها تنگ خواهند کرد و با گذشت زمان بازار به سمت انحصار بیشتر حرکت کرده کنکه در این حیطه فعالیت می



  

 

های پذیری شرکتهای کوچک با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. به عبارت دیگر، شرط الزم بقا و افزایش رقابتو بنگاه

دهد در طول ها نشان میاست. نتایج برخی بررسی کوچک و متوسط، حمایت از بزرگ شدن آنها و عدم تکثرگرایی بیش از حد

وکار، همچنان عوامل مهم گرفته از سوی متولیان اقتصادی برای بهبود محیط کسبهای صورتسه دهه گذشته با وجود تالش

به ظرفیت عدم توجه »گیری و تداوم برند در کشور، شود. یکی از موانع شکلو موثری منجر به ناپایداری برندها در ایران می

است. در این میان ایجاد واحدهای صنعتی مشابه متعدد بنا به دالیلی « ایجاد واحدهای صنعتی مشابه متعدد»و « جذب اقتصاد

توان به محدود بودن شود که از جمله این دالیل میهای اقتصادی میگیری برندها در فعالیتمانع بالفعل شدن الزامات شکل

کند و زیع این منابع میان تعداد زیادی واحد تولیدی، رقم ناچیزی خواهد بود که مشکلی را حل نمیمنابع مالی اشاره کرد. تو

بحران سرمایه در گردش از دیگر مصادیق آن است. تعداد واحدهای مشابه موجب ایجاد رقابت مخرب میان این واحدها و 

ی تحقیق، توسعه و نوآوری توجیه ندارد، زیرا نوآوری نیاز شود. در این واحدها صرف هزینه براگیری فساد در میان آنها میشکل

به مقیاس اقتصادی دارد. به همین دلیل در اکثر تولیدات این واحدها با وجود گذشت زمان، تغییر چشمگیری در ظاهر و کیفیت 

وامل دیگری همچون توان به عهای مشابه، میشود. براساس نتایج به دست آمده، عالوه بر تعدد بنگاهمحصول ایجاد نمی

خرد شدن بیش »، «ناکارآمدی نهادهای پشتیبان از جمله نهاد حقوق مالکیت و نهاد مدیریت»، «های نامناسب دولتمداخله»

زا نبودن علم درون»و « های کشوریافته بین سطوح مختلف بنگاهگیری روابط در صنعت توسعهعدم شکل»، «هااز اندازه بنگاه

 اشاره کرد.« گیری برند در ایرانلو فناوری در عدم شک

 هاچرایی حذف کوچک و متوسط 

های مرکز آمار ایران بیانگر این موضوع است که بخش های مرکز آمار ایران آمده است: دادهدر این گزارش با استناد به داده

ر متمرکز بوده است. با این حال نف 400هایی با کارکنان کمتر از در بنگاه 1390( صنعتی کشور طی سال 59 /۲عمده اشتغال )

اند و تعطیلی پیش رفتههای کوچک و متوسط به سمت تعطیلی و نیمهمتاسفانه در چند سال اخیر، به دالیل مختلفی، بنگاه

اند. آمارهای منتشر های کوچک و متوسط هستند، تعطیل شدههای تولیدی که اغلب آنها هم بنگاهدرصد بنگاه 60حداقل 

درصد ظرفیت  ۲5های صنعتی با درصد واحدهای مستقر در شهرک 50معادل  1395دهد تا اواخر فروردین سال شده نشان می

اند. اما ها را پایین کشیده و تعطیل شدههزار واحد تولیدی کرکره 10ترین حالت بینانهخود به فعالیت مشغول بودند و در خوش

ها ای که در شهرکگونهبرند؛ بهنیست و در شرایط وخیمی به سر میهای صنعتی نیز از این قاعده مستثنی وضعیت شهرک

هزار 6برداری رسیده است که از این تعداد، واحد تولیدی در سال گذشته به بهره 530هزار و  34و نواحی صنعتی کل کشور، 

باتوجه به جایگاه و اهمیت ویژه تعطیل قرار دارند. واحد متوقف و بسیاری از واحدهای به اصطالح فعال، در حالت نیمه ۲39و 

کننده که در زمینه میزان تعطیلی این واحدها یا فعالیت در شرایط های کوچک و متوسط در اقتصاد و نظر به آمار نگرانشرکت

 های های حذف شرکتتوانند زمینهرو به افول آنها وجود دارد، ضرورت بررسی دالیلی که می

 

های اقتصادی به عرصه اقتصاد شود. براساس این گزارش، ورود بنگاهیش از پیش احساس میکوچک و متوسط را فراهم آورند ب

شود. در این میان دو دیدگاه متفاوت عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد هر بخش یا منطقه محسوب میهمواره به

های بزرگ به وه دیگر بر این باورند که شرکتدهد و گرها در اندازه کوچک را پیشنهاد میوجود دارد؛ یک دیدگاه ورود شرکت

 های کوچک ارجحیت دارند.های ناشی از مقیاس بر بنگاهدلیل استفاده از صرفه

رو بوده و در هایی روبهعنوان معیاری برای بیان عملکرد در اقتصاد با فراز و نشیباز نگاه تاریخی هم توجه و تاکید بر اندازه، به

اند. در اقتصاد، ساختار های بزرگ مورد توجه بیشتری قرار گرفتهوچک، از سه دهه پیش به جای بنگاههای کاین میان بنگاه

گیرد و اندازه ترین مبانی است که بر مبنای آن هر بازار در طیفی بین رقابت کامل تا انحصار کامل قرار میبازار یکی از ابتدایی

شود. اهمیت اندازه بهینه از آن جهت بازاری که در آن قرار گرفته، تعیین میبهینه تولید مفهومی است که با توجه به ساختار 

افزوده های ممکن از حیث اشتغال، تولید و ارزشتوان به ظرفیتاست که با مقایسه اندازه موجود در هر بنگاه با اندازه بهینه می

وری است با توجه به اینکه در چه صنعتی در حال های کوچک و متوسط ضرهای اقتصادی به ویژه بنگاهدست یافت. برای بنگاه

فعالیت هستند و با تشخیص اندازه بهینه تولید در زمینه فعالیتی خود در جهت رسیدن به این اندازه تالش کنند تا بتوانند از 

این حیطه تری که در های بزرگمند شوند. در غیر این صورت شرکتهای صرفه به مقیاس تولید در صنعت خود بهرهویژگی

های کوچک با کنند و با گذشت زمان بازار به سمت انحصار بیشتر حرکت کرده و بنگاهفعالیت دارند عرصه را بر آنها تنگ می

 تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد.



  

 

 تعیین اندازه بهینه تولید 

ندازه بهینه یا حداقل اندازه کارآ های ناشی از مقیاس، ابراساس این گزارش در ادبیات اقتصادی تعاریف متعددی برای صرفه

های متوسط تا سطحی از معتقد است با افزایش مقیاس تولید، هزینه« های ناشی از مقیاسصرفه»ارائه شده است. نظریه 

تاثیر « اندازه بازار»و « میزان سرمایه»یابد که در این میان عواملی نظیر تولید که به سطح بهینه موسوم است، کاهش می

طور نمونه صنعت محصوالت لبنی بررسی شده و برای تعیین میزان های مقیاس دارند. در این گزارش بهو مثبتی بر صرفهموثر 

استفاده شده است و به منظور بررسی میزان آسیب « ویلسون-کومانور»اندازه تولید بهینه در صنعت محصوالت لبنی از روش 

-94های ها طی سالاین صنعت وجود دارد میزان سهم بازار این شرکت های کوچک و متوسط دریا تهدیدی که برای شرکت

های نسبی عنوان یکی از مزیتمورد بررسی قرار گرفته است. صنعت محصوالت لبنی به دلیل شرایط آب و هوایی ایران به 90

ن مزیت جایگاه خود را در شود. اما این صنعت نتوانسته است متناسب با ایالملل محسوب میهای تجارت بینورود به عرصه

رود. براین ترین دالیل این موضوع به شمار میاز اصلی« هایی کمتر از اندازه بهینهتولید در اندازه»بین کشورها کسب کند. 

هایی است که در ترین موضوعهای کوچک و متوسط از مهماساس موضوع اندازه بهینه تولید در این صنعت، خصوصا برای بنگاه

 90 – 94های شرکت در گروه محصوالت لبنی برای مطالعه طی سال ۲1سی، مطالعه شده است. به این منظور تعداد این برر

ای که هر سال دهد دو شرکت برتر در حال تصاحب نسبی بازار هستند، به گونهاند. نتایج این بررسی نشان میانتخاب شده

کنند و اندازه شرکت آنها در حال رشد است. در این میان رآ تولید میافزوده بیشتری نسبت به حداقل اندازه کامقدار ارزش

 شود.تر میروز عرصه تولید بر آنان تنگسایر برندها مغفول مانده و روبه

 های کارآُبرد بنگاه 

نیز در حال افزایش  اند درصد سهم بازار آنهاهایی که عموما از حداقل اندازه کارآ برخوردار بودهدهد، بنگاهها نشان میارزیابی

های امید به تداوم فعالیت بنگاه و توان رقابت با سایر عنوان یکی از شاخصبه« درصد سهم بازار»البته شاخص  است.

هایی که درصد سهم بازار آنها در حال کاهش است، به معنای کاهش گروه درنظر گرفته شده و لزوما بنگاههای همشرکت

ترین نکاتی که باید به آن های کوچک و متوسط یکی از مهمت. بنابراین در ارتباط با موضوع شرکتپذیری آنها نیستوان رقابت

های کوچک و متوسط های آنها در صنعت مربوطه است. یکی از مباحثی که در ارتباط با شرکتپرداخته شود، تداوم فعالیت

های کوچک و متوسط در صنایع مختلف به منظور رکتاندازی و تکثرگرایی بیش از حد ششود تاسیس و راهبیشتر مطرح می

ها زایی و کاهش نرخ بیکاری در شهرهای مختلف است. اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، تداوم حیات این شرکتاشتغال

رات به کار ای از نفهپس از تاسیس است، چرا که اگر پس از مدتی فعالیت به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند بخش عمد

شماری به همراه خواهد داشت، چراکه گرفته شده به جمع بیکاران آن منطقه افزوده خواهند شد. این موضوع تبعات بی

 اشخاص تازه بیکار شده برای زندگی شخصی خود و باتوجه به فعالیت در واحد تولیدی که اکنون با وضعیت 

 

ند. تبعات این موضوع حتی از بیکاری اولیه بیشتر خواهد بود؛ بنابراین ضروری اریزی انجام دادهورشکستگی روبه ور شده، برنامه

گذاران نسبت به موضوع بزرگ شدن یک شرکت که حتی در اندازه کوچک و های اقتصادی، همچنین سیاستاست بنگاه

 کند، توجه بیشتری کنند.متوسط نباشد اما هنوز در اندازه حداقل کارآ فعالیت می

 


