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 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - ایت تاجرانس فعاالن بخش خصوصی در کابینه دوازدهم؟

 ۲5/۰4/96 4 سترش صمتگ وکارهای مجازیدرصدی کسب ۲۰افق اشتغال 

 ۲5/۰4/96 7 هان صنعتج های تولیدی به بخش خصوصیواگذاری بنگاه

 ۲5/۰4/96 3 نیای اقتصادد شونددار میواحد تولیدی شناسنامه 75۰۰

 ۲6/۰4/96 4 سترش صمتگ نرخ سود بانکی، رقیب اشتغال بخش تولید

 ۲6/۰4/96 3 هان صنعتج افزایش سرعت گردش پول

 ۲6/۰4/96 3 نیای اقتصادد هاگذاران با کوچکآشتی سرمایه

 ۲7/۰4/96 4 سترش صمتگ کفایت سرمایه؛ هسته اصلی بانکداری

 ۲7/۰4/96 3 هان صنعتج هزارتومانی 5دالر 

 ۲7/۰4/96 3 نیای اقتصادد بست صنعتیجویی برای بنچاره

 ۲8/۰4/96 4 سترش صمتگ ها؛ شرط موفقیت در برنامه ششمتعامل دستگاه

 ۲8/۰4/96 3 هان صنعتج لید استها بر دوش توبار رقابت بانک

 ۲8/۰4/96 3 نیای اقتصادد 96گذاری در ابتدای تصویر سرمایه

 31/۰4/96 4 سترش صمتگ ر تور دولتفراریان مالیاتی د

 31/۰4/96 7 هان صنعتج رودطبیب تورم می

 31/۰4/96 3 نیای اقتصادد تولید پرطرفدارشناسایی خطوط

در  www.aiti.ir قابل ذکر است کلیه مطالب عنوان شده در فهرست فوق در سايت انجمن به نشانی

 قابل رويت می باشد.« برگزيده نشريات»بخش 
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 فعاالن بخش خصوصی در کابینه دوازدهم؟

 رمرادپو 

  

روحانی فرصت جدیدی خواهد داشت به وعده هایی که از چهار سال پیش داده و در با آغاز به کار دولت دوازدهم، دکتر 

اردیبهشت ماه هم باردیگر نظر مثبت ملت را برای پیشبرد این وعده ها بدست آورده، جامع عمل بپوشد. دولت یازدهم با چالش 

ایجاد شده بود. دیپلماسی خردمندانه  آن  های زیادی روبرو بود و مسئولیت رفع مشکالتی را داشت که در دو دولت قبلی

جمهوری اسالمی و گذار کشور به دوران پساتحریم شرایطی مساعدی را برای خروج از دوره ای التهاب زده و بی ثبات برای 

اقتصاد کشور فرا هم کرد و اکنون انتظار می رود ترکیب کابینه دوازدهم به گونه ای باشد که با استفاده حداکثری از ظرفیت 

 ای پسابرجام، برنامه توسعه اقتصادی پیش رود.ه

شایسته ساالری و جوانگرایی به همراه حضور پررنگ تر زنان در کابینه از مطالبات بخش خصوصی و جامعه مدنی است. 

 است سال 62 حدود یازدهم دولت وزرای سنی میانگین گفت آقای خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران همانطور که

باالیی است و شاید یکی از ایراداتی که به  سن نسبتاً بود سال 39 یا 38 که انقالب از بعد دوم و اول هایدولت با مقایسه در که

گیرند که به همین بحث شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمیدولت گرفته می

رار سن کابینه مرتبط است. درهمین حال پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر ق

 گیرد.

دکتر روحانی همواره تاکید داشته که نقش دولت در حوزه اقتصاد باید از تصدی گری به حمایت گری تبدیل شود. در این راستا 

الزم است که وزرای اقتصادی دکتر روحانی هم بر همین باور باشند و بقیه کابینه هم دستکم در این حوزه با برنامه های 

داشته باشند. خوانساری تاکید کرده که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم باید به اقتصاد آزاد توسعه رئیس جمهوری تعارض ن

ای و رقابتی اعتقاد داشته و بر این باور باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه

 برخوردار است.

http://www.taajeraan.com/index.php/otaghebazargani/3014-2017-07-12-15-08-58
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=50174
http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=50174


ت اندرکاران بخش خصوصی هم موضوعی است که باید با جدیت انتخاب وزرای اقتصادی از میان کارآفرینان باسابقه و دس

بیشتری از سوی بخش خصوصی پیگیری شود. دولت برای کارآمدتر کردن فعالیت وزارتخانه ها و تسهیل ارتباط قوه مجریه 

در بخش  با بازار کسب و کار و تولید باید ارتباط نزدیکتری با بخش خصوصی داشته باشد و حضور افرادی که سابقه حضور

خصوصی واقعی دارند به این مهم کمک خواهد کرد. در شرایطی که دولت خواستار کاهش تصدی گری خود در حوزه اقتصاد 

است و از تقویت بخش خصوصی سخن می گوید، حضور مدیران توانمند بخش خصوصی در وزارتخانه ای اقتصادی می تواند 

البته جوانگرایی لزوما نباید به معنی کنارگذاشتن نیروهای قدیمی و مجرب باشد. اهمیت جوانگرایی در  بسیار کارآمد باشد.

با اشاره به اهمیت جوانگرایی در دولت معرفی نیروهای تازه نفس و خالق و جسور است. همانطور که پیشتر فریال مستوفی 

 در و کرد استفاده ها بخش همه در مشاور عنوان به تجربه با مدیران از باید جوان نیروهای کنار در بود، یادآور شده دوازدهم

گرا ایجاد کرده و عمل و مقتدر ای کابینه تواند می ها پیشکسوت تجارب و جوانان جسورانه و نوین تفکرات همگرایی واقع

 اجزای مختلف اقتصاد را قدرت ببخشد.

مسئله حضور پررنگ تر زنان در کابینه دوازدهم نیز مسئله است که باید رئیس جمهوری به آن توجه کند. این امری بود که 

هم از سوی دکتر روحانی و هم رقیب انتخاباتی ایشان مطرح شده بود و وعده های در این زمینه باید به عمل تبدیل شود. 

خصص در حوزه های مدیریتی و کارشناسی فعالیت دارند و زمان آن فرا رسیده اکنون چهار دهه است که بانوان متعهد و مت

که شاهد حضور بیشتر این افراد در پست های حساس تصمیم گیری و مدیریتی باشیم. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 

 توانمندی به جمهور رئیس و است عمومی مطالبه یک این که گفته رئیس جمهوری در خصوص حضور زنان در کابینه جدید

 رود می انتظار. شد خواهد استفاده مدیریتی مختلف سطوح در بانوان توانمندی از دوازدهم دولت در و دارد اعتقاد بانوان

مستقیم سکانداری ارگان های اجرایی کشور را به  طور به گذشته از بیش و باشند داشته وزارت پست جدید کابینه در زنان

پیگیری توسعه اقتصادی در نظام های مردم ساالر، دولت ها کارگزار مطالبات اکثریت و حافظ حقوق اقلیت هستند.  دست گیرند.

که در دوران پساتحریم آغاز گشت و با تعاملگرایی و برونگرایی پیگیری شده، خواست اکثریت ملت است. انشااهلل کابینه 

دوازدهم با جوانگرایی و شمول و خالقیت و با تمرکز بر منافع درازمدت ملت و نظام بتوانند به این مطالبات پاسخ دهند. در 

چه از طریق حضور مدیران بخش خصوصی در کابینه و چه از طریق  -ی نزدیک دولت و بخش خصوصی این مسیر همکار

 خواهد درازمدت منافع این به رسیدن برای رویکردها ترین اصلی از یکی –تعامل نزدیک دولت با اتاق های بازرگانی و اصناف 

 .بود

http://www.mehrnews.com/news/3990988/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.mehrnews.com/news/3990988/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.irna.ir/fa/News/82595765/
http://www.irna.ir/fa/News/82595765/


  

 

 

 4 صفحه 815شماره  25/04/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 وکارهای مجازیدرصدی کسب ۲۰افق اشتغال 

گیرند. شوند؛ از تاکسی گرفته تا پزشکی همه را در بر میوکارهای مجازی تنها در یک حوزه خالصه نمیکسب :منیر حضوری

 .توانند فرامرزی عمل کنندشوند و مینمیهمچنین به دلیل مجازی بودن تنها به یک کشور خالصه 

اگر بخواهیم وضعیت ایران را در این حوزه بررسی کنیم باید بگوییم رو به بهبود هستیم یعنی هرچند در مقایسه با کشورهای 

مهم  ر ایران جا افتاده و رو به رشد است. ایندوکارهای مجازی پیشرفته ما آمار خوبی نداریم اما چند وقتی است که کسب

نیز محمدرضا « صنعت و معدن»تواند در افزایش اشتغال و همچنین آمار رشد در کشور نقش داشته باشد. در روز ملی می

وکارهای مجازی در وکارهای مجازی اشاره کرد و گفت: رقم کسبزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت کسبنعمت

زاده با بیان اینکه بیشتر درصد است. نعمت20ز کشورها این رقم حدود کشور حدود یک درصد است در حالی که در خیلی ا

انداز وضعیت خود کنند افراد تحصیلکرده و باسواد هستند ابراز امیدواری کرد که در افق چشمکسانی که در این حوزه کار می

ر به اشتغال کمک رشد آن چقدوکار چه جایگاهی در کشور دارد و درصد برسانیم. درباره اینکه این مدل کسب 20را به 

 .وگو نشستیمکند با چند تن از کارشناسان به گفتمی

 وکارهای جدیدگذاری برای کسبلزوم قانون

وکارهای مجازی در پور، پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقایسه وضعیت کسبمسعود امجدی

اند. به طور ها قبل در این حوزه فعال بودهشمالی و اروپا از مدت وگو با صمت اظهار کرد: امریکایکشورهای مختلف در گفت

اندازی شده و تازه چند ماهی است که به ایران آمده است. در مقایسه با سال است که در اروپا راه 10مثال اسنپ بیش از 

داریم. در بین کشورهای  جنوبی و چین اوضاع خوبیکشور ژاپن، کره ۳مان بد نیست و به جز کشورهای آسیایی خیلی وضع

پور در پاسخ به این سوال که چقدر اند و از ما جلوتر هستند. امجدیعربی هم امارات و عمان در این حوزه خوب عمل کرده

بستر این کار در کشور فراهم است، اظهار کرد: خوشبختانه بستر فیزیکی این کار در کشور فراهم است، به طور مثال 

های مختلفی در فضای مجازی فعالند اما مسئله این است اگر شما به عنوان یک حاضر گروهد درحالدانیطور که میهمان

گیرد. این پژوهشگر اقتصادی با مدیر فعال در فضای مجازی به بانکی مراجعه کنید، کسی شما را برای دادن وام تحویل نمی

گذاری است. از وکارهای مجازی، قانونکسب بحث اصلی در وکارهای جدید اظهار کرد:گذاری برای کسباشاره به لزوم قانون

های حقوقی و قانونی روند بنابراین کاستیای نزدیک جزو اصناف جدید به شمار میوکارهای جدید در آیندهآنجا که کسب

حث مالیاتی و عوامل دیگر اندازی، مباگیرند درباره راهمرتبط با آن باید رفع شود. به طور مثال به لحاظ امتیازاتی که اصناف می

های قانونی هستند. در این بین دولت و مجلس باید به صورت موازی اقدام و زمینه قانونی وکارهای جدید دچار چالشکسب

ایجاد اصناف جدید را فراهم کنند. او ادامه داد: معضالت قانونی خیلی پیچیده نیست، مثل تمامی اصنافی که یک روز نبودند 

تواند نقش ایفا کند توانند فعال شوند. در این بین اتاق بازرگانی هم مید آمدند اینها هم به عنوان یک صنف میو بعد به وجو

پور با وکارهای قانونی بپذیرد. امجدیو قانونی برای اینها به عنوان اساسنامه تدوین کرده و عملکرد آنها را به عنوان کسب

 ته به یک حوزه خاص نیستند اظهار کرد: خصوصیت اینها آن است که به یکوکارهای مجازی وابساشاره به اینکه کسب

دانید طور که میشوند. همانمحیط و یک موضوع خاص وابسته نیستند؛ از راننده تاکسی گرفته تا پزشک همه را شامل می

قریبی این تایران به طور  دهند خیلی متعدد هستند اما دری خدمات ارائه میوکارهای مجازی که امروز به صورت جهانکسب

کنند و اگر از آنها حمایت شود وکارهای اینترنتی فاصله زمانی و مرزی را پر میعدد صفر است. این در حالی است که کسب

های جهانی وارد شوند باید توانند به رشد و افزایش اشتغال کشور کمک کنند بنابراین برای اینکه اینها بتوانند به عرصهمی

 .ایی را داشته باشندهحمایت

 وکارهای مجازی در ایران جا افتاده استکسب

وکارهای مجازی در کشور به صمت وکار اتاق بازرگانی نیز درباره اهمیت کسبمنش، رئیس کمیسیون کسبمحمدرضا نجفی

رنتی همه در های اینتوکار جدیدی در کشور ما شکل گرفته به طور مثال تپسی، اسنپ، خرید و فروشگفت: امروز کسب

شود. به این ای نزدیک به این بخش مربوط میرود بخشی از معامالت در آیندهطور که پیش میکشور ما جا افتاده است. این

های مجازی تاثیرگذارتر است. ترتیب باور دارم که دیگر تبلیغات در روزنامه اهمیت چندانی ندارد و بیشتر آن از طریق شبکه

 های ر اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفته و افزایش اشتغالزایی از طریق شبکهوکارئیس کمیسیون کسب



  

 

 

توان به های زیادی در این روند در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است، به طور مثال میمجازی در این زمینه گفت: شغل

جهت اعتبار و میزان مشتری رتبه باالیی دارند. در ایران هم  در امریکا اشاره کرد که امروز از« آمازون»در چین و « علی بابا»

های اندازی شده و اعتبار زیادی را بین مردم کسب کرده است. به هر حال توجه مردم به شبکهراه« دیجی کاال»به طور مثال 

منش ست. نجفیوکارهای مجازی در ایران هم رو به گسترش ادهد که دامنه کسبهای مختلف نشان میمجازی و سایت

ای نزدیک نداشته باشیم و این طبیعی است و نباید در برابر آن مقاومت کنیم. ها را شاید ما در آیندهادامه داد: برخی از شغل

آمد نگرانی « هایپر استار»توانیم به آن بگوییم که متوقف شو تا من کار کنم. موقعی که دنیا در حال تغییر است و ما هم نمی

ه وجود آمد که نکند کار ما را به هم بزند درصورتی که دیدیم بقیه هم از آن الگو گرفتند. او اظهار کرد: بستر رشد برای برخی ب

ها به طور طبیعی در کشور وجود دارد و الزم نیست کسی در آن دخالت وکارهای مجازی و استفاده مردم از این شبکهکسب

کم آن را پذیرفتیم. به طور مثال وقتی شده ما اول با آن مقابله کردیم بعد کمکند اما متاسفانه هر زمان که جنس نویی وارد 

خواست در منزل خود رادیو بگذارد باید از اگر کسی می 1۳18رادیو آمد اول همه جلوی آن ایستادند. یادم است که در سال 

لی همه صاحب رادیو شدند بنابراین گرفت اما بعد از مدتی بدون هیچ مشککرد و مجوز میکالنتری محل فرمی را پر می

 .وکارهای جدید را گرفت و در برابر آن مقاومت کردنباید جلوی کسب

 وکارهای مجازی جایگزین درآمدهای نفتیکسب

وگو و اظهار کرد: برای دوری از الهی، رئیس انجمن تله مدیسن ایران درباره پزشکی مجازی با صمت گفتفاطمه نعمت

وکارهای مجازی است. از آنجایی که توانیم انجام دهیم گسترش کسبیکی از کارهایی که می نفت وابستگی به فروش

وکارهای مجازی وابسته به یک محل خاص نیستند و ما هم در سطح پزشکی ازجمله کشورهای موفق هستیم کسب

های مجازی و الهی گفت: با استفاده از شبکهالملل برویم. نعمتوانیم به سمت فروش خدمات پزشکی در سطح بینتمی

توانند با پزشکان خود ارتباط برقرار و مشکل خود را حل کنند. ها در هر جای ایران و کره زمین میاینترنت دیگر مریض

شود مریض و بیمار یکدیگر را ببینند و فشار خون و ضربان قلب آنها ا میافزاهای زیادی آمده که از طریق آنهخوشبختانه نرم

های مجازی در کشورها اظهار گیری و رادیولوژی، جراحی و درمان از راه دور انجام شود. او با اشاره به اهمیت شبکهاندازه

شد و برای نخستین بار در سال ها قبل مشاوره تلفنی بین پزشک و بیمار انجام میکرد: در کشورهای پیشرفته از سال

میالدی جراحی از راه دور از نیوریک در فرانسه انجام شد. در ایران هم خوشبختانه بسترهای این امر آماده است و ما 2001

های مجازی در ایران جا افتاده و های مجازی وصل هستند، شبکهها را داریم. این روزها همه به رسانهدرصد زیرساخت80

دهند. این جراح درباره م خیلی از کارهای خود از قبیل کارهای بانکی، مالیات و... را از طریق اینترنت انجام میاغلب مرد

رسانی به روستاها و های مجازی در خدمت رساندن به مردم گفت: اول از همه بحث خدمتمزایای استفاده از شبکه

توانند به پزشک دلخواه ه از این روش همه در سراسر ایران میکنند پزشکی ندارند. با استفادمناطقی است که گالیه می

های یک بیمار نقش داشته تواند در کاهش مرگ و میر و افزایش سالمت و کاهش هزینهخود وصل شوند. این مسئله می

کار مد نظر توانند باشد. مورد دیگر بحث اشتغالزایی است. از آنجایی که تقاضا برای رشته پزشکی زیاد است و همه نمی

التحصیلی که بیکار هستند، کمک کند ضمن اینکه این روش مشورت بین تواند به پزشکان فارغخود را پیدا کنند این روش می

های مجازی یک تواند از طریق همین شبکهکند یعنی اگر دکتری مشکل مریض را تشخیص نداد میپزشکان را بیشتر می

به هم وصل شوند تا مشکل را برطرف کند. ضمن اینکه اغلب بیماران خاص مثل کمیسیون پزشکی تشکیل دهد و پزشکان 

ها بفهمند اینها بیمار کنند و ترس از این دارند که خانواده یا همسایهآبرویی دیر به پزشک مراجعه میایدز به دلیل فرار از بی

شان را با پزشک مربوط در میان بگذارند. کلتوانند از منزل خود مشهای مجازی میهستند، حال با استفاده از این شبکه

امتیاز دیگر اینکه برخی از بیماران مشکل خروج از خانه دارند و گاهی برایشان دشوار است که در ترافیک سنگین مانده و آخر 

ن تله تواند به آنها کمک کند. او در پایان اظهار کرد: در انجمهم در صف طوالنی مطب بنشینند که این روش مجازی می

ها را به دکترها وصل کنیم. ما مدعی هستیم که این عمل را طوری خواهیم از طریق فضای مجازی مریضمدیسن می

ها و دکترهای دنیا را به هم وصل کند. ساماندهی کنیم که پورتالی شکل بگیرد تا ایران به مرکزی تبدیل شود که همه مریض

وزارت بهداشت مجازی در سطح جهان تبدیل شود. در این روند ما نه تنها  برنامه این است که نظام پزشکی ایران به یک

 .توانیم برای کشورهای اطراف یک مرکز اولیه باشیم بلکه در سطح دنیا هم مدعی هستیممی
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 7 صفحه ۳680شماره  25/04/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 های ایدرو خبر داد؛ر صنعت از چرخش سیاستمعاون وزی

 های تولیدی به بخش خصوصیواگذاری بنگاه

ها بعد از طی دوره طور طبیعی تمام بنگاهمعاون وزیر صنعت گفت: در دنیا به -«صنعتجهان» :صفحه صنعت و معدن

که خود را با تکنولوژی روز تطبیق ندهند از هایی رسند، پس بنگاهمقدماتی، میانسالی و کهولت به مرحله خروج از بازار می

 .دور خارج خواهند شد

منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( در 

ار بر این نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت: قر

ها به سال دوم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( به سمت تغییر برود و با واگذاری بنگاه 50است که در 

ری ندارد، تصریح معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایدرو بنای بنگاهدا.خصوصی از این بخش حمایت کندبخش

قانون اساسی در حال واگذاری به « ۴۴»سازی اصل و در کشور ایجاد شده و با پیادهطرح از سوی ایدر 2۵0کرد: تاکنون 

خصوصی بوده و نه از این پس خواهد بود؛ ما وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی، نه رقیب بخش .خصوصی استبخش

است ولی مابقی در اختیار طرح داریم که در دست اجراست و تنها سهام یک طرح به صورت صددرصدی در اختیار ایدرو  18

 8/8زاده در این نشست خبری با تاکید بر تاثیر برجام در بخش صنعت و معدن گفت: خصوصی قرار دارد.معاون نعمتبخش

میلیارد دالر آن اجرا شده و مابقی هم در حال پیگیری  5/5گذاری شد که طرح بعد از برجام سرمایه 172میلیارد دالر در قالب 

وی افزود: در بخش تولید سال گذشته افزایش چشمگیری داشتیم. آهن، فوالد، فرش ماشینی، دارو و و انجام است.

هزار  17معظمی گفت: سال گذشته دولت تصویب کرد  .محصوالت پتروشیمی از تولیداتی است که افزایش داشته است

ار گیرد. این واحدها توانستند با این تسهیالت هزار واحد صنعتی و کشاورزی قر 2۴میلیارد تومان در قالب تسهیالت در اختیار 

هزار میلیارد  ۳0وی با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش میزان تسهیالت گفت: امسال  .مشکالت نقدینگی خود را حل کنند

 ۶0ش طرح به ارز 18تومان تسهیالت در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و اصناف قرار خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد: ما 

هزار میلیارد تومان در دست اجرا داریم که از طریق منابع داخلی و خارجی در حال انجام است. برای حدود هشت هزار نفر در 

این مقام مسوول در ادامه گفت: توقع  .طرح اشتغالزایی خواهد شد 18به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این  1۳9۶سال 

کنیم اما به ای مانند ایدرو اجازه درآمدزایی بدهد. ما درآمدزایی میهای توسعهزمانما از دولت و مجلس این است که به سا

ها سهم داد: سهم ایدرو در تمام مشارکت وی ادامه .کندکنیم و دولت از خزانه به ما چیزی پرداخت نمیخزانه واریز می

های این سازمان یح بخشی از طرحدر تشر های خارجی است.ویخصوصی و شرکتغیرمدیریتی است و مدیریت با بخش

نفر، طرح تایر سیستان و  100میلیون یورو با اشتغالزایی  ۴0ای حدود ها با سرمایهگفت: تولید گیربکس اتوماتیک با بلژیکی

موافقتنامه  28نفر که صددرصد متعلق به ایدرو است.وی افزود:  1۶00میلیون یورو و اشتغالزایی  1۶0بلوچستان با سرمایه 

دهد و د از برجام در ایدرو امضا شده است. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه درآمدزایی کنیم چون دولت که به ما پول نمیبع

ها را تبدیل به قرارداد کنیم. در حال حاضر حدود البته توقعی هم نداریم.معظمی ادامه داد: در تالش هستیم این موافقنامه

ده است.وی افزود: باید قراردادهایی را ببندیم که منافع دو طرف را تضمین کند و به هفت یا هشت مورد تبدیل به قرارداد ش

اند و های خارجی عادت کردهمعاون وزیر صنعت تصریح کرد: شرکت .اهداف خود برسیم و توانمندی داخلی افزایش پیدا کند

در مقابل واردات مقاومت کرده و اگرچه مذاکرات  تسهیل کنیم. ما مند به واردات هستند، ما نباید واردات را برای آنهاعالقه

 .کنیمد داخلی فکر میشود اما به انتقال تکنولوژی و افزایش توان تولیطوالنی می

  شودقرارداد رنو در دولت یازدهم امضا می

ایم کار را که خریده ایمعظمی در توضیح قرارداد ایدرو با رنو گفت: خود وزیر صنعت توضیحات کامل را خواهد داد. با کارخانه

طور حتم این قرارداد در دولت یازدهم امضا خواهد وی درخصوص زمان امضای قرارداد با رنو گفت: به .کنیمامسال شروع می

 .دستگاه است 11وی ادامه داد: در حال حاضر روزی هفت دستگاه تولید دارد که برنامه تولید روزانه  .شد

یس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( با بیان اینکه رشد بخش ری محور باشدتولید باید صادرات

رسید، افزود: با این وجود حال صنعت چندان خوب نیست و نیازمند حمایت  5/6درصد به مثبت  5/10صنعت و معدن از منفی 

 ارت گفت: در قراردادهای رنو، پژو و معاون وزیر صنعت، معدن و تج .جدی است. وی گفت: تولید باید صادرات محور باشد
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درصد از تولیدات باید صادرات شود در صورتی که این صادرات محقق نشود تولید را کاهش  ۳0سیتروئن گفته شده است که 

های مردم وی افزود: یکی از نارضایتی .هاستالمللی این شرکتدهند. نکته دوم وصل شدن ما به شبکه تولید و فروش بین

 .یان خدمات پس از فروش است. مردم انتظار دارند خودرو هم از نظر کیفیت و هم خدمات پس از فروش مطلوب باشدو مشتر

 اندمردم از خدمات پس از فروش خودروسازان ناراضی

وی در ادامه با بیان اینکه مردم از خدمات پس از فروش خودروها ناراضی هستند، گفت: مردم انتظار دارند خودرویی که 

گیرند از نظر خدمات پس از فروش و کیفیت در سطح مطلوبی باشد و در این مورد فشار سنگینی بر خودروسازان حویل میت

های موردنظر ما و مردم وی تصریح کرد: تذکرات فراوانی در زمینه کیفیت به خودروسازان داده شده اما با شاخص.وجود دارد

نظر جامعه هدف ما نیست، گفت: رنج قیمت مورد که تولید خودروهای گرانفاصله دارد.رییس سازمان گسترش با بیان این

 .میلیون تومان است 40تا  ۳0میلیون تومان و همچنین  ۳0تا  20قیمتی برای جامعه هدف ما 

وی تصریح کرد: هدف وزارت صنعت این نیست که واردات خودرو افزایش یابد بلکه هدف این است که از طریق افزایش تولید 

میلیارد تومان  22۵0ها اخل و افزایش کیفیت، بازار هدف تامین شود.رییس سازمان گسترش با بیان اینکه بابت واگذارید

اشت: دگردد.معظمی اظهار شود ولی پولش برنمیسازی واگذار میها توسط سازمان خصوصیطلب داریم، گفت: دارایی

شود سازی واگذار میکنیم و توسط سازمان خصوصیتی را ایجاد میهای صنعطرفه است، ما واحدهایها یکجاده واگذاری

اش ای را مشخص کند و دولت نیز بدهیهای توسعهگردد.وی ابراز امیدواری کرد که مجلس تکلیف سازماناما پولش برنمی

هرچه زودتر بخشی از این  ریمها طلب داریم، افزود: امیدوامیلیارد تومان بابت واگذاری 2250را پرداخت کند.وی با بیان اینکه 

 .های صنعتی در اختیار ایدرو قرار گیردمنابع برای اجرای طرح

 گردددهیم برنمیهایی که به خزانه میپول

ای بدهند که بتوانند تولید درآمد کنند و های توسعهخواهیم این اجازه را به سازمانوی ادامه داد: از مجلس و دولت می

کنیم ولی معظمی تصریح کرد: در حال حاضر درآمد را تولید و به حساب خزانه واریز می .ه کننددرآمدشان را صرف توسع

 172گذاری خارجی در قالب میلیارد دالر سرمایه 8/8دهد.معظمی در ادامه با اشاره به تصویب حدود خزانه چیزی به ما نمی

 .ها اجرایی شده و در حال انجام استمیلیارد دالر از این طرح 5/5طرح در دولت یازدهم، افزود: حدود 

 هش کردیم که کشتی داخلی تحویل بگیرندهای کشتیرانی و نفتکش کلی خوااز شرکت

معظمی همچنین در مورد وضعیت ساخت کشتی در کشور خاطرنشان کرد: کشتی در کشور ساخته شده اما ساخت آن به 

ووالن وی ادامه داد: با مس .شده را افزایش داده استتمامسال طول کشیده و همین مساله قیمت  11جای چهار سال، 

ها را تحویل بگیرند، آنها نیز بزرگواری شرکت کشتیرانی و شرکت نفتکش صحبت و از آنها کلی خواهش کردیم که کشتی

ر حال حاضر تا با بیان اینکه د رییس ایدرو .شدها باید هشت سال پیش تحویل داده میکردند و تحویل گرفتند اما این کشتی

ها شریک شدیم. با شرکت ایشود، گفت: با کرهها تامین میدرصد منابع مالی مورد نیاز در این بخش از طریق خارجی 95

به گفته وی، شرکت  .ها ندهند و آنها نیز پذیرفتندها را به خارجیکشتیرانی و نفتکش نیز تفاهم کردیم که همه سفارش

ای، چینی و همچنین شرکت کشتیرانی و نفتکش برای ساخت های کرهش، شرکتمشترکی با حضور سازمان گستر

االنه حجم قابل رییس سازمان گسترش همچنین با بیان اینکه س .های بزرگ توسط ایزوایکو تشکیل شده استکشتی

نیم از توان تواشود، ادامه داد: میفارس میتوجهی از منابع مالی کشور صرف تعمیر کشتی در کشورهای حاشیه خلیج

گذار در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس طرح برای جذب سرمایه 50معظمی از رونمایی  .داخل در این زمینه استفاده کنیم

 .بینی شده استگذاری پیشارد تومان سرمایههزار میلی 10ها حدود ین طرحابرای اجرای  سازمان گسترش خبر داد و گفت:

های مختلف از جمله نامه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در بخشایانعنوان پ 50وی افزود: همچنین 

ها حمایت خواهد کرد.وی همچنین با نامهخودرو، انرژی و صنایع پیشرفته اعالم خواهیم کرد که سازمان گسترش از این پایان

نیز نیروی کار اضافه کنیم، گفت: در حال حاضر در  جنوبی سه هزار نفر دیگرپارس 14کنیم در فاز بینی میبیان اینکه پیش

رییس سازمان  .شودجنوبی تا پایان سال آینده جمع میجنوبی حضور داریم و سفره فازهای پارستمام فازهای پارس

ای مهاند اما اگر برناای را اعالم نکردهشمالی برنامهگسترش ادامه داد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت هنوز در مورد پارس

 جنوبی وی تصریح کرد: در مورد انتقال گاز پارس .وجود داشته باشد حتما سازمان گسترش نیز آماده ورود به آنجا خواهد بود

 



  

 

 

تواند برنده مناقصه باشد که گستر از لحاظ توانمندی و قیمت میایم که از نظر ما شرکت لولهای شرکت کردهنیز در مناقصه

 .ایموی اظهار داشت: در این مورد نشستی را با وزیر نفت داشته .یمامیدواریم به نتیجه برس

 

 ۳ صفحه 4094شماره  25/04/96شنبه یک/  دنیای اقتصادروزنامه 

 شونددار میواحد تولیدی شناسنامه 75۰۰

ها را در شهرک HSEEهای صنعتی ایران واحد عاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکم شاتا:

شناسنامه  700هزار و  5اندازی کرده است. در سال گذشته در راستای ایمنی و بهداشت در واحدهای کوچک و متوسط راه

دار خواهند شد. علی یزدانی در همایش گرامیداشت بنگاه شناسنامه 500هزار و  7ممیزی صادرشده و در سال جاری نیز 

وری در مراکز صنعتی، اظهار کرد: در سازمان صنایع اشاره به عدم توجه کافی به بهرهروز صنعت و معدن در مازندران با 

ای در قالب آموزش رایگان درصد از صنایع کشور قرار دارند، مشوقات ویژه 96های صنعتی ایران که بیش از کوچک و شهرک

مند شدند و در سال ر نفر از آموزش بهرههزا 110طوری که در سال گذشته برای توسعه کارها مدنظر قرار گرفته است؛ به

هزار نفر در برنامه عملیاتی گنجانده شده است. وی در ادامه بازاریابی برای فروش محصوالت تولیدی  160جاری نیز آموزش 

کشور،  ۳0های دولت برشمرد و گفت: دولت یازدهم برای تحقق این مهم، به بیش از واحدهای صنعتی را یکی از دغدغه

مترمربع فضا برای عرضه و معرفی  1700هایی هم که با چین برگزار شد بازرگانی اعزام کرده است و با نشست رایزن

های صنعتی ایران با بیان اینکه در کل شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکمحصوالت ایرانی تدارک دیده

درصد نیروهای شاغل در  50ود دارد یادآور شد: بیش از هزار نفر وج 800شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال  956کشور 

 های صنعتی کشور در واحدهای تولیدی و صنعتی اشتغال دارند.بخش

 

 4 صفحه 816شماره  26/04/96شنبه دو/  گسترش صمتروزنامه 

 نرخ سود بانکی، رقیب اشتغال بخش تولید

کنند به بزرگترین جوابی کشور کمتر از ظرفیت خود کار میکنیم که چرا واحدهای تولیدی در وقتی بررسی می :منیر حضوری

ها یکی از بزرگترین موانع جذب سرمایه در بخش تولید شناخته رسیم سود باالی بانکی است. امروز نرخ سود سپردهکه می

کند به سمت دهند، کسی جرات نمیها میها به سپردهبسیاری باور دارند با نرخ سودی که بانک .شده است

ها را مانعی برای خانگی، نرخ سود سپردهگذاری در تولید برود. محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازمسرمایه

جذب سرمایه در بخش تولید دانست و گفت: در شرایط فعلی با توجه به نرخ سود بانکی نباید از مردم انتظار داشت که 

شود، کنند چراکه هیچ انسان عاقلی به سمت فتادن چرخه تولید میسرمایه خود را صرف خریدی که منجر به راه ا

ها باال باشد، هرقدر دولت پول رود.به گزارش مهر، دیانی تاکید کرد: تا زمانی که نرخ سود سپردهگذاری در تولید نمیسرمایه

گذاری پردهسر بانک شان را داندازند ولی پولتزریق کند منجر به رونق نخواهد شد. مردم خریدشان را عقب می

های مختلف ازجمله صنعت کشور شود، گفت: تا هایی که الزم است برای رونق بخشکنند.دیانی با تاکید بر حمایتمی

توان انتظار داشت گامی موثر در این گذاری و نقدینگی در بخش صنعت حل نشود، نمیزمانی که مباحث مربوط به سرمایه

انداز اقتصاد کشور به نرخ سود توجه جدی داشته باشد. این در با توجه به راهبردها و چشم زمینه برداشته شود. دولت باید

کنند. از آن طرف برای اینکه توازن داشته باشند، نرخ درصد سود پرداخت می۳0ها همچنان تا حالی است که برخی بانک

الت منجربه باال رفتن هزینه تولید و گران شدن که این باال بودن نرخ سود تسهیبرند. در حالیسود تسهیالت را باال می

هزار میلیارد تومانی برای 2سال گدایی بانک مرکزی را کردم تا یک خط اعتباری  ۳شود.او اظهار کرد: من محصوالت می

د های غیرمجاز را جمع کنگذاران موسسههای سپردهتوسعه تولید بدهد اما قبول نکرد. درحالی که برای اینکه تجمع

 .لیاردها تومان خط اعتباری اعطا کرده استمی

 درصد بانکی کمر تولید را خم کرده

وگو با کند در گفتدرصد ظرفیت خود کار می20اش تنها با زاده، رئیس انجمن چرم با ابراز تاسف از اینکه کارخانهعلی حسن

نفر رسیده، شب عید هم  18سال االن تعداد آن به  ۵پرسنل داشتم اما در عرض  ۶0ام صمت اظهار کرد: بنده در کارخانه

 م اما اگر تا حاال هستم فقط به دلیل بیکار نشدن این چند کارگر است. او تاکید قصد جمع کردن واحد تولیدی خود را داشت



  

 

 

ام اما آخر سر هزینه هم باید بدهم. رئیس انجمن چرم با اشاره به مشکالت واحدهای ام را گذاشتهکرد: من وقت و سرمایه

درصد ظرفیت تولید را 100ار کند باید سرمایه تولیدی در کشور اظهار کرد: برای اینکه واحدی مثل واحد تولیدی ما بتواند ک

مدت و با دریافت چک است بازگشت فروش حدود یک سال طول داشته باشد. از آنجایی که فروش ما بیشتر طوالنی

توان گفت که یک واحد تولیدی خیلی دیر به پول ها برگشت نخورند. به این ترتیب میکشد البته با احتساب اینکه چکمی

درصد از آن سود ببرم اگر یک سال ۳0خواهم کنم و نهایت میو ادامه داد: به طور مثال من نوعی کاال تولید میرسد. امی

ام و از طرف دیگر اگر سال بعد به آن پول هم برسم با درصد را برای یک سال از دست داده۳0بعد پول آن را بگیرم از طرفی 

زاده در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت حسنیابد. توجه به نرخ تورم، قدرت خریدم کاهش می

نژاد دانست و افزود: امروز قدرت خرید خانوار کاهش جمهوری محمود احمدیکنند، ریشه آن را در دوران ریاستخود کار می

های نادرست نژاد و سیاستمدیگذارد البته کاهش این قدرت خرید میراث زمان احیافته و این مسئله روی ما هم تاثیر می

 اوست. 

های او در ادامه به دیگر دالیل کاهش تولید در کشور اشاره کرد و گفت: دلیل اینکه تولید کاهش یافته این است که هزینه

بازار های کفش و ت. من به عنوان یک واحد تولیدی باید سرمایه هنگفتی را به تولیدیگذاری زیاد استولید نسبت به سرمایه

درصد باالی نرخ سود بانکی بهای ندارم. رئیس انجمن چرم همچنین با اشارهکه هرگز سرمایهفروش نسیه بدهم در حالی

گذارد پول وارد چرخه تولید و اقتصاد افزود: درصدهای بانکی آنقدر زیاد است که کمر تولید را خم کرده چراکه این مسئله نمی

نکی است و متاسفانه هنوز هیچ دولتی نتوانسته با آن مبارزه کند. باور دارم تا شود. مشکل اساسی ما سودهای با

که این سودهای باالی بانکی وجود دارد همین معضالت هم ادامه دارد. مسئله دیگری که این تولیدکننده به آن اشاره زمانی

ودش بدتر و تولید را درآورده است، جرایم آن هم از خافزوده پدر صنعت باره بیان کرد: ارزشافزوده بود. او در اینکرد بحث ارزش

تان شنود. شما هم تنها اینها را در روزنامهکس حرف ما را نمیباره هرچه صحبت نکنیم بهتر است زیرا هیچاست. در این

 .شودآورید و بعد فراموش میمی

 بسیاری از وضعیت بانکی کشور گله دارند

وگو با صمت بیان کرد: به طور وکار اتاق بازرگانی تهران در گفتمیسیون تسهیل کسبرئیس کاسدی، نایباحمد کیمیایی

های کنند از طریق وام هم که شده به حیات خود ادامه دهند و خسارتها به آینده امید دارند و سعی میمعمول تولیدکننده

رو کنار تواند با مشکالت پیشتر میایت است، راحتوارد را جبران کنند. او تاکید کرد: وقتی تولیدکننده بداند چقدر مورد حم

تواند جریان نقدینگی و خرید و کند که مورد حمایت نیست و نمیبیاید اما متاسفانه در ایران گاهی تولیدکننده احساس می

باتی ثفروش را در حوزه کنترل خود درآورد. اسدی با اشاره به مشکالت موجود برای رشد بخش تولید کشور گفت: بی

ای ما در طول سال چندین اقتصادی یکی از عوامل موثر در بروز مشکل برای واحدهای تولیدی است. به طور مثال نظام تعرفه

بیند و نتیجه آن شود. در این بین وقتی تولیدکننده از رانت اطالعاتی برخوردار نباشد، ضرر میبار دستخوش تغییر می

 ایط به وجود آمده است. مندی حداقل افراد جامعه از شربهره

وکار اتاق بازرگانی تهران همچنین به مشکل بانکی در کشور اشاره و اظهار کرد: خیلی نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب

از کسانی که در بخش خصوصی فعال هستند از وضعیت بانکی کشور گله دارند. تغییر سیستم بانکی یکی از مواردی است 

به آن توجه کرد. او اظهار کرد: از آنجا که خیلی از واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش و که برای رونق تولید باید 

بینند بنابراین برای رشد واحدهای تولیدی شوند اما از همان اول موانعی را میتسهیالت دارند در نتیجه به بانک وابسته می

اهش ظرفیت واحدهای تولیدی یاد کرد کی اداری به عنوان عاملی برای تری نیاز داریم. او در ادامه از بروکراسما به نگاه جدی

شود رو و این باعث میهایی روبهوکار کشور بشود از همان اول کار با ناهنجاریو گفت: وقتی فردی تازه وارد فضای کسب

. اسدی در پایان گفت: در حالی که که گاهی قید آن کار را بزند بنابراین باید سعی کنیم موانع تولید را هرچه بیشتر رفع کنیم

گذاری شده بنابراین الزمه رشد اقتصادی و اشتغالزایی توجه به امسال از سوی رهبر معظم انقالب سال تولید و اشتغال نام

رونق واحدهای تولیدی است. اگر واحدهای تولیدی مشکلی دارند باید برای حل آن فکر کرد و آنها را به کار انداخت تا زمینه 

وکار را بردارد و شرایط را گذاری فراهم شود. در این بین دولت تا جایی که توان دارد باید موانع کسبافزایش تولید و سرمایه

 .تسهیل کند

 



  

 

 

 ۳ صفحه ۳681شماره  26/04/96شنبه دو/  جهان صنعتروزنامه 

 افزایش سرعت گردش پول

ت اخیرا با حواشی بسیاری نرخ سود بانکی که به چالشی برای نظام مالی تبدیل شده اس -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

ها و سرازیر شدن به بازارهای موازی ای براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از بانکهمراه است عده

 .ناپذیری را به دنبال داردشود و برخی معتقدند که نرخ باالی سود بانکی مانع رونق تولید است و عواقب جبرانمی

افزایش مطالبات »ته قابل تامل این است که تعیین دستوری نرخ سود بانکی منجر به نتایج زیانباری از جمله با این حال نک

تضعیف »، «اندازکاهش میل به پس»، «های پولیسلب انعطاف از سیاست»، «هاانحراف تسهیالت بانک»، «معوق

« هازیان صاحبان سپرده»و « افزایش تورم»، «زیناکارآمدی ابزارهای بانک مرک»، «پذیری و کارایی نظام بانکیرقابت

وقفه زمانی بین تزریق »اجرای سیاست دستوری کاهش نرخ سود بانکی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل  .شودمی

ها ، نه تنها به اهداف اقتصادی این سیاست«های غیراقتصادیتوجیه یافتن طرح»و همچنین « نقدینگی و افزایش عرضه

و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکالت تولید دامن زد و هم  د؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیالتکمک نکر

نفع ها را بههای سود بانکی موجبات زیان صاحبان سپردهبنابراین سرکوب نرخ .ها را محدود کرددهی بانکتوان تسهیالت

های شود که در نهایت با خروج سپردهانداز در جامعه نیز منجر میبه پسها فراهم کرده و به تضعیف میل صاحبان سرمایه

های موازی مانند بازار ارز و مسکن، شود و از طرفی با هجوم منابع به بازاربانکی هم کمبود منابع سیستم بانکی تشدید می

تهران ضمن بررسی وضعیت نرخ سود برهمین اساس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی  .شودنرخ تورم تحریک می

کار را مورد نقد و بررسی قرار داد.به گزارش جهان صنعت ودر نظام بانکی ایران، تاثیر نرخ سود بانکی بر بخش تولید و کسب

ها از هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین نگرانیوبه نقل از اتاق تهران، در بیست

های اقتصادی اتاق تهران به ازگشت تورم مزمن دو رقمی به اقتصاد کشور، طی گزارشی تحلیلی از سوی معاون بررسیب

 .بحث گذاشته شد

 دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل

سود علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ باالی 

بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ باالی سود بانکی را مطرح 

درصد رسید و  9۳به گفته توکلی، سهم تسهیالت بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش سه درصدی به  .کرد

د افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه سهم اوراق با درآمد ثابت به هفت درص

درصد و سهم بازار  7۳جاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به نخست سال

ها نشان در ادامه افزود: بررسی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس .درصد رسیده است 27سهام نیز با یک درصد کاهش به 

 ۶1۶هزار و  8۶۶میلیون و  9درصد رشد یافت و بالغ بر  2۵دهد که طی سال گذشته، حجم تسهیالت بانکی حدود می

هزار میلیارد  7۴۴هزار و  ۶9۴به  8۶1هزار و  ۳۵8درصد از  9۴میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد 

 .ته با وجود این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از هفت درصد بازار اعتبار باقی ماندریال رسید؛ الب

توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق 

ارد.وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق د

به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل،  9۴بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال 

و  هاکه قیمتشود چراکه این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب میرشد چشمگیری داشته است به طوری

درصد مورد مبادله قرار  ۶0تا  28های موثر بین راق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخنرخ او

 .دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شودگیری بازار دستگیرد بنابراین ضروری است اقدامات الزم برای شکلمی

ود بانکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ س

 .تکلیف شودهای بد تعییندولتی نقش خود را ایفا کند و در عین حال، وضعیت بانک

اندازی بورس ارز با هدف جذب ومی آن، هدایت منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راهها و اعالم عمبندی بانکرتبه

 .زار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بودگذار خارجی به منظور تقویت در بامایهسر

http://jahanesanat.ir/91786-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84.html
http://jahanesanat.ir/91786-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84.html


  

 

 

 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز ۱۰۰

هزار میلیارد  100در ادامه این نشست، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 

تکلیف این موسسات تاکید کرد و افزود: در صورتی تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیین

تواند در کاهش نرخ سود بانکی که نقدینگی باالی مردم در موسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، می

 یره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکالت بانکی را خارج از حیطهروی، عضو هیات مدمصطفی بهشتی .اثرگذار باشد

ر بین وی افزود: بازا .ها در نرخ سود دامن زده استمرکزی، به آشفتگی ها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانکبانک

کالت به وجود آمده در ها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشهای مزمن بانکبانکی نیز به بازاری برای جبران کسری

ها در مشکالت به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه روی، بانکبه گفته بهشتی .نرخ سود شده است

درآمد  عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد: .معضالت اقتصادی در قانون کار، مالیات و نرخ ارز است

تاق اسیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان  .د مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشدها در ایران بایبانک

ها را در مشکالت ایجاد شده در نظام تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی، عملکرد برخی بانک

های دیگر اقتصادی ها به جای بانکداری به عرصهکهای گذشته، برخی از بانبانکی کشور موثر دانست و گفت: طی سال

ها به دلیل رکود ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانکگونه شعبه بانکوی به افزایش قارچ .اندروی آورده

اظهارات سیدحسین در واکنش به .انداقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبه خود درمانده

وساز، گفت: ها به بخش مسکن و ساختروی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد ورود بانکسلیمی، مصطفی بهشتی

های مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است؛ حضور ها در بخشگذاری بانکحضور و سرمایه

عباس آرگون دیگر عضو هیات .تین حوزه، به اشتغالزایی در کشور نیز کمک کرده اسها در بخش تولید عالوه بر رونق به ابانک

نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دالیل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کشور عنوان کرد و افزود: به 

اضای پول را یکی ن میان عرضه و تقوی همچنین عدم تواز.ها برای جذب پول افزایش یافته استهمین دلیل، عطش بانک

 .دیگر از دالیل عمده باال بودن نرخ سود در کشور دانست

 بازگشت تورم دو رقمی

ها از بازگشت نرخ دو رقمی این دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانی

های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، به بررسی این معاون بررسیدر این رابطه، مریم خزاعی  .شاخص اختصاص داشت

رقم خورد و از آن به بعد این معکوس  1۳9۵موضوع پرداخت و گفت: کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 

ذشته، سرعت تفاوت خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی، تصریح کرد: از دی ماه سال گ .شد و افزایش یافت

شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این 

به گفته معاون  .دهددرصدی را نشان می 2/15شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد 

جاری، نرخ تورم خانوار روستایی از دهد که طی بهار سالز آمار ایران نشان میهای اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکبررسی

نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای 

های منتهی رهای پولی طی ماهخزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغی.تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است

های غیردیداری افزایش قابل ، حجم شبه پول یا همان سپرده9۵به بهمن سال گذشته)اطالعات موجود(، گفت: طی سال 

 .ای یافتمالحظه

 

 ۳ صفحه 4095شماره  26/04/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 محقق شد 96در دو ماه نخست بهار 

 هاکوچکگذاران با آشتی سرمایه

گذاران با صنایع کوچک و روند صدور جوازهای تاسیس صادره در دو ماه نخست سال جاری از آشتی سرمایه دنیای اقتصاد:

 15متوسط حکایت دارد. براساس آمار اعالم شده در مدت زمان مورد بررسی هرچند جوازهای تاسیس صادره رشد بیش از 

 8بینی شده برای این جوازها افتی گذاری پیشین دوره زمانی سرمایهدرصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است، اما در هم

 تهی به اردیبهشت ماه تعبیر کرد. گذاری در دوماه منتوان آن را به تغییر گرایش سرمایهدرصدی داشته است. افتی که می



  

 

 

الن اقتصادی که فعاهای کوچک و متوسط عمده دلیلی است افزایش درخواست برای دریافت مجوزهای صنعتی برای طرح

کوچک و بعضا متوسط موجب  بازده بودن صنایعدهند. به گفته فعاالن این بخش زودگذاری را به آن نسبت میافت سرمایه

گذاری در این صنایع را انتخاب کنند و با توجه به آمار مذکور گذاران برای آشتی با بخش صنعت سرمایهشده تا سرمایه

 ایم.ها بودهمورد بررسی شاهد رونق کوچکتوان گفت در دوره می

 روند صدور مجوزهای صنعتی 

فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده  295براساس آمارهای اعالم شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع دو هزار و 

جوازهای صادره در است، مجموع درصدی داشته 15است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 

درصدی جوازهای  9۳ /5فقره بوده است. از سوی دیگر آمار ارائه شده از رشد  988مدت مشابه سال قبل برابر با هزار و 

توان از آن به جهش در دریافت تاسیس صادره در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین سال جاری حکایت دارد؛ رشدی که می

برداری صنعتی های بهرهی در صدور جوازهای تاسیس در مدت زمان مورد بررسی به پروانهجواز تاسیس یاد کرد. سیر صعود

درصد همراه بوده است. 0 /7برداری نیز با رشد طوری که در مدت زمان مورد بررسی صدور پروانه بهرهنیز سرایت کرده به

برداری در کشور صادر شده است. روند صدور هفقره پروانه بهر 675براساس آمار اعالم شده درمدت زمان مذکور در مجموع 

درصدی  74 /4فقره بوده که نسبت به فروردین سال جاری رشدی  429برداری در اردیبهشت ماه نیز برابر با پروانه بهره

 توان گفت در اردیبهشت ماه شاهد شتاببرداری صادره میهای بهرهداشته است. با توجه به این آمار درخصوص رشد پروانه

برداری صنعتی صادره در روانه بهرهپرشد صورت گرفته در صدور جواز تاسیس و  ایم.تمام بودههای نیمهدر روند اتمام طرح

بینی شده برای این دو بخش افت داشته است. براساس آمار حالی است که در مدت زمان مورد بررسی سرمایه پیش

ای جوازهای تاسیس صادره هزار میلیارد ریال سرمایه بر 210از  شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع بیشاعالم

درصدی را تجربه  8بینی شده در مدت مشابه سال قبل افت بینی شده است که این رقم در مقایسه با سرمایه پیشپیش

ر میلیارد هزا 229سیس صادره بیش از بینی شده برای جوازهای تاکرده است. در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه پیش

بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در اردیبهشت نسبت به ریال بود. عالوه بر دو ماه نخست سال جاری سرمایه پیش

بینی شده برای جوازهای درصدی را تجربه کرده است. مجموع سرمایه پیش ۳9فروردین سال جاری نیز افتی بیش از 

 ر میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی، پروانههزا 79تاسیس صادره در اردیبهشت ماه بیش از 

طوری که این بخش نیز در مدت زمان مورد نصیب نبوده بهگذاری محقق شده بیبرداری صنعتی نیز از افت سرمایهبهره

شده در گذاری محققهدرصد را تجربه کرده است، مجموع سرمای ۳5بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 

هزار میلیارد ریال بوده است، عالوه بر مدت زمان مورد بررسی  ۳1مدت زمان مورد بررسی برای این بخش بیش از 

هزار میلیارد ریال بوده که افتی 12گذاری محقق شده در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین سال جاری نیز بیش از سرمایه

بینی جوازهای تاسیس صادره در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه از رشد اشتغال پیشرشد صدور  درصدی داشته است. ۳4

 692هزار و  5۳فقره جوازه تاسیس صادره ایجاد  295طوری که برای دوهزار و شده برای جوازهای صادره نیز حکایت دارد؛ به

درصد را به همراه داشته است. در  29یش از بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی بنفر شغل پیش

بینی شده همانند جوازهای تاسیس صادره مثبت بوده و اردیبهشت ماه نسبت به فروردین سال جاری نیز روند اشتغال پیش

برداری بینی شده برای پروانه بهرهدرصدی را ثبت کرده است. در کنار جوازهای تاسیس صادره اشتغال پیش 50 /5رشدی 

نفر  921هزار و 9برداری صنعتی در مجموع فقره پروانه بهره675طوری که برای نصیب نبوده بهیز از رشد بیصنعتی صادره ن

درصدی را ثبت کرده است. در اردیبهشت  5 /8اشتغال صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 

 6طوری که در این مدت ایجاد درصد داشته به 68از  ماه نسبت به فروردین سال جاری نیز اشتغال محقق شده رشدی بیش

 اد شده است.برداری صادره ایجهای بهرهنفر شغل برای پروانه 22۳هزار و 

 

 4 صفحه 817شماره  27/04/96شنبه سه /  گسترش صمتروزنامه 

 کفایت سرمایه؛ هسته اصلی بانکداری

للی چندی پیش دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت المدر راستای انطباق با استانداردهای بین :منیر حضوری

 .سرمایه موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی ابالغ شد



  

 

 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی 

المللی ضرورت ن رهنمودهای بینشاخص کفایت سرمایه براساس آخریالمللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه بین

دارد. بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصالح نظام بانکی کشور و با توجه به شرایط و مختصات ویژه و 

پرداخته « ا و موسسات اعتباریهنامه سرمایه پایه بانکآیین»و « نامه کفایت سرمایهآیین»بومی بانکداری کشور به بازنگری 

ضوابطی با عنوان  است که ماحصل آن تدوین ۳و 2و اسناد بال  IFSB - 1۵برداری از سند است. این بازنگری با بهره

هزار و است که این مهم در یک« دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری»

سید. درواقع یکی از اهداف اصلی رشورای محترم پول و اعتبار به تصویب  9۶ /۳ /2۳وسومین جلسه مورخ وسیدویست

گذاران و پیشگیری از وقوع ها و صیانت از حقوق سپردهبانک مرکزی در زمینه نظارت بانکی، اطمینان از ثبات و سالمت بانک

ترین ه به عنوان یکی از مهمهرگونه بحران بانکی در کشور است. شاخص کفایت سرمایه هسته اصلی بانکداری است ک

 .ف نظارتی خود راهنمایی کندتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداکننده سالمت میهای تعیینشاخص

 باید استانداردهای کمیته بال را رعایت کنیم

ر کرد: منظور از المللی اظهاوجه به استانداردهای بینوگو با صمت درباره اهمیت تعلی صادقین، کارشناس اقتصاد در گفت

رعایت استانداردها همان مسائل مربوط به کمیته بال است. او تاکید کرد: اگر ما بخواهیم بعد از برجام از منافع اقتصادی دنیا 

ها کاهش پیدا کند و در اقتصاد شاهد گردش مالی سالم، پویا و کارآمد باشیم باید استفاده کنیم، هزینه مبادله شرکت

اند ممکن است پایان بپذیرد و ما هم نتوانیم ته بال را رعایت کنیم. در غیر این صورت مهلتی که به ما دادهاستانداردهای کمی

ها برای حوزه مالی و ترین شاخصهایمان استفاده کنیم. او با اشاره به اینکه یکی از مهماز این منافع باوجود تمامی مزیت

ها و موسسات مالی به مجموع شاخص حاصل تقسیم سرمایه پایه بانکها، کفایت سرمایه است، ادامه داد: این بانک

ها تعریف شده است. این شاخص در حقیقت سالمت عملکرد و ثبات مالی هایی است که بر اساس یکسری وزندارایی

یا خیر؟ و  های خود را دارندها سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیتدهد و اینکه آیا بانکموسسه را نشان می

شود را پوشش دهد؟ آیا سرمایه به اندازه استاندارد آنقدر وجود دارد تا بتواند هر نوع زیانی که به صورت غیرمنتظره ایجاد می

صادقین با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته اظهار کرد: شاخص کفایت سرمایه در ایران بسیار پایین است در 

درصد  8درصد است در کشور ما زیر  1۵تا  12المللی این رقم در کشورهای پیشرفته بین بین حالی که طبق استانداردهای

ها با کوچکترین درصد باشد. به این ترتیب امکان افزایش ریسک فعالیت بانک 8است که طبق مصوبه بانک مرکزی باید باالی 

یران در این حوزه گفت: بزرگترین دلیلی که باعث شک بیرونی زیاد است. این کارشناس اقتصاد در پاسخ به چرایی وضعیت ا

های مستمر دولت از ها به شدت متضرر شوند و نسبت کفایت سرمایه در آنها کاهش پیدا کند، افزایش برداشتشده بانک

ت به واسطه بودجه از این ها دارند، دولسیستم بانکی بوده است. درواقع در قالب حجم تسهیالت تکلیفی که بانک

ت تکلیفی برداشت کرد و این مسئله به مرور منجر به افزایش مطالبات معوق شد. صادقین در آخر به ارائه راهکار تسهیال

باره دولت اقدامات خوبی را انجام داده است. هاست که البته در اینپرداخت و اظهار کرد: بهترین گزینه افزایش سرمایه بانک

ها هرچه شود اما کافی نیست. بانکن مهم توجه میست، هرچند امروز به ایافزایش نظارت بانک مرکزی ا حل دوم؛راه

تر باید از چارچوب بنگاهداری خارج و فقط در عملیات حوزه بانکی خالصه شوند و برای عملیاتی شدن این مهم بانک سریع

 واشت دولت باید کاهش یابد باره اضافه بردمرکزی مسئول است. سوم؛ کاهش استفاده دولت از منابع بانکی است، در این

 .در عوض بخش خصوصی مخاطب اصلی قرار گیرد

 گذارانحمایت سیستم بانکی از سپرده

وگو با صمت اظهار علی تویسرکانی، استاد دانشگاه با بیان اینکه هسته اصلی کار بانکداری کفایت سرمایه است در گفت

دهند باید به اندازه کافی عنوان تسهیالت در اختیار دیگران قرار میگیرند و آن را به هایی که از مردم پول میکرد: بانک

کنند باید بانک بتواند از سرمایه خود سرمایه داشته باشند. او تاکید کرد: وقتی مردم برای دریافت پول به بانک رجوع می

اهمیت این شاخص گفت: کفایت  سپرده مردم را بدهد تا بین آنها اعتماد و اعتبار داشته باشد. تویسرکانی با اشاره به

گذاران، اعتباردهندگان و به عبارتی مردم است. بنابراین نباید شرایط سرمایه به معنای حمایت سیستم بانکی از سپرده

شدت نگران شوند. درواقع وقتی بانکی کفایت سرمایه داشته باشد، گذاران بهطوری باشد که با کوچکترین ریسکی سپرده

 گذارند و دغدغه فردای خود را ندارند. این استاد های خود را به امانت میبا خیالت راحت در آن بانک سپرده گذاران همسپرده



  

 

 

المللی کند تا به استانداردهای بینگذاری در پاسخ به این سوال که رعایت چنین مواردی چقدر به ما کمک میسیاست

ز اقداماتی است که ما در شرایط بحران مجبور به انجام آن شدیم. نزدیک شویم، گفت: این مسئله بسیار مهم است و یکی ا

او با اشاره به لزوم تغییرات و انجام اقدامات دیگر اظهار کرد: سالمت مالی، نقدینگی، جلوگیری از درگیری اشخاص وابسته، 

توجه کنیم. تویسرکانی تاکید  توزیع اعتبارات، اعتبارسنجی و مدیریت از دیگر مواردی است که ما در سیستم بانکداری باید

داری و بازرگانی مورد توجه کرد: همه این موارد باید به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند چراکه نسبیت فقط در کار شرکت

است و در کار بانکداری همه چیز باید طبق اصول باشد. اگر بلد نباشیم اصول درست بانکداری را رعایت کنیم مال مردم را 

توان شاهد بحران اجتماعی در کل جامعه بود. او درباره اهمیت نقش دولت نیز گفت: اگر دولت ایم و در نتیجه میردهضایع ک

ها را عملیاتی کند تا اعتماد مردم هرچه بیشتر جلب شود. تویسرکانی در آخر بیان فرضبخواهد کاری انجام دهد باید پیش

وری و رقابت سالم با یکدیگر فعالیت کنند تا برای خود سودآوری ایجاد کنند نه یی، بهرهها باید بتوانند با ارتقای کارآکرد: بانک

بازی خارج شود اینکه سودهای کاذب عاملی برای رقابت بین آنها شود. به این ترتیب فعالیت آنها باید از صرف داللی و سفته

 .و در حوزه بانکی با سودآوری و کارآیی همراه باشد
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 هزارتومانی 5دالر 

هستند؛  نرخی و ثبات اقتصادیپیش در انتظار ارز تک فعاالن بخش خصوصی و بازار بیش از -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های اخیر های به وجود آمده از ارز چند نرخی، به وضوح تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ایران در طول سالها و رانتبحران

در انتظار نرخی، گذاشته است و حال بسیاری از فعاالن این حوزه با امید به دولت دوازدهم در اجرایی شدن ارز تک

ها در طول چهار سال اگرچه دولت یازدهم با وجود تمام وعده .سازی این سیاست پرحاشیه از سوی دولتمردان هستندپیاده

سازی آن توان به اجرای آن در دولت دوازدهم امید داشت؟ در صورت پیادهگذشته، نتوانست این طرح را اجرایی کند، آیا می

 قتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟ آیا در حال حاضر بازار پذیرش اجرای این سیاست را دارد؟چه تبعات مثبت و منفی برای ا

های موجود را در نظر بگیرد و برای در نظر گرفتن کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی در اجرای این سیاست باید ریسک

ی خارج از ذهن نیست و بانک مرکزی با مشخص کردن نرخسازی طرح تکها دالر پنج هزار تومانی برای پیادهاین ریسک

تری مدیریت کند و از های موجود را به نحو صحیحتواند ریسکدرصد بیش از قیمت فعلی دالر، می 40تا  ۳0رقمی در حدود 

صاد باز ارز دو نرخی، شفافیت مالی به اقت با پایان یافتن .های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدی دفاع کندقیمت

گذاری در ایران، اعتماد بازار را بیشتر خواهد کرد های خارجی برای سرمایهنرخی با ترغیب شرکتگردد، همچنین ارز تکمی

های به وجود آمده به های خارجی تمایل بیشتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت. همچنین فساد و رانتو شرکت

با این حال در نظر داشتن شرایط زیرساختی الزم برای اجرای این طرح .کاهش خواهد یافت واسطه دو یا چند نرخی بودن ارز

نرخی ارز، ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور ترین ویژگی قبل از انجام سیستم تکاز اهمیت باالیی برخوردار است و مهم

اقتصادی و بازار نیز تا حدودی این موضوع را نشان است که اکنون در این مسیر در حرکت هستیم و روند تورم و نیز ثبات 

نرخی شدن و مدیریت صحیح بازار در این مسیر صورت نگیرد، احتمال شکست آن دور دهد. با این حال اگر بسترهای تکمی

 .ان نیز گویای این امر استنرخی کردن ارز در تاریخ ایراز ذهن نخواهد بود؛ سابقه دو بار شکست در تک

 انتقال ارز، یکی از موانع فنی اجرای این سیاست است. همچنینوها به ویژه تحریم نقلکارشناسان بر این باورند که تحریم

ترین موانع گیری آن است نیز از مهمترین عامل شکلهای بانکی مهمتضعیف سمت عرضه که تحریم فروش نفت و تحریم

ها در فضای پس از برجام، شود؛ با این حال با برداشته شدن عمده تحریمینرخی ارز تلقی مفنی حرکت به سوی نظام تک

 مقامات مسوول کشور نیز در.نرخی وجود نداشته باشدای در دست مسووالن برای عدم اجرای ارز تکرود بهانهانتظار می

رود ی خواهد شد و انتظار مینرخی شدن ارز عملیاتاند در اولین فرصت ممکن، سیاست تکهای خود اعالم کردهاظهار نظر

جاری محقق شود. این در حالی است که این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی در آخرین این اتفاق در سال

نرخی شدن ارز آماده ابالغ است و امید است این های مربوط به تکاظهارنظرهای وی مطرح شده است که دستورالعمل

 .عملیاتی شود 9۶سیاست در طول سال 
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 نرخیچرایی اجرایی نشدن ارز تک

نرخی شدن ارز در کشور هستند که مقدمات اجرای این فعاالن بخش خصوصی و اقتصادی کشور نیز در حالی خواهان تک

تواند گفتنی است بازار ارز از جمله بازارهایی در اقتصاد کشورمان است که نوسان چند ریالی آن می .طرح فراهم شده است

های عمومی جای اقتصاد کشور یافت، حساسیتتوان در جایکه رد پای ارز را می را تحت تاثیر قرار دهد و از آنجاکل اقتصاد 

های خاصی برخوردار است، مسووالن در هر دولتی تمام که بازار ارز از حساسیت از آنجا .هم نسبت به آن بیشتر است

ا د و دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود بر این موضوع تاکید داشت. امگیرنتالش خود را برای کنترل این بازار به کار می

نرخی کردن ارز را کرد بلکه باید تکسختی کار این دولت بر این بود که نه تنها باید نوسانات همیشگی نرخ ارز را کنترل می

ت و مسایلی برای اقتصاد کشور به وجود هنگامی که ارز دو یا چند نرخی باشد، مشکال .دادهم در دستور کار خود قرار می

های که تمام بخشترین آن برهم زدن آرامش در جامعه و عدم تعادل در حوزه تولید و مصرف است و زمانیخواهد آورد که مهم

تولید و اقتصاد کشور به هم مرتبط هستند، اگر در بخشی رانت یا مشکلی ایجاد شود باعث اختالل و بروز مشکل در سایر 

نرخی شدن ارز مطرح شد اما به دالیل مختلف ها خواهد شد. براین اساس از ابتدای روی کار آمدن دولت بحث تکخشب

 کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظرطی روزهای اخیر نیز دوباره این موضوع مطرح شده و رییس .تاکنون اجرایی نشده است

نرخی شدن ارز آماده ابالغ است و امیدواریم این سیاست در طول سال تکهای مربوط به باره گفت: دستورالعملخود در این

: امید است بانک مرکزی در زمینه گفت« جهان صنعت»گوی خود با وپور در گفتدر همین حال میثم راد .عملیاتی شود 9۶

مرکزی مبنی بر  های رییس کل بانکاما باید قبول کرد که صحبت بخشی را اجرا کندنرخی کردن نرخ ارز بتواند اقدامات اثرتک

ای نیست که بانک مرکزی به تنهایی جاری با کمی شک و تردید همراه است و این مسالهنرخی شدن ارز تا پایان سالتک

 .رده و تالش خود را به کار بسته استکسازی کند؛ اگرچه در این راه اراده بتواند آن را پیاده

 شبکه نظارت ناپذیر ارز

میلیارد دالر از  40میلیارد دالری که در کشور خروج ارز داریم، نزدیک به  60اس ارزی تصریح کرد: در شرایط حاضر از این کارشن

 .های آن در دست نیستر دقیقی از رقمکه البته آما شودمیلیارد دالر از طریق بازار آزاد مبادله می 20طریق اتاق مبادالت و 

افتد از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج است ای از مبادالت که در بازار آزاد اتفاق میعمدهرادپور افزود: در این شرایط بخش 

پذیری را ایجاد کرده است. آنچه در بازار آزاد به طور مثال صرف خرید خانه در خارج و تنها اتاق مبادالت است که شبکه نظارت

شود، به سختی برای بانک های لوکس به داخل کشور مییا وارد کردن خودروی از کشور، پرداخت شهریه دانشجویان

وی گفت: در حال حاضر قسمت عمده بازار ارز، به شکل حواله است و هر چقدر حواله  .مرکزی قابل نظارت و ردیابی است

 .باشدبی بر ارز مبادله شده داشته تواند کنترل مناسبازار نسبت به اتاق مبادالت باالتر باشد، یعنی بانک مرکزی نمی

و در زمان  80های های کارگزار در خالل سالاین کارشناس ارزی با اشاره به سابقه کشور در مبادالت ارز، گفت: بانک

رسیده است که  200بانک در کشور بودند که این تعداد در حال حاضر به حدود  700تا  600جمهوری خاتمی، در حدود ریاست

زمان، مقررات  مبادالت کارگزاری خود با دشواری مواجه کرده است. همچنین در آنهای کوچک و متوسط را برای توان بانک

رادپور اعالم کرد: با توجه به  .گرفتجایی ارز در شبکه بانکی با سهولت بیشتری صورت میالمللی هم کمتر بود و جابهبین

های بیشتری مواجه ی با محدودیتروند جهانی و همچنین مشکالت داخلی شبکه بانکی، مبادالت ارزی در شرایط کنون

مجاز و های غیرای از مبادالت به بازار آزاد سرایت کند. در این میان تعداد زیاد صرافیشده است و باعث شده بخش عمده

کند و الزم است این بازارهای سیاه ارز، کار را برای کنترل بانک مرکزی و متقاعد کردن آنها برای تثبیت نرخ ارز سخت می

وی همچنین اظهار کرد: همچنین باید توجه داشت اگرچه مدتی از اجرایی شدن برجام  .الت ساماندهی شوندمشک

رفت شبکه کارگزاری ما از آزادی عمل طورکه انتظار میها هنوز در کشور وجود دارد و آنگذرد، ولی تبعات برخی تحریممی

المللی و های اجرایی برخی قوانین بینتر شدن ضمانتگینکافی برای گسترش مبادالت خود برخوردار نیست؛ همچنین سن

های رسد تا زمانی که روابط کارگزاری بانکهای نظام بانکی جهانی مزید بر علت شده است. در نتیجه به نظر میسختگیری

 .کندتر میرل را دشوارنتتر شده و فرآیند نظارت و کجهانی با شبکه بانکی کشور برقرار نشود، بازار آزاد روز به رزو گسترده

 ارز تک نرخی شدنی نیست

نرخی به سادگی قابل دستیابی و شدنی نیست و اگرچه اجرای آن با این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر بنده ارز تک

 زمان  های باالیی مواجه است و در هر لحظه ازنرخی کردن، با ریسکمزایای بسیاری همراه است اما بانک مرکزی برای تک



  

 

 

 .امکان از بین رفتن توان مدیریتی بانک مرکزی بر بازار به صورت بالقوه وجود خواهد داشت

نرخی کند الزم است نیاز ارز بازار را از طریق عرضه حجم زیادی از ارز تامین کند رادپور گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد ارز را تک

نرخی به معنی ارز تثبیت شده نیست و در هر زمان باید توجه داشت که ارز تکتا بازار با التهاب و نوسان مواجه نشود. البته 

رسد برای دستیابی به رقم وی تصریح کرد: با این حال به نظر می .امکان تغییر در نرخ قیمتی آن وجود خواهد داشت

آن دفاع و امکان کنترل  نرخی، بانک مرکزی باید به دنبال قیمتی باشد که بتواند ازسازی ارز تکمشخصی جهت پیاده

نرخی دن سیاست تکوی با اشاره به رقم مناسب نرخ دالر در صورت اجرایی ش .های موجود را برای خود تضمین کندریسک

ذهن نباشد  نرخی خارج ازسازی طرح تکرسد رقم پنج هزار تومانی برای دالر در صورت پیادهشدن ارز، اعالم کرد: به نظر می

های موجود را به تواند ریسکدرصد بیش از قیمت فعلی دالر، می 40تا  ۳0مشخص کردن رقمی در حدود  و بانک مرکزی با

این کارشناس اقتصادی  .دفاع کند های مشخص شده در مقابل تهدیدات به طور جدینحو صحیح تری مدیریت و از قیمت

های مبادالتی خود برخوردار ای مشخص کردن نرخی برنشان کرد: در شرایطی که بازار موجود در کشور از آزادی کافخاطر

ها، اوضاع نابسامان های زیادی مواجه است و باید ابتدا تمام محدودیتنرخی شدن با ابهامات و ریسکنیست، مساله تک

عوامل  ا لحاظ کرد و با توجه به مجموعه اینگذاری خارجی رشبکه بانک، ضعف در روابط کارگزاری و پایین بودن میزان سرمایه

رادپور در انتها گفت: باید دقت  .و همچنین روند جهانی مبادالت ارزی به دنبال راهکاری مناسب برای تثبیت ارز در کشور بود

یا از طریق روابط خود بتوانند از بوروکراسی و محدودیت ای خاص با دسترسی به اتاق مبادالت داشت تا زمانی که عده

توانند کاالهایی با قابلیت برخوردار باشند، به سادگی، با سرعت باال و با هزینه کم میکمتری برای به دست آوردن ارز 

رود بانک مرکزی بتواند مند شود و امید میها و سودهای کالنی بهرهنقدشوندگی باال وارد کشور کنند و از این طریق از رانت

 .ن موجود، شرایط بهتری را برای مدیریت بازار ارز فراهم کندبا نظارت بیشتر بر بازار، توسعه روابط کارگزاری و اصالح قوانی

 لزوم اقدام جدی دولت

نرخی از سویی دیگر فعاالن اقتصادی معتقدند باید پس از انجام اقدامات کارشناسی در کمترین زمان ممکن ارز در کشور تک

نرخی کردن ارز از جمله گوید: بحث تکارز مینرخی شدن در همین راستا، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درباره تک .شود

ورزی حسین سالح .مباحث مهم اقتصادی در کشور است که دولت در نهایت باید اقدام جدی در این زمینه داشته باشد

گذاری رمایهسریزی برای جذب نرخی کردن ارز تبعات کوچکی در اقتصاد خواهد داشت اما اگر هدف دولت برنامهافزود: تک

نرخی شدن وی با تاکید بر لزوم تک .موضوع است نرخی شدن ارز از جمله مباحث مهم و ضروری برای اینی باشد، تکخارج

نرخی شدن ارز داده شده اما تاکنون هایی مبنی بر تکنرخ ارز گفت: متاسفانه از زمان مطرح شدن این موضوع بارها قول

ادی با تاکید بر اینکه امیدوارم با روی کار آمدن دولت دوازدهم اتفاق عملی نشده و به بعد موکول شده است.این فعال اقتص

نرخی شدن ارز، جلوگیری از هرگونه رانت در فضای مربوط به ارز ترین مزیت تکمهمی در این زمینه رخ دهد، گفت: مهم

ورزی سالح .داشته باشندگذاری را بینی آینده و جذب سرمایهشود فعاالن اقتصادی قابلیت پیشاست. همچنین باعث می

ای است که به سازی نرخ ارز، حرکت نرخ ارز آزاد به سمت ارز مبادلهادامه داد: البته باید به این نکته توجه داشت که یکسان

شود دولت برای اقدام در طور حتم این اتفاق تاثیر مهمی بر بازار خواهد داشت. همچنین تاثیرات تورمی این اقدام باعث می

 .مینه با احتیاط بیشتری عمل کنداین ز
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 گذشته، حال و آینده توسعه صنعتی مرور شد

 بست صنعتیجویی برای بنچاره

وضعیت موجود صنعت از سوی « سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»در پنجاهمین سالگرد تاسیس  دنیای اقتصاد:

اندازی های توسعه صنعتی مورد انتقاد قرار گرفت و فرآیند پوستصاحبنظران و متولیان این بخش مورد تجزیه و تحلیل و قالب

تشریح شد. در این مراسم که با حضور مسووالن ارشد « ت صنعتیمدیری»و « بازار»، «گذاریهدف»صنعت در سه سطح 

اندازی صنعت در بازارهای هدف مورد بررسی قرار بخش صنعت و اقتصاد کشور برگزار شد؛ در ابتدای امر سطح اول پوست

اخیر توان  هایگذاری در سالجمهوری، اتفاقات بیرونی و روند سرمایهگرفت که به اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی رئیس

 صنعتی کشور را به مخاطره انداخته و مسیر صنایع را تضعیف کرده است. به اعتقاد مسعود نیلی، کاهش سطح درآمد 



  

 

 

از یکسو و کاهش شدید در ارزش افزوده بخش صنعت در  86نسبت به سال  92خانوارهای شهری و روستایی در سال 

از سوی دیگر شکاف بزرگ بین ظرفیت  همراه داشته است. درصدی بخش صنعت را به 17کوچک شدن  91و92سالهای 

رو کرده که به باور این اقتصاددان پای بخش صنعت و میزان تقاضا در حالی بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل روبه

تصادی در بازارهای داخلی و روند تخریبی کمبود تقاضا در میان است. مشاور ارشد اق« اشباع»پدیده دیگری به نام 

جمهوری بر این باور است در صورتی که برای فروش تولیدات صنعتی بازاری نباشد روند طبیعی کوچک شدن صنایع رقم رئیس

گرا شدن صنایع را مدنظر قرار جمهوری برای خروج از این وضعیت نسخه صادراتخواهد خورد. مشاور ارشد اقتصادی رئیس

ای جز افزایش مشکالتی همچون بیکاری به همراه ولیدات صنعتی، نتیجهدهد، چرا که معتقد است حذف تدریجی تمی

محور شدن بخش صنعت چه فرآیندی در ساختار این بخش مولد ایجاد خواهد شد؟ وی معتقد نخواهد داشت. اما با صادرات

توانند درکنار رقبای احتی نمیاست صنایع ایران به دلیل اتکا بر بازار داخلی توان رقابت در بازارهای خارجی را ندارند و به ر

دو عاملی است که مشاور ارشد اقتصادی « شیوه مدیریت رقبا»و « فاصله زیاد با تکنولوژی»خود شانه به شانه گام بردارند، 

 کند.عنوان پسرفت و از دالیل عدم دوام واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی یاد میجمهوری از آن بهرئیس

زاده بر این باور است که در این گردد. محمدرضا نعمتمیباز« مدیریت صنعتی»دی صنایع به بخش اندازی بعاما پوست

ایران را در « ذخیره دانش»و « شناسایی بازارها»، «انتقال تجربه»خصوص باید از مدیران خارجی استفاده شود تا پروسه 

دهد ارجی ورزشی همچون والیبال و فوتبال نیز نشان میماراتن بازارهای جهانی قرار دهد. وی معتقد است، تجربه مدیران خ

توان از موفقیت مدیران خارجی استفاده کرد. های داخلی برای توسعه کافی نیستند و در این میان میهمیشه ظرفیت

ت شود این اسیران صنعتی تعمیم داد. حال سوالی که مطرح میتوان آن را به مدروشی که در ورزش پیاده شد و حال می

 که برای تغییر وضعیت فعلی صنعت کشور چه اقداماتی باید در دستور کار قرار گیرد؟

 گراییصادرات و برون 

 بخش عملیاتی خواهد شد.  اندازی بخش صنعت در این سهبه اعتقاد متولیان اقتصادی و صنعتی فرآیند پوست

ها از قالب نادرست توسعه یران را بعد از سالصنایع اسه پارامتری هستند که « مدیریت صنعتی»و « بازار»، «گذاریهدف»

های گذاریجمهوری حرکت به سمت تولید داخلی را یکی از هدفصنعتی خارج خواهند کرد. مشاور ارشد اقتصادی رئیس

ه ست صنعت برای نیاز داخلی تشکیل شده و برونگرایی مبنای صنعت در کشور نبوداداند. او معتقد مهم در بخش صنعت می

زاده هم ای جز برونگرایی و تقویت صنعت صادراتی ندارد. این در حالی است که نعمتاست. به اعتقاد او اقتصاد کشور چاره

المللی برای توسعه در سخنان خود یکی از الزامات توسعه صنعتی کشور را بازنگری در اهداف و استفاده از دیپلماسی بین

عنوان گوید: در شرایط کنونی معادل نیمی از صنعت کشور بههمچنین در ادامه می مسعود نیلی داند.بازارهای خارجی می

ای اندیشیده نشود، روند کنونی، کوچک شدن صنعت و شود و چنانچه در این خصوص تدبیر ویژهاضافه ظرفیت شناخته می

تر اقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیقحذف بخش قابل توجهی از صنایع را به همراه خواهد داشت. در این صورت باید انتظار عو

جمهوری از آنجا که بازار داخلی شدن معضالت نظام بانکی و معضالت ثانویه را کشید. به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس

 تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛ تغییرکفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را ندارد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می

تواند ها مطمئن به بازار داخلی بوده به سختی میرسد. درواقع صنعتی که سالرویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی

های چشمگیری از منظر تکنولوژی، المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصلهوارد بازارهای بین

 ست.اهای داخلی سخت کرده هری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاوهای تامین مالی، شیوه مدیریت، بهرههزینه

بخش صادراتی نیز از سوی مشاور اقتصادی روحانی در این مراسم به انتقاد کشیده شد. او معتقد است در کشور صنایعی 

 ری یا نوآوری.وشوند نه از عنصر تکنولوژی، بهرهمی مینگرا هستند که عمدتا از منابع طبیعی تاصادرات

ترین مساله است، توجه شود. به اعتقاد این اقتصاددان در ادامه حیات صنعت، مهم این است که به وضعیت بازار که اصلی

اینکه وضعیت بازار داخل به چه صورتی باشد و تا چه اندازه هم از نظر میزان تقاضا و هم از نظر ترکیب تقاضا از 

اتفاقاتی رخ داده که اثرات ماندگاری  1۳92تا  1۳86های عتقد است در فاصله بین سالبخشی برخوردار باشد. وی متناسب

جمهوری توان به سادگی برطرف کرد.مشاور ارشد اقتصادی رئیساز خود به جای گذاشته است که این اثرات ماندگار را نمی

دهد. او برای نمونه به ورد ارزیابی قرار میهمچنین با رصد آماری، وضعیت بازارهای داخلی و سطح تقاضا در کشور را نیز م

 تر از سطح درآمد در سال درصد پایین 22حدود  92طور متوسط در سال کند که بهسطح درآمد خانوارهای شهری اشاره می



  

 

 

بوده است. وی بخش بزرگی از خریداران محصوالت صنعتی کشور یعنی خانوارهای شهری را فاقد توانایی خرید  86

اند. وی همچنین ساله با کاهش درآمد محسوسی مواجه شده 6داند، چرا که آنان طی یک دوره صنعتی میمحصوالت 

درصد کاهش داشته و در نتیجه سطح تقاضا برای  ۳8معتقد است متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در این مدت 

بوده است. به اعتقاد وی بازگشت به  81و  80های تقریبا معادل سطح تقاضا در سال 1۳92محصوالت صنعتی در سال 

سال آن پشت سر  ۳سال است که  10تا  7نیازمند گذشت زمان  86سطح خرید خانوارهای شهری و روستایی در سال 

گذاشته شده است. شکاف میان تقاضا و تولید از دیگر مسائلی است که این اقتصاددان به آن پرداخته است. به اعتقاد وی، 

ای نیز روند نزولی بوده، میزان تقاضا برای کاالهای سرمایه 80گذاری معادل سال ود اینکه نرخ رشد سرمایهباوج 92در سال 

متقاضی دارد و ظرفیت اضافه شده بابت  81و  80های داشته است. به گفته نیلی در حال حاضر صنعت به اندازه سال

 رو است.در فروش داخلی با مشکل روبه 81تولیدات صنعتی بعد از سال 

 قتصاد کشور کاهش یافته است.ارود؛ زیرا قدرت خرید این کاهش تقاضا، واقعی است و با افزایش پول، باال نمی

گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساسا وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: بنابراین نیاز به طی دوران

صورت طبیعی کننده تبدیل شوند. البته باید توجه کرد این دگردیسی بههای صادراهکردند، به بنگبر مبنای نیاز داخل تولید می

گذاری کالن اقتصادی، بستر برای این دهد. اگرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاستو خودبه خود رخ نمی

ه و این واژه دارای راوان بر صادرات شدهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فتغییرات هموار شود. در سند باالدستی سیاست

ها( نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. بیشترین تکرار در این سند است. اما در سطح خرد )سطح بنگاه

 1۳80اوجود تدوین اولین سند استراتژی صنعتی در سال جمهوری ایران باز سوی دیگر به اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی رئیس

 یست.نهای مختلف، هنوز هم از یک مدل توسعه اقتصادی برخوردار و بازنگری

 نقشه راه چه باید باشد؟ 

اندازی صنایع باید به گفته متولیان بخش صنعت همچنین بحث مدیریت صنعتی یکی از سه طرحی است که برای پوست

گذاری خارجی و حوزه شود. سرمایهصنعتی مطرح میمورد توجه قرار گیرد. در این میان دو شاخه اصلی برای مدیریت 

جمهوری برای مدیریتی دو موضوعی است که متولیان اقتصادی به آن اشاره داشتند. به اعتقاد مشاور ارشد اقتصادی رئیس

 حرکت صنایع کشور از بازار داخل به سمت صادرات نیازمند اتخاذ دیپلماسی هستیم و برای جذب سرمایه خارجی باید یک

گذاری خارجی در وزارت نهاد متولی همچون سازمان گسترش در این زمینه نقش آفرینی کند. وی افزود: سازمان سرمایه

اقتصاد وجود دارد که یک سازمان کالن است اما صنعت نیازمند وجود یک سازمان در این زمینه است. وی با تاکید بر اینکه باید 

های صنعتی استفاده شود، افزود: اگر این اقدامات صورت نگیرد واحدهای تولیدی اهگذاری خارجی برای اصالح بنگاز سرمایه

 آورد، چیزی که االن با آن مواجه هستیم.ها فشار میاخت کنند و این موضوع به بانکهای خود را بازپردتوانند وامنمی

 مدیران مقتدر 

باید مدیر صادراتی به کشور وارد کنیم اما ایراد گرفتند و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم گفت: زمانی گفتم 

ها پنبه در گوش گذاشتند. محمدرضا نعمت برخی نیز برای استفاده از مدیرانی با دید صادرات محور در صنعت خودروسازی

ه دهیم تا های گذشته افتاده و چهره سازمان گسترش سیاسی شده است. باید اجاززاده اظهار کرد: اتفاق بدی در سال

شان عمل کنند. در این سازمان وظیفه خود را ایفا کند. وی ادامه داد: قوانین برای این است که مسووالن بتوانند به وظیفه

مورد از مصوبات دولت قبل را اصالح یا لغو کردیم که مانع کسب و کار بخش خصوصی و دولت بود و در  ۳5حدود  9۳سال 

ردی را اضافه کردیم و مجلس نیز برخی موارد را اضافه کرد که بعضی از آنها مفید و بعضی نیز قالب رفع موانع تولید نیز موا

توانیم کارها را پیش ببریم؛ مثال در گذشته با تغییر کلمه مفید نبود. وزیر صنعت ادامه داد: گاهی با عوض کردن یک کلمه می

کارها را جلو ببریم و مدیران کشور باید راهی برای توانستیم « پشتیبانی از بخش خصوصی»به « کمک به بخش خصوصی»

شده از سوی رئیس سازمان گسترش مبنی بر وجود زاده همچنین با اشاره به انتقادات مطرحانجام کارها پیدا کنند. نعمت

ه و ما نیز کار برخی انتقادات و ایجاد مانع برای انجام بخشی از کارهای سازمان گسترش گفت: اینکه بگوییم فالنی ایراد گرفت

نکنیم، درست نیست. باید کار کنیم باید میز و صندلی خود را به دیگران بسپاریم. وی همچنین با بیان اینکه صنعتی که با 

توانیم صنعت را رشد دهیم، های سنتی نمیهای پیش عنوان کردیم که با روشها رقابت کند نداریم، گفت: در سالخارجی

 ای برای پرورش مدیران آینده بخش خصوصی ایجاد هاروارد صحبت کردیم و پس از آن موسسه به همین دلیل با دانشگاه



  

 

 

کند گفت: قبال گفتیم که باید مدیر صادراتی وارد شد.وزیر صنعت با تاکید بر اینکه فقط کتاب خواندن، انسان را مدیر نمی

ای مانند خودروسازی، مدیر های پیشرفتهد: مثال در رشتهزاده اظهار کرای انتقاد و تمسخر کردند. نعمتکشور کنیم، اما عده

شنوند، جایی که بلد نیستیم ای پنبه در گوششان گذاشتند و نمیصادراتی نداریم که این مساله را عنوان کردیم، ولی عده

 باید برای یادگیری تالش کنیم.

 دست و پاها را نبندید 

 8شغل مستقیم و  711ع ایران نیز در این مراسم از ایجاد سه هزار و صنای رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی

ای اشاره کرد و گفت: در حال هزار شغل غیر مستقیم در سال جاری خبر داد. منصور معظمی به عملکرد این سازمان توسعه

نی در دست اجرا دارد که میلیارد توما ۶100ا بودجه بطرح صنعتی  18صنایع ایران)ایدرو(  حاضر سازمان گسترش و نوسازی

شود که این عدد با در نظر گرفتن شغل مستقیم ایجاد می ۳711هایی که در دست انجام است با طرح 1۳9۶برای سال 

های هزار شغل خواهد رسید. وی در ادامه با اشاره به اهمیت وجود سازمان 8اشتغال پیمانکاری و غیر مستقیم به 

ای مانند ایدرو برای کمک به بخش خصوصی به وجود آمدند؛ در حالی که بعدتر ای توسعههای، عنوان کرد: سازمانتوسعه

 ند.های قبلی و تعهدات انجام نشده هست نیز میراث دار بدهیهای نیمه دولتی شدند و حاالتبدیل به بخش

کرد: بعد از برجام یک فرصت مد، عنوان هایی که در دوران پسا برجام به وجود آمعظمی با اشاره به اهمیت برجام و فرصت

موافقت نامه را در این دوران به امضا برساند که هفت  28طالیی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت ایدرو نیز توانست 

گذاری برای یچ محدودیت سرمایهتوانیم بگوییم که هها به قرارداد منتهی شد و در حال حاضر مینامهمورد از این موافقت

صنایع ایران همچنین با اشاره به عملکرد دولت  خارجی نداریم. رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازیجذب سرمایه 

درصد بود، در حالی که در سال  10 /5منفی  1۳91در حوزه اقتصاد، افزود: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 

ی و صنعتی در این دولت دارد. همچنین اگر بخواهیم درصد رسید که نشان از حرکت مثبت اقتصاد 6 /5این رقم به  1۳95

توانیم رشد معدنی کشور را مورد بررسی قرار دهیم که امروز رقم رشد معدنی در نگاهی به آمار بیندازیم در جایی دیگر می

ع شورای اسالمی و موضو نظارت نمایندگان مجلس درصد رسیده است. معظمی همچنین با اشاره به نحوه 16کشور به 

گذاری در حوزه صنعت، اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو به هیچ عنوان مشکلی با نظارت در قانون

توان نظارت نامید. نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه این حوزه ندارد، اما چیزی که امروز در حال انجام است را نمی

ای را هر روز بیش از قبل محدود های توسعهبرخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد سازمان سنگ اندازی شود. وی ادامه داد:

کند و ما نیاز داریم اصالح قوانین و حمایت قانون گذار را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و توسعه صنایع می

 کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم.

 های یک بزرگداشتحاشیه

ای نیز داشت. منصور معظمی در این همایش به پنجاهمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حواشیاما 

های دهند سازمان گسترش به کار خود ادامه دهد اشاره کرد و گفت: اجازه دهید سازمانهایی که اجازه نمیاهرم

شود هم کار افتد نظارت نیست؛ نمیاتفاق می وز چیزی کهای بیشتر کار کنند. آنقدر دست و پای ما را نبندید. امرتوسعه

ای وارث های توسعهکرد هم فحش خورد. معاون وزیر صنعت با اشاره به مشکالت سازمان گسترش گفت: امروز سازمان

زاده گفت: طی برخی عمتنهایی ایجاد شود. همچنین در این رابطه باید گشایش های خود هستند کهبدهی شرکت

کنم اجازه بدهیم این سازمان در راستای اهداف خود برای توسعه این سازمان را سیاسی کردند اما من خواهش می هاسال

های وزیر صنعت یا در پاسخ به سخنان معظمی بوده یا صنعت انجام وظیفه کند. برخی از منتقدان بر این باورند که صحبت

ز اادهای چند وقت اخیر به عملکرد دولت بوده است. اما یکی دیگر ها مبنی بر انتقپاسخی در راستای فضای برخی رسانه

زاده ادامه داد: در حواشی این گردهمایی حول محور سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص مدیران مقتدر بود. نعمت

رد کنیم. وی تاکید کرد: قتدر نداریم مدیر پرورش دهیم یا از خارج وامهای قبل تذکر دادم که اگر مدیر بخش خودرو من سال

 را آموزش دهد. توانیم وارد کنیم تا مدیران آیندهای مدیر خوب نداریم میگویم در هر حوزهاالن هم می

تن از مدیران سابق  11همچنین در مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 

 طبا، بهزاد نبوی، سید ابوالحسن خاموشی، پور، سیدمصطفی هاشمیین از منوچهر صنیعایدرو تجلیل به عمل آمد. در این آی

 



  

 

 

بانی، سیدمجید هدایت، غالمرضا شافعی و سیدرضا نوروززاده تجلیل شد. اکبر ترکان، رضا ویسه، مهدی مفیدی، احمد قلعه

 در این مراسم همچنین از تمبر ایدرو رونمایی شد.

 

 4 صفحه 818شماره  28/04/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 ها؛ شرط موفقیت در برنامه ششمتعامل دستگاه

قانون برنامه ششم توسعه اواخر اسفند سال گذشته از سوی مجلس شورای اسالمی تصویب و پس از تایید  :منیر حضوری

ها در راستای توسعه ستماده است، سیا 12۴در این برنامه که شامل  .جمهوری ابالغ شدشورای نگهبان به رئیس

میلیون فرصت شغلی، 1/۵بینی شده است. دستیابی به بیش از درصدی پیش8اقتصادی کشور و دستیابی به رشد ساالنه 

حمایت از تولید و تبدیل روستاهای کشور به مراکز تولیدی ازجمله موضوعات مورد توجه در این برنامه است. اما پرسش این 

وگو با ساله وفادار بماند. در گفت ۵ماده این برنامه  12۴را باید انجام دهد تا به تمامی  است که دولت چه اقداماتی

رسیم که آنچه بیش از همه در کشور ما برای عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه مهم نمایندگان مجلس به این مهم می

ها و نامهموظف است با آیینربط است. در این میان دولت ها و نهادهای ذیاست همکاری و تعامل سازمان

 .دایت کندربط را همسو با یکدیگر ههای ذیهای الزم دستگاهگذاریسیاست

 توپ را به زمین دیگری نیندازیم

مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره اینکه چه شرایطی باید فراهم شود تا هللا یوسفیانعزت

هایی که نوشته وگو با صمت اظهار کرد: در بسیاری از بندهای برنامهه ششم موفق باشد در گفتدولت در تحقق کامل برنام

هایی برای نحوه اجرا آمده نامهگیرد شیوهشود و بعد از تصویب در مجلس با تایید شورای نگهبان در اطالع دولت قرار میمی

ها و نوشتن نامهای توسعه رعایت کند اعالم این شیوههاست. گام اولی که دولت باید برای عملیاتی شدن این برنامه

های مختلف است. به این ترتیب باور دارم تا لوازم کار فراهم نشود ها و دستگاهنامه به سازمانراهکارهایی برای ابالغ آیین

در پاسخ به این سوال  مالتواند پیش برود. یوسفیانبینیم و به عبارتی کاری نمیهیچ فرقی بین کارگر فنی و غیرفنی نمی

شود و دولت برای تحقق آن چه اقداماتی را باید انجام میلیون شغل در برنامه ششم چگونه محقق می1/۵که وعده ایجاد 

ها برای اشتغالزایی مشخص شده بود اما مشکلی که ما در اجرای ساله تکلیف و وظایف سازمان ۵دهد، گفت: در برنامه 

ای فکر دیدند و به اصطالح جزیرهها گاهی خود را جدا از دولت میاین بود که وزارتخانه و دستگاه ها داشتیمقانون و برنامه

درصدی مد نظر در برنامه 8کردند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای اینکه به رشد می

که مسئولیت در دولت تضامنی است یعنی همه ت: در حالیباره گفپذیر باشیم. او در اینششم برسیم باید همه مسئولیت

ایم، مسئولیت گوید ما که کارمان را خوب انجام دادهرسید، میای که میضامن یک عمل هستند اما به هر وزارتخانه

رفت و یک  لی پیش آمد باید سراغ همه اعضای دولتاندازد. باور دارم اگر مشکا به زمین دیگری میپذیرد و فوری توپ رنمی

ام و دیگری بیکار بوده چراکه همه یک دولت هستند. نفر را مقصر ندانست بنابراین نباید کسی مدعی شود که من کار کرده

 .توانیم برسیمدرصد که هیچ، ما به بیش از آن هم می8یوسفیان مال ادامه داد: اگر دیدگاه تعاملی داشته باشیم 

 تر عمل کنددولت اجرایی

وگو با صمت اظهارکرد: یکی از مسائلی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در گفتناصر موسوی

ساله برسیم این است که همه ۵ساله و هم برنامه توسعه  20انداز ها باید به آن توجه کنند تا هم به چشمکه دولت

باشند. این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به تجربه  ربط با هم همکاری داشتههای ذیها و سازماندستگاه

ایم برنامه بعد از انقالب اسالمی در کشور داشته ۵برنامه قبلی در کشور گفت: یکی از مشکالتی که ما در تجربه  ۵اجرای 

اسف از وجود این نقطه ضعف اند. موسوی الرگانی با ابراز تدرصد اجرا نشده۵0ها باالی کدام از این برنامهاین است که هیچ

های توسعه کشور به دالیل آن اشاره و اظهار کرد: یکی از دالیل آن کمبود بودجه است، گاهی بوده که بعضی در کل برنامه

رو شده و نتوانسته آن برنامه را به نحو احسن پیش ببرد. اند اما دولت با کمبود بودجه روبهاز مواد برنامه به پول نیاز داشته

ها دست اند. از آنجایی که دولتها نداشتهها خیلی اعتقاد به اجرای این برنامهمین مشکل این است که اغلب دولتدو

ایم که کنند اما گاهی دیدهها برای آنها اعالم مینامهگذارند یا راهکار قانونی را در آیینها را برای انجام امور باز میدستگاه

 طور شود که در دو سال باقیمانده بهکنند. نتیجه این میها ابالغ مینویسند و آن را به دستگاهمینامه سال تازه آیین۳بعد از 



  

 

 

ساله متصور بوده برسیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در  ۵توانیم به افقی که در برنامه قطع نمی

نامه هم تصویب شده اما زیرمجموعه انون داریم، آیینهای دولتی اشاره کرد و گفت: بعضی مواقع قادامه به ضعف سازمان

شود و در استانی دیگر خیر. او تاکید کرد: اگر دولت بینیم که قانون در استانی اجرا میکنند در نتیجه میدولت کوتاهی می

ود را وادار به های خدوازدهم بخواهد برنامه ششم را اجرا کند باید اعتقادش به اجرایی شدن بیشتر باشد و زیرمجموعه

به قدرت  1۴0۴تری در اجرای برنامه باشد تا به این نتیجه که قرار است در سال انجام کار کند. باید تالش بیشتر و عزم جدی

 .اقتصادی منطقه تبدیل شویم، برسیم

 

 ۳ صفحه ۳68۳شماره  28/04/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 ؛بر دوش تولید است هابار رقابت بانک

  شکنددرصدی کمر صنعت را می 2۳بهره  :صفحه صنعت و معدن

ییس خانه صنعت و معدن استان تهران در خصوص مشکالت بانکی تولیدکنندگان گفت: وقتی سود بانکی ر -«جهان صنعت»

افتد و روی دوش تولیدکننده می رود و بار این رقابتها به سمت این سودها میرسد، رقابت بانکدرصد می 2۳تا  22به 

های محمدرضا مرتضوی در مراسم روز صنعت و معدن استان تهران که در مرکز همایش .کندمسیر آنها را دشوار می

کنند در تمام شرایط از تولید دور نشوند و در صداوسیما برگزار شد، درباره وضعیت تولید گفت: تولیدکنندگان ایرانی سعی می

بینیم اند اما این مسیر بسیار سخت و دشوار است و مییط نیز در مسیر اهداف اقتصادی کشور حرکت کردهترین شراسخت

که همکاران ما به خاطر بهره مرکب و جریمه دیرکرد پرداخت وام دچار مشکالت مالی شدید شدند و این در حالی است که 

 .اد به فرمایش مراجع حرام استشود به لحاظ شرعی با استنهر دو نوع این وجوه که دریافت می

شود و شرایط کارگرداری نیز سخت است، اظهار کرد: تولیدکنندگان به ها نمیوی با اشاره به اینکه موضوع، خالصه به بانک

خواهند که در واحدهای آنها مشغول هستند رسند که بیش از اینکه منافع را برای خود بخواهند برای کارگرانی میجایی می

ماه کار  12کشند، در حالی که ایران تنها کشوری است که شق کارآفرینی دست از تولید در این شرایط سخت نمیو به ع

عت و معدن استان تهران همچنین ظرفیت تهران رییس خانه صن .ماه است 1۶کند اما پرداختی آنها به کارگرانشان معادل می

ندگان و کارآفرینان، از آنان خواست که امکانات و سرمایه خود را به در حوزه صنعت را نامحدود ندانست و خطاب به تولیدکن

 .های جدید در استان باشندر تهران ببرند و به فکر رشد دادن خدمات نوین و فناوریدهای مفقوده صنعتی سمت حلقه

 هزار واحد تولیدی باید از تهران خارج شوند 9

ان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعیت فعالیت فروش، رییس سازمدر ادامه این مراسم محمدرضا مس

هایی که برعهده این سازمان گذاشته کیلومتری حریم شهری تهران گفت: یکی از برنامه 120واحدهای تولیدی تا شعاع 

هزار  9ید شده است، موضوع ساماندهی به اصناف، واحدهای تولیدی و کسب و کارها در این استان است که طی آن با

جایی وی ادامه داد: برای جابه .واحد تولیدی که واجد شرایط فعالیت در داخل حریم شهری تهران نیستند، از آن خارج شوند

ها، شناسایی مناطق مناسب برای تولید و رفع آنها هشت منطقه دیده شده است و مواردی مانند احداث زیرساخت

کنند، از جمله اقداماتی در حوزه صنعتی معموال در نواحی شهرکی پیدا میهای واحدهای مسوول تداخالتی که فعالیت

ولی با تمام این اوصاف با سرعت مناسبی در حال انجام  نیست گیرد و این کار، آساناست که در این زمینه صورت می

د، تصریح کرد: براساس توانند در حریم شهری تهران فعالیت کننفروش همچنین با اشاره به واحدهایی که میمس .است

بنیان اجازه فعالیت در شهر تهران را خواهند داشت که معموال حداقل آلودگی را دارند و انرژی قوانین تنها واحدهای دانش

شوند که فقط هم منحصر زیرعنوان می 1۳00گروه اصلی و  11بنیان شامل های دانشکنند که این فعالیتکمتری مصرف می

ها برای این است که بتوانیم آینده صنعتی استان تهران را به شوند. این فعالیتری و نانوتکنولوژی نمیفناوبه حوزه زیست

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به دیگر عملکردهای این  .یک آینده پاک و غیرآالینده تبدیل کنیم

: این ستاد صرفا برای رسیدگی به امور تولیدکنندگان و تسهیل سازمان به تشکیل جلسات ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت

خصوصی شاهد هستند جلسات این ستاد با حضور خودشان برگزار شده و ای که فعاالن بخشگونه؛ بهامور تولیدی است

وی با اشاره به  .گذردای تولیدکنندگان میای از فعالیت آن به رسیدگی به مشکالت بانکی، قانونی و بین ادارهقسمت عمده

 شود، عنوان کرد: با توافقی که با سیستم بانکی صورت گرفته وضعیت تسهیالت رونق تولید که از جانب دولت پرداخت می

http://jahanesanat.ir/92024-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%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%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%9B.html
http://jahanesanat.ir/92024-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%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%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%9B.html


  

 

 

است، مقرر شد هر واحدی که بخواهد از تسهیالت رونق تولید استفاده کند، با ارائه پرونده خود به شورای تسهیل بتواند 

 .ر گرفتن جریمه دیرکردهای قبلی برای استفاده از وام رونق تولید دریافت کندمجوز الزم را بدون در نظ

 

 ۳ صفحه 4097شماره  28/04/96شنبه چهار / دنیای اقتصادروزنامه 

 برداری صادره صورت گرفتهای بهرهبا بررسی روند پروانه

 96گذاری در ابتدای تصویر سرمایه

شده از وضعیت صنایع در و ایجاد اشتغال معرفی شدند. جدیدترین آمار ارائه سرمایهصنایع پیشتاز در جذب  دنیای اقتصاد:

جاری توانسته بیش در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال« سایر تجهیزات حمل و نقل»جذب سرمایه بیانگر آن است که گروه 

ق صدرنشینی کسب و کار را در میان ریشده در این مدت را به خود اختصاص دهد و به این طدرصد از سرمایه محقق 21از 

 ۳1شده در مدت زمان موردبررسی بیش از های صنعتی از آن خود کند. براساس آمار اعالم شده مجموع سرمایه محققگروه

 درصد داشته است. ۳5هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بیش از 

برداری صادره در این مدت روندی رو به رشد های بهرهده در حالی صورت گرفته که تعداد پروانهگذاری محقق شافت سرمایه 

برداری صادره به صنایع کوچک و متوسط های بهرهتوان گفت در این مدت بیشترین پروانهداشته است که با این شرایط می

اند، برداری دریافت کردهکه در این مدت پروانه بهره گروه صنعتی 24شده از میان اختصاص داشته است. براساس آمار اعالم

های صنعتی است. از سوی دیگر براساس اند که این آمار بیانگر تسریع روند تکمیل طرحگروه رشد داشته 1۳به لحاظ تعداد 

گروه صنعتی شامل ردیبهشت ماه، پنج برداری صادره در دو ماه منتهی به اوانه بهرهفقره پر 675شده از مجموع آمار اعالم

سایر »، «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»، «محصوالت از الستیک و پالستیک»، «هامحصوالت غذایی و آشامیدنی»

برداری صادره را به خود اختصاص توانستند بیشترین پروانه بهره« محصوالت فلزی فابریکی»و « محصوالت کانی غیرفلزی

فقره متعلق به گروه صنعتی محصوالت غذایی و  98برداری صادره به تعداد هدهند. در این مدت بیشترین پروانه بهر

میلیارد ریال در این مدت توانست عنوان پنجمین گروه جذاب  8۳6ها بوده است. این گروه همچنین با جذب هزار و آشامیدنی

نفر است که در میان سایر  429و  در ایجاد اشتغال نیز هزار گذاران را به خود اختصاص دهد. سهم این گروهبرای سرمایه

گذاری زا شناخته شود. براساس این گزارش متوسط سرمایهعنوان دومین گروه اشتغالهای فعالیت توانست بهگروه

جاری اه سالماندازی یک واحد در دوماه منتهی به اردیبهشت ی راهبرداری صادره براهای بهرهبینی شده برای پروانهپیش

سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات »های گذاری برای گروهمیلیارد ریال بوده که این متوسط سرمایه 18 /7برابر با 

باالتر از متوسط کل بوده است. « هااساسی، ساخت منسوجات، وسایل نقلیه موتوری و محصوالت غذایی و آشامیدنی

سایر تجهیزات »گذاری دراین مدت متعلق به گروه یهبینی سرماهای اعالم شده، باالترین سهم پیشهمچنین براساس داده

بوده است، این گروه در مدت زمان مورد بررسی توانسته جذب سرمایه بیش از هفت هزار میلیارد ریالی را « حمل و نقل

شده این گروه برداری صادره نیز برابر با هفت فقره بوده و به واسطه سرمایه تزریق های بهرهمحقق کند. برای این گروه پروانه

ای بیش از نیز در این مدت سرمایه« ساخت فلزات اساسی»نفر شغل در کشور شده است. برای گروه  218موفق به ایجاد 

فقره بوده و با توجه به  ۳6برداری صادره در این مدت نیز های بهرهمجموع پروانه هزار میلیارد ریالی تخصیص یافته است،6

 نفر در کشور فراهم شده است. 861تغال موارد مذکور شرایط برای اش

اختصاص داشته است. این گروه در مجموع موفق به « ساخت منسوجات»سومین گروه موفق در جذب سرمایه نیز به گروه 

وسایل نقلیه »نفر ایجاد شغل کند. اما گروه  471میلیارد ریال سرمایه شده و توانسته برای هزار و  568جذب دوهزار و 

ها هزار میلیارد ریالی شدند و محصوالت غذایی و آشامیدنی 414در این مدت موفق به جذب سرمایه دو هزار و  نیز« موتوری

میلیارد ریال سرمایه توانست گروه پنجم را به خود اختصاص دهد. اما در میان صنایعی که در این مدت  8۳6نیز با جذب هزار و 

محصوالت غذایی و »، «ساخت منسوجات»های توان به گروهاص دهند، میزایی را به خود اختصتوانستند بیشترین اشتغال

اشاره کرد. از سوی « ساخت فلزات اساسی»و « محصوالت فابریکی»، «محصوالت ازالستیک و پالستیک»، «هاآشامیدنی

توان به این آمار می اند که با توجههای پیشتاز در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال نیز معرفی شدهدیگر در آمار مذکور استان

« شرقی، البرز، فارس و قزویناصفهان، تهران، آذربایجان»های های صادره در این مدت به استانگفت بیشترین پروانه

 فقره بوده که جذب 62برداری صادره در این مدت برابر با های بهرهاختصاص داشته است. سهم استان اصفهان در پروانه



  

 

 

نفر ایجاد اشتغال کند. استان  644یلیارد ریالی را به همراه داشت و توانست در مجموع برای هزار و م 691سرمایه دوهزار و 

میلیارد ریالی را جذب و به این طریق  88برداری صادره در این مدت توانست سرمایه دو هزار و فقره پروانه بهره 57تهران نیز با 

 زایی کند.نفر اشتغال 901برای 

 

 4 صفحه 819شماره  ۳1/04/96/ شنبه  صمتگسترش روزنامه 

 فراریان مالیاتی در تور دولت

کشد، مالیات از عوامل اصلی رشد و توسعه ها را بر دوش میدر اقتصاد مالیات بار اصلی بودجه بیشتر دولت :منیر حضوری

و ارتقای سطح رفاه  تواند سبب گسترش عدالت اجتماعی، افزایش خدمات عمرانیآید و میدر هر کشوری به شمار می

شود، در این روند دولت سعی حاضر از مالیات به عنوان درآمد پاک یاد میدرحال .اجتماعی و در نهایت رونق اقتصادی شود

ریزی کند تا مردم سازی و اعتمادسازی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی برنامهکرده به جای اتکا به درآمد نفتی، با فرهنگ

شتر بخشی از درآمد خود را به مالیات اختصاص دهند. یکی از منابع اصلی بودجه امسال هم مالیات است، با با اطمینان بی

توجه به آمارهای سازمان مالیاتی دولت توانسته در این حوزه موفق عمل کند و پرونده خوبی داشته باشد. عملکرد مالیاتی 

تی محقق شده است به این ترتیب نزدیک به صددرصد بودجه مالیادهد که ویژه در دو سال اخیر نشان میدولت یازدهم به

کردند به دام افتاده و به عبارتی افراد براساس تدابیر دولت و سازمان امور مالیاتی کسانی که از تور مالیاتی دولت فرار می

نسبت به  9۶لیاتی در بودجه دی درآمدهای مادرص 22 /۶اند. با توجه به اینکه رشد بیشتری زیر چتر سازمان مالیاتی رفته

ساله پنجم، توجه به پوشش مالیاتی، رشد اقتصادی و تورم بوده است در بر اساس میانگین برنامه پنج 9۵عملکرد سال 

 .وگو نشستیمهمین زمینه با کارشناسان اقتصادی به گفت

 دولت پرونده خوبی دارد

وگو با صمت اظهار کرد: با توجه به آمارهای سازمان مالیاتی در گفترئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مجیدرضا حریری، نایب

ویژه در دو سال دولت توانسته در این حوزه موفق عمل کند و پرونده خوبی داشته باشد. عملکرد مالیاتی دولت یازدهم به

ینکه تا امروز تی محقق شده است. حریری با اشاره به ادهد که نزدیک به صد درصد بودجه مالیااخیر نشان می

شود به دولت نمره قبولی داد در شفاف شدن های مالیاتی دولت موفق بوده، بیان کرد: یکی از جاهایی که میسیاست

ستانی است. در این روند خوشبختانه خوداظهاری به جای مالیات علی الراس قرار گرفت که یک حرکت نسبی نحوه مالیات

های امور مالیاتی بعد از آمدن رئیس جدید به طور کامل مورد تایید است. در بخش بسیار مثبت بود. رویکرد جدید سازمان

مختلف مالیات ستانی تغییرات محسوسی در جهت تکریم ارباب رجوع و اعتماد به مودی پیش آمده که خیلی مهم است. 

ادامه داد: امسال در حوزه اصناف با  بر تحوالت شکل گرفته در حوزه مالیاتی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکیدنایب

هزار مورد از  ۶00ای که بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاد، شاهد بودیم حدود یک میلیون و توافق دوجانبه

ه صورت یک رقم ثابت و مقطوع پرداخت شد. این یک تحول اساسی است چراکه ما سالیان سال تقاضا های مالیاتی بپرونده

درصد از 7میلیون پرونده اصناف متمرکز نکنیم. در گذشته اصناف حدود  2داشتیم که انرژی سازمان امور مالیاتی را بر بیش از 

یک بههایشان را یکشد که پروندهپرداختند ولی حساب کنید چه انرژی باید معطوف این تعداد میمالیات کشور را می

  .دادندال مالیات نمیشود که تا به حاتی انرژی آزاد و بر کسانی متمرکز میرسیدگی کنند؟ حال در سازمان امور مالی

هایی که تا به حال از تور مالیاتی دولت فرار دارندگان دارای درآمد خرد و تمرکز بر بخشاو افزود: مطلوب کردن مالیات

امور مالیاتی باید گستره تور مالیاتی  رسد که سازمانبه نظر می کردند از جمله اقدامات مثبت در دولت یازدهم است.می

دادند خود را بیشتر کند و افراد بیشتری را به عنوان مودی زیر چتر سازمان بیاورد و به جای اینکه از کسانی که مالیات می

ذشته ر گگیری در کشور دمالیات بیشتری بگیرد بخواهد از افراد بیشتری مالیات بگیرد. حریری با اشاره به وضعیت مالیات

گرفتند ولی گذاشتند و مالیات بیشتری از آنها میسال قبل نگاه این بود که مودیان را هر سال زیرفشار می ۳ادامه داد: 

اکنون دولت و سازمان مالیاتی به دنبال این هستند که از افراد بیشتری مالیات بگیرند که قدمی در این جهت است که رفتار 

شود، هرچند تا روز این مسئله پیگیری میتر شود. خوشبختانه روزبهترونیکی موجود شفافاقتصادی مردم با ابزارهای الک

های مدرن اداره یک کشور از این طریق است که مردم رسانی شفاف خیلی فاصله داریم اما یکی از راهرسیدن به مالیات

 .کنیمتری بدهند و ما هم خوشبختانه در همین مسیر حرکت میبتوانند مالیات درست



  

 

 

 انددادند، فعال شدههایی که تاکنون مالیات نمیبخش

علی صادقین، کارشناس اقتصاد نیز به توان دولت برای تامین بخشی از بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی خوشبین بوده و 

فتاد و درآمدهای ه به رشد اقتصادی قابل توجهی که سال گذشته در کشور اتفاق اوگو با صمت اظهار کرد: با توجدر گفت

دهد مالیاتی تابعی از حجم درآمدها و رشد اقتصادی جامعه است نقش درآمدهای مالیاتی بسیار کلیدی است و نشان می

هایی که گفت: عمده پایه مالیات 9۶تواند از پس این امر بر آید. این کارشناس اقتصاد با اشاره به برنامه بودجه که دولت می

  .صویب کرده در حوزه مصرف است درنتیجه دریافت مالیات نقش کلیدی در بودجه داردت 9۶دولت برای بودجه 

توانیم وضعیت امروز اقتصاد را در سطح کالن او با توجه به اهمیت مبارزه با فرار مالیاتی افزود: با جلوگیری از فرار مالیاتی می

شود بگوییم که شاید دولت به رقم دقیقی هم بگذاریم می های مالیاتی را در کنارارتقا ببخشیم. بنابراین اگر تمامی پایه

تواند به هدفی که امسال در نظر گرفته نزدیک شود. صادقین در ادامه در پاسخ به این سوال که دولت باید در نرسد ولی می

های بر پایهنیم کهای مالیاتی تمرکز کنیم بیشتر سعی ه روی نرخبه جای اینک هایی بیشتر تمرکز کند، گفت:چه بخش

تر وجود نداشته تمرکز کنیم. همچنین عمده بخشی که باید بر آن تاکید کنیم مبادالتی است که فرآیند مالیاتی که پیش

هایی که هم بازی را در جامعه تشدید کرده است. ما عمده پایه مالیاتی را بر اساس معامالت کاذب ببندیم و بر گروهسفته

کند به افزایش حجم توانیم بگوییم ضمن اینکه هیچ نوع رکودی ایجاد نمیاند تمرکز کنیم میاشتهاجتناب و هم فرار مالیاتی د

کند. او در پایان تاکید کرد: اگر ما فرآیند چهار ساله گذشته وزارت اقتصاد، سازمان امور درآمدهای مالیاتی دولت هم کمک می

توانیم بگوییم که اهداف بیش از پیش محقق شده است. دهیم می گذاران اقتصادی را مد نظر قرارمالیاتی، دولت و سیاست

دادند فعال شوند. اگر مالک را هایی که تاکنون مالیات نمیهای مالیاتی از سوی دولت باعث شده بخشتمرکز بیشتر بر پایه

 .قق پیدا کندرآمد مالیاتی بر اساس بودجه تحدتوانیم بگوییم که متناسب با رشد، درآمد و رشد قرار دهیم می
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 رودطبیب تورم می

نیا که به عنوان اینکه تغییر وزیر اقتصاد در کابینه دوازدهم قطعی شده است اما طیببا جود  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های دولت در چهار ترین وزارتخانهاهمیتدار یکی از پرترین وزرای دولت یازدهم شناخته شده است، سکانحاشیهیکی از کم

های کالن اقتصادی تاثیرات مثبت مدیریت نهادسال گذشته بوده است و تصمیمات استراتژیک وی در عرصه پولی و مالی در 

نیا که در طول چهار سال گذشته در کنار بانک مرکزی، موفق به مهار طیب .بسیاری بر جامعه اقتصادی کشور داشته است

درصد به محدوده تک رقمی شده و توانسته است دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای سه فصل پیاپی را  40نرخ تورم از 

های اجرایی و قوانین دست و پا های متعددی از سوی دستگاهوی همواره با چالش .کند، به طبیب تورم معروف است ثبت

های خوبی های گمرکی قدممندکردن فعالیتگیر موجود مواجه بود و اگرچه موفق شد در زمینه درآمدهای مالیاتی و نظام

های فراوانی نیز رو به رو بوده است؛ از جمله عدم رفع معضل ا انتقادبردارد اما اقدامات این عضو کابینه دولت روحانی ب

 .های خارجی پس از اجرای برجامگذاریبیکاری و رکود سالیان گذشته کشور یا طوالنی شدن فرآیند جذب سرمایه

راستا وزارت اقتصاد و  برد و در همینآمد، کشور در شرایط رکود تورمی به سر میدر واقع زمانی که دولت یازدهم بر سر کار 

های کاهش تورم را در دستور کار خود قرار دادند و از سوی دیگر دولت مجبور بود برای جبران کاهش بانک مرکزی سیاست

درآمدهای خود، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. در نتیجه این موارد وضعیتی رقم خورد که دولت نتوانست آن گونه که باید 

های منتشر شده حاکی از این امر هستند که کشور از تصادی را به کشور باز گرداند؛ اگرچه آمارها و گزارشو شاید رونق اق

بخش بهبود اوضاع کسب و کار و شرایط معیشتی مردم تواند نویدمرحله رکود گذر کرده و وارد دوران رونق شده است که می

رسد اگرچه اتخاذ چنین تصمیمات استراتژیکی از سوی نظر می با این حال به .در طول دوره ریاست جمهوری آینده باشد

توان گفت این وزارتخانه در چهار سال گذشته تمام وزارت اقتصاد، تاثیرات مثبت و منفی متفاوتی به همراه داشته، ولی می

کار گرفته است؛  همت خود را برای مهار تورم و بازگشت رونق به اقتصاد کشور در راستای بهبود اوضاع کلی اقتصاد به

نیا همچون سازمان امور مالیاتی و گمرک با نتایج قابل توجهی های زیر نظر طیبهمچنین اقدامات انجام شده در سازمان

تر عملکرد وزیر اقتصاد در دولت های اشاره شده به بررسی دقیقتوان با نگاهی به برخی از حوزههمراه بوده است. حال می

 .یازدهم پرداخت

http://jahanesanat.ir/92117-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/92117-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF.html


  

 

 

 مالیاتیامور 

نیا افزایش دریافت مالیات بیشتر از محل مصرف نسبت به تولید است که طی آن، وزارت های طیبترین طرحیکی از جنجالی

شده در سال گذشته را محقق کند که به معنای تامین حدود بینیدرصد درآمدهای مالیاتی پیش 90اقتصاد موفق شد حدود 

هایی هم مالیات هایی از پرداخت مالیات معاف هستند و بخشما در این میان بخشهای دولت بوده است. انیمی از هزینه

از سوی دیگر برخی افراد معتقدند فشار  .هایی مواجه کرده استدهند که این امر ساماندهی این موارد را با دشوارینمی

شته باشد، به همین جهت به نظر سازمان امور مالیاتی بیش از میزانی است که با شرایط نامناسب اقتصادی تناسب دا

های تعاملی نیا نسبت به آن توجه بیشتری داشته باشد و در این زمینه سیاسترسد در این بخش الزم است طیبمی

نیا نهایت تالش خود در واقع اگرچه طیب .بیشتری اتخاذ شود تا باعث کمک به بخش خصوصی و فضای تولید و اشتغال شود

های گذشته به کار بسته است، اما باید توجه داشت اقتصاد ایران با های مالیاتی طی سالرآمدرا در زمینه مدیریت د

ای کند که از توان یک وزارتخانه یا حتی یک قوه خارج است و حل مشکالت ریشهمشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می

ها در میانه دولت یازدهم برداشته شده و ه تحریمباید توجه داشت ک .پذیر نخواهد بودموجود در این مسیر به سادگی امکان

ایم روابط های بلوکه شده کشور بازگردانده نشده است و متاسفانه تاکنون نتوانستهدر پسابرجام نیز هنوز به طور کامل پول

یات به عنوان منبع کند و لزوم تکیه بر مالبانکی با دنیا برقرار کنیم، لذا تمام این موارد مشکالت مالی دولت را تشدید می

 .دهددرآمد دولت را نشان می

 امور گمرکی

های یکی دیگر از اقدامات وزیر اقتصاد، اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی بود که با وجود کاهش تراز تجاری در سال

فرآیندها، شدن چشمگیر طول  ها چند برابر شود و ضمن کوتاهاخیر، باعث شده است درآمدهای گمرکی در برخی حوزه

اندازی قدامات مثبت انجام شده توسط گمرک، راهیکی از ا .های بروز تخلف در این زمینه تا حدود زیادی از بین برودزمینه

های مختلف الکترونیکی نظیر پنجره واحد تجارت فرامرزی بوده که باعث حرکت در راستای شفافیت تجاری و شفافیت سامانه

ها یا مناطق با این وجود فعالیت دور از قانون برخی اسکله .رایی در مبارزه با فساد شده استهای اجمتمایز کننده دستگاه

در هر حال  .های حکومتی باعث بروز مشکالت متعددی در زمینه تجارت کشور شده استهای آنان با طرحتجاری و مخالفت

کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی چه میزان اختیارات درباره عملکرد وزارت اقتصاد در امورگمرکی باید به این نکته توجه 

ها و ساماندهی امور دارد. در واقع در این حوزه تا جایی که در حیطه وظایف وزارت اقتصاد بود، این برای ورود به همه بخش

ند قاچاق کاال و مجوز برای وزارتخانه توانست وظایف خود را انجام دهد و کارکرد گمرک را تقویت کند، ولی برخی امور دیگر مان

توان مسایل مربوط به این حوزه را حاصل اقدامات این وزارتخانه واردات کاال چندان در اختیار این وزارتخانه نیست و نمی

 .دانست

  تورم و رشد اقتصادی

مشکالت اقتصادی  دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن از آغاز روی کار آمدن خود تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل

ها و روندهای پیشین، راهی برای خروج از وضعیت رکودِ اند با اصالح برخی از سیاستکشور معطوف داشته و تالش کرده

در این میان یکی از دستاوردهای حاصل شده، توقف روند منفی رشد  .های معیشتی بیابندهمراه با تورم و دشواری

هایی که تغییر در آنها از اولین نژاد بوده است؛ شاخصعنوان میراثی از دولت احمدی اقتصادی و نیز تورم افسارگسیخته به

نیا و تیم مشاوران و معاونان وزارت شک طیببی .رودهای بهبود یا وخامت اوضاع اقتصادی کشورها به شمار مینشانه

های پولی و بانکی و در کنار تیم بانک استو با استفاده از سی اندهای جدی و اثربخشی برداشتهاقتصاد در این راه گام

های گذشته و نیز با وجود نرخ باتوجه به مساله مهار تورم در سال .های فوق بپردازنداند به بهبود شاخصمرکزی موفق شده

 توان اظهار داشت کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. حال الزمرشد مثبت اقتصادی در قریب به دو سال گذشته، می

های تولیدی کشور و فراهم کردن است در این راه با افزایش اعتبارات و تسهیالت برای به کارگیری حداکثر توان و ظرفیت

های جدید تولیدی و تداوم رشد های داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیتگذاریای برای افزایش حجم سرمایهزمینه

 .ب و کار که نتیجه آن رونق و توسعه ملی خواهد بود فراهم شوداقتصادی، زمینه اشتغالزایی و بهبود فضای کس

های دولت و های کنترلی نرخ تورم، تصمیماتی در راستای کاهش اندازه و هزینهبه طور یقین در این راه باید در کنار سیاست

 توزیع برابر امکانات و  کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی،



  

 

 

... به کار گرفته شود تا امکان تداوم و های مستقیم خارجی و داخلی وگذاریوری و جذب سرمایهدرآمد، افزایش بهره

های جدید برای تداوم نرخ رشد، های تولیدی موجود و نیز ایجاد ظرفیتاستمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت

 .هبود اوضاع تجاری فراهم شودمیزان اشتغال و ب

 حاشیه بودن امور مالیاتیبی

گفت: وزارت اقتصاد « جهان صنعت»گوی خود با ودر همین حال البرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت

هایی از اقتصاد بخش وظایف خاصی از جمله مسایل مرتبط با گمرک، امور مالیاتی یا بورس بر عهده دارد و این موارد از جمله

کشور هستند که به طور عمده در اختیار وزارت اقتصاد هستند و حیطه فعالیت این وزارت در این موارد تداخلی با سایر 

شود با بررسی موارد فوق بتوانیم قضاوت صحیحی ها مثل وزارت صنعت، معدن، تجارت یا نفت ندارد و این باعث میوزارتخانه

ای که در امور مالیاتی یا گمرکی حاصل شود به طور مشخص به تصاد داشته باشیم، زیرا هر نتیجهاز عملکرد وزارت اق

قتصادی افزود: ااین کارشناس  .دهنده عملکرد آن خواهد بودواسطه تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد بوده است که انعکاس

گذشته شکایتی از سازمان امور مالیاتی مطرح نبوده در بحث مربوط به مالیات باید در نظر داشت که در طول چهار سال 

است و پیرامون این سازمان حاشیه خاصی وجود نداشته و به طور کلی معاونان و تیم موجود در بدنه اجرایی امور مالیاتی 

گفت سازمان توان وی گفت: در واقع می .اندکشور از بابت فشار مضاعف مالیات یا نارضایتی فعاالن اقتصادی در امان بوده

امور مالیاتی زیر نظر وزیر اقتصاد موفق شده است سیستم جاافتاده و کارآمدی را ایجاد کند که تا این لحظه نتایج مثبتی به 

بغزیان ادامه داد: در بحث فرار مالیاتی هم اگرچه  .همراه داشته و رضایت جامعه اقتصادی کشور را جلب کرده است

لی هنوز مسایلی ا این پدیده شوم اقتصادی صورت گرفته و اقدامات قابل قبولی انجام شده، وهای زیادی برای مقابله بتالش

رسد در این بخش، وزارت اقتصاد و معاونانش اند. لذا به نظر میای در تقابلهای مالیاتی با مسایل حل نشدهاز جمله معافیت

ها که نشان کرد: در این زمینه حضور برخی نهادوی خاطر .نداند اقدام چشمگیری انجام دهدر سازمان امور مالیاتی نتوانسته

های مالیاتی برخوردارند کار را برای دولت سخت کرده است و امکان مقابله با آنها وجود ندارد. از سوی دیگر از معافیت

عافیت از مالیات مواجه مح های معافیت مالیاتی آنها با تمدید طرجود به سر رسیدن مجوزهایی مانند مناطق آزاد که با ونهاد

توان اظهار استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در مجموع می .گی در این زمینه داشته باشندتوانند نقش پررناند، میشده

های داشت که وزارت اقتصاد در بحث مالیاتی موفق بوده است و اگر سعی داشته باشد در ادامه راه به سمت کاهش فرار

 .تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشدشوند، بپردازد، میمینهایی که ثبت ندهی و شناسایی درآمدمالیاتی و سازما

های قابل توجهی صورت گرفته و تالش زیادی برای شناسایی و کدینگ بغزیان افزود: در مسایل گمرکی کشور نیز کار

نجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته که در پطرح  های گمرکی انجام شده است. همچنین اقدامات خوبی برای اجرایکاال

ا این حال فعالیت وی گفت: ب.سازی فضای تجاری کشور منجر شده استنوع خود موفق بوده و به افزایش شفافیت و سالم

 های حکومتی باعث دور زدن قانون وهای آنان با طرحری و مخالفتها یا مناطق تجاخارج از ضوابط توسط برخی اسکله

های مثبتی برداشته شده است که بغزیان تاکید کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کاال نیز قدم .مشکالت مرتبط با آن شده است

 .رودمیلیارد برسد که دستاورد قابل توجهی به شمار می 12میلیارد دالر به  25باعث شده میزان قاچاق کشور از 

 هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

اظهار کرد: در زمینه بازار سرمایه نیز باید توجه داشت که  «جهان صنعت»گوی خود با وکارشناس اقتصادی در ادامه گفتاین 

های کلیدی بورس و بازار سرمایه در دولت یازدهم، وزارت اقتصاد با اقدامات خود باعث فروکش شدن عالوه بر افزایش شاخص

های اکنون به عنوان نوسان در شرکتهای هیجانی بورس بکاهد. آنچه همهای موجود شد و توانست از نوسانحباب

هایی که وزارت اقتصاد وی افزود: در دیگر قسمت .سازیهاست و نه بازاربورسی وجود دارد ناشی از عملکرد شرکت

ی وظیفه پاسخگویی به توانسته نقش پررنگی داشته باشد، مهار و کنترل نرخ تورم بوده است و اگرچه در این راه بانک مرکز

های انقباضی اقدامات و نتایج حاصل شده را بر عهده دارد، ولی باید توجه داشت که نقش وزارت اقتصاد در اجرای سیاست

 .های اقتصادی مناسب منجر به مهار تورم شده استتاثیر نبوده و عملکرد مثبت این وزارتخانه در اتخاذ سیاستبی

ها و های پولی نیز اگرچه بانک مرکزی متولی امور است ولی سیاستگذاریسیاستبغزیان تصریح کرد: در بحث 

 بغزیان با اشاره به عملکرد سیف در بانک  .های وزارت اقتصاد در این زمینه بسیار مناسب و قابل توجه بوده استهماهنگی

 در حوزه تخصصی اقتصاد نبوده و مرکزی گفت: باید این نکته را در نظر داشت که ریاست بانک مرکزی به عهده فردی 



  

 

 

توان سیف را یک اقتصاددان قلمداد کرد و با توجه به تحصیالت وی در حوزه حسابداری و مالی، انتظار چندانی از عملکرد نمی

رفت. با این حال سیف توانست در چهار سال گذشته کارنامه مثبتی از خود بر سیف در فضای اقتصادی کشور نمی

های این شخص نهایت استفاده را ببرد و نمره قبولی دریافت ت اقتصاد هم به خوبی توانست از پتانسیلگذارد و وزارجای

وی ادامه داد: در بحث ارز هم عملکرد وزارت اقتصاد در کنار بانک مرکزی باعث شده است نوسانات هیجانی بازار ارز در  .کند

 .های قیمتی نباشیمها و حباباعث شده دیگر شاهد بازارسازیای بوده است که بکشور از بین برود و اقدامات به گونه

توان گفت کنترل نرخ ارز و تثبیت آن باعث شده منابع مالی این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه بدون اغراق می

بهبود اوضاع اقتصادی کشور های تولیدی و اشتغالزا، بانک و بورس به کار گرفته شود که نتایج مثبتی در زمینه مردم در بخش

توان با قطعیت نیا به عنوان وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم را نمیبغزیان با بیان اینکه امکان حضور طیب .در پی خواهد داشت

بینی کرد، اعالم کرد: با این حال با توجه به شناختی که در طول این مدت از ساختار اقتصادی کشور به وجود آمده پیش

نیا در سمت خود باقی بماند، دانش حاصل شده منتقل خواهد شد و توان اظهار کرد اگر طیبانش حاصل شده، میاست و د

توان به وزیر اقتصاد و تیم همراه او در وزارت وی در انتها گفت: در کل می .قطار اقتصاد در مسیر صحیح خود حرکت خواهد کرد

اد و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به دنبال تعویض و جابه جایی در پست های زیر نظر آن نمره قبولی داقتصاد و سازمان

 .ریاست وزارتخانه باشیم

 

 ۳ صفحه 4098شماره  ۳1/04/96شنبه  / دنیای اقتصادروزنامه 

 بررسی شد 96در ابتدای بهار 

 تولید پرطرفدارشناسایی خطوط

نخست سال جاری شناسایی شد. بررسی آمارهای صنعتی گذاری صنعتی در دو ماه های سرمایهپتانسیل دنیای اقتصاد:

محصوالت غذایی و »های بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی بیشترین جذابیت برای دریافت جواز تاسیس به گروه

و « محصوالت فلزی فابریکی»، «محصوالت از الستیک و پالستیک»، «ت کانی غیرفلزیسایر محصوال»، «هاآشامیدنی

فقره جواز تاسیس  295هزار و  2اختصاص داشته است. در این دوره زمانی در مجموع « ت مواد و محصوالت شیمیاییساخ»

درصد داشته است؛ براساس آمار  15در کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی بیش از 

گروه صنعتی رشد  17اند، به لحاظ تعداد فت کردهگروه صنعتی که در این مدت جواز تاسیس دریا 27اعالم شده از میان 

 شود.دور جوازهای صنعتی در کشور محسوب میاند که آمار مذکور بیانگر بهبود روند صداشته

فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی بیشترین تعداد جواز  295هزار و  2بق آمار اعالم شده از مجموع ط 

های فقره بوده است. جوازهای اختصاص داده شده به گروه ۳70با « هاحصوالت غذایی و آشامیدنیم»صادره مربوط به گروه 

فقره بوده که با این تعداد جواز این گروه در جایگاه دوم قرار گرفته است.  290نیز برابر با « سایر محصوالت کانی غیرفلزی»

فقره  200فقره جواز رسید. اما چهارمین گروه با اخذ  2۳0 با صدور« محصوالت از الستیک و پالستیک»سومین گروه نیز به 

فقره  176نیز با اخذ « ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»اختصاص داشته و گروه « محصوالت فلزی فابریکی»جواز به گروه 

ر مدت زمان جواز در مدت زمان مورد بررسی در جایگاه پنجم قرار گرفته است. از سوی دیگر، براساس گزارش منتشر شده د

درصد  25به میزان «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»گذاری نیز متعلق به گروه بینی سرمایهنظر باالترین سهم پیشمورد

هزار  210از کل کشور بوده است.از سوی دیگر، براساس آمار اعالم شده در مدت زمان مورد بررسى در مجموع بیش از 

بینى شده اسیس صادره پیش بینى شده است كه اين رقم در مقايسه با سرمايه پیشمیلیارد لاير سرمايه براى جوازهاى ت

درصدى را تجربه كرده است. براساس آمار اعالم شده در دو ماه نخست سال جاری  8در مدت مشابه سال قبل افت 

ت به مدت مشابه سال قبل میلیارد ریال بوده که نسب 91 /8گذاری برای ایجاد یک واحد به میزان بینی سرمایهمتوسط پیش

 درصد کاهش داشته است. 20میلیارد ریال بوده حدود  115 /۳که برابر با 

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، کک و »های گذاران نیز به گروهدر مدت زمان مذکور صنایع جذاب برای سرمایه

« ها و ساخت فلزات اساسیآشامیدنیهای حاصل از نفت، سایر محصوالت کانی غیرفلزی، محصوالت غذایی و فرآورده

  ساخت مواد و محصوالت»فقره جواز تاسیس صادره برای گروه  176بینی شده برای اختصاص داشته است. سرمایه پیش

 



  

 

 

توان های صنعتی میبینی شده برای گروههزار میلیارد ریال بوده که با توجه به مجموع سرمایه پیش79بیش از « شیمیایی

 گذاری کل کشور به این گروه اختصاص داشته است.مجموع سرمایه درصد از25گفت 

بینی شده و سومین گروه هزار میلیارد ریالی پیش ۳8نیز سرمایه بیش از « های حاصل از نفتکک و فرآورده»اما برای گروه 

اختصاص « کانی غیرفلزی سایر محصوالت»میلیارد ریالی به گروه  817هزار و  21گذاران نیز با سرمایه جذاب برای سرمایه

هزار و  11نیز در این مدت سرمایه « هامحصوالت غذایی و آشامیدنی»داشته است. اما با توجه به آمار مذکور برای گروه 

با « ساخت فلزات اساسی»پنجمین گروه نیز در میان صنایع جذاب گروه میلیارد ریالی مدنظر قرار گرفته است، 880

های مذکور به زاترین صنایع نیز در میان گروههزار میلیارد ریال اختصاص داشته است. اشتغال 9بینی سرمایه بیش از پیش

ها، سایر محصوالت کانی غیرفلزی، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی و محصوالتی از محصوالت غذایی و آشامیدنی»

 اختصاص داشته است.« آالت و تجهیزاتالستیک و پالستیک و ساخت ماشین

 های پیشروناستا 

هاي پیشتاز در اخذ جواز و ايجاد اشتغال نیز معرفي گذاران، استاندر این گزارش، عالوه بر معرفی صنایع جذاب برای سرمایه

خراسان رضوی، »توان گفت بیشترين جوازهای صادره در اين مدت به استان هاي اند که با توجه به اين آمار ميشده

 2۳9اختصاص داشته است. سهم خراسان رضوی در جوازهای صادره در اين مدت برابر با « شرقيیزد،فارس، قم و آذربايجان 

نفر  ۳۳5هزار و  4میلیارد ريالي را به همراه داشته و توانسته در مجموع براي  580هزار و  4بینی سرمايه فقره بوده که پیش

میلیارد  91۳هزار و  8صادره در اين مدت توانست سرمايه فقره جوازه تاسیس  199ايجاد اشتغال کند. استان یزد نیز با اخذ 

فقره جواز تاسیس با 162زايي کند. استان فارس نیز با اخذ نفر اشتغال 108هزار و 4بینی و به اين طريق براي ريالي را پیش

فقره جواز  128نیز با اخذ نفر ایجاد اشتغال کند. استان قم  401هزار و  2میلیارد ریالی توانسته برای 279هزار و  ۳سرمایه 

نفر اشتغال در کشور فراهم کند؛  824میلیارد ریالی توانست شرایط را برای ایجاد هزار و 721هزار و ۳بینی تاسیس و پیش

 ۳زایی فقره جواز تاسیس با سرمایه بیش از هفت هزار میلیارد ریالی توانست اشتغال 126اما آذربایجان شرقی نیز با اخذ 

 نفری را در کشور ایجاد کند. 29۳هزار و 

 

 

 


