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 تنش زدایی و برونگرایی، کلید موفقیت دیپلماسی تجاری

 یکرمان 

کارشناسان اقتصادی به خوبی آگاهند که انزوای اقتصادی و کناره گیری از رقابت های بازار جهانی نتایج وخیمی به دنبال  

 شاهد کشورمان گذشته سال چند در. انجامد می اقتصادی ورشکستگی نهایتا و بیکاری بیشتر گسترش تولید، کاهش به و دارد 

 تحوالت چشمگیری در حوزه راهبردهای دیپلماسی تجاری و اتخاذ رویکردهای تعاملی و برون گرایانه بوده است.

برغم تفکری که سیاست انزوا طلبی و درونگرایی را ترویج می کرد، تالش های دولت یازدهم در یافتن روزنه هایی برای 

هانی با امضای برجام به مرحله اجرایی رسید و در دوران پساتحریم رهایی از انزوا و گشودن درهای کشور بر روی بازارهای ج

 شاهد ثمرات این رویکرد جدید بوده ایم. دلسوازن کشور و نظام باید بر ادامه این رویکرد در دولت دوازدهم تاکید داشته باشند.

د و توسعه اقتصادی را در اولویت خوشبختانه اکنون اجماعی وجود دارد که مسئوالن نظام به دور از سیاسی کاری، باید رش

اخیر دفتر مقام معظم رهبری هم آمده، بیشترین تأکیدات رهبری طی سالهای  بیانیه برنامه های خود قرار دهند. همانطور که در

دور اخیر، حل مشکالت معیشتی و توسعه اقتصادی بوده و در همین راستا، تاکید ایشان بر به کارگیری وزیرانی کار آمد و به 

زا و برونگرا باشیم که در شایسته از حاشیه بوده است. عملکرد کارآمد و غیر سیاسی به این معنی است که صادقانه درون

ساالری و تکیه بر ظرفیت های داخلی بهمراه تعامل با شرکای منطقه ای و بین المللی تجلی پیدا می کند. اگر بتوانیم در راستای 

 منافع ملی، به حداکثر جذب سرمایه گذاری خارجی برسیم، می توانیم به پروژه توسعه اقتصادی کشور امیدوار باشیم.

طی سال های گذشته دولت با حسن نیت برنامه های مثبتی را برای کارآفرینی و رونق بخشیدن به اقتصاد پیش گرفته است 

انتظار نبوده. در این میان می توان عوامل مختلفی را برشمرد ولی علت اصلی مشکل را باید در نفس  ولی موفقیت ها در حد

ان این است که العلل مشکالت اقتصادی ایر، علتیادآور شده دخالت بخش دولتی در اقتصاد یافت. همانطور که دکتر غنی نژاد

کنند و با دادن عالئم قیمتی نادرست موجب انحراف در تخصیص منابع دلیل مداخالت دولت به درستی عمل نمیبازارها به

ها و بیکاری گسترده عوامل تولید در شوند. افت سطح درآمد واقعی، کمبود تقاضای کل، مازاد موجودی انبار بنگاهکمیاب می

است که همانا دخالت بیش از حد دولت در چرخه عرضه و تقاضاست. پیشتر نیز فریال واقع معلول یک علت اصلی 

 که است دولتی اقتصاد دلیل به گذاران سرمایه تکلیفی بی و گذاری سرمایه به مربوط مشکالت از بسیاری گفته بود مستوفی

بسیاری از طرح های اجرا شده توسط دولت توجیه اقتصادی ندارد. بخش خصوصی اما برای فعالیت های اقتصادی  آن در

 خود نیاز به توجیه و شفافیت دارد و اینها زمینه ای است که رغبت سرمایه گذاری را برای مشارکت اقتصادی بیشتر می کند.
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آنچه که دولت باید انجام دهد، نه دخالت در اقتصاد، بکله فراهم کردن شرایط الزم برای فعالیت بخش خصوصی است. این 

های اقتصادی است و از دولت  بخش بارها خاطرنشان ساخته که تجربه، مهارت و مدیریت صحیح، عوامل پیروزی در فعالیت

خواسته تا شرایط را برای تسهیل فعالیت بنگاه های خصوصی فراهم کند. یکی از خواسته های اصلی بخش خصوصی از 

 المللی، بین از طریق عادی سازی روابط  بتوان ورزی سالح حسین گفته دولت دوازدهم تعامل و سازگاری با دنیا است تا به

 هزاران از بزرگی درصد است معتقد اقتصادی فعاالن از بسیاری مانند نیز ورزی سالح. کرد تسهیل نیز را تجاری مناسبات

 سایر و مستقیم گذاری سرمایه شامل خارجی منابع طریق از باید است الزم داخلی ناخالص تولید رشد برای که تومان میلیارد

مشارکت های مالی تامین شود. وی خاطر نشان می سازد که بزرگترین خواسته بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است 

که که با اتخاذ سیاست های مطلوب، کاری کند که مناسبات ایران و جهان عادی شود. در واقع حمایت سیاسی دولت در 

 اری، بهترین حمایت از حوزه تجارت و جذب سرمایه خارجی است.رویکردهای تعاملی و برونگرایانه و پیشبرد دیپلماسی تج

 تعامل و همکاری برای بیشتر تالش خواهان کشور، پیشرفته و نوین های فناوری انتقال به نیاز بر تاکید اسحاق جهانگیری با

یر باید از سیاست خارجی مناسب و دیپلماسی استفاده شود. ولی باید توجه مس این در که است باور این بر و است دنیا با

داشت که تا زمانی که امنیت الزم سرمایه گذاری فراهم نشود، انتقال فناوری نیز آنچنان که باید و شاید صورت نخواهد گرفت. 

بخش خصوصی در یکی از  در ضمن رقابت بخش خصوصی با خصولتی ها هم به پیچیده تر شدن مسئله انجامیده است.

مطالباتش از دولت خواستار تامین ضمانت های الزم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب مشارکت با فعاالن این بخش 

در کشور بوده است. اعتماد به قابلیت های بخش خصوصی و و فراهم کردن محیط رقابتی منصفانه برای این بخش، کلید 

 کشور خواهد بود.مقابله با مشکالت اقتصادی 

ای حضور بخش خصوصی در حوزه تعامالت اقتصادی خارجی نموده مهمترین از یکی ، شده یادآور همانطور که کیوان کاشفی

محقق می شود و تجربه بخش خصوصی در عرصه تعامالت اقتصادی بین المللی مشکالت دولت را در حوز بین المللی کاهش 

ت می دهد. امید است که دولت دوازدهم بخش خصوصی را به عنوان یک یار در کنار خود داشته باشد و با فراهم کردن حمای

 های سیاسی الزم برای این بخش، به اهداف دیپلماسی سیاسی فعال و کارآمد دست یابیم.

اکنون که به گفته اسحاق جهانگیری برجام ایران هراسی را به ایران دوستی بدل کرده و اهمیت تعامل با دنیا برای پیشبرد 

ی دنیا و جذب سرمایه های خارجی آنچه برای سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصادی معلوم شده، در مسیر تعامل با کشورها

اقتصاد کشور الزم است توسعه بخش خصوصی و اعتماد به قابلیت های این بخش می باشد. بخش خصوصی ایران که به 

گفته همکار محترم آقای سالح ورزی به خوبی از شرایط عمومی و ویژه ایران و آنچه در اطراف می گذرد آگاهی دارد، آماده 

ت اقتصادی کشور می باشد و باید میدان کافی به این بخش داده شود تا ظرفیت هایش هم در حوزه داخلی و هم حل مشکال

 حوزه بارزگانی منطقه ای و فرامنطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.
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 4 صفحه 820شماره  01/05/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 های توسعهکلید موفقیت اجرای برنامه ۶نظارت، 

rگذاری عمومی یکی از مراحل مهم نظارت بر اجراست. به عبارتی هرقدر هم که یک سیاست در سیاست :منیر حضوری

تواند چشمگیر باشد و کشور را به سمت توسعه پیش نمینگر و هوشمندانه باشد اما اگر در اجرا موفق نشود چندجانبه

های الزم هنگام اجرا نقاط قوت و ضعف دیده شود تا آن چیزی که مهم است روند اجرای یک سیاست است که با نظارت .ببرد

ای کشور در مجلس شکل گرفت. های توسعهراکسیون نظارت بر اجرای برنامهفراهه نرود. چندی پیش سیاست به بی

های مجلس است و های مختلف مجلس هستند باور دارند که نظارت یکی از بالاعضای این فراکسیون که از کمیسیون

تواند گذاری بیشتر نباشد کمتر هم نیست. بنابراین اگر بحث نظارت را به درستی پیگیری کنیم میاهمیت آن اگر از قانون

باشد. در همین باره با محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و  تاثیر زیادی بر اجرای قوانینی که مصوب شده داشته

 .بودجه مجلس شورای اسالمی به عنوان رئیس و یکی از پیشنهاددهندگان این فراکسیون صحبت کردیم

  ای کشور بر چه اساس تشکیل شده و اعضای آن چه کسانی هستند؟های توسعهفراکسیون نظارت بر اجرای برنامه

راکسیون بعد از تصویب برنامه ششم به ذهن بنده و تعدادی از نمایندگان مجلس رسید. اعضای آن شامل ایده تشکیل ف

های قبلی به های انجام شده در برنامهشناسیهای سیاسی متفاوت است. با توجه به آسیببرخی از نمایندگان با دیدگاه

ین فراکسیون نظارت بر اشود. بنابراین وجه اشتراک ما در  های کشورتری بر برنامهاین نتیجه رسیدیم که باید نظارت جدی

گیری دولت یا هیچ نهاد دیگری در کشور کنم که ما به دنبال مچهای توسعه کشور است. از همین جا اعالم میاجرای برنامه

 .های توسعه کشور اجرا شودخواهیم کمک کنیم که برنامهنیستیم بلکه می

این فراکسیون را برای شما بیشتر کرد و چه موضوعاتی در این فراکسیون مورد بررسی و نظارت چه دالیلی اهمیت تشکیل 

  گیرد؟قرار می

های های انجام شده در برنامهگذارییکی از دالیلی که احساس کردیم این فراکسیون باید تشکیل شود ضعف تحقق هدف

و نظارت بهتر ما این  ود یا ناکافی بوده است. برای رفع این نقصهای توسعه قبلی یا نظارتی نبقبلی بود. در اجرای برنامه

های توسعه اجرا شوند. موضوعاتی هم که ما در این فراکسیون را تشکیل دادیم تا به طور جدی پیگیری کنیم برنامه

های های توسعه، برنامهتوسعه کشور، احکام دائمی برنامه کنیم شامل بررسی برنامه ششمفراکسیون بررسی می

 .جه ساالنه کشور استمدت یک ساله و بودای، کوتاهبخشی، منطقه

  ها اهمیت دارد؟چقدر نظارت بر اجرای برنامه

گذاری گذاری و نظارت را در مجلس داریم. اگر اهمیت نظارت بیشتر از قانونهای مجلس است، ما قانوننظارت یکی از بال

ی بحث نظارت پیگیری شود تاثیر زیادی بر اجرای قوانینی که مصوب شده نباشد کمتر هم نیست. بنابراین اگر به خوب

های گذارد. خود برنامه و اجرای آن مهم است اما در کنارش بحث نظارت بر اجرا را داریم. باور دارم که اگر به اجرای برنامهمی

تدریج به ضرر منافع ملی شود که ما بهشویم. این باعث میتدریج دچار ضعف و روزمرگی میتوسعه نظارت نداشته باشیم به

هایی که ها و برنامههای مختلف ببینیم. در نتیجه ما با سیاستهای شدیدی را در بخشحرکت کنیم و در بلندمدت ضربه

 .های مختلف هستیمگذاری در حوزهداریم به دنبال تحقق هدف

  اید؟یا تاکنون به نتیجه خاصی رسیدهشوید و آمند میهایی بهرهها از نظرات چه گروهدر این جلسه

کنیم از دیوان محاسبات، معاونت نظارت مجلس و سازمان برنامه و بودجه دعوت کنیم که در جلسات شرکت کرده سعی می

ای تعیین نامهنامه تدوین یا شیوهایم هرجا که الزم بوده آیینهای نظارتی را با هم دنبال کنیم. تاکنون سعی کردهو بحث

های الزم شود. همچنین یم. در حال پیگیری هستیم تا برای احکامی که در برنامه ششم و بودجه مصوب کردیم بررسیکن

های توسعه مطرح شد. ای داشتیم که در آن پیشنهادی برای طراحی سامانه نظارت بر اجرای برنامهچندی پیش جلسه

زی این سامانه را پیگیری کنیم. اهمیت طراحی این سامانه در آن انداهیات رئیسه فراکسیون نظارت موافقت کردند که ما راه

 .است که نظارتی که تاکنون داشتیم سنتی بود

 

 

 



  

 

 

 3 صفحه 3685شماره  01/05/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 کارهای نوپاومالیات سد راه توسعه کسب

و وابستگی اقتصاد کشور را به  روحانی افتاداتفاق خوبی که در چهار سال اول دولت  -غالمرضا کیامهر :صفحه اقتصاد

ای در اقتصاد سابقهدرآمدهای نفتی تا حدود زیادی کاهش داد، اهتمام دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی بود. این اتفاق کم

ت یازدهم توان در کنار کاهش نرخ تورم و برجام از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولچند دهه اخیر کشور ماست که می

نگاران اطالعات دقیقی از میزان تاثیر افزایش درآمدهای مالیاتی در کاهش وابستگی دولت به درآمدهای یاد کرد. ما روزنامه

توانیم بگوییم همین ثبات نسبی که در چهار سال اخیر بر بازار ارز حاکم شده و امکان نفتی نداریم اما به حکم منطق می

تواند نتیجه کاهش وابستگی را برای فعاالن اقتصادی، صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم کرده می مدتهای میانریزیبرنامه

دولت به درآمدهای نفتی باشد. همین کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی سبب شده شیوه همیشگی جبران 

ل و نوعی ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم دولت از طریق افزایش نرخ ارز در دوره دولت یازدهم تا حدودی تعدی کسری بودجه

تابند و دائما با متهم آورده تثبیت نرخ ارز را برنمیشود. بنابراین برخالف عقیده کسانی که با نیت رسیدن به سودهای باد

کردن دولت به ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ ارز خواستار افزایش نجومی نرخ دالر و سایر ارزهای خارجی هستند، وضعیت 

امروز بازار ارز نوعی تثبیت نسبی متناسب با جریان عرضه و تقاضاست که هم افزایش درآمدهای مالیاتی و هم انضباط مالی 

دولت دوازدهم در ایجاد آن نقش داشته است. طرفه آنکه این افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی صورت 

 ج شود باید منتظر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولتی در آینده باشیم. گرفته و یقینا اگر اقتصاد کشور از رکود خار

خور های مالیاتی در جای خود اقدامی درتالش دستگاه وصول مالیات در بستن منافذ فرارهای مالیاتی یا گسترده کردن پایه

گی اعالم کرد. که این سازمان قصد دریافت تقدیر است اما متاسفانه و در کمال ناباوری رییس کل سازمان امور مالیاتی به تاز

کارهای نوپایی است که خالقیت و نوآوری وها را دارد. بدون تردید چنین اقدامی به منزله سرکوب کسبآپمالیات از استارت

زمینه  های دولت درکند و در نتیجه نوعی تقابل با سیاستبیش از عامل سرمایه و منابع مالی در ایجاد آنها نقش ایفا می

ها آپکار جدید آن هم از نوع استارتومبارزه با رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور است. اینکه به محض راه افتادن یک کسب

های ای از همان سیاستهای مالیاتی برای دریافت مالیات از آنها خیز بردارد نمونهسازمان امور مالیاتی به بهانه توسعه پایه

ای دولتی است که بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و ارزیابی پیامدهای آن و صرفا با هدف موفق های دستگاهجزیره

نقل وهای مرتبط با حوزه حملآپها خصوصا استارتآپکنند. دریافت مالیات از استارتنشان دادن عملکرد خود از آن پیروی می

ای های جزیرهای از این سیاستیگر کشور به راه افتاده نمونهشهری که به تازگی در کالنشهر تهران و چند کالنشهر د

تر از کرایه درصد ارزان 40کنند حداقل ها از مسافران دریافت میآپای که رانندگان خودروهای همکار این استارتاست. کرایه

های شهری و آمدتاکسی سرویس یا موسسات تاکسی تلفنی است که فعالیت آنها هزینه رفت  های آژانساتومبیل

ضمن آنکه اصوال حرفه رانندگی در کالنشهر پرجمعیت و پرترافیکی   .ای کاهش داده استشهروندان را تا حد قابل مالحظه

دانند و آور به حساب آورد که اگر به صاحبان این حرفه حق انتخاب شغل میهای سخت و زیانحرفهچون تهران را باید جزو 

چه بسا بیش از نیمی از صاحبان حرفه رانندگی در چنین کالنشهرهایی عطای  ا این حد شدید نبود،بحران بیکاری در کشور ت

رفتند. خوب با چنین اوصافی آیا هیچ توجیهی تری میبخشیدند و به سراغ حرفه و شغل راحتاین حرفه را به لقایش می

ری وجود دارد؟ دریافت مالیات از این قشر که در گرمای نقل شهوهای مرتبط با حوزه حملآپبرای دریافت مالیات از استارت

کش کالنشهر تهران و سایر کالنشهرهای سوز زمستان در ترافیک جانکاه و اعصابفرسای تابستان و سرمای استخوانطاقت

های کارخانه هایکنند همانند دریافت مالیات از کارگرانی است که در عمق معادن یا در کنار کورهجا میکشور مسافر جابه

خور تقدیر است که حداقل منطق، عدالت و انصاف در آهن به کار مشغولند. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت زمانی درذوب

کند و در چنین شرایطی انجام آن رعایت شده باشد. از اینها گذشته در شرایطی که مملکت باالترین نرخ بیکاری را تجربه می

گذاران، کارآفرینان و خالقان اشتغال را سرلوحه کار خود قرار دهد، کیسه دوختن برای دریافت ایههر دولتی باید تشویق سرم

ها به حمایت دولت نیاز دارند، نوعی فرمان ایست دادن به همه کسانی است که با کارهای نوپا که سالومالیات از کسب

کنند. این هنی برای خود و دیگران کار و اشتغال ایجاد میهای ذگیری از استعداد و خالقیتهای اندک اما با بهرهسرمایه

شیوه افزایش درآمدهای مالیاتی باید به خاطر مصالح عالی و منافع اقتصادی کشور کنار گذاشته شود. امروز ضرورت 

 کارهای وکسبهایی که ها از همان مزایا و معافیتآپکارهای نوپا و استارتوکند که کسباشتغالزایی در کشور ایجاب می

http://jahanesanat.ir/92307-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7.html
http://jahanesanat.ir/92307-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7.html


  

 

 

مناطق آزاد همچون منطقه آزاد کیش و قشم و سایر مناطق آزاد تجاری و اقتصاد برخوردارند، برخوردار شوند تا بتوانند سرپا 

کارهای پایدار و دارای قدرت پرداخت مالیات به دولت تبدیل شوند، در غیر این صورت وبایستند و با گذشت زمان به کسب

 .گذاری و کاهش نرخ بیکاری در کشور وجود نخواهد داشتهامیدی به افزایش سرمای

 

 3 صفحه 4099شماره  01/05/96شنبه یک/  دنیای اقتصادروزنامه 

 ها از طرح رونق تولید تعیین شدسهم استان

 استارت پرداخت وام نوسازی

 نوسازی واحدهای تولیدی را ابالغمنظور بازسازی و زارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اعطای وام بهو دنیای اقتصاد:

بینی شده هزار بنگاه در سراسر کشور پیش 5هزار میلیارد تومان تسهیالت برای  10کرد. براساس این دستورالعمل، اعطای 

است. نرخ سود مورد عمل براساس نرخ عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار و مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر چهار 

صادراتی »، «ارزش افزوده بیشتر»ها برای پرداخت وام، بر مبنای چهار شرط شده است. اولویت انتخاب بنگاهسال تعیین 

توان »و « پیشران بودن در زنجیره ارزش»، «بودن محصول فعالیت تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام

غرافیای توزیع بسته طرح رونق تولید در راستای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و ج  است.« زاییاشتغال

هزار میلیارد تومان تسهیالت روشن شد که با 30اعالم شد. موتور طرح رونق تولید در سال جاری با توزیع  96معدنی در سال 

شده در بینیهزار میلیارد تومان از تسهیالت پیش10ی، توجه به جزئیات اعالم شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت

های تولیدی اختصاص خواهد یافت. عالوه بر اعالم سهم این بخش از طرح های بازسازی و نوسازی بنگاهاین بسته به پروژه

های ناستان برای دریافت تسهیالت نیز مشخص شده که براساس آن استا 32رونق تولید، در جزئیات منتشر شده، سهم 

جاری  اند. برای سالبیشترین سهم را به خود اختصاص داده« تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی»

ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، »گذار پولی کشور در راستای سیاست

اقتصادی، تامین  هزار بنگاه10تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای »دربرگیرنده دریافت سه نوع تسهیالت را که « کشور

درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و ۶0تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل نیمه هزار طرح ۶منابع مالی مورد نیاز 

خرداد  30یان سال گذشته تا ی پرونده متقاضشود، در دستور کار قرار داده است. بررسمی« هزار واحد اقتصادی ۵نوسازی 

نام جدید خرداد ماه، ثبت 31یاب قرار داشت و با پایان روند بررسی این متقاضیان از جاری در دستور کار سایت بهینماه سال

وسازی برای دریافت وام مجدد در این سایت آغاز شده است. حال در راستای اجرایی کردن این بسته دستورالعمل اجرایی ن

های و بازسازی بسته ارتقای توان تولید ملی ابالغ شده است. هدف از تخصیص این تسهیالت بازسازی و نوسازی بنگاه

تولیدی صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی با هدف رفع مشکالت واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ و افزایش تولید و 

توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی با در پذیری، هش شدت مصرف، افزایش رقابتوری انرژی، کابه منظور ارتقای بهرهاشتغال، 

شده محصوالت تولیدی و کاهش قیمت تمام»توان به بینی شده است که در این خصوص میشاخص پیش 6نظر گرفتن 

اصالح »، «وم حضور در بازارط تولید و ارتقای فناوری واحدها به منظور تداخنوسازی »، «پذیری واحدهای تولیدیافزایش رقابت

افزایش راندمان، کاهش ضایعات، رفع »، «ساختار واحدهای تولیدی اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی

تجهیز »و « های خط تولید، تکمیل خطوط، کاهش شدید مصرف انرژی در فرآیند تولید و محصوالت تولیدیگلوگاه

اشاره کرد. در « های داروییدر کارخانه GMPیا تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه و اصالح های خط تولید، ایجاد آزمایشگاه

بندی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که براساس آن صنایع باید از کنار اهداف مذکور چهار ویژگی نیز برای اولویت

پیشران »، «ستثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خامصادراتی بودن محصول تولیدی به ا»، «ارزش افزوده بیشتر»مزایایی چون 

 برخوردار باشند.« زاییبرخورداری از توان اشتغال»و « بودن و داشتن جایگاه در زنجیره ارزش

 میزان و شرایط تسهیالت 

بینی شده سقف تسهیالت قابل تخصیص به هریک از واحدهای تولیدی واجد از سوی دیگر براساس دستورالعمل پیش

 60های متوسط میلیارد ریال، بنگاه 10های کوچک ط براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی برای بنگاهشرای

میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین براساس این دستورالعمل نرخ سود مورد عمل 150های بزرگ نیز میلیارد ریال و بنگاه

 شورای پول و اعتبار خواهد بود و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت نیز  در تسهیالت براساس نرخ عقود مشارکتی مصوبه



  

 

 

شود و جمع دوره اجرا و بازپرداخت از پنج حداکثر چهار سال شامل دوره تنفس و حداکثر یک سال برای دوره اجرا تعیین می

مجوز از وزارت صنعت، معدن شده متقاضی دریافت تسیهالت باید دارای سال تجاوز نخواهد کرد. براساس دستورالعمل تعیین

و تجارت باشد و با دریافت این تسهیالت به اهداف تعیین شده از سوی کمیته بررسی دست پیدا کند و در مدت زمان تعیین 

های شده در افزایش تولید و اشتغال را محقق کند. متقاضی ملزم است مدارک مورد نیاز را به سازمانبینیشده اهداف پیش

تجارت استان برای تایید ارائه و پس از آن نسبت به ورود اطالعات الزم در سامانه اقدام کند. همچنین  معدن وصنعت، 

های استانی و استفاده از تسهیالت در قالب اهداف های الزم به کارگروهکننده تسهیالت ملزم به ارائه گزارشدریافت

ها در نظر گرفته تدوین شده وظایفی نیز برای استانداریشده است. عالوه بر وظایف مذکور براساس دستورالعمل تعیین

هماهنگی و پیگیری تحقق تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و »توان به شده که در این خصوص نیز می

د واحدهای ریزی در راستای دستیابی به اهداف این دستورالعمل به نحوی که تعدابینی ضمانت اجرایی مصوبات، برنامهپیش

درصد به  75های متوسط و درصد به بنگاه 15های بزرگ، درصد به بنگاه10شده حتی المقدور به میزان تولیدی استانی تعیین

ها و موسسات اعتباری در نظر اشاره کرد. اما در کنار وظایف مذکور الزاماتی نیز برای بانک« های کوچک اختصاص یابدبنگاه

روز پس 15شده حداکثر ظرف مدت ها و واحدهای معرفیس آن باید بررسی و تعیین تکلیف طرحگرفته شده است که براسا

از تکمیل مدارک صورت گیرد، همچنین نتیجه مکتوب بررسی باید ظرف مدت یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور صورت پذیرد. 

ها ت هر بخش از تسهیالت پرداختی به بنگاهها ملزم به آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخاز سوی دیگر، بانک

نامه های ضمانتی، حمایتی و بیمهبینی شده تا ضمانت صندوقاند. در کنار الزامات مذکور این امکان نیز پیششده

عنوان وثیقه پذیرفته شود. عالوه بر موارد ذکر شده در این دستورالعمل پذیرش های بیمه تجاری یا اوراق بهادار بهشرکت

عنوان ها بههای صنعتی ایران از سوی بانکهای شهرکراردادهای مربوط به تخصیص زمین، صادره از سوی شرکتق

نیاز نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین سرپرست بانک و موسسه اعتباری در استان موظف است اطالعات های موردوثیقه

 ای دو هفته یک بار به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه کند.صورت دورهتسهیالت اعطایی موضوع این دستورالعمل را به

 جدول استانی 

تهران، اصفهان، خراسان »های های تولیدی سال جاری استانبراساس جدول توزیع استانی پروژه بازسازی و نوسازی بنگاه

شده د. با توجه به جدول اعالماستان به خود اختصاص دهن 32بیشترین سهم را در میان « رضوی، البرز و آذربایجان شرقی

بینی هزار بنگاهی که در این دستورالعمل پیش 5بنگاه مستقر در استان تهران از مجموع  440امکان اعطای تسهیالت به 

میلیارد ریال خواهد بود. اما  800اند، اختصاص خواهد یافت. مجموع اعتبار تخصیص یافته به استان تهران هشت هزار و شده

بنگاه تولیدی،  240میلیارد ریال است و خراسان رضوی نیز با  200هزار و  6بنگاه معادل  310اصفهان نیز برای  سهم استان

عنوان چهارمین استان برای نوسازی و بازسازی میلیارد ریال اعتبار دریافت خواهد کرد. استان البرز نیز به 800چهار هزار و 

 بینی شده است.میلیارد ریال برای آنها پیش 700چهار هزار و  بنگاه تولیدی دارد که تسهیالتی معادل 235

 

 3 صفحه 821شماره  02/05/96شنبه دو/  گسترش صمتروزنامه 

 های مولد گزارش دادریزی هدفدار در بخشصمت از نقش برنامه

 یک دهه سردرگمی اقتصاد توسعه

ای که صنایع رو شد به گونهبا تحول روبه نفت افزایش نرخبه دلیل  92تا  82های اقتصاد ایران در بین سال :اقتصاد سیاسی

ها تحریم نژاد در این سالبه سرعت شکل گرفتند و میزان تولید آنها بیش از تقاضای داخلی شد اما سیاست دولت احمدی

سازوکاری که در یک مقطع زمانی صنایع وابسته به مسکن رشد کرد و در ادامه با شروع  مهر بود، تقاضا با اجرای مسکن

درصدی قدرت خرید مردم و جهش نرخ دالر و مسکن این صنعت به خواب عمیقی فرو رفت که در ادامه  30ها و کاهش تحریم

ای مربوط به خانوارها، اشتغال و... نیز به بار آورد؛ دوره های اجتماعینه تنها تمام اقتصاد کشور را درگیر رکود کرد بلکه آسیب

جمهوری در جمع گذاری برای اقتصاد زود بازده و علیه توسعه بود. مشاور اقتصادی رئیسرسد نوعی سیاستکه به نظر می

بیش از آنکه به بخش مدیران ایدرو به ایراد دالیل تلقی اشتباهی که از رکود صنعتی در جامعه وجود دارد پرداخت و آن را 

ظرفیت بخش صنعت کشور تا دو  80های نخستین دهه نقدینگی مربوط بداند به تقاضا نسبت داده و مدعی است در سال

 برابر افزایش یافت که این موضوع ناشی از درآمدهای نفتی بوده اما میزان تقاضا با همین روند افزایش نیافته است. استدالل 
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اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی گذشته و  1392تا  138۶های در فاصله سال» ه است: گونباره ایناو در این

توان این آثار نامبارک را از پیامدهای آن کمتر مورد توجه قرار گرفته. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی

 38و  22به ترتیب حدود  1392انوار شهری و روستایی در سال چهره صنعت کشور زدود به طوری که متوسط سطح درآمد خ

سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، کاهش داشت. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا امروز بی 138۶درصد نسبت به سال 

های البه طور تقریبی معادل سطح تقاضا در س 1392سطح تقاضا برای محصوالت مختلف ازجمله تولیدات صنعتی در سال 

ای نیز وارد روند نزولی شد و بر این اساس میزان رقم خورد. افزون بر این میزان تقاضا برای کاالهای سرمایه 1381و  1380

اگر بخواهیم تحلیل درستی « به ثبت رسید. 1380به طور تقریبی معادل همین میزان در سال  1392گذاری در سال سرمایه

داشته باشیم باید ابتدا وضعیت کالن اقتصادی کشور را مورد ارزیابی قرار  92تا  82های لاز وضعیت معیشت خانوارها بین سا

درصد بود که تولید ناخالص داخلی  ۵ /۴که نخستین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود رشد اقتصادی  8۴دهیم. در سال 

در این سال تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه درصد رسید. ۵ /۴به  83درصدی نسبت به سال 0/۶به نرخ پایه با رشد حدود 

میانگین میزان رشد  1398درصدی برخوردار شد. این روند مثبت در نیم دهه ادامه داشت و تا سال  ۶نیز از رشد  نفت بدون

رصد بود. در این دوره وضعیت اقتصاد مولد نیز در حال بهبود بود. زیرا افزایش د ۵تولید ناخالص داخلی بیش از 

 توانست موتور رشد اقتصادی کشور باشد. با این حال اینسرمایه کالنی به اقتصاد کشور تزریق کرده بود که می نفت نرخ

گذاری دستی سرمایههای پایینها در بخشدرصد از سرمایه آن سال 30رفت بود و اگر تنها روند کمتر از آنچه انتظار می

میزان  88تا  8۴های رسید هرچند در بین سالمیلیون دالر نیز می 100شد امروز میزان صادرات کاالهای غیرنفتی به مرز می

رسیده  88میلیارد دالر در سال  21به  8۴میلیارد دالری در سال  11بود و از صادرات گذاری صادرات محقق شده بیش از هدف

ها های موجود استفاده کردیم. بنابراین درآمدهای گزاف نفتی در آن سالبودیم اما این بدان معنا نیست که از تمام ظرفیت

میزان رشد اقتصادی کشور سیر نزولی گرفت و  90ال ها در همان ساقتضای ایجاد رشد اقتصادی پایدار بود اما با آغاز تحریم

 91های قبل از آن داشت. به عبارت دیگر در سال این افت یکباره حکایت از ناپایدار بودن رشد تولید ناخالص داخلی در سال

الر رسیده بود. این میلیارد د ۵0میلیارد دالر رسید اما واردات کاال نیز به  ۴0میزان صادرات کاالهای غیرنفتی ایران به مرز 

وضعیت در شرایطی که ایران ظرفیت تولید باالتری نسبت به تقاضا داشت بسیار خطرناک بود زیرا ادامه این روند منجر شد با 

درصد کاهش یابد زیرا مسیر صادرات کاال برای  ۴0های غرب علیه ایران ظرفیت واحدهای تولیدی ایران به آغاز تحریم

 .ود شدهای ایرانی مسدبنگاه

 ترمیم اقتصاد

به منظور بازگشت سطح »کند: گونه بیان میهای قبل را اینمسعود نیلی در ادامه تحلیلی برای ترمیم اقتصاد کشور به سال

سال زمان نیاز است.  10تا  7که نقطه بیشینه آن بوده حدود  138۶درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال 

سال دیگر نیز زمان باقی است. حدود نیمی از صنعت  7دهد که حداقل گذشته و طی این روند نشان میسال از آن  3اکنون 

ای اندیشیده نشود روند کنونی، سبب کوچک شود و چنانچه در این باره تدبیر ویژهکشور به عنوان اضافه ظرفیت شناخته می

ر افزون بر رشد نامتناسب تقاضا نسبت به شود. از طرف دیگشدن صنعت و حذف بخش قابل توجهی از صنایع می

و به  1380های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ظرفیت

دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. بنابراین 

های صادرکننده کردند به بنگاهگذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که بر مبنای نیاز داخل تولید میطی دوراننیاز به 

 80در نیمه دوم دهه « دهد.خود رخ نمیالبته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه.تبدیل شوند

ر به دنبال ایجاد رشد دیده بود و آنها با طرح مسکن مه نژاد محور رشد اقتصادی را در بخش مسکنشمسی دولت احمدی

وساز کشور باال رفت و صنایع مرتبط با این بخش به خوبی رشد و توسعه اقتصاد بودند اما از آنجا که به یکباره ظرفیت ساخت

ر شد و واحدهای پیدا کردند این سیاست در آن مقطع زمانی اثر مثبتی داشت اما در ادامه ظرفیت مسکن نیز در ایران پ

گرفتند در غیر این صورت باید تولید خود را صنعتی که بر محور این بخش شکل گرفته بودند باید رویکرد صادراتی به خود می

ها این سرنوشت گریبانگیر واحدهای مرتبط با بخش صنعت شد و در کنار کردند.با ادامه این روند و تشدید تحریممتوقف می

وساز مسکن به خواب رفت. این معضل در نهایت تمام اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و ساخت کاهش درآمد خانوارها

 .های اقتصادی اضافه شدمعضالتی مانند بیکاری نیز به آسیب
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 3 صفحه 3686شماره  02/05/96شنبه دو/  جهان صنعتروزنامه 

 شناسانبررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کار

 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های اقتصاد ایران در چند دهه اخیر از نگاه کارشناسان؛ :صفحه اقتصاد

آورند و نه از تجارت و ، حتی مردمی هم که نه از تولید سر در میجای تامل دارد -«جهان صنعت»بازی با معیشت مردم

اش چه های ارزی شده است. اینکه نرخ دالر امروز با روز گذشتهشان تالطمروزمره هایکار، این روزها یکی از نگرانیوکسب

های ارزی رقم ها دارد چنان به جان مردم افتاده که گویی سرنوشت مردم را همین نوسانات و تالطمتاثیری بر زندگی ایرانی

ترین تغییری در درگیر این مسایل هستند که کوچک رسد اما مردم چنان. این اتفاق اگرچه ناخوشایند و تلخ به نظر میزندمی

چون و ، اثر تورمی بیخیلی جالب است، از آنجا که قیمت دالر.زندشان را به شکل دیگری رقم مینرخ ارز سرنوشت معیشت

ز نرخ ارز ، بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت دوازدهم در هر محفلی بحث اگذاردچرایی بر قیمت کاالهای اساسی می

توان گفت در حال حاضر نرخ ارز به رو به جرات میاز این.زنندها دامن میهایشان به این نگرانیاست و برخی نیز در مصاحبه

توان دولت روحانی را خصوص قیمت دالر به یکی از معضالت مردم در تامین ملزومات زندگی تبدیل شده است. اگرچه نمی

نژاد این واهمه را به وجود آورده که نکند روزهای بازار ارز دانست اما تجربه مردم از دولت احمدی باعث و بانی حال و روز این

 ! خواهند فنر ارز را دوباره رها کنندباز می

درصدی تحویل دولت یازدهم داد که در کارنامه هیچ دولتی شاهد چنین  300تومانی را چنان با رشد  904نژاد دالر احمدی

تاریخ به نام خود ثبت  دولتی که باالترین درآمدهای نفتی را در.درصد رشد طی هشت سال 300ایم؛ درست دهپرش ارزی نبو

کرد به بدترین شکل ممکن منابع ملی را بر باد داد و اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند. با جهش شدید نرخ ارز در سال 

ز اش چیزی نبود جرو شد که نتیجهای روبهسابقهچنان نوسانات و شوک بی، نه تنها آرامش از بازار رفت بلکه بازار با 90

دولت وقت که آن روزها به دنبال کسب درآمد بود، کسری بودجه و پرداخت یارانه .هجوم نقدینگی به بازار و افسار دررفته تورم

های نادرست نه تنها به بهبود اوضاع اقتصادی ترو با اجرای سیاسکرد، از ایننقدی را از محل دستکاری در بازار ارز تامین می

گر آشفتگی و تالطمات بود. در نتیجه نوسانات نرخ ارز سبب زد و تنها نظارهثباتی بازار ارز دامن میکرد بلکه به بیکمک نمی

هشت سال از این رو طی .شد رکود در بخش تولید رخنه کند؛ رکودی که آثار آن با گذشت چهار سال هنوز هم پابرجاست

ای تبدیل شد که در نهایت شکاف طبقاتی بیش از پیش شد به طوری که در شرایط دولت نهم و دهم، اقتصاد ایران به ویرانه

اما با توجه به انتخاب مجدد روحانی به عنوان .یافته استفعلی به جایی رسیدیم که قدرت خرید مردم به شدت کاهش

که دیگر طاقت مردم، فعاالن اقتصادی، د دولت در چهار سال دوم چگونه خواهد بود چراسکاندار دولت دوازدهم باید دید عملکر

خصوصی و همچنین مسووالن از این همه مشکالت اقتصادی به سر رسیده و همه منتظر بازگشت رونق به اقتصاد بخش

سبق وزارت صنعت، معدن و تجارت، ون اگردی که با حضور امیررضا واعظی آشتیانی معادر همین زمینه در میز.ایران هستند

مرسل صدیق عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و تولیدکننده صنعتی و همچنین غالمرضا کیامهر تحلیلگر و کارشناس 

برگزار شد، پیرامون موضوع تاثیر نوسان نرخ ارز بر اوضاع اقتصادی کشور و همچنین « جهان صنعت»مسایل اقتصادی در 

 :خوانیدین کارشناسان را میاهایی صورت گرفت که در ادامه اظهارات بررسی معیشت مردم بحث و

آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و  90با روی کار آمدن دولت یازدهم، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته و نسبت به سال 

ای نگرانی دارد دستوری بودن کنترل نرخ اما آنچه ج حدودی تثبیت کرده استتومان تا 3700بانک مرکزی نرخ دالر را بر روی 

های داخلی از جمله انتخابات یا اتفاقات جهانی هیچ تاثیری بر آن نداشته باشد. سوالی که دالر است که باعث شده بحث

 تواند ارز را بهرا ادامه دهد؟ در واقع تا چه زمانی می تواند این سیاستشود این است که دولت تا چه زمانی میمطرح می

 مقدار مورد نیاز بازار عرضه کند و اگر روزی این فنر رها شود چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟

کیامهر: بنده به شدت مخالف افزایش نرخ ارز هستم و اینکه شما فرمودید به صورت دستوری این اتفاق افتاده است از نظر 

نه نرخ ارز؛ اگر نرخ ارز به شکل  تواند دستوری باشدها میر بانکگذاری دبنده قابل قبول نیست. به نظر بنده نرخ سود سپرده

که شد در صورتیشد، معامالت ارز در بازار آزاد باید به صورت قاچاق، زیرمیزی و بازار سیاه انجام میدستوری کنترل می

توان آن را در بازارهای ارز مشابه می در حال حاضر در بازار آزاد نرخ متعادلی را شاهد هستیم و به طور .گونه نیستاکنون این

های شدید ارزی نیستند، هایی مانند مالزی و کشورهایی که دچار نوسانهای همتراز ایران، به طور مثال در کشورکشور

 ها به صورت دستوری در حال ایتوان گفت کرهدهد، نمیجنوبی رخ نمیمشاهده کرد. اگر این اتفاق در کشوری مانند کره
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 20توان به نرخ برابری درهم امارات در برابر دالر اشاره کرد که در حدود نرخ پولی ملی خود در مقابل دالر هستند یا میحفظ 

یا رینگت مالزی از زمان  دهد و اگر نوسان داشته باشد رقمی بین سه تا چهار درصد استسال یک عدد خاص را نشان می

حال چرا زمانی که در مورد ایران  .بل دالر حدود چهار درصد نوسان داشته استماهاتیر محمد معمار مالزی امروز، در مقا

کنیم این تصور را داریم که نرخ ارز به صورت دائم باید افزایش پیدا کند؟! به نظر بنده افرادی با اغراض خاص این صحبت می

اند که نرخ کنونی ارز دستوری است. باید ارد کردهنگاران و خبرنگاران اقتصادی ما وتفکر را در ذهن ما و حتی در ذهن روزنامه

 پرسید مفهوم دستوری چیست؟

فروشد و با نرخی کنندگان ارز را میتوان گفت دالر اکنون دو نرخی است و بانک مرکزی با یک نرخ برای صنعتگران و تولیدمی

های ارزی ایجاد شد که به مرور نیز همزمان با بحران دیگر برای بازار آزاد؛ در برهه زمانی اواخر دولت دهم اتاق مبادالت ارزی،

فروشد با بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و معتقد نیستم این نرخ اکنون نرخی که بانک مرکزی ارز را میبرداشته شد و هم

  .الزاما دستوری است

 ست؟توان گفت به نوعی دالر سه نرخی اای وجود دارد و میالبته همچنان دالر مبادله

کیامهر: برای موارد استراتژیکی ممکن است اینگونه باشد. برای مثال یارانه ارزی از سوی دولت برای برخی کاالها مثل دارو 

سری ارز به دلیل ک .کننده بسیار گران تمام شودن است برای مصرفشود که اگر این یارانه داده نشود ممکداده می

ها و ا که این اعتقاد وجود دارد که داراییذشته به شکل تصنعی باال رفته است. چرهای گها در سالهای شدید دولتبودجه

کننده نیز هست کننده که در عین حال صادرهای ایران آنقدر باالست که نیازی به این کار نخواهد بود؛ یک تولیدپتانسیل

سنگین دولت است. زیرا اصل ارزی که حاصل های کسری بودجه گوید این نرخ باالی ارز، تصنعی بوده و به خاطر جبرانمی

آورد و با فروش آن به بانک مرکزی آن را به شود از بابت فروش نفت است و دولت در ازای فروش نفت ارز به دست میمی

االتر فروش ارز با نرخ ب های جبران آن درهزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یکی از راه 50کند. وقتی دولت ریال تبدیل می

های به بانک مرکزی است. در زمان دولت نهم و دهم هم شاهد همین موضوع بودیم. حال سوال این است که درمان کسری

 شدید بودجه دولت، چیست؟

آن کوچک کردن دولت  گویند درمان اصلیزنند هیچ زمان نمیهایی که دائم سنگ افزایش نرخ ارز را به سینه مینئولیبرال

ها پایین بیاید کند، وقتی هزینههایش کاهش پیدا میباید کوچک شود، زمانی که کوچک شد هزینه است؛ اینکه دولت

کند به اینکه با افزایش نرخ ارز کسری بودجه ریالی خود را شود و در نتیجه دولت نیازی پیدا نمیکسری بودجه دولت کم می

ریال زیادی وارد جریان اقتصادی کرد در نتیجه آن بر حجم نقدینگی  وقتی قیمت ارز در مقابل ریال افزایش یابد باید .تامین کند

کند زیرا یابد و این پول پر قدرت زمینه را برای رشد تورم فراهم میشود و با این اقدام پایه پولی مملکت افزیش میافزوده می

اد کشور به شدت ارزمحور است؛ زیرا موضوع دوم این است که اقتص .شوددر مقابل افزایش حجم نقدینگی، تولید ایجاد نمی

دار هستیم و صنعت ما برای ادامه حیات به شدت ساز نیستیم، بلکه صنعتصنعتی و صنعت 100ما کشوری از صفر تا 

رود و در نتیجه قدرت رقابت وابسته به ارز است؛ هرچه نرخ ارز باالتر رود هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول باالتر می

  .ایش نرخ ارز هستمیابد. در مجموع بنده به شدت مخالف افزدگان داخلی کاهش میکننتولید

تومان تثبیت کند؟ در واقع  3700تواند دالر را در محدوده دولت تا چه زمانی توانایی ثابت نگه داشتن این وضعیت را دارد و می

یا این اتفاق موقتی بوده است؟ از سوی دیگر نرخ  آیا در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که نرخ ارز تا حدودی تثبیت شود

 ارز چه تاثیری بر تولید کشور خواهد گذاشت؟

کنم، به واسطه واردات مواد و قطعات و همچنین کننده که واحدهای بزرگ صنعتی را اداره میصدیق: به عنوان یک تولید

این از دید یک صنعتگر که محصولی را باید بنابرکنم های صنعتی به خوبی لمس میصادرات محصول، نقش ارز را در واحد

تولید و ارائه کند یا محصول خارجی را وارد بازار کند، طبیعتا نسبتی باید بین نرخ ارز و تورم وجود داشته باشد. همچنین 

ت این را به عنوان التفاوت تورم داخلی با خارجی را باید به یک نسبتی محاسبه کرد و تفاوگوید مابهقانونی وجود دارد که می

  .افزایش نرخ ارز در نظر گرفت که تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده است

کند در صورتی که قیمت یک کاالی صنعتی در داخل بینی شده، مشخص میآن چیزی که در قالب یک تحلیل اقتصادی پیش

توان مشخص کرد که در یا تورم را با یک نسبتی می التفاوت افزایش این نرخطور، مابهافزایش یابد و در خارج نیز همین

  .گذاردافزایش نرخ ارز تاثیر می



  

 

 

رسد. در آینده هزار تومان به فروش می 40دالر قیمت دارد و در داخل کشور  10به طور مثال یک محصول در خارج از کشور 

ان برسد و اگر به این رقم نرسد، هزار توم 44 رسد و به طور طبیعی در داخل باید به حدوددالر می 12قیمت آن در خارج به 

های خود این تفاوت را جبران کند. برای جبران آن نیز کند با سیاستگذاریشود و دولت سعی میالتفاوت ایجاد میاین مابه

  .شدانه به تولیدکنندگان خواهند رفت. در غیر این صورت به قاچاق دامن زده خواهد ها به سمت دادن یارعموما دولت

ولی اینکه مدل آن  بنابراین باید افزایش نرخ ارز بر مبنای تحوالت اقتصادی در قالب توسعه محصوالت صنعتی اتفاق بیفتد

گونه تعریف شده چگونه باشد و چه درصدی افزایش پیدا کند، جای سوال است؛ از جهت قانون بودجه در برنامه پنجم این

  .نظر گرفته شودالتفاوت این دو نرخ در است که مابه

نکته دیگر این است که وابستگی کشور ما به ارز که در گذشته بسیار زیاد بود، در حال پایین آمدن است. وابستگی 

نفت است و مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده به اضافه ارز حاصل از  های دولت یا به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهزینه

کند دو عامل کلیدی در این میان است. با توجه به کاهش وابستگی کشور به ارز در خ آن را تعیین میفروش نفت که دولت نر

توان گفت که نوسانات نرخ ارز تا حدودی کاهش یافته. دولت که در گذشته مجبور بود برای جبران دوره دولت یازدهم می

اکنون به این علت که درآمد خود را در بعد کالن فروشد، همهای ریالی خود اصطالحا ارز بها و پرداخت حقوق و هزینههزینه

های گمرکی و همچنین از محل کند. دریافت مالیات و عوارض و درآمدبیند منبع درآمد در نرخ ارز نوسان ایجاد نمیمتفاوت می

روش ارز و تبدیل آن به رای دولت است به اضافه اینکه در سرفصل کالن فها و...، یکی از نقاط کسب درآمد بفروش دارایی

کند.با رود و دولت با استفاده از نوسان نرخ ارز کاهش بودجه خود را جبران نمیدولت به شمار نمی ریال دیگر منبع درآمد

شد از محل فروش ارز، کسری بودجه خود را جبران کند. توجه به اینکه در گذشته درآمد مالیاتی دولت کم بود، مجبور می

اند که میزان مالیات دریافتی در قالب مالیات عملکرد و ارزش افزوده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعالم کردهاکنون نیز هم

دهد بینی وصول مالیات رسیده است که رقم بزرگی است و نشان میدرصد پیش 90افزایش پیدا کرده و به بیش از 

  .وابستگی دولت به ارز کمتر شده است

مدیریت کند. در تحقیقات مجلس، بسیار بر این نکته تاکید شده است که برای ثبات اقتصاد نیاز است  دولت باید قیمت ارز را

ام، در دورانی که قیمت سال گذشته با این مساله درگیر بوده 30قیمت ارز تثبیت شود. من نیز از بعد یک صنعتکار که طی 

ریزی کند و برای صادرات و قراردادهای خارجی ود برنامهتوانست برای تولید خارز ثبات نسبی داشت و صاحب سرمایه می

ریزی داشته باشد، شرایط بهتری فراهم بود زیرا زمانی که ثبات قیمت وجود داشت اطمینان خاطر بیشتری برای خود برنامه

ه ارز احتیاج دارد، و الزم که بخشی از تولید در ایران به ویژه در مواد اولیه و قطعات ب از آنجا .آمدتولیدکنندگان به وجود می

رود و شده نیز باالتر مییابد، قیمت محصول تماماست این نیاز از خارج کشور وارد شود، به محض اینکه قیمت ارز افزایش می

ها باید پس برای انجام یک صادرات موفق یکسری از مولفه.شودکننده گرفته میهای دیگر توان رقابتی از صادردر کنار هزینه

کننده داخلی قدرت خود را برند که صادردارای ثبات نسبی باشد ولی متاسفانه برخی افراد، جامعه را به سمت و سویی می

کنندگان مورد د و تولیددر زمینه رقابت نرخی از دست بدهد. بنابراین در رابطه با نرخ ارز اگر نظرات اتاق تهران، مجلس، اساتی

یعنی اینکه برای تولید  بندی شودنظر بنده این است که ارز باید طبقه .تواند بسیار مفید باشدتوجه قرار گیرد، این امر می

شود برای تبدیل به یک محصول، دولت کنترل بیشتری آالت وارد میای که مواد اولیه و قطعات و ماشینصنعتی، در نقطه

شود که به ای که کاالی ساخته شده از خارج کشور وارد مید و قیمت را پایین نگه دارد. از سوی دیگر در نقطهداشته باش

 .تواند قیمت ارز را افزایش دهدبرد، دولت میتواند تولید داخلی را متوقف کند و رقابت را از بین میطور بالقوه می

توانند در این راه به دولت های صنعتی مسلما میه وجود دارد و واحدهای تطبیق اطالعات در این زمینها و روشمکانیسم

کنند، کمک کنند و کاالهایی با اشتغالزایی باالتر و ماندگاری بیشتر در صنعت یا کاالهایی را که کشور را از وابستگی دور می

در بحران و مواجهه با جهان بیرون که شویم که با نگاهی به روح اقتصاد مقاومتی متوجه می .مورد توجه بیشتری قرار دهند

 اند باید قدرت ایستادگی داشته باشیم و اشتغال خود را حفظ کنیم. بنده به عنوان یک صنعتگرکشور را در تنگنا قرار داده

د و ، مواها باید ارز را مدیریت کنند و آن بخشی که مربوط به قطعاتگویم دولتموافق تثبیت کلی نرخ ارز نیستم بلکه می

آالت صنعتی مورد مصرف در تولید است با نرخ ارز پایین و در بخش واردات کاالی ساخته شده که اشتغال و تولید ماشین

های کیامهر: در این مورد ضمن اینکه صحبت.کننده داخلی حمایت کنندبرد با نرخ ارز باالتر از تولیدداخلی را از بین می

 خواری فراهم ی بنده اعتقادی به ایجاد یک ارز ویژه ندارم زیرا در آن صورت زمینه رانتشده کارشناسانه و خوب است ولمطرح



  

 

 

های گمرکی توان از تعرفهکنند و برای جلوگیری از این کار میهای واهی از ارز رانتی استفاده میشود و برخی با بهانهمی

تواند از حد مشخصی المللی نمیبر مبنای توافقات بینشود  WTO صدیق: دولت از این نظر که قصد دارد وارد .استفاده کرد

سال  20شویم، درست است. اما حدود  WTO کیامهر: البته این موضوع برای زمانی که بخواهیم وارد .ها را باالتر ببردتعرفه

های ما باید خصرا داریم و هنوز امکان ورود فراهم نشده است و در این راه بسیاری از شا WTO است که ما قصد ورود به

هایی که برای کنون نتوانسته شاخصطور که ترکیه تاهمان .المللی انطباق ایجاد شودهای بیناصالح شود تا با استاندارد

ورود به اتحادیه اروپا الزم است را به دست آورد، به همین دلیل امکان ورود به اتحادیه اروپا برای آن کشور وجود ندارد. ما نیز 

باید تغییر  WTO های ما برای عضویت درکشیم ولی خیلی از شاخصانتظار می WTO شود که پشت درسال می 20بیش از 

های گوید از دیوارها در نهایت باید برداشته شود و تجارت جهانی میها بخشی از آن است. تعرفهکند که بحث تعرفه

ایم. در این راه به انجام تغییرات اساسی هنوز به آن نقطه نرسیدهای نباید استفاده شود و تجارت باید سیال باشد و ما تعرفه

در اقتصاد خود الزم داریم. اقتصاد دولتی ما باید اصالح شود و به سمت اقتصادی آزاد حرکت کنیم و ضروری است 

هایی ویژه به گروهکنم پرداخت ارز بنابراین تصور می .گری اقتصاد را در دست گیردخصوصی ما درصد باالیی از تصدیبخش

کند و کسانی وجود دارند که به محض در نظر گرفته شدن نرخ ویژه برای ارز از خاص موجبات رانت در اقتصاد ما فراهم می

صدیق: به نظر بنده اگر به واسطه وجود یک آدم ناباب و  .خواری خواهند کردهای خالف قانون اقدام به رانتراه

استفاده صورت گیرد، طبیعی است که همان مسیر سالم هم لم بسته شود که مبادا سوءگر، یک مسیر سااستفادهسوء

های صنعتی، صنایعی جو کرد که دولت با دادن ارز دولتی به واحدوجست 60توان در دهه رشد نخواهد کرد. نمونه آن را می

تا  80واقعی خود را پیدا کردند و در دهه صنایع شکل  70در دهه  .را بنیان نهاد که امروز صنعت کشور متکی بر آنهاست

که ارزی که ابتدا برای خرید چرا به سوی نابودی حرکت کردند 90و دهه  80حدودی تثبیت شدند و متاسفانه اواخر دهه 

آالت و امکانات خوب تولیدی داده شده بود، باعث شد صنایعی بنیانگذاری شوند که در نهایت موجب رشد صنعتی ماشین

 .وندکشور ش

تواند معافیت مالیاتی یا بلکه می کیامهر: دولت اگر بخواهد از صنعت حمایت کند، الزاما نیازی نیست در چارچوب ارز باشد

  .ندتواند از تولید داخل حمایت کت که میو کارهایی از این دس تسهیالتی در زمینه بیمه تامین اجتماعی بدهد

شود کاهش می درصدی که از طریق نیروهای کار و کارفرمایان پرداخت 30اد نرخ صدیق: سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد د

یابد اما به دلیل فقر کشور، باال بودن سطح بیکاری، باال بودن تعداد بازنشستگان و عدم وجود درآمد کافی برای سازمان 

ه دلیل مدیریت ضعیف یا سطح درآمد تامین اجتماعی، این امر با مشکل مواجه شد. این سازمان میزان درآمدی که دارد ب

ای تواند حقوق ناچیز بازنشستگان را بپردازد و عدهپایین، قادر به پرداخت حق بیمه بیکاری نیست و از سوی دیگر نمی

اکنون ورشکسته است. از سوی دیگر اینکه دولت بخواهد از سود حاصل شده مالیات ند سازمان تامین اجتماعی هممعتقد

شود. بنابراین اگر معافیت مالیاتی بدهد نقشی در شود عمال با مشکل مواجه میین دلیل که سودی کسب نمیبگیرد، به ا

های صنعتی قرار داد و نتایج مثبتی در عمل به همراه ارز در اختیار واحد 60عملکرد کار خود نخواهد داشت. دولت در دهه 

ای در صنعت و انتقال گذاری پایهدا ارز مناسب برای سرمایهداشت. با این ذهنیت اگر همگان کمک کنند تا دولت مجد

و از سوی دیگر برای پایین آمدن هزینه مواد و قطعات خارجی اقدام کند، طبیعتا امکان رقابت فراهم  تکنولوژی اختصاص دهد

برداری سیدن به بهرهاز زمان ر ساله 10دهد و به صورت اکنون منطقه باسک در اسپانیا بدون بهره وام میشود. هممی

ای در طول این مدت داشته است. دولت ژاپن نیز العادهشود و این منطقه روند رو به رشد فوقها آغاز میبازپرداخت این وام

 12تا  8گیرند و بین تنها بهره نمییعنی نه دهددرصد به کسانی که وام بگیرند و محصول صادراتی تولید کنند جایزه می 6/0

کننده ابزارهای تشویقی خاصی هم در نظر گرفته شده است. در بلکه برای صادر کنندها تصویب میی بازپردخت وامسال برا

وابسته به میزان تکنولوژی آن است یا کشور چین که بر مبنای آمار حدود چهار  درصد 5/4تا  2آلمان نیز این رقم بهره بین 

بت به آمریکا و چین داشته است. یا به طور مثال کشور اتریش که درصد افزایش در حجم صادرات کاالی صنعتی نس

آالت با عمر بیش از پنج سازی بسیاری از خودروسازان بزرگ جهان را بر عهده دارد و دولت آن موظف است تمام ماشینقطعه

است که موتور دینامیکی  سال است. روح قضیه بر این محور 10تا  8سال را از چرخه تولید خارج کند، این عدد در اسپانیا 

آالت مورد حمایت و رشد صنعتی یعنی تمام عوامل تولید مثل مواد، قطعات و ماشین کشور در تجارت و اقتصاد، صنعت است

  .قرار گیرند که وظیفه دولت است



  

 

 

ود و شرایط د با سشالفارق است. در کشورهایی که اشاره اکنون قیاس معجانبه باشد و همکیامهر: مقایسه باید همه

گرداند. خصوصی است که اقتصاد را میبلکه بخش کندداری نمیداری و بنگاهشود، دولت کارخانهساده، تسهیالت داده می

ای باشد که بتوان تمام اجزای این پازل را با هم مقایسه کرد. در ژاپن و کره و حتی امارات درست لذا قیاس ما باید به گونه

های آزاد اما در این میان یک حلقه مفقوده برای مقایسه با ایران وجود دارد زیرا در اقتصاد جود دارداست که این تسهیالت و

متاسفانه در ایران بازار سرمایه  .گیرندها بعد از بازار سرمایه قرار میکند و بانکاین بازار سرمایه است که تامین مالی می

نشاند و سودهای ای را به خاک سیاه میشود و این حباب با ترکیدن، عدهمیمناسبی نداریم و هرازگاهی این بازار حبابی 

مورد دوم اینکه اقتصاد  .کند. در واقع باید بین بازار پول و سرمایه تعادل وجود داشته باشدای دیگر میهنگفتی را نصیب عده

خصوصی ترین حالت دست بخشن در خوشبینانهدرصد آ 20درصد آن در دست دولت و  40توان با اقتصاد ایران که آزاد را نمی

شود انتظار داشت شرایط هاست، مقایسه کرد. در چنین اقتصادی نمیاست و مابقی آن که دست نهادها و ارگان

  .کالت زیربنایی حل و فصل شودهای مذکور را در آن پیاده کرد و باید ابتدا مشکشور

آلی در این گویند دستوری بوده و برخی دیگر معتقدند به شرایط ایدهمینظر شما در مورد ثبات نرخ ارز چیست که برخی 

 ایم؟زمینه رسیده

کنیم، باید توجه داشته باشیم که در این آشتیانی: بنده اعتقاد دارم وقتی از اقتصاد دستوری و سیاسی صحبت میواعظی

ها دستوری ن مثال بخش مربوط به سود سپردهتوان گفت به عنوااقتصاد تمام اجزا دستوری و سیاسی خواهند بود و نمی

ها است در حالی که نرخ ارز دستوری نیست!در حالی که باید اطمینان داشت نرخ ارز هم دستوری باشد و این افتخار دولت

ر شود، مورد توجه قرااند، اما اینکه این افتخار با چه قیمتی حاصل میبوده که نرخ ارز را به صورت دستوری نگه داشته

 د را بر نرخ ارز قرارداد که تبعات آن را به وضوح دیدیم. سیاست دستوری خو گیرد. چه بسا دولت دهم در دو سال آخرنمی

زیرا زمانی هنر خواهد بود که بتوانیم نرخ ارز را  ینکه بگوییم در شرایط امروزی حفظ نرخ ارز، هنر است حرف درستی نیستا

شود زیرا زمانی که بنا باشد نرخ ارز کاهش یابد، الزم نر از کانال دستوری ایجاد نمیبه طور چشمگیری کاهش دهیم. این ه

اندازد. لذا باید به سمتی البته منافع ملی را به خطر میاست یک پول هنگفت از بابت فروش نفت به بازار تزریق شود که صد

 این اقتصاد نیازمند نوسازی یا بازسازی؟برویم که شاکله اقتصادی کشور را تجزیه و تحلیل کنیم و ببینیم آیا 

هاست، به شکل صحیحی اقتصاد ایران که در قانون اساسی مبتنی بر سه مدل اقتصادی یعنی دولتی، خصوصی و تعاونی

های ها مسلما نتوانستیم این فرهنگ را در جامعه به وجود آوریم که در عرصهگیرد. در زمینه تعاونیمورد توجه قرار نمی

  .های بزرگ کنیمل به سرمایههای اندک را تبدیو در قالب تعاونی بتوانیم کنار هم از طریق مشارکت، سرمایهمختلف 

سازی نباشیم یا این گیرد، به دنبال خصولتیسازی صورت میخصوصی ما این فرهنگ ایجاد شد که اگر خصوصیآیا در بخش

 واری نرود؟خطلبی و رانتطلبی و فرصتخصوصی به دنبال منفعتبخش

ماند. برای  پس از دوران جنگ در مقطعی شاهد مواردی از این دست بودیم و در این راه اثرات مثبت و منفی فراوانی به جا

  .های بزرگی که در مقاطعی وجود داشتند که اکنون نامی از آنها وجود نداردها و کمپانیمثال کارخانه

 رایط اقتصادی چه اقداماتی را باید در اولویت سیاست های خود قرار دهد؟با این تفاسیر دولت دوازدهم برای بهبود ش

خواهیم نرخ ارز، بیکاری، بهره بانکی و... را کاهش دهیم ضروری است دولتی روی کار بیاید که این واعظی آشتیانی: اگر می

م معظم رهبری در قالب اقتصاد شجاعت را داشته باشد تا به سمت نوسازی اقتصاد کشور قدم بردارد که این قدم را مقا

ترین آنها فرهنگی است که الزمه مقاومتی برداشتند. راهکارهایی که در این زمینه اشاره شد قابل توجه بوده و یکی از مهم

طرفه است که بلکه موضوعی دو این نوسازی است. اقتصاد مقاومتی چیزی نیست که مسووالن به تنهایی به آن بپردازند

شود. برای اینکه مردم پای کار بیایند، نیازمند بستر فرهنگی هستیم. همچنین مقام و هم مردم را شامل میهم مسووالن 

اند به اینکه اگر جایی قانون نیاز به معظم رهبری در مسایلی که نیاز بوده در راستای بهبود اقتصاد مقاومتی، اشاره کرده

نیاز است ورود پیدا کند، این کار را انجام دهد. وقتی تصویب قانون تجارت  که قوه قضاییه اصالح دارد، مجلس کمک کند و آنجا

ایم این قانون را اصالح کنیم؟ در دنیایی که به ، سوال اینجاست که تا امروز چند بار موفق شده1311گردد به سال میایران بر

کنند هایی وارد میه در قوانین خود اصالحیهها چگونرود، بهتر است با دقت ببینیم که کشورسرعت در بخش تجارت جلو می

سال پیش و متعلق به بلژیک بوده  140تا به روان شدن تجارت آنها کمک کند. در حالی که قانون تجارت ما برگرفته از قانون 

 ه است که با توجه مقتضیات آن زمان تهیه شده بود. برای محقق کردن این موهم که رهبر معظم انقالب هم به آن اشار



  

 

 

ای جمع شوند و اعالم کنند نرخ سود بانکی را کاهش شود عدهاند نیازمند نوسازی اقتصادی در کشور هستیم و نمیکرده

درصدی برسانند. آیا تبعات منفی این اقدام ارزیابی شده است؟ آیا  1۵تا  10خواهند داد و به شکل دستوری به محدوده 

ها چند برابر خواهد شد؟البته بنده مدافع ها و اختالسگی به کالهبرداریحساب شده است کار قوه قضاییه از طریق رسید

اما باید اثرات و تبعات این اقدام را در نظر داشت؛ دوستان زمانی  قوه قضاییه و موافق باال نگه داشتن نرخ سود بانکی نیستم

شده باشد که در حال حاضر این تعادل درآمد سرانه توانند این کار را انجام دهند که در وهله اول تعادل درآمد سرانه ایجاد می

گذاری در ای برخورد کنیم که سپردهدر جامعه وجود ندارد. وقتی قصد داشته باشیم نرخ را کاهش دهیم طبیعی است با عده

ات کنند پول خود را به محل دیگری انتقال دهند و در این راستا موسسبانک برایشان انتفاع نخواهد داشت و سعی می

اکنون ها را جذب کنند و متاسفانه همهای نجومی این سرمایهشود که سعی دارند با پیشنهاد نرخخودمختاری ایجاد می

شاهد نتایج منفی این اتفاقات در موسساتی مانند کاسپین هستیم.پس اگر بخواهیم مصنوعی یا دستوری نرخ ارز را ثابت 

گذاری اکنون هم صنعتگر این جسارت را ندارد که سرمایهکنم همینکه اعالم مینگه داریم راه به جایی نخواهیم برد. ضمن ا

توانم تعهد خارجی بدهم و وام ارزی از داخل بگیرم و این تضمین را داشته باشم ارزی داشته باشد. به عنوان مثال من نمی

ثبات ارز را سه قبضه هم بکند، باز هم که برای سال آینده این پول با همین عدد سرجای خود باشد. حتی اگر دولت موضوع 

این جسارت و جرات برای فعال اقتصادی وجود نخواهد داشت. اگر خاطرتان باشد در دولت نهم رییس کل بانک مرکزی 

ها را سه قفله ما بانک»گردد به این جمله که کلماتی به کار برد که تبعات آن تا امروز نیز در جامعه وجود دارد و برمی

دهنده یک که از سوی آقای مظاهری مطرح شد و همچنان تبعات و تشعشعات آن در جامعه وجود دارد که نشان« !کنیممی

و به همین دلیل است  زنداقتصاد بیمار و دستوری است. ضمن اینکه هیچ مقام مسوول اقتصادی در دنیا چنین حرفی نمی

تقبل شود که ارزی را دریافت کند و تعهد داشته باشد سر کنم کمتر کسی پیدا شود که این ریسک را مکه بنده عرض می

یکی، دو سال آینده این ارز را با همین نرخ پرداخت کند. اگر هم این تضمین داده شود، احتمال دارد که در زمان موعود 

  .های مختلفی برای توجیه از سوی نهاد مسوول مطرح شودبهانه

قات مواجه نشویم هیچ راهی نداریم جز اینکه صنعت و تولید کشورمان را حمایت و پس اگر ما بخواهیم با این حوادث و اتفا

  .نوسازی کنیم؛ نوسازی صنایع اولویت ماست

ام که وام دادن به شکل موجود و ای داشته و اعالم کردهسال گذشته که طرح اعطای وام به صنایع مطرح بود، بنده مصاحبه

های گذشته خود را هم ندارند و از قابلیت یست زیرا این صنایع توانایی پرداخت وامبه صنایع کهنه از ارزشی برخوردار ن

دهی به لذا الزم است در ابتدا نوسازی صنایع دنبال شود تا در ادامه وام پذیری و محصوالت صادراتی برخوردار نیستندرقابت

در هر  .ر ارجحیت داردقابل رقابت در این مسیتوان گفت نوسازی صنایع با دادن ارز شکل اثربخشی صورت گیرد. لذا می

زیرا هنر زمانی خواهد بود که ما بتوانیم نرخ موجود  ایمتوانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و بگوییم هنر بزرگی کردهصورت ما نمی

د پول در پشت پرده این ایم و نبایسوزی کردهها را کاهش دهیم تنها سرمایهرا کاهش دهیم. از سوی دیگر اگر نتوانیم نرخ

ایم با رها کردن ترمز ارز از قضیه تزریق شود تا به صورت دستوری نرخ ثابت نگه داشته شود. همچنین در گذشته شاهد بوده

کیامهر: با این حال شرایط کنونی تغییر کرده و آقای  .سوی دولت دهم چه اتفاقات ناگواری در اقتصاد کشور رخ داده است

ای از اند که مالیات و سایر درآمدها در دولت یازدهم افزایش یافته است و جایگزین بخش عمدهه کردهصدیق نیز اشار

آشتیانی: باید پذیرفت هر مقطعی واعظی .های گذشته بوده استهای ارزی کشور شد که اتفاق بزرگی در طول سالدرآمد

طبیعی است که نتیجه مطلوب  ل گذشته کار کنیمسا 10های طلبد و اگر بخواهیم با سیاستشرایط خاص خود را می

را های مدیریتی مدیران سابق را اجیلی ندارد که روشای وارد شود، دلشود. مسلما هر مدیر جدید در هر عرصهحاصل نمی

 .کند

کند تمام می آید، سعیدولتی سر کار می زیرا در کشور ما هر کیامهر: البته به طور کامل هم نباید در مقابل آنها بایستد

 .های دولت قبلی را تغییر دهد و از نو اجرا کندسیاست

ای اعمال سیاست کنیم، ها نیستیم و تا زمانی که سلیقهآشتیانی: این امر به این دلیل است که ما مقید به برنامهواعظی

  .شودنتیجه آن همین آشفتگی و در هم ریختگی می

کشور یکی از این موارد است و با روی کار آمدن هر دولت الزم است در چارچوب این  کیامهر: به طور مثال برنامه پنج ساله

  .ها، به اهداف کالن کشور دست یابیمبرنامه و تنها با تغییر در تاکتیک



  

 

 

کند، آنها را د را انتخاب میجمهور وزرای خوآشتیانی: کامال صحیح است، بنده یک بار هم گفته بودم زمانی که رییسواعظی

در حالی که وزیر نباید برنامه بدهد بلکه باید از  کند و وزرا نیز باید برنامه خود را به مجلس ارائه دهندملزم به ارائه برنامه می

تر به هدف برساند ارائه دهد. ولی ما وی بخواهیم با توجه به برنامه پنج ساله موجود، روش اجرایی که بتواند ما را سریع

شود اعمال سلیقه و تا امروز هر رییس جمهوری که سرکار آمده به اسم درست کردن نتیجه آن می کنیم وبرعکس عمل می

  .برنامه قبلی، راه خود را در پیش گرفته است

 تر از آن؟به نظر شما نرخ واقعی ارز باید چه رقمی باشد، باالتر از نرخ فعلی یا پایین

این است که  توان نرخ واقعی تعیین کرد. واقعیتیاسی نمیآشتیانی: در این فضای بغرنج و دستوری و سواعظی

  .گذاری ارز به سازوکار خاص خود نیازمند استقیمت

رسد که شود و با سود معقولی به فروش میشده خاصی تولید میبرای مثال یک محصول خاص در خارج با قیمت تمام

شده که شامل مواد، تر است. در نتیجه قیمت تمامیکی پایینعموما قیمت آن در کاالهای عمومی نسبت به کاالهای تکنولوژ

گونه تحلیل کرد که اگر یک کند. باید اینشود، قیمت فروش را مشخص میقطعات، هزینه تحقیقات، مهندسی، تولید و... می

  .باشد که بتوان آن را به فروش رساند خریم، قیمت آن در داخل چه میزانمحصول را با فالن قیمت می

گذاری، باید مشخص شود در داخل کشور چه قیمتی متناسب معموال در بازار کاالی مصرفی و در شرایط استاندارد قیمت

 .ها در چه محدوده قیمتی وجود دارنداست و از طرف دیگر کاالهای دیگر کشور

شود و سپس از آن مشخص میرسند و در آن نقطه قیمت اصلی کاال م میهاین قیمت کاالهای مختلف در یک نقطه به بنابر

  .توان به رقم متناسب برای تبدیل دالر به ریال دست یافتطریق می

صدیق: در یک برهه زمانی برای کاالهای صنعتی در حوزه لوازم خانگی تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد نرخ متعادل 

کند که آن را به چه قیمتی می ز خود تعییناکنون نرخ دالر دستوری است و دولت بر حسب نیااست. هم 2300برای دالر 

گذاری قیمت دالر در بازار از نظر تورم و از طریق بفروشد نه بر اساس سازوکار مذکور. در شرایط حاضر دولت بر اساس اثر

  .کنددستوری آن را تنظیم می

تر است که این به معنای نقطه تالقی یندرصد پای 10یز دستوری یورو، حدود هزار تومان و قیمت دالر ندر حال حاضر قیمت غیر

  .المللی استهای بینکننده کاال و رقابتقیمت مصرف

 ؟ای خواهیم رسیدتی به چه نقطهکه دولت نرخ دالر را رها کند، از لحاظ قیمدر صورتی

که دولت بخواهد به طور واقعی قیمت را رها کند، کاالهای خارجی همچون کاالهای چینی، آمریکایی و صدیق: در صورتی

ای دنبال واردات هستند، قیمت دالر همچنین کاالهای ایرانی برای فروش وارد بازار خواهد شد و از آنجایی که همیشه عده

 .رسدبه حدود شش هزار تومان می

اینکه دولت بر دستاورد تورمی خود حساسیت دارد و حاضر نیست با رها کردن قیمت ارز منجر به افزایش نرخ تورم با توجه به 

 شود، اگر نرخ ارز به یکباره رها شود، چه پیامدهایی در انتظار بخش تولید و صنعت کشور خواهد بود؟

ال این هستند که قیمت دالر را باال ببرند تا از صدیق: در حال حاضر انجمن صادرکنندگان کاالهای صنعتی، همیشه به دنب

صادرات منفعت بیشتری ببرند. در این میان در واردات نیز واردکنندگان و تجار به دنبال این هستند که ارز کنترل شود و نرخی 

ت و آنها قدرت خرید به آن داده شود تا نرخ تمام شده کاالهای مصرفی در بازار ارزان تمام شود چرا که درآمد مردم پایین اس

درآمد و ضعیف هم فقیرتر تر شده و اقشار کمای که توان مالی باالتری دارند، قویندارند. از این رو اگر نرخ ارز رها شود، عده

خواهند شد و از پس خرید بسیاری از کاالها بر نخواهند آمد. البته با توجه به اینکه همه ارز در اختیار دولت نیست، اگر به 

گذاری به ایران ای در خارج از کشور وجود دارد، برای سرمایهنرخ آن در بازار رها شود، برخی ارزهایی که توسط عده کلی

برند. بنابراین این موضوع بستگی به نیاز بازار به ارز دارد اما از شود که آنها نرخ ارز را شکسته یا نرخ آن را باال میمنتقل می

گذاری در آن وجود ندارد، بنابراین انتقال سرمایه ارزی از اقتصادی نامطئن است و امنیت سرمایهآنجایی که اقتصاد کشور ما 

که باید نامحدود باشد. بنابراین به طور کلی با توجه به اینکه در داخل کشور خارج به داخل بسیار محدود است در حالی

عمال صفر است. از این رو به عقیده بنده، قضیه قرارداد  گذاری خارجی در داخل ایرانامنیت اقتصادی وجود ندارد، سرمایه

توتال هم سیاسی است تا اینکه از لحاظ اقتصادی کاری انجام شده باشد. بنابراین به طور کلی در حال حاضر در رابطه با 

 قیمت دالر  شود، باید قیمت واقعی یورو حدود شش هزار تومان وقیمت دالر که بر حسب مطابقت چندین کاال محاسبه می



  

 

 

که قیمت ارز رها شده و موجب افزایش تورم شود، در رابطه با یورو، بسیاری تومان باشد اما در صورتی 500حدود پنج هزار و 

  .توانند خودشان را با این موضوع مطابقت دهنداز واحدهای صنعتی نمی

آیا در کشورهای دیگر هم از این اصطالحات  ، از چه زمانی در کشور باب شد و«فنر ارز»به کار بردن اصطالحاتی همچون 

 شود؟استفاده می

استفاده کردند که به عقیده من، این فنر تنها  92هایی همچون رها شدن فنر ارز در سال کیامهر: برخی از مسووالن از عبارت

دنیا، به کار بردن چنین  مخصوص اقتصاد ماست و بس. به این معنا که بنده به عنوان فعال اقتصادی، در هیچ یک از کشورهای

  .امهایی را مشاهده نکردهادبیات و عبارت

برانگیز است. در آن زمان با توجه به اینکه از تامل 92تاثیر افزایش نرخ ارز بر مصنوعات داخلی در سال  در رابطه با این موضوع،

است، ما تصور  در داخل کشور انجام شده شد که صفر تا صد تولید آنهاخودروهای داخلی به عنوان خودروهای ملی یاد می

کردیم که پراید و سمند و چند نمونه محصوالت خودروسازی کامال داخلی شده است و تحت تاثیر نوسانات ارزی نیست می

، به کار برده شد که چندان عاقالنه نبود. سوال بنده در این «فنر ارز باز شد»، اصطالحاتی همچون 92اما در اواخر سال 

شود؟ یا اینکه چرا در . فنرهای ارزی باز نمی.این است که به چه علت در کشورهایی مانند مالزی، امارات، کره و. خصوص

چنین اتفاقاتی صورت نگرفت و ثبات نسبی در ارز  زمان هشت سال جنگ تحمیلی ایران که تمام بنادر غیر فعال شده بود،

آوردی مبنی بر باز شدن فنر ارز، درست نیست دربردن چنین اصطالحات منوجود داشت؟ از این رو به عقیده من، به کار 

  .اگرچه توسط رییس کل بانک مرکزی این اصطالح به کار برده شد

رو شد که در نتیجه آن برخی تومانی با یک جهش قیمت نجومی روبه 1100به یکباره دالر  92این در حالی است که در سال 

میلیون تومان افزایش قیمت پیدا  20کیفیت قابل قبولی هم ندارند، از شش میلیون تومان به خودروهای داخلی که چندان 

هایی در بازار، مردم ناچار به خرید چنین خودروهایی هستند. در رسد با وجود چنین قیمتکه به نظر میاند در حالیکرده

جی برداشته شود، قیمت بهترین خودروی خارجی صورتی که اگر روزی تعرفه صددرصدی گمرکی واردات برای خودروهای خار

  .شودوارداتی در ایران بیشتر از شش تا هفت هزار دالر تمام نمی

  .هزار دالری نداریم 10واعظی آشتیانی: بله واقعیت این است که در حال حاضر، ما در دنیا، خودروی 

متی قابل توجهی در بازار خودرو به وجود آمد؟ در کیامهر: در حال حاضر سوال بنده این است که به چه علت چنین جهش قی

توان به تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولیدات داخلی اشاره کرد. در واقع این موضوع مصداق این رابطه با این موضوع می

د به آن پرداخت این گری که بایاما در این میان موضوع دی«. کنیممد داریم اما به دالر خرج میبه ریال درآ»المثل است: ضرب

ای میان سطح عمومی درآمد مردم در ایران و سایر است که چرا کسانی که طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، مقایسه

تا هفت هزار دالر است در  6تراز، دهند؟ به چه دلیل درآمد سرانه کشور ما در میان کشورهای همکشورها انجام نمی

 35شان کنند درآمد سرانهعربی و مردمی که در کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی میکه دور و بر ما کشورهای شرایطی 

هزار دالر است. این در حالی است که ایران کشوری چهار فصل با ذخایر عظیم نفتی و گازی است اما متاسفانه  45تا 

وجود دارد این است که چرا قدرت خرید  و اما سوال مهم دیگری که در این ارتباط های متنوع کشور از یاد ما رفته استمزیت

  ها به این اندازه پایین است؟ایرانی

ها نیست اما باید بپذیریم که بسیاری از این مسایل و مشکالت، ناشی از اگرچه کسی حاضر به پاسخگویی این سوال

شی از باالتر رفتن قیمت دالر و توان به گرانی گوشت در بازار اشاره کرد که نانوسانات قیمت ارز است. به عنوان مثال می

ها نیز باید با های وارداتی است. متاسفانه حتی مقداری از دان مرغ مرغداریهای دامداران برای خرید علوفهافزایش هزینه

واردات و پرداخت دالر تامین شود. بنابراین زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت کاالهای اساسی با افزایش قیمت و 

بگیر جامعه حذف شود. به همین دلیل است که در حال حاضر گوشت از سفره بسیاری از اقشار حقوقرو میرانی روبهگ

گذرند.واقعیت این است که که برخی مسووالن از حذف شدن کاالهای پرمصرف مردم به راحتی میشده است در حالی

یکه حتی دان مرغ نیز باید از خارج وارد کشور شود به همین شود ارزمحور است به طوراقتصاد ایران بیش از آنچه تصور می

کند. در حال حاضر قدرت خرید ایرانیان بسیار پایین است و کسانی که به دنبال دلیل با نوسان قیمت ارز، قیمت آن تغییر می

که دولت الیواقعی شدن قیمت ارز هستند به دنبال حذف دیگر کاالهای اساسی از سفره غذایی خانوار هستند.در ح

 مدعی است طی چهار سال نرخ تورم را پایین آورده است اما تاثیرات خاصی بر سفره و هزینه سبد غذایی مردم ایجاد نشده 



  

 

 

ها یا همان طرفداران تر نگاه کند. در حال حاضر نئولیبرالکه بنده از دولتمردان انتظار دارم که به اقتصاد، مردمیاست در حالی

نویسند، اعتقادی به عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، ارتقای سطح رفاه تجارت آزاد که امروز نسخه میبازارهای آزاد و 

. در حالی که در این زمینه باید کننداساس تنازع بقا نگاه میعمومی و افزایش قدرت خرید مردم ندارند و به عرصه اقتصاد بر

توان اجازه داد که های دینی در آن دارای اهمیت است. بنابراین نمیتوجه داشت که ایران کشوری شرقی است که ارزش

  .های اقتصاد آزاد در ایران، منجر به تهی شدن سفره مردم شوندبرخی با عملی کردن فرمول

  به نظر شما مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای دارای اقتصاد آزاد کار درستی است؟

ام که اگر قرار است نرخ ارز ایران با دیگر کشورها مقایسه شود، باید سایر مسایل کید کردهکیامهر: بارها در این خصوص تا

. نیز با آنها مقایسه شود. از این رو به هیچ .اقتصادی کشور همچون درآمد سرانه، سطح رفاه عمومی، قدرت خرید خانوار و.

گری در گرانه و تصدیاد دنیا که دولت هیچ نقش مداخلهعنوان موافق مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای دارای اقتصاد آز

صنعت و تولید آن ندارد، نیستم. به عنوان مثال اگر به وضعیت آلمان در زمان فروپاشی دیوار برلین نگاه کنید، به این نکته پی 

قی آن به دلیل خواهیم برد که در آن مقطع زمانی، آلمان به دو قسمت غربی و شرقی تبدیل شده بود که در قسمت شر

ها، اوضاع اقتصادی بسیار آشفته بود و در قسمت غربی آن، صنایع پیشرفته، نوسازی شده و سلطه چندین ساله کمونیست

های درست، آلمان یافته قرار داشتند که بسیار مرفه بودند. اما به سرعت و پس از مدت کوتاهی با اتخاذ سیاستتوسعه

  .بحرانی در آلمان متحد یکپارچه ایجاد نشدشرقی به آلمان غربی تبدیل شد و 

 ان بهره برد؟توان از تجربه چنین کشورهایی برای توسعه اقتصادی ایرآیا می

ها و همچنین اقتصاد ایران با اقتصادهای آزاد دنیا منصفانه کیامهر: به طور کلی معتقدم که مقایسه نرخ ارز، وضعیت بانک

های کشور خودمان همچون قیمت ندارد. بنابراین باید به فکر این باشیم که شاخص نیست و منطق اقتصادی در پس آن قرار

  .ارز، سود بانکی و . . را متناسب با شرایط ایران تعیین کنیم

 ر حال حاضر چیست و برای حل آن باید چه اقداماتی انجام شود؟دترین مشکل اقتصاد ایران به نظر شما بزرگ

شوند. بنابراین مشکل گذارند، با واکنش دولت مواجه میای که پا میاقتصادی در هر حوزه کیامهر: در حال حاضر فعاالن

اقتصاد و همچنین سرچشمه فساد در ایران، دیوانساالری، بزرگ و پرهزینه بودن دولت است به طوری که به عنوان مثال نرخ 

د به اقتصاد کشور را دیوانساالری بزرگ، اجازه رش کند. از این رو معتقدم که اینارز را دولت به صورت دستوری تعیین می

  .دهد در حالی که باید اقتصاد را به مردم سپردنمی

گری در اقتصاد داری و تصدیداری، کارخانهبنابراین به طور کلی تا تشکیالت دیوانساالری دولت کوچک نشود و دولت از بنگاه

های فرعی است و اقتصاد ایران شود، شاخ و برگصادی مطرح میدست نکشد، تمام راهکارهایی که از سوی فعاالن اقت

که روزگار فعلی ما، روزگار تر کوچک و چابک شود چرارنگ رستگاری را به خود نخواهد دید. بنابراین دولت باید هرچه سریع

  .اند و دیگر کارایی ندارندهای فربه در آن از نفس افتادههای دونده و چابک است که دولتدولت

صدیق: با توجه به اینکه ثبات نرخ ارز یکی از موضوعاتی است که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از سوی فعاالن 

بندی از جانب دولت اتفاق بیفتد. ثبات نرخ ارز اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه یک طبقهشود، به عقیده من، اقتصادی مطرح می

. هزینه .بخشی از ارز را برای تامین مایحتاج عمومی همچون شکر، قند، گندم و.همچنین با توجه به این نکته که دولت 

کند و بخش دیگری در حوزه صنعت و تجارت قرار دارد، الزم است ارز کاالی ساخته شده افزایش پیدا کرده و ارز مربوط به می

ای ملیاتی شود و مواد اولیه و قطعات برگذاری در کشور عحوزه صنعت، پایین در نظر گرفته شود تا به این شکل سرمایه

توان محصولی با هزینه تمام شده پایین تولید کرد صنعتگران با قیمت مناسب تمام شود. همچنین در این صورت است که می

  .که توان رقابت با کاالهای خارجی را داشته باشد

دیران اجرایی کشور که مربوط به سه دهه های شما باید عرض کنم هر زمانی که مآشتیانی: در راستای صحبتواعظی

توانیم بگوییم که داری مدیریت بدهند، آن زمان میها و نخبگان میدانگذشته هستند، این جسارت را پیدا کردند که به جوان

ود کشور هستند در دهنده وضع موجدولت چابک است در حالی که این خودخواهی باعث شده آنها تصور کنند که نجات

اند. بنابراین معتقدم زمانی که آقایان این خودخواهی را های قبلی امتحان خودشان را پس دادهکه این آقایان در دورهصورتی 

ها اجازه عرض اندام دهند، اتفاقات نویی در کشور رخ خواهد داد. برای اینکه از بحث دور نشویم، مایلم کنار بگذارند و به جوان

 تولید ناخالص داخلی را که شخصا استخراج کردم، ارائه دهم.  های اقتصادی درز بخشبرای شما آماری از سهم هر یک ا



  

 

 

ترین سهم را در تولید ناخالص داخلی درصدی، کوچک 8/9جالب است بدانید که طبق این آمار، بخش کشاورزی با سهم 

 4/49ترین بخش، سهم ن بزرگآید. این در حالی است که بخش خدمات به عنواکشور دارد که این یک فاجعه به حساب می

های مالی، هایی مانند خدمات موسسهمجموعهدرصدی را در تولید ناخالص داخلی دارد که بخش خدمات شامل زیر

دن سهم هفت درصدی و صنعت شود. همچنین در بخش صنعت و معدن، مع. می.داری، رستوران داری و.بازرگانی، هتل

درصدی در این زمینه نقش داشته است. بنابراین  9/21ن بخش نفت و میعانات با سهم درصدی دارد. در این میا 4/11سهم 

درصدی نفت و  22سهم  در صورتی که ایران همچون مالزی به عنوان کشوری بدون سرمایه نفتی فرض شود، از این آمار

انسانی عظیم، سرمایه و منابع این در حالی است که با وجود اینکه ایران دارای ظرفیت  .میعانات گازی کم خواهد شد

 4/18های دیگری است، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی آن تنها زیرزمینی و خدادادی و همچنین پتانسیل

آید که انتظار درصدی به دست می 2/28درصدی کشاورزی نیز به آن افزوده شود، سهم  8/9شود که اگر سهم درصد می

ی هستیم این در این میان با توجه به اینکه مدع .هایی اداره شودتی مانند ایران با چنین پتانسیلداریم کشور بزرگ و پرجمعی

ای مد نظر داریم؟ از دیدگاه نفت متعلق به آیندگان هم هست، سوال بنده این است که واقعا در این خصوص چه استراتژی

دنبال آن نابسامانی نرخ ارز هم مشکالت را مضاعف ه بهایی در کشور وجود دارد که تدبیریمن، چنین مشکالت و بی

  .های کشور استعیتکند. در حالی که این مسایل و معضالت شوخی نیست و واقمی

کیامهر: جالب این است که با وجود اینکه مسووالن و دولتمردان کشور باید پاسخگوی چنین مشکالتی باشند و برای آن 

در حالی که دولتمردان،  کنندآیند، از وضعیت فعلی گالیه میقتی جلوی دوربین میو راهکار مناسب را در نظر بگیرند،

  .ید مشکل اقتصاد را حل کنندکنند که انگار مردم بامسوول اصالح معضالت اقتصادی هستند اما طوری وانمود می

جام شد، رییس جمهور مدعی شد ر راستای انتخابات ریاست جمهوری انآشتیانی: در مناظرات تلویزیونی که اخیرا دواعظی

هزار شغل نیز به صورت ساالنه ایجاد خواهد کرد اما حسن روحانی در اولین نشست  770میلیون شغل از گردشگری و  4که 

شود اگر اش بودند، اعالم کرد این هدف میسر میاش بعد از پیروزی انتخاباتی در پاسخ به خبرنگاران که پیگیر این وعدهخبری

صداقتی متهم ذاری در کشور انجام شود. همچنین اگرهای دیگری را نیز عنوان کرد. البته بنده ایشان را به بیگسرمایه

ای کنیم.هرچند که موفقیت، پیروزی و توسعه یک کشور، رابطهرسد ما گاهی صادقانه برخورد نمیکنم اما به نظر مینمی

لت و مسووالن با یکدیگر همراه نباشند، اتفاقات خوبی در کشور رخ دوجانبه میان مردم و مسووالن است. بنابراین اگر دو

ها و مشکالت را دهد. مگر اینکه مردم با انتخاب درست خود، نیروهای جدید را وارد عرصه سیاست کنند که این چالشنمی

اساسی در کشور انجام سال بعد از انقالب، تغییرات  38یکی پس از دیگری حل کنند. البته الزم به ذکر است که در طول 

رود فضا برای توسعه و پیشرفت بیش از حاال فراهم شمار ایران، انتظار میهای بیشده اما با توجه به پتانسیل و ظرفیت

  .های اقتصادی قابل توجهی در کشور صورت گیردشود تا جهش

ساالری اصل شایسته گیرد،زمینه صورت میهایی که در این رسد در شرایط فعلی، عالوه بر تالشکیامهر: البته به نظر می

  .شودبه درستی رعایت نمی

 گذارد؟به نظر شما نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر خود را بر چه بخشی از بازار می

ه ک به این معنا شده محصول در داخل کشور تاثیر داردکیامهر: نرخ ارز هر چه باشد، در درجه اول بر قدرت رقابت و قیمت تمام

آورد که زنجیره این برآیندها به معیشت و قدرت خرید مردم شده را باال برده و قدرت رقابت را به شدت پایین میقیمت تمام

محور است، فقر عمومی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین که اقتصاد کشور به شدت ارز شود. در نتیجه از آنجامنتقل می

  .آیدترین کاالهای چینی هم پایین میر پستقدرت رقابت محصوالت ایرانی در براب

ها جذابیت خاصی نداشت و ترکیه در مقابل ایران، جایگاه به عنوان مثال اگرچه در مقطعی از زمان، سفر به ترکیه برای ایرانی

ی های کشور، برندهاای شده است و در بسیاری از فروشگاهخاصی نداشت اما در حال حاضر افتخار ما پوشاک ترکیه

توانیم در تولید پوشاک با ترکیه برابری کنیم. آیا شود. بنابراین سوال بنده این است که به چه علت نمیای عرضه میترکیه

در این مورد تکنولوژی خاصی وجود دارد یا قوه محرکه خاصی مطرح است؟به عقیده بنده، اینکه بگوییم دولت ترکیه مدام از 

کند، حرف درستی نیست بلکه ایراد کار به همین ل به واحدهای تولیدی خود تزریق میهای دامپینگ استفاده و پوسیاست

. باید دست به واردات زده و .ها و.های دامداریگردد. چرا که ما برای خرید پارچه، چرخ خیاطی و حتی علوفهنرخ ارز باز می

 توانند شود و تولیدکنندگان نمیتر تمام میهایی گرانمحصول ن رود،دالر پرداخت کنیم. بنابراین هرچه قیمت دالر باال می



  

 

 

محصول و کاالی رقابتی را تولید کنند. به عنوان مثال حتی اگر تبلیغی هم بابت خرید محصوالت داخلی همچون برنج ایرانی 

ند برنج هندی ترین اقشار جامعه هم حاضر نیستانجام نشود، تا زمانی که برنج ایرانی با قیمت مناسب باشد، حتی پایین

مصرف کنند مگر اینکه از لحاظ قیمت آنچنان در مضیقه باشند که به ناچار برنج هندی بخورند. همچنین تا زمانی که قیمت 

  .حبوبات ایرانی با سبد هزینه زندگی ما جور در بیاید، محال است کسی به فکر خرید حبوبات خارجی بیفتد

 کننده دارد؟شترین تاثیر را بر مصرفبا این اوصاف معتقدید نوسان نرخ ارز، بی

گذارد، قدرت خرید را پایین کننده میکیامهر: بله. نرخ ارز همچون بومرنگ )سالح بومیان استرالیایی(، تاثیر خود را بر مصرف

چرا که این  اندازدگردد و او را از پا میرنگ به خود تولیدکننده بر میدهد و در نهایت این بومفقر را افزایش می آورد،می

. بنابراین تولیدکننده نباید جشن بگیرد زیرا وضعیت به جایی خواهد رسید که به کلی این منحنی تا جایی قابل تحمل است

ها بیشتر از سطح متوسط ؟ به این دلیل که قیمتبازار متوقف خواهد شد. به عنوان مثال چرا رونق از بازار مسکن رفته است

میلیون واحد  5/2هزار واحد آپارتمانی در تهران و همچنین ساخت  400اکنون با وجود ساخت ست. همدرآمد مردم باال رفته ا

آپارتمانی در کل کشور، تقاضایی برای خرید وجود ندارد چرا که قدرت خریدی وجود ندارد. بنابراین زمانی که قدرت خرید 

  .نباشد، صنعتی هم در کار نخواهد بود

کشور ما باید بتواند قدرت رقابت داشته و در بازارهای رقابتی حضور پیدا کند. این در حالی است که به عقیده بنده، صنعتگر 

های کشور و بازارهای هدف اهل تبلیغ نیستند در حالی که در بسیاری از صنعتگران برای محصوالت خود در داخل جاده

د. متاسفانه کاالی خود هستن مدام در حال تبلیغ بلیغاتی،با نصب بیلبوردهای ت هاکنندهکشورهای خارجی، بسیاری از تولید

توسعه و تحقیق( را ندارد و در نهایت برخی از صنعتگران ما کاالی آماده شده خارجی را به داخل ) R & D  صنعت کشور ما

ن رو ما بیشتر ستند که ساخت برخی کاالها به منزله دور ریختن پول است. از ایهآورند چرا که بر این عقیده کشور می

سازی. بنابراین نرخ داری هستیم، نه صنعتکننده صنعت هستیم. واقعیت این است که در حال حاضر ما در حال صنعتمصرف

کنندگان داخلی اثر داشته باشد. مگر اینکه تواند بر قیمت و قدرت رقابت تولید و همچنین قدرت خرید مصرفارز به شدت می

ها ببندیم و قیمت محصوالت خارجی را تا جایی باال ببریم که در نهایت تنها قشر مرفه قادر به خرید درها را به روی ورود کاال

ها تعیین شده است، حق انتخاب از قشر طور که در حوزه خودرو، به دلیل نرخ تصنعی دالر که توسط دولتآن باشد. همان

  .. به انتخاب بپردازد..مند، پراید ویی همچون تیبا، سکننده داخلی گرفته شده و ناچار است میان خودروهامتوسط مصرف

  چرا در کشورهایی مانند ترکیه، رشد صنعتی به یکباره صورت گرفت؟

ساله  30صدیق: بر حسب بررسی تحوالتی که در صنعت جهانی به خصوص در ترکیه صورت گرفته و همچنین تجربه 

نتیجه مسایل سیاسی است. به این معنا که تعامل سیاسی در شخصی بنده در صنعت، بخشی از تحوالت اجتماعی ما 

های اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین جا پیدا کردن کننده سرنوشت جامعه در حوزه فعالیتکشورهای مختلف، تعیین

نجات پوشاک ترکیه در جهان نیز نتیجه تحوالت سیاسی اخیر در این کشور است که در نهایت موجب شد بسیاری از کارخا

آالت و تکنولوژی، مدیران اروپایی نیز به اروپایی در چرم و نساجی به ترکیه منتقل شوند. همچنین عالوه بر انتقال ماشین

ای در ایران و سایر کشورهای دنیا، نتیجه موفقیت خود ترکیه راه پیدا کردند. بنابراین مطرح شدن برندهای پوشاک ترکیه

ها این جهش را برای آنها فراهم کرد. بنابراین ها نبود بلکه کمک اروپاییو سایر شاخص ها در به کارگیری دانش فنیترک

تحوالت سیاسی نیز تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. این در حالی است که حدود یک سال است که به 

، فرار سرمایه از این کشور آغاز شده و جمهور ترکیه که به دنبال سلطنت استهای نابخردانه اردوغان رییسدلیل سیاست

که دیگر امیدی به بازار اند چراهای خود را در این کشور بسته. کارخانه..زیمنس و برخی از برندهای مطرحی همچون بوش،

  .ترکیه ندارند

 نظر شما این وضعیتبرند. آیا به شواهد حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان و صنعتگران در رکود عمیقی به سر می

 تواند ناشی از نوسانات نرخ ارز باشد؟می

دهد که قبل از انقالب، با وجود اینکه واردات هم آزاد بود، کارخانجاتی همچون های گذشته نشان میصدیق: مروری بر سال

ر حال حاضر بدترین دوران ی به دست آورند اما دهای خوبی را در حوزه لوازم خانگارج، آزمایش و جواهریان توانستند موفقیت

  .تولید از نقطه نظر کیفیت و قیمت است

 



  

 

 

در این میان به دلیل افزایش جمعیت تمایل به خرید بیشتر، اضافه شدن بازارهای بالقوه جانبی همچون عراق و افغانستان، 

خلی کشش خاصی در بازار تقاضا در بازار لوازم خانگی دائما در حال رشد است و برای ورود کاالهای خارجی و همچنین دا

شرکت لوازم خانگی تعطیل  35ای که وجود دارد در سال گذشته وجود دارد اما با توجه به مشکالت مدیریتی و سرمایه

شدند. این درحالی است که با وجود اینکه توان و امکانات تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد اما به دلیل بر هم خوردن 

  .درصد بود 34این رقم  خورد در صورتی که سال گذشته،ها برگشت میدرصد چک 50م، وضعیت اقتصادی مرد

کنندگان ما به ارز شاهد ورشکستگی بسیاری از آشتیانی: در واقع به دلیل وابستگی بیش از حد صنایع و تولیدواعظی

  .هستیم دارهای اسم و رسمکارخانه

چیت ری مانند تترون  کردند که برخی از تولیدات کارخانهسازی فعالیت میگ چیت، سه کارخانه بزر60به عنوان مثال در دهه 

صادر  و،امسازی محصوالتشان به بنز و بیهای رادیاتورکارخانه 70شد یا در اوایل دهه به کشوری مثل آلمان صادر می

دیگری نیز وجود داشتند که اخیرا با مشکل یان کارخانجات مطرح مکردند اما در حال حاضر خبری از آنها نیست. در این می

کند. همچنین شوند، وابستگی ایران به ارز نیز افزایش پیدا میاین زمانی که کارخانجات کشور تعطیل میرو شدند. بنابرروبه

 15تا  14د حدو ها از یک تن نفت،کنیم ژاپنیاگر به مقایسه درآمد ایران با کشورهایی همچون ژاپن بپردازیم، مشاهده می

دالر درآمد داریم که به عقیده بنده تمام این  4500تا  4هزار دالر فرآوری دارند اما ما به طور خوشبینانه از این مقدار نفت، 

  .رودیمدهنده وابستگی ما به ارز است که تلنگر بزرگی به شمار مسایل نشان

ین و وسعه اقتصادی کشور فکر کنیم که جلوی پای کارآفرتوانیم به رونق و تکیامهر: به عقیده بنده نیز ما زمانی می

تولیدکننده، فرش قرمز پهن شود. به این معنا که پیش پای هر فردی که وقت، سرمایه و تخصص خود را صرف ایجاد واحد 

که در حال ود. این در حالی است شکند، فرش قرمز پهن صنعتی و تولیدی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده و تولید اشتغال می

  .کشیمم میهکنیم بلکه زیلوی زیر پای آنها را حاضر نه تنها فرش قرمز جلوی این افراد پهن نمی

های گذشته در کشور به وجود آمده، نوسانات نرخ ارز تا در پایان بفرمایید با توجه به اختالف طبقاتی شدیدی که طی سال

 ار بوده است؟گذچه حد بر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده تاثیر

شود و میزان قدرت خرید مردم کیامهر: همانطور که پیش از این گفته شد، نوسانات نرخ ارز به طبقه پایین جامعه منتقل می

کند و با توجه به اینکه کند. به طور کلی هم زمانی که فقر افزایش پیدا کند، شکاف طبقاتی افزایش پیدا میآمیز میرا فاجعه

  .رودد، قیمت تمام شده کاالها باال میهرچه قیمت ارز افزایش پیدا کن ارز است، تولید ما متکی به

، این است که استراتژی صنعتی کشور ما به ...ترین مشکالت کشور ما عالوه بر نرخ ارز وآشتیانی: یکی از بزرگواعظی

ال حاضر اگرچه بخشی از کارخانجات نابراین در حکنیم که هر کاالیی را باید تولید کنیم. بخوبی تعریف نشده و ما تصور می

اند اما مشکل اصلی دیگر آنها این است که نقشه راه مشخصی ندارند. به این کشور به دلیل کمبود سرمایه معطل مانده

ن قرار ا در اختیار تولیدکنندگارکند و نقشه راه درستی ها را به درستی مشخص نمیظرفیت معنا که وزارتخانه متولی صنعت،

سوزی در کشور هستیم. بنابراین از آنجا که تولیدکنندگان از میزان نیاز بازار نداده است. در نتیجه در حال حاضر شاهد فرصت

داخل کشور خبر ندارند، در برخی از کاالها شاهد مازاد تولید هستیم که قابلیت صادرات هم ندارند . به عنوان مثال در حال 

  .کنندد اجاق گاز در کشور وجود دارد که بدون برنامه و بدون هدف فقط تولید میکارخانه تولی 254حاضر 

. برخی موافق و برخی دیگر مخالف محدود صدیق: در رابطه با استراتژی کالن صنعتی کشور، نظرهای متفاوتی وجود دارد

  .انجام شودهای بیشتری شدن تولید برخی کاالها در کشور هستند که باید در این زمینه بررسی

کیامهر: به عقیده بنده نیز مشکل فعلی ما این است که قصد داریم سورن تا موشک را در داخل کشور بسازیم که این 

 دهنده نبود استراتژی صنعتی در کشور است. موضوع نشان

ست که در این جلسه و بررسی بیشتری در این زمینه ا ای گسترده شده که نیاز به بحثالبته این مشکل در کشور به اندازه

گنجد. بنابراین الزم است تا بررسی این معضل و اینکه چرا مسووالن توجه چندانی به این موضوع ندارند، به جلسات نمی

 .بعدی موکول شود

 

 

 



  

 

 

 3 صفحه 4100شماره  02/05/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 جای استراتژی توسعه صنعتیاستراتژی اقتصادی کردن تولید به

 محسن حاجی بابا

های تخصصی مجلس شورای اسالمی متاسفانه یا خوشبختانه مدتی است نظرات مسووالن دولتی و بعضا کمیسیون

های مسووالن دولت و نسبت به مشکالت موجود تولید در اقتصاد کشور تغییر کرده است. در اغلب جلسات و سخنرانی

های بازرگانی آنها را فریاد ه دیر زمانی است بخش خصوصی و اتاقکنند کنمایندگان مجلس به همان مشکالتی اشاره می

طور نمونه، بهمن ماه سال گذشته، فراکسیون تولیدکنندگان زند که به نظر اینجانب شاید نوعی فرار رو به جلو است. بهمی

های شبکه بانکی در تولید حات روشهزار تولیدکننده از تعاونی، کارگاه و کارخانه مطالبه اصال 8اتاق ایران با حمایت بیش از 

 سال کردند.ها را به اتاق بازرگانی ایران اررا مطرح کردند. بانک مرکزی نیز پاسخ این درخواست

ها مشخص است تعلل و اتالف وقت درباره مواردی است که شاید در موردش اتفاق نظر بین موضوعی که در اغلب پاسخ 

دارد و با توجه به شرایط حساس تولید و اقتصاد کشور، سوال این است که علت این بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود 

کاری و کندی در اجرای موارد قانونی به چه دلیل است. مسووالن و مقامات بلندپایه اقتصادی و اجرایی کشور باید بدانند کم

زاده، عمتنل ببیند. جناب آقای محمدرضا آید، مگر آنکه اجرا و عمبخش خصوصی دیگر با حرف و سخنرانی به حرکت درنمی

های صنعتی از جمله سیمان وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در مراسمی گزارشی مبنی بر افزایش تولید در بعضی رشته

فیت ارائه کردند، ولی نگفتند که این افزایش تولید را چه کسانی و کدام بازار باید خریداری کند و صنعت سیمان که با مازاد ظر

عنوان یک صنعتگر و یک فعال تواند داشته باشد. من بهرو است، این افزایش ظرفیت تولید چه مزیتی میسنگین در بازار روبه

ام که امروز مشکل صنعت ما تولید نیست، بلکه تولید اقتصادی است. ما اقتصادی بخش خصوصی به این نتیجه رسیده

یران به قبرستان اژی توسعه صنعتی هستیم، نتیجه این تفکر تبدیل شدن ها است در هر دولتی به دنبال استراتسال

ها در اغلب تولیدات ها و تعدد فراوان کارخانهبینیم. مازاد ظرفیتهای مختلف صنعتی میآالت است و آن را در رشتهماشین

دهنده عدم تفکر اقتصادی ما از قبیل موتورسیکلت، فرش ماشینی، ماکارونی، سرامیک و کاشی، الستیک و ...، نشان

است. در حالی که در زمان صدور مجوز تاسیس هرگز به درستی مزایای اقتصادی ظرفیت و توان صادراتی این واحدها با 

های اقتصادی کشور دیده نشده است. به نظر اینجانب ما در وزارت صنعت، معدن و توجه به مشکل ساختار و زیرساخت

سعه صنعتی نداریم، بلکه نیاز به برنامه اقتصادی و بررسی چگونگی اقتصادی کردن تولید در تجارت نیاز به یک مهندس و تو

های صنعت، معدن و کشاورزی داریم تا هم در داخل بتوانیم رقابت کنیم و هم در خارج از کشور. در واقع به جای تمام رشته

ور با شناسایی دقیق موانع اقتصادی تولید و برطرف استراتژی توسعه صنعتی نیاز به استراتژی اقتصادی کردن تولید در کش

طور نمونه، در یک بخش از صنایع اساسی کشور که فوالد است، به بررسی کردن آنها و اقتصادی کردن تولید داریم. من به

 فیتپردازم. رسیدن ظرمجوزهای صادره براساس نیاز به تامین یکی از مواد اولیه اساسی آن که فروسیلیسیوم است، می

و نیاز فروسیلیسیوم برای تامین این مقدار تولید فوالد  1404میلیون تن در سال  60تا  55گری کشور به تولید فوالد و ریخته

 رسد.هزار تن می 767هزار تن در سال است ولی متاسفانه مجوزهای صادر شده تاکنون به  280

مواجه است و وجود رقیبی بسیار قدرتمند به نام چین با ظرفیت  با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات فروسیلسیوم با زیان

شروع به تعطیل کردن تعدادی از واحدها به دلیل نبود تقاضا در  2016میلیون تن از کل فروآلیاژها که از ابتدای سال  4مجموع 

ذکر شده در مورد احداث بازار جهان کرده است، آیا صدور این حجم مجوز از نظر ظرفیت صحیح بوده است؟ آیا تجربیات 

واحدهای تولیدی مانند سرامیک و کاشی، فرش ماشینی و ... نباید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات آنها مورد 

گذاری مواجه است، به خودی گرفت؟ آیا وجود سرمایه یا تجمیع سرمایه در کشوری که با نرخ منفی سرمایهتوجه قرار می

ه در صنایعی به کار گرفته شود که هم اکنون با مازاد تولید مواجه است و قابلیت صادرات اقتصادی خود دارای ارزش نیست ک

ها ضروری است تا درصد، در تمامی رشته 15و مقرون به صرفه را ندارد؟ برای ایجاد رقابت در تولیدات صنعتی ظرفیت مازاد 

حق انتخاب داشته باشد. ولی سه برابر نیاز چرا؟ مسوولیت نابودی  کنندهعنداللزوم در کنار واردات به رقابت بپردازند و مصرف

ها به عهده کیست؟ پیشنهاد بنده این است که دولت دوازدهم به جای همکاری مهندسان در وزارت صنعت، این سرمایه

تژی اقتصادی و معدن و تجارت کشور آغاز به همکاری با اقتصاددانان کند و هدف خود را بر یک چیز متمرکز سازد. استرا

 ها در کشور با شناسایی مشکالت و موانع و رفع آنها با استفاده از کارشناسان و فعاالن رقابتی کردن تولید در تمام بخش



  

 

 

بخش خصوصی خارج از دولت، هدف موردنظر است. بهتر است وزیر صنعت، معدن و تجارت یک اقتصاددان باشد تا مهندس. 

 دیر است، وای به فردا. حتی امروز حرکت در جهت این هدف
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 :وگو با صمتگذاری ایدرو در گفتفرداد دلیری معاون توسعه سرمایه

 ایمها را از دست دادهبرخی مزیت

اولویت سال قرار گرفت. تحقق عنوان شعار و های اقتصاد مقاومتی بهترین بحثاشتغال و تولید، یکی از مهم :منیر حضوری

 .شودساز توسعه و پیشرفت کشور میاین مهم موجب حل بسیاری از مشکالت و زمینه

های مختلفی برای موفقیت اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش دولت در نظر گرفته شده است. در این باره هر بخش با زمینه

وری، تولید و اشتغال چه سش این است که برای افزایش بهرهتوجه به تمرکز خود بر یک مورد خاص تاکید دارد. اما پر

هایی را دولت باید مد نظر قرار دهد؟ برای پاسخ اول از همه باید بدانیم چه چیزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیاز برنامه

خارجی، بازاریابی و  هایداریم تا بتوانیم به اهداف مد نظر برسیم. ارتقای نیروی انسانی، کیفیت آموزش، کمک از شرکت

های درست و بسترسازی برای گذاریارتقای کیفیت از جمله موارد مهم است. در این بین نقش دولت در اعمال سیاست

رشد این بخش کلیدی است. برای اینکه بتوانیم تولید و اشتغال داشته باشیم به تدابیر الزم از سوی دولت و یک بخش 

ها طوری باشد تا به کسانی که اهل تولید گری خود کاسته و واگذاریباید از نقش تصدی خصوصی توانمند نیازمندیم. دولت

شود محور بودن باعث میهستند و صالحیت الزم را دارند امتیاز داده شود. در ادامه این روند تسهیل شرایط تولید و صادرات

وسعه تلیری، عضو هیات عامل سازمان گسترش و معاون باره با فرداد دکه اشتغال افزایش و اوضاع بهبود پیدا کند. در این

  .وگو کردیمگذاری گفتسرمایه

  رار دهد تا شعار اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند؟هایی را باید در اولویت قدولت چه برنامه 9۶در سال 

یدا کند. متاسفانه به پاع ما بهبود شود که اشتغال افزایش و اوضباور دارم که توجه به تولید و در ادامه آن صادرات باعث می

توان گفت که در وضعیت رکود بودیم. رکود به این معنا که ها اوضاع اقتصادی ما چندان مساعد نبود و به نحوی میدلیل تحریم

بازار داخلی اشتیاقی برای خرید به حدی که ظرفیت داشتیم، نداشت. هنوز مشکالتی داریم و رونق اقتصادی نتوانسته 

ور که باید در کشور ایجاد شود. در نتیجه برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی باید به تولید مبتنی بر صادرات فکر کنیم. اگر طآن

ها و رکود روی پای خود بایستیم، اشتغال و درآمد را افزایش بخواهیم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم، در مقابل تالطم

 .باید به صادرات توجه کنیم دهیم و اقتصاد کشور را شکوفا کنیم

  محور چه باید کنیم؟برای تولید صادرات

های خارجی، بازاریابی و برای این مهم باید به چند مورد از جمله ارتقای نیروی انسانی، کیفیت آموزش، کمک از شرکت

صول خود را ت. باید بتوانیم محالمللی اسهای بینها در پروژهها مشارکت با خارجیارتقای کیفیت توجه کنیم. یکی از روش

های مختلف استفاده کنیم. روش دیگر در کشورهای خارجی به فروش برسانیم، با آنها مشارکت و برای صادرات از روش

هایی در دفاتر م و شرکتالمللی ارتقا دهیمان را در سطح بینالمللی است. باید وضعیتاستفاده از تبلیغات در بازارهای بین

الملل توانیم از تجربه نیروهای متخصص در سطح بینی داشته باشیم تا خود را معرفی کنیم. در این زمینه میالمللبین

هاست جایزه صادراتی در های تجاری و صادراتی موفق عمل کنیم. از آنجا که مدتاندازی شرکتاستفاده کنیم تا در راه

 .ه صادرات پیدا کنندهای داخلی انگیزونقل را بپردازد تا شرکتحمل هایکشور نداریم، دولت باید کمک کند و بخشی از هزینه

  ر باشد؟تواند در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی موثها به بخش خصوصی چقدر میسازی و واگذاریخصوصی

ت و های درسگذاریاقتصاد برای اینکه موفق باشد باید در دست بخش خصوصی قرار گیرد. در این بین نقش دولت سیاست

ها سازیبسترسازی برای رشد این بخش است. برای اینکه بتوانیم بخش خصوصی توانمند داشته باشیم باید خصوصی

ها باید طوری باشد تا به کسانی که اهل تولید هستند و صالحیت الزم را دارند دار شوند. تمامی واگذاریدار و جهتهدف

ها گذاریس تجربه و تخصص ندارد امتیاز هم داده شود. باور دارم اگر سیاستگونه نباشد که به هر کامتیاز داده شود و این

 هایی هاست و در شرکترود. متاسفانه هنوز دولت سهامدار برخی از شرکتدرست باشد، دولت به سمت تصدی گری نمی

 



  

 

 

پذیر باشد. باید رقابت چیزسرمایه دارد. گاهی حضور دولت باعث شده که بخش خصوصی نتواند رقابت کند در حالی که همه

 .کنند و باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کردداری میهای عمومی وجود دارند که شرکتمتاسفانه هنوز سازمان

  انتظار شما از دولت دوازدهم برای رونق تولید و اشتغال چیست؟

، اگر قوانینی وجود ندارد پیشنهاد دهیم تا این امر توجه به صادرات؛ در این راستا اگر قوانین مشکالتی دارند آن را اصالح کنیم

های شود که شرکتها یکی دیگر از اقدامات مثبت دولت است. این مهم باعث میها و معافیتتسهیل شود. اعمال مشوق

ایم، با اینکه هایمان را از دست دادهنفس بتوانند تولید رقابتی داشته باشند. متاسفانه ما برخی از مزیتداخلی با اعتمادبه

رود و شده باال میوری پایینی داریم، نرخ تمامهزینه انرژی و دستمزدها در کشور ما پایین است اما به دلیل اینکه بهره

وری نیروی های خود بهرهگذاریشود که نتوانیم در عرصه جهانی رقابت کنیم. در این زمینه دولت باید با سیاستعاملی می

های های تولیدی داخلی پایین است باید کمک ببرد. همچنین از آنجایی که سرمایه در گردش شرکتکار و سرمایه را باال

آالت تولیدی در های با بهره پایین کمک کند که سرمایه آنها افزایش یابد. ماشینمالی به آنها شود. دولت باید از طریق وام

شود. به طور مثال صنعت یین و نرخ باال انجام میها به شدت فرسوده شده و تولید با سرعت پابرخی از زمینه

سال قبل است که با این وضعیت  20آالت متعلق به زمینه خوبی برای صادرات دارد اما بیشتر ماشین خودرو سازیقطعه

 .دار به تولید کمک کندهای جهتمک کند تا با وامشود رقابت چندانی کرد. بنابراین دولت باید کنمی

 

 3 صفحه 3687شماره  03/05/96شنبه سه /  جهان صنعتروزنامه 

 اصالحات پولی کلید خورد

واحد رسمی پول کشور تبدیل خواهد شد؛ سال، بار دیگر به  88پس از گذشت « تومان» -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

از معامالت « ریال»کند که حذف های کشور راه یافت و این سوال را در ذهن ایجاد میخبری که بار دیگر به صدر اخبار رسانه

 پولی کشور، چه کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟

ر، تغییر واحد پول و حذف یک صفر از پول ملی نیست باید ابتدا به این موضوع توجه کرد که اولویت شماره یک اقتصاد کشو

ای جز حفظ ظاهر و زیبایی به دنبال نخواهد داشت و تنها باعث سهولت در مبادالت روزمره مردم و زیرا این عمل در واقع نتیجه

  .د شدکارهای محاسباتی کشور خواهد شد و با این اقدام هیچ گونه اصالح ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد نخواه

از  ایران و تغییر نام آن چندان در اولویت قرار ندارد و گرهی از آنجا که نرخ تورم در ایران کنترل شده و اصالح ظاهری بازار پول

ییر در بازار های تحمیلی این تغهایی مبنی بر هزینهکند، در این مسیر الزم است بررسیمشکالت اقتصادی کشور باز نمی

باید توجه داشت چاپ اسکناس با واحد تومان حدود سه هزار میلیارد تومان هزینه دارد. در واقع با توجه به   .پول صورت گیرد

کند و رسد تغییر واحد پولی مشکل زیادی را حل نمیهای جدیدی که در بخش مسکوک باید پرداخت شود، به نظر میهزینه

مله اصالحات دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک یا ضوابط هایی از جاگر بخواهیم رفرم پولی داشته باشیم و هزینه

  .ذف شودحیکباره تعداد صفرهای بیشتری ها را در این زمینه بپردازیم، بهتر است بهها در بانکنگهداری حساب

د پول حشود ولی در بین مردم، واگفتنی است هر چند در حال حاضر ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور شناخته می

شان در معامالت شان را تغییر دادند، عمدتا به این دلیل بود که شهروندان. با این حال کشورهایی که واحد پولتومان است

جا کنند مانند کشورهای بهشان مجبور بودند حجم زیادی از پول را جاشدند و در خریدهای روزانهخود دچار مشکل می

  .رقمی مواجه بودند و برای حل مشکل نقل و انتقال پول مجبور به تغییر واحد پول خود شدندزیمبابوه و ترکیه که با تورم سه 

در مجموع بهتر است دولت در شرایط فعلی در بخش مهار نرخ تورم فعالیت و تمرکز بیشتری داشته باشد و اگر هم قرار 

  .های بیشتری از واحد پولی کشور حذف شوداست تغییری در واحد پولی کشور اعمال شود بعد از مهار تورم، تعداد صفر

ریال به  10شود و قرار است هر این در حالی است با تصویب اخیر هیات وزیران، تومان دوباره واحد رسمی پول کشور می

  .عنوان یک تومان در نظر گرفته شده و در مراودات مالی مردم مورد استفاده قرار گیرد

  لکاربرد واحد تومان به جای ریا

ریال تعیین کرد؛ با این حال،  10در قالب الیحه بانک مرکزی، واحد پول ایران را تومان و برابر با  9۵دولت یازدهم در آذرماه سال 

بر این اساس در آخرین  .تواند جنبه اجرایی و رسمی داشته باشداین مصوبه پس از تایید مجلس و شورای نگهبان می

 . بنابراین ، دولت یکبار دیگر مصوبه سال گذشته خود را تصویب و اعالم کردجمهورییسجلسه هیات وزیران به ریاست ر
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سال از تعیین ریال به عنوان واحد پول ایران، تومان دوباره جایگزین ریال  88توان انتظار داشت یکبار دیگر پس از گذشت می

کشور، خواستار حذف همزمان چند صفر از اسکناس پیش از این، برخی نمایندگان مجلس درباره تغییر واحد پولی  .شود

شود، به یکباره مخارج و مانند روشی که در کشور ترکیه اجرا شده بود و عنوان کردند بهتر است اگر رفرم پولی اجرا می

اعالم  با این وجود، دولت در سال گذشته  .های کار در نظر گرفته شود و حذف صفرها با تغییر اسکناس اتفاق بیفتدهزینه

کرد به دنبال رفرم پولی نیست و تنها برای سهولت کار مردم در استفاده از تومان به دنبال تغییر واحد پولی کشور از ریال به 

  .تومان است؛ همچنین مسووالن بانک مرکزی نیز عنوان کرده بودند که قرار نیست اسکناس جدیدی به چاپ برسد

جلسه اخیر هیات دولت نوشت: در جلسه یکشنبه اول مردادماه هیات وزیران الیحه دبیر هیات دولت در یادداشتی درباره 

رو . در این روزها که برخی از موسسات مالی و اعتباری با مشکالتی روبهاصالح قانون پولی بانکی بررسی و تصویب شد

شش ماه در کمیسیون اقتصادی  هستند، نقص قانون پولی و بانکی بیش از پیش آشکار شد و در الیحه اصالحی که بیش از

دولت با دقت زیاد مورد بررسی قرار گرفته بود، نقایص قانون از جمله احکام مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، 

ها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و برطرف شده است انحالل، تصفیه، مدیریت بانک

  .ر جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده استو گام بزرگی د

میری نوشته است: همچنین، براساس این الیحه واحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد محسن حاجی

، یعنی کاربرد واحد تومان به جای ریال، استفاده بود ها قبل از سوی مردم و در تمام مبادالت پولی موردو موضوعی که مدت

 .رسمیت یافت

 های جدی در بخش مسکوکهزینه

در همین حال یک اقتصاددان معتقد است که تغییر واحد پولی در محاسبات مشکالتی را به وجود خواهد آورد و محاسبات این 

حذف یک صفر اگر  ان ندری در این باره گفت: به صورت کلیکامر  .کندهایی را ایجاد میارقام به لحاظ حسابداری سختی

بخواهد به صورت رسمی اتفاق بیفتد، باید حجم زیادی اسکناس معدوم و دوباره اسکناس جدید با مخارج جدید به چاپ 

برای تغییر واحد ه تصمیم جدید هیات وزیران وگو با ایبِنا دربارمدیر بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی وبانکی در گفت .برسد

ریال به عنوان یک تومان گفت: این اقدام یکی از آن مواردی است که  10پولی کشور از ریال به تومان و در نظر گرفتن هر 

هر چند در حال  وی اظهار داشت:  .هاست که نزد مردم تغییر کرده استنباید به این شکل انجام شود، چون واحد پولی مدت

 ندری ادامه داد:  .ومان استشود ولی در بین مردم، واحد پول تواحد رسمی پول کشور شناخته میحاضر ریال به عنوان 

. ..ها به تدریج هزار میلیارد و تریلیون وتغییر واحد پولی در محاسبات نیز مشکالتی را به وجود آورده و از این به بعد رقم

کند ولی به صورت کلی حذف یک صفر اگر هایی را ایجاد میتیخواهد شد و محاسبات این ارقام به لحاظ حسابداری سخ

بخواهد به صورت رسمی اتفاق بیفتد، باید حجم زیادی اسکناس معدوم و دوباره اسکناس جدید با مخارج جدید به چاپ 

ییر واحد پولی فزود: به نظر من تغاهای جدیدی پرداخت شود، وی با تاکید بر اینکه در بخش مسکوک نیز باید هزینه .برسد

هایی را در این زمینه بپردازیم بهتر است به کند و اگر ما بخواهیم رفرم پولی داشته باشیم و هزینهمشکل زیادی را حل نمی

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در عین  .یکباره تعداد صفرهای بیشتری حذف شود

انجام شود که ما اصالحات ساختاری را در نظام پولی و بانکی انجام داده باشیم و با توجه به  حال، رفرم پولی زمانی باید

اینکه نظام بانکی امروز با حجم باالیی از مشکالت درگیر است و تورم نیز هنوز با کشورهای دیگر دنیا تفاوت دارد، نباید هزینه 

در شرایط فعلی بهتر است در بخش مهار نرخ تورم فعالیت و تمرکز  ندری پیشنهاد داد که دولت  .باالیی برای این کار شود

بیشتری داشته باشد و اگر هم قرار است تغییری در واحد پولی کشور اعمال شود بعد از مهار تورم، تعداد صفرهای بیشتری 

شاره به اقدام کشور مدیر بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با ا  .از واحد پولی کشور حذف شود

  .ترکیه در حذف شش صفر، گفت: جا دارد تا در پول ملی ایران نیز تا چهار صفر حذف شود

  حذف چهار صفر در دستور کار

این در حالی است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی عقیده دارد: با وجود اینکه حذف یک صفر از پول 

کند اما پیشنهاد این است با توجه به آثار روانی و تورمی در چند سال گذشته، حذف ل میملی کارهای محاسباتی را تسهی

  .تر استدر مراودات رایج« ریال»نیز نسبت به « تومان»چهار صفر در دستور کار قرار گیرد؛ البته اصطالح 

 



  

 

 

ی اسالمی، در حال اصالح قانون پولی و محمدرضا پورابراهیمی افزود: دولت با تاخیر و موازی با بررسی طرح بانکداری جمهور

وی اظهار کرد: در صورتی که الیحه مذکور به موقع به مجلس ارسال  .بانکی بوده و بحث تغییر واحد پولی در این راستاست

با این حال طرح موضوع تصویب تغییر واحد پول ایران در جلسه   .شودشود در طرح بانکداری جمهوری اسالمی لحاظ می

ای که گونهذشته هیات دولت که به یکباره شکل گرفت، موجب ایجاد ابهاماتی در بین مردم و حتی مسووالن شد بهسال گ

. این در حالی بود که در فاصله کوتاه با حتی در مواردی این مصوبه را اجرایی شدن سیاست حذف صفر از پول ملی دانستند

ت شد که تبدیل ریال به تومان به هیچ عنوان به معنای ورود به سیاس مقام وی تاکیدواکنش رییس کل بانک مرکزی و قائم

. همچنین اعالم شد که این مصوبه هیات دولت در راستای احترام به عرف حذف صفر نبوده و کامال با یکدیگر متمایز هستند

سی لوایح دوقلوی اصالح نظام اکنون با نزدیک شدن به مراحل پایانی برر  .جامعه بوده و نباید با بحث حذف صفر خلط شود

رسد به هاست از سوی مقامات اقتصادی و بانکی وعده نهایی شدن آن داده شده بود، به نظر میبانکی دولت که مدت

که . در این شرایط در صورتیزودی این لوایح به مجلس تقدیم شده و بررسی آن در آینده نزدیک به طور رسمی آغاز شود

ای های خود به پیشنهاد تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان رای مثبت دهد آنگاه در قالب مصوبهمجلس در جریان بررسی

االجرا به بانک مرکزی ابالغ شده و این بانک بعد از این که سازوکار الزم برای اجرایی شدن را تامین کرد، رسما در دستور الزم

  .ر واحد پول ملی ایران رسمیت یافته استتوان گفت که تغییکار قرار خواهد گرفت و آنگاه می

 ضرورت تغییر واحد پول چیست

چک یا ضوابط نگهداری ها مانند دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دستهبا تبدیل ریال به تومان باید اصالحاتی در برخی بخش

نیک نیز تغییرات ایجاد خواهد شد که ها انجام شده و به تومان تبدیل شود در عین حال در بانکداری الکتروها در بانکحساب

یکی دیگر از مواردی که در تغییر واحد پول ملی مورد توجه است،   .شوددر مجموع موجب ایجاد مشکلی برای مردم نمی

. های فعلی یک صفر کمتر خواهد شدهای جدید خواهد بود که نسبت به اسکناستغییرات اعمال شده برای چاپ اسکناس

ها اعمال شده و تر اعالم کرده در صورت اجرایی شدن قانون اصالحاتی جزیی در چاپ اسکناسک مرکزی پیشآن طور که بان

های به تدریج وارد چرخه پولی خواهد شد بنابراین قرار بر این نیست که با تبدیل ریال به تومان به یکباره تمامی اسکناس

بر است تصاددان معتقد است: چاپ اسکناس با واحد تومان هزینهدهد که یک اقاین در شرایطی رخ می  .موجود حذف شوند

شناس، حق هادی  .شودو متخصصان بانک مرکزی باید اعالم کنند که چه میزان هزینه برای این تغییر به بازار پول تحمیل می

از  ایران این موضوع مطرح بود و یکی اظهار داشت: در اصالح قانون پولی از ریال به تومان اقتصاددان در مورد تغییر واحد پولی

شناس تصریح کرد: حق .کرد تا به مرحله اجرا برسدمصوبات دولت تغییر واحد پولی بود که باید فرآیند قانونی خود را طی می

اید گفت در نکته مهم این است که آیا امروز اولویت ما در بازار پول، تغییر واحد پول است و این امر چه میزان ضرورت دارد؟ ب

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کشورهایی که  .بازار پول تغییر واحد پول یا حذف چند صفر نیست واقع امروز اولویت اصلی

شدند و در خریدهای شان در معامالت خود دچار مشکل میشان را تغییر دادند عمدتا به این دلیل بود که شهروندانواحد پول

مواجه  د حجم زیادی از پول را جا به جا کنند مانند کشورهای زیمباوه و ترکیه که با تورم سه رقمیشان مجبور بودنروزانه

   .بودند و برای حل مشکل نقل و انتقال پول مجبور به تغییر واحد پول خود شدند

ه کاهش نرخ ق بنبوده و دولت یازدهم هم موفوی ادامه داد: این در حالی است که تورم در کشور ما هیچ وقت سه رقمی

شدند این در حالی ها الکترونیکی اداره نمیاز کشورها بانکشناس افزود: در برخیحق .تورم شد و آن را تک رقمی کرد

جایی حجم ه جابهکنند و نیازی بهای الکترونیکی به جای پول استفاده میهای کوچک ما از کارتاست که امروز حتی بچه

  .زیادی از پول نیست

ایران و تغییر نام آن چندان در اولویت قرار ندارد زیرا  افزود: نرخ تورم در ایران کنترل شده است و اصالح ظاهری بازار پولوی 

دهند و این اصالح به صورت شکل پول که تغییر کند بیشتر شبیه عمل زیبایی است که برخی از افراد آن را انجام می

شناس در خاتمه گفت: حق .فظ ظاهر و زیبایی چنین اقدامی صورت گرفته استگیرد و تنها برای حساختاری صورت نمی

بر است و متخصصان بانک مرکزی باید اعالم کنند که چه میزان هزینه برای این تغییر به چاپ اسکناس با واحد تومان هزینه

 .شودبازار پول تحمیل می

 

 



  

 

 

 3 صفحه 4101شماره  03/05/96شنبه سه /  دنیای اقتصادروزنامه 

 نشانی تیم اقتصادی کارآمد به روحانی ارسال شد

 جمهورنامه اقتصاددانان به رئیس

ای به حسن روحانی دوره چهارساله پیش رو را یک فرصت تاریخی برای عبور از اقتصاددان کشور در نامه 71 دنیای اقتصاد:

ها داشتن تیم اقتصادی از الزامات عبور از چالش یکی های اقتصادی عنوان کردند. به اعتقاد امضاکنندگان این نامهچالش

گذاری مناسب برای سیاست»، «تخصص در امور اقتصادی»کارآمد و هماهنگ است. اقتصاددانان امضاکننده نامه اعتقاد دارند 

های یو... از جمله ویژگ«یان اقتصاددانان و مردممقبولیت در م»، «رسانی صحیحاسی و اطالعدیپلم»، «های کنونیچالش

 م اقتصادی به این نکات توجه کند.اند در انتخاب تیمسووالن اقتصادی دولت دوازدهم است. آنان از روحانی خواسته

های اقتصادی جمهوری با تشریح چالشهای کشور، در یک نامه خطاب به رئیسجمعی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه

های مختلف در انتخاب تیم اقتصادی ابراز نگرانی کردند و به تشریح ویژگیهای زنیکنونی، از فشارهای سیاسی و چانه

های گذاری مناسب برای چالشسیاست»، «تخصص در امور اقتصادی»مطلوب برای تیم اقتصادی مناسب پرداختند. 

های صحیح در اعمال سیاست»، «میان اقتصاددانان و مردم چهره مقبول در»، «رسانی صحیحدیپلماسی و اطالع»، «کنونی

های پولی، ارزی، هماهنگی در سیاست»و « های اجراییهای ناهمسوی دستگاهسطح دولت و مقابله با درخواست

 ها هستند.ترین این ویژگیاز مهم« تجاری، مالی و مالیاتی

 متن این نامه به شرح زیر است:

 باسمه تعالی

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ازدهم دولت جمهوری اسالمی ایرانرئیس محترم جمهور منتخب دو

 با سالم و احترام،

جمهور اسالمی ایران را تبریک گفته و امید است با توجه به تجربه اندوخته شده در عنوان رئیسانتخاب مجدد جنابعالی به

قرار گیرد. ای حل مسائل اقتصادی کشور مورد استفاده عنوان یک فرصت تاریخی بردوره یازدهم، فرصت چهار ساله آتی به

ها بسیار جدی است. بحران عدم کارآمدی ساختار های جدی مواجه است. بحران بدهی دولت و بانکاقتصاد ایران با چالش

های سنگین و ناکارآمد، تداوم نظام چندنرخی قیمت ارز، نرخ باالی بیکاری اداری، کمبود و تخصیص نامناسب منابع آب، یارانه

ریزی گری، بودجههای صنعتی، مداخله نهادهای عمومی در تصدیوری بنگاهان، کاهش بهرهدر بین جوانان و تحصیلکردگ

های روزمره و متناقض، هر یک نامهها و تصویبغیرعملیاتی، فساد اداری، تضعیف بدنه کارشناسی دولت و الیحه

تر همگان اقتصاد، مدرسان دانشگاه و مآموختعنوان دانشکننده هستند. امضاکنندگان این نامه بههایی به شدت نگرانچالش

های زنیاز آن، ایرانیان نگران سرنوشت کشور در این برهه حساس تاریخی بیم آن دارند که فشارهای سیاسی و چانه

های مختلف در نهایت منجر به انتخابی شود که موجب عملکرد ناموفق اقتصاد کشور گردد. بر این باوریم که یکی از ضرورت

به رشد اقتصادی باالی غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. امیدواریم در نظر گرفتن مالحظات دستیابی 

 گیری خطیر مدنظر باشد:زیر در این تصمیم

بانک مرکزی و رئیس سازمان  ای است. در عمل، رئیس کلای، شغلی تخصصی و حرفهگذاری پولی و بودجهسیاست• 

کند؛ بنابراین به اتکای دانش اقتصادی خود تصمیماتی بگیرند که مسیر اقتصادی آینده کشور را تعیین میبرنامه و بودجه باید 

یکی از شرایط الزم احراز این دو پست تخصص در امور اقتصادی است. همانند دیگر علوم، جایگاه تخصصی و علمی، 

 شناسایی متخصصان خبره است. براینظرهای اقتصادی، سابقه تحقیق و پژوهش ایشان بهترین نشانه اظهار

گذاری یکی از وظایف این دو شغل حساس است، ضروری است این دو مقام مسوول عالوه بر با عنایت به آنکه سیاست• 

های گذاری نیز آشنا بوده و سوابق روشنی در زمینه پیشنهاد سیاستتجربه مدیریت دولتی، با اصول علم سیاست

ادی داشته باشند. بهترین ابزار برای محک کارآمدی یک مدیر، سابقه عملکردی ایشان است. مشخص، سازنده و موثر اقتص

های بانکی، کسری بودجه مزمن دولت، عدم انسجام فکری در های بحران بانکی، نرخ باالی سود تسهیالت و سپردهزمزمه

ری، تصویر مناسبی از آینده اقتصادی ایران به گیهای دولت همراه با نرخ باالی قرضهای اقتصادی دولت، انباشت بدهیالیحه

 دهند.دست نمی



  

 

 

روند و شمار میای کشور عالئم مهمی برای فعاالن اقتصادی بهگذاران پولی و بودجهرسانی سیاستپاسخگویی و اطالع• 

که باید از سوولیت سخنگویی دولت مشود. به همین دلیل ضروری است معموال موجب حرکت بازارهای مالی و حقیقی می

گذاری اقتصادی جدا باشد. این مقامات باید کم ولی ها دفاع کند از مناصب متولی امر سیاستمواضع دولت در کلیه بخش

 پخته سخن بگویند تا موجب آرامش و اطمینان در بازار شوند.

های اقتصادی شند سیاستمی اقتصاد خوشنام باشند تا فرصت داشته باگذاران اقتصادی دولت باید در محافل علسیاست• 

وضوح برای اقتصاددانان تشریح کنند. ایشان باید بتوانند با تحلیل دقیق شرایط، توصیفی نزدیک به واقع از نتایج دولت را به

 های دولت کسب کنند.ا سیاستبها ارائه کنند و همراهی مردم و کارشناسان را سیاست

های صحیح در سطح کل دولت اعمال کنند؛ به ک مرکزی باید بتوانند سیاسترئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بان• 

های کالن اقتصادی های اجرایی که در راستای سیاستهای دستگاهاین منظور الزم است قادر باشند تا در مقابل درخواست

 قاومت کنند.برداشت و تخصیص بودجه، متدوین شده و در سطح دولت نیست از جمله اعطای اعتبارات، اضافه

های پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی هماهنگ و نهایتا آنکه الزم است اعضای تیم اقتصادی دولت قادر باشند سیاست• 

 و منطبق بر یک الگوی فکری منسجم را ساماندهی و اجرا کنند.

مطرح است، واجد این شرایط ها سانههای کلیدی اقتصادی که این روزها نامشان در رمتاسفانه برخی نامزدهای پست

نیستند. امضاکنندگان این نامه بدون هرگونه حمایت از گروه یا فرد خاصی، درخواست دارند تیم اقتصادی کارآمد و هماهنگی 

های اقتصادی سهمگین موجود و آتی و کسب دستاوردهای درخور ملت بزرگ ایران و در دولت دوازدهم، برای مقابله با چالش

 های اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.استدر راستای سی

 

 4 صفحه 823شماره  04/05/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 کاغذبازی پیچیده مانع اصلی سرمایه گذاری

 .برخی کارشناسان بر این باورند که در ایران در بحث تولید آن اشتیاقی که باید شکل نگرفته است :منیر حضوری

های مبادله سنگین و کلی مورد دیگر مورد، هزینهگواه آن هم بروکراسی پیچیده، موانع فضای کسب و کار، مجوزهای بی

دردسر را ترجیح دهد یا بعد از مدتی گذاری کرده و سودی بیای دارد یا سپردهاست که باعث شده کسی که سرمایه

ین استدالل ایارانه به واحدهای تولیدی همواره مطرح بوده است؛ با  گر تبدیل شود. پرداختسرخورده شده و خود به مبادله

قانون  8ها را به سمت بخش تولید واقعی کشور هدایت کنیم تا بتوانند روی پای خود بایستند. بر اساس ماده که باید یارانه

های بالعوض یا پرداخت کمک ز اجرای این قانون را برایادرصد خالص وجوه حاصل  30ها دولت مکلف شد هدفمندی یارانه

سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصالح ساختار فناوری واحدهای یارانه سود تسهیالت هزینه کند. تمرکز بر بهینه

نامه اجرایی تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از توسعه صادرات نفتی از جمله موارد قابل توجه بود. بر اساس آیین

های درصدی بخش تولید( بسته 30ها در چارچوب مصرف تعیین شده در این ماده ) سهم نون هدفمندی یارانهقا 8ماده 

درصدی تولید به باور کارشناسان  30های اجرایی تهیه و تصویب شد اما مسئله این است که سهم حمایتی ازسوی دستگاه

درباره چندوچون این ماده قانونی و اینکه چقدر ما برای تولید ها کمکی کند. گاه عملیاتی نشد و نتوانست به تولیدکنندههیچ

 .وگو کردیممند هستیم با کارشناسان گفتدغدغه

 رکود در بخش تولید مزمن شده

درصدی که وعده داده شد  30وگو با صمت با ابراز تاسف از اینکه عوض محمدپارسا، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت

وقت عملیاتی نشد اظهار کرد: با توجه به شناختی که از تعدادی تولیدی هم صنف خود گیرد، هیچق میبه بخش تولید تعل

ای دریافت نکرد و این وعده در حد شعار باقی ماند. او با تاکید بر اینکه بحث واقعی شدن نرخ مطلبی است دارم کسی یارانه

این بود که برای کاهش مصرف انرژی در بخش تولید مقداری وام  که ما باید به آن برسیم بیان کرد: در گذشته پیشنهاد ما

بدون بهره داده شود یا به هر نوعی دولت تالش کند تا به کاهش مصرف انرژی و رشد بخش تولید کمک کند. تاکید داشتیم 

خارج کند. رئیس فدراسیون  قدر تاثیر نگذارد که تولیدکننده را از رقابتهای مختلف اینکه افزایش نرخ بنزین، گازوییل و سوخت

مند به واقعی شدن نرخ ارز هستند، اظهار کرد: باور ها عالقهصادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تاکید بر اینکه تولیدکننده

 شود که درصد داریم نرخ ارز هم باید واقعی باشد. تعدیل نشدن نرخ ارز باعث می 10این است که به طور مثال اگر ما تورم 



  

 

 

تدریج تولیدکنندگان خارجی جای تولیدکننده در مقابل واردات کاالی مشابه خارجی نتواند رقابت کند و درنتیجه به

حاضر کسی که مونتاژکار است خیلی تمایل ندارد که نرخ ارز افزایش پیدا کند اما گیرند. درحالتولیدکنندگان داخلی را می

تواند در بازار رقابت کند. او ادامه داد: با توجه به گر نرخ ارز واقعی شود بهتر میکسی که تولیدی واقعی دارد تمایل دارد که ا

درصد به تولیدکننده یارانه داده شود تا توان تولید و رقابت داشته باشد که متاسفانه این مهم  30این وضعیت قرار بود 

ت ماند، به تعویق افتاد و اثر رشد اولیه با وجود رشد ها مسکوها هدفمندی یارانهعملیاتی نشد. به این ترتیب با بروز مخالفت

چهارم شد. محمدپارسا در پاسخ به این سوال که اجرای این قانون چقدر ای که به مردم داده شد، یکها و یارانهقیمت

انه در کشور های الزم را داشته باشیم تا تولید نخوابد. متاسفتوانست به بخش تولید کمک کند گفت: باید همزمان کمکمی

کنند. بعد از هدفمندی و رشد نرخ ارزی رکود در درصدی کار می 20ها یا خوابیده یا با ظرفیت درصد کار تولیدکننده 80ما 

شد. او درباره اینکه چه شد شاید رکود ایجاد نمیهای الزم میبخش تولید به طور تقریبی مزمن شده درحالی که اگر کمک

ن قوانینی عملیاتی شود بیان کرد: اعتقاد داشتیم رشد حقوق مردم باید با نرخ تورم افزایش پیدا مقدماتی الزم است که چنی

درصد هم به تولید  30درصد باالی نرخ تورم باشد و  10تا  ۵کند تا مردم قدرت خرید خود را حفظ کنند. به عبارتی رشد باید 

 .حساب و کتاب پول به تولیدکننده بدهیمر است تا اینکه بیداده شود. باور دارم که وام کم بهره برای کاهش انرژی بهت

  گذاریسردرگمی در سیاست

ها برای بخش رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن گله از اجرا نشدن قانون هدفمند کردن یارانهمجیدرضا حریری، نایب

قیم ه شد بگذریم، توزیع هر نوع یارانه به شکل مستهدف یاراناگر از قانون ناکامی که منجر به توزیع بی :تولید به صمت گفت

گذاری است. او تاکید کرد: تولیدی که نتواند روی پای خود دهنده سردرگمی در سیاستهدف به هر بخشی نشانیا بی

ید و نه ید کمک کنتوانید به تولبایستد و شما به جای اینکه دنبال علت بیماری بگردید با مسکن درد آن را کاهش دهید نه می

کننده از آن بهره ببرد. به این ای باید به سمتی باشد که مصرفهای یارانهها را درست هدایت کنید. باور دارم تمام هدفیارانه

تواند مشکالت تولید را حل کند. تولید مشکالت دیگری هم دارد که باید در جهت هدف به تولید نمیترتیب پرداخت یارانه بی

تواند بفروشد ضعفش در جاهای دیگری است. تولیدی که کاالی ه طور مثال تولیدی که کاالیش را نمیرفع آن تالش شود ب

های دیگری دارد که باید آن را شناسایی و برطرف کرد. به این ترتیب اگر یارانه را به باب دل مشتری ندارد به طور حتم ضعف

هدف یارانه دادن شود توجیهاتی پیدا کرد اما بیفناوری بدهیم، می وری و باال بردن توانصورت هدفمند به منظور ارتقای بهره

ترین مسئله در ضعف اجرای این قانون رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که مهمقابل قبول نیست. نایب

های های مختلف وعدهولتدزیع کرد. ها آنچنان نیست که بشود آن را توچه بوده، گفت: منابع موجود و درآمد حاصل از یارانه

اند که بیشتر آنها با واقعیت همخوانی ندارد و کمکی به تولید نکرده است. باور دارم صرف نوع نگاه یارانه شماری دادهبی

ی ود تولید اثرشد در فرآیند بهبدهد. به این ترتیب به نظرم اگر این وعده اجرا هم میدادن بدون هدف و برنامه جواب نمی

نیاز اینکه از فعال نداشت. حریری درباره اینکه چه مقدماتی نیاز است تا تولیدکننده بتواند روی پای خود بایستد گفت: پیش

مورد، اقتصادی حمایت کنیم این است که فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم و برای این مهم باید مشکل مجوزهای بی

دانیم چه مواردی هستند را حل کنیم. او تاکید کرد: باید محیط ده و... که همه میهای مبادله سنگین، بروکراسی پیچیهزینه

اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتی شود. حمایت به این معنی نیست که من دست یکی را بگیرم و تا آخر دنیا مثل یک معلول او را 

د بایستد بدون اینکه کمک کسی را بخواهد. او در راه ببرم بلکه باید فضایی را آماده کنم که تولیدکننده بتواند روی پای خو

ها متمرکز شود تا محیط گذار باید روی این بحثگذاری اشاره و اظهار کرد: دولت به عنوان سیاستپایان به اهمیت سیاست

 .گذاری بهبود پیدا کندبرای تولید و سرمایه

 

 3 صفحه 3688شماره  04/05/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 دولت بالتکلیف است

خارجی و  اقتصاد ایران که این روزها حال خوبی ندارد، همواره در کشمکش با تهدیدات -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

ای جز چنگ زدن به ریسمان سیستم بانکی نداشته است. های داخلی بوده است و در طول سالیان گذشته چارهچالش

ای از تامین نیاز مالی خود را از طریق محور بوده و بخش عمدهواضح است که نظام اقتصادی کشور، به طور عمده بانکپر

 .آوردبه دست میهای اقتصادی ها در عرصهآفرینی بانکنقش

http://jahanesanat.ir/92568-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81--%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://jahanesanat.ir/92568-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81--%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html


  

 

 

های خود در تامین مالی تولید و تسهیل ها در ایفای نقشهای گذشته بانکرسد طی سالبا این حال به نظر می

اند. در این راه، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با مشکل مواجه شده

ای از دارایی ای بخش قابل مالحظهبازده به طور گستردههای کممین مالی پروژهها به تاتسهیالت و همچنین تکلیف بانک

 .کیفیت تبدیل کرده استهایی کمارج و این منابع را به داراییخها را منجمد و از دسترس آنها بانک

رآمدی در این در حالی است که کشور در زمینه نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختالالت اساسی است. عدم کا

های پیش ترین چالشهای کاهش نرخ سود بانکی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و خارج، از مهمسیاست

های مفید را به خود جذب کند و آن را در کار نتواند سرمایهوروی توسعه اقتصادی کشور هستند و تا زمانی که فضای کسب

 .های اقتصادی شودهای این موضوع گریبانگیر آحاد جامعه و بخشد، طبیعی است که آسیبزمینه تولید و اشتغال به کار گیر

این در حالی است که در طول چند سال گذشته، نرخ تورم روند نزولی را طی کرده است اما به دلیل کدر بودن فضای بازار 

سو سبندگی نرخ سود بانکی باعث شده از یکپول، نرخ سود بانکی نتوانسته تورم را در این مسیر همراهی کند. در واقع چ

 .ی شوندها نیز دچار مشکالتخود بانک تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور از این موضوع آسیب ببینند و از سوی دیگر

دهد که اقتصاد ما همواره درگیر نشان می بررسی وضعیت گذشته اقتصاد ایران در زمینه رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی

دهد که تقریبا این مسایل در کشورهای دیگر ثبات نداشته و این در حالی رخ می های کالننوسانات شدید بوده و شاخص

شویم که کشور ما که انقالب اسالمی پیروز شد، متوجه می 1979برطرف شده است. با نگاهی به وضعیت ایران در سال 

های صحیح و ضعف در در حالی که عدم به کارگیری سیاست داشترار هایی همچون ترکیه و کره جنوبی قرده کشورهم

  .ز رقبای خود شدها منجر به عقب افتادن تدریجی ایران اساختارهای اقتصادی در طول این سال

 نیاز به جراحی اقتصادی

د. اما باید بپذیریم رقمی نزدیک شیز به مرز تکنرقمی و از آن طرف، نرخ تورم در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی به سطح دو

های جزیی، موفقیت قابل توجهی در اقتصاد کسب کرد. در توان با تغییر سیاستنمی روهای پیشجاری و سالکه در سال

کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخل و  .واقع اقتصاد ایران به یک جراحی شجاعانه نیاز دارد

سی برای شروع تحول در اقتصاد ایران هستند. در حالی که طی چهار سال گذشته نرخ تورم روند خارج، دو راهکار اسا

اما به دلیل کدر بودن فضای بازار پول، نرخ سود بانکی نتوانست تورم را در این مسیر همراهی کند.  نزولی را طی کرد

ها نیز خود بانک آسیب ببینند و از سوی دیگر سو تولیدکنندگان از این موضوعچسبندگی نرخ سود بانکی باعث شد از یک

اقتصاد ایران در بحث نرخ سود بانکی و نرخ ارز دارای اختالالت اساسی است. فضای رانتی پیرامون  .دچار مشکالتی شوند

رقابتی موجب کدر شدن وضعیت  ها ایجاد کرده واین موارد که منبع درآمد بدون زحمت را برای درآمد برخی نهادها و دستگاه

های اصالح اقتصاد کشور است که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود تا بتوانیم از معضل بزرگ کشور شده نیز از اولویت

زای اقتصاد و ناشی از یکسری نرخ سود بانکی یک متغیر درون .امروز که منجر به بیکاری گسترده شده، جلوگیری کنیم

ص خود را به دنبال وجود دارد. نرخ سود بانکی چه باال باشد و چه پایین، تبعات خا هاست که در بخش واقعی اقتصادواکنش

یابد و این موضوع با کاهش تقاضا و افزایش های اقتصادی و مردم کاهش میگیری بنگاهتوان وام دارد. با نرخ سود باال

تر از تورم بیش از حد نرخ سود بانکی و پایین کاهش شود. از سوی دیگرهای تولید منجر به افت نرخ رشد اقتصادی میهزینه

توانسته صرف اشتغال و شود منابعی که میزیرا نرخ پایین سود سبب می هم منطقی نیست و مضراتی برای اقتصاد دارد

عمول نرخ سود بانکی به طور م .ستوری پایین شده اهای با بهرهوری باال شود، در عمل محصور بنگاههای دارای بهرهبنگاه

تواند با کمترین پنج تا شش درصد باالتر از نرخ تورم است. با چنین نرخ از سود بانکی است که بخش حقیقی اقتصاد می

اند. اما وقتی نرخ سپرده و نرخ تسهیالت به یکدیگر وابسته ها استفاده کند. از سوی دیگرریسک و استرس از تسهیالت بانک

شود که در حال شود و نتیجه آن چیزی میشود، ارتباط این دو فاکتور با یکدیگر قطع مییکارکرد نظام بانکی دچار اختالل م

 .حاضر در اقتصاد کشور و نظام بانکی شاهد آن هستیم

 های منجمدانباشت دارایی

های راییها به ناچار و به دلیل انباشت داای از منابع نظام بانکی درگیر مطالبات غیرجاری شده و بانکامروز بخش عمده

ها به مردم های باال برای سود سپردهاند و نرخمنجمد، برای درآمدزایی و حفظ نقدینگی مجبور به ورود به جنگ قیمتی شده

 توانند نرخ سود تسهیالت خود را به طور متناسب افزایش دهند. در این کنند. این در حالی است که آنها نمیتعارف می



  

 

 

ای است که سپرده مردم را جمع یافته بانک تجاری، موسسهدر اقتصادهای توسعه .دشوشرایط بانک درگیر اعسار می

اند که اگر بانک با مشکلی در دهد و بانک مرکزی یا برخی نهادهای دیگر ضمانت دادهکند و از طریق آن، تسهیالت میمی

گونه شوخی با نرخ سود بانکی هیچ گونه کشورها در موردخلق نقدینگی مواجه شود، این مشکل را حل خواهند کرد. این

دهد که طی سالیان نگاهی به آمار و ارقام نشان می .ها ندارند و از خطرات باالی آن به خوبی آگاه هستندموسسه و بانک

های خود در تامین مالی تولید و تسهیل نقدشوندگی و همچنین بهبود کارایی اقتصاد با ها در ایفای نقشگذشته بانک

های ها به تامین مالی پروژهاند. پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود تسهیالت و همچنین تکلیف بانکه شدهمشکل مواج

 .کیفیت تبدیل شودهای کمها منجمد و به داراییای از دارایی بانکبازده سبب شده تا بخش قابل مالحظهکم

 سودی بیش از میزان سپرده

شان اند، از مجموع درآمدزاییها نرخی که برای جذب سپرده دادهته بانکدهد، طی چند سال گذشها نشان میبررسی

ها در توان گفت این جریان فزاینده نرخ سود برای باقی ماندن بانکاند. میای منفی مواجه بودهبیشتر بوده و سودآوری بهره

تجربه نشان داده که رشد  .به آینده یک رقابت سالم نبوده و تنها روزنه امیدی بوده برای گذر از جریان فعلی و رسیدن

ای از رشد دار و پایدار نخواهد بود. بخش عمدهاقتصادی اگر با بهبود موثر در ثبات اقتصادی و ثبات مالی همراه نشود، ادامه

ند ه یک روهای اقتصادی بمربوط به باال رفتن درآمدهای نفتی بوده و هنوز نرخ رشد تولید در سایر بخش 95اقتصادی سال 

ترین ای جز اصالحات در اقتصاد و نظام بانکی نیست. دولت به عنوان بزرگبرای گذر از این توفان، چاره .پایدار نرسیده است

که ای نیست جز اینسهامدار نظام بانکی و گیرنده تسهیالت بانکی، نقش پررنگی در ایجاد این بحران دارد. بنابراین چاره

بدون تردید تداوم وضعیت موجود، شرایط  .ام بانکی مجددا مورد بازنگری و اصالح قرار گیردجایگاه و اثرگذاری دولت در نظ

جاست که رییس دولت دوازدهم با انتخاب یک تیم اقتصادی قوی، جوان و تر خواهد کرد. پس بهو پیچیده موجود را بحرانی

 .زندتر کلید ب، اصالحات نظام بانکی را هر چه سریعگیریشجاع در تصمیم

 دولت تکلیف اقتصاد را روشن کند

دان معتقد است که دولت تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند و اکنون فرصت آن رسیده است که در همین حال یک اقتصاد

ار سرمایه در کارگزاری بانک محمدمهدی بهکیش که در جمع فعاالن باز .خواهد اقتصاد را رقابتی کند یا خیرپاسخ دهد آیا می

گفت درباره اقتصاد ایران توضیح داد: اقتصاد ایران در شرایط کنونی وضعیتی دارد که یا باید به همین روند ورزی سخن میکشا

ادامه دهد یا به سمت رقابتی شدن پیش رود. ادامه وضعیت موجود با کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری همراه خواهد 

دارد که گرچه مشکالت خاص خود را به همراه خواهد داشت ولی در افق  بود و راه دیگر یعنی رقابتی شدن نیز وجود

بهکیش با اشاره به وضعیت سرانه تولید ناخالص داخلی،  .دهدبلندمدت امکانات خوبی را در اختیار افراد جامعه قرار می

ایی مانند ترکیه و کره که انقالب شد را اکنون بررسی کنیم، آن را با کشوره 1979گفت: اگر وضعیت ایران را در سال 

ولی به تدریج ما از رقبای خود  بینیم گرچه در سال انقالب اسالمی هر سه وضعیت یکسانی داشتیممقایسه کنیم، می

وی همچنین درباره وضعیت رشد، تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: بررسی وضعیت گذشته اقتصاد ایران  .ایمعقب افتاده

های کالن، ثبات نداشته است. این در حالی است اد ما همواره درگیر نوسانات شدید بوده و شاخصدهد که اقتصنشان می

او درباره وضعیت تورم و نقدینگی در دولت حسن روحانی گفت:  .که تقریبا این مسایل در کشورهای دیگر برطرف شده است

ل شد و رشد اقتصادی نیز گرچه در دو سال اول در دولت روحانی تورم کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی نیز تا حدی کنتر

رشد اقتصادی باالیی تجربه کردیم که البته آن هم رشد واقعی در اقتصاد نبود بلکه این امکان  139۵منفی بود ولی در سال 

رخ ارز نیز این اقتصاددان درباره ن .فروش نفت و میعانات گازی بود که برای ما فراهم شد و از قبل آن رشد اقتصادی حاصل شد

رو بوده است و نژاد با نوسانات شدیدی روبههاشمی و احمدی های زمان جنگ،چنین توضیح داد: متاسفانه نرخ ارز در دولت

های قابل توجهی را در ادوار مختلف تجربه کرده است با این حال در دولت حسن روحانی ارز با شیب مالیمی افزایش جهش

 .یدا کندیافت و امیدواریم که ادامه پ

 زا در اقتصاد ایرانهای بحرانکانون

گذاری افزایش پیدا کند یا بهکیش تصریح کرد: اگر قرار باشد درآمد ملی افزایش پیدا کند یا باید مصرف باال رود یا سرمایه

 .د شدصادرات بیشتر شود یا دولت خرج بیشتری کند. در غیر این صورت طبق فرمول تاثیری در درآمد ملی ایجاد نخواه

 نژاد است. در دولت احمدی رو بودهوی توضیح داد: ایران همواره در اقتصاد با مشکل کمبود صادرات محصوالت غیرنفتی روبه



  

 

 

دهد که صادرات ها نشان میصادرات نفتی ما به شکل محسوسی افزایش یافت ولی این صادرات اشتغالزا نیست و بررسی

 139۴در مقایسه با سال  139۵وی افزود: صادرات غیرنفتی در سال  .ش بوده استاشتغالزا در ایران همواره در حال کاه

میلیارد  3/7به  139۴میلیارد دالر سال  6/4دهد میعانات گازی به خاطر افزایش تولید نفت افزایش یافته است و از نشان می

 139۵صنعتی است که متاسفانه در سال کند، صادرات بخش ولی آنچه که اشتغال ایجاد می ایمرسیده 139۵دالر در سال 

گذاری در گذاری نیز گفت: بررسی وضعیت سرمایهبهکیش درباره وضعیت سرمایه .کاهش یافته است 139۴نسبت به سال 

نژاد با خروج سرمایه از کشور مواجه شدیم که در دولت روحانی نیز این دهد که در دولت احمدیگذشته نیز نشان می

ایم و این موضوع در رو بودهسال اخیر به غیر از یک سال همه ساله با خروج سرمایه روبه 10د نیافت. در وضعیت چندان بهبو

المللی پول نشان از بین های صندوقبینینشان کرد: البته پیشاین اقتصاددان خاطر .درآمد ملی تاثیر منفی گذاشته است

ای شود بخش عمدهبینی میشیب مالیمی افزایش خواهد یافت و پیشگذاری در ایران با سرمایه 2018آن دارد که از سال 

زا در اقتصاد ایران توضیح داد: فساد و قاچاق، غیررقابتی های بحرانوی درباره کانون .از این افزایش در نفت و گاز رقم بخورد

هایی الملل( بزرگترین بحراننبودن اقتصاد، استهالک سرمایه وضعیت نظام بانکی، آب عدم اطمینان به آینده )روابط بی

بهکیش در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد به عملکرد دولت روحانی، گفت:  .روستهستند که اقتصاد ایران با آن روبه

خواهد اقتصاد را رقابتی خواهد چه کند. آیا میکند که با اقتصاد میما به دولت این نقد را داریم که تکلیف خود را روشن نمی

او همچنین برای برطرف شدن  .خواهد اقتصاد رقابتی شود باید قیمت محصوالت از جمله قیمت گاز را آزاد کندند. اگر میک

مدت نمادها مشکالت سرمایه به مواردی مانند فشار فعاالن بازار سرمایه به سازمان بورس برای جلوگیری از بستن طوالنی

از جمله اقداماتی است که  IFRS المللی چونپیوستن به نظام حسابداری بین اشاره کرد و گفت: تصحیح ساختارهای بازار،

 .باید در بازار سرمایه انجام گیرد

 

 5 صفحه 4102شماره  04/05/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 اعالم کرد« جهانیسازمان تجارت»

 2008گرایی از سال تصویب کمترین قوانین حمایت

منتشر کرد « گزارش نظارت تجارت»عنوان گزارشی را با  «سازمان تجارت جهانی»شنبه روز سه صبوری:دنیای اقتصاد، نیما 

 2017تا مه  2016های اتخاذی مرتبط با تجارت کشورهای عضو را طی بازه زمانی اکتبر که در آن وضعیت تجارت و سیاست

طی بازه « سازمان تجارت جهانی»بررسی، کشورهای عضو دست آمده این میالدی مورد ارزیابی قرار داد. براساس نتایج به

های جدید به عبارتی دیگر در این بازه تعداد سیاست  سیاست جدید محدودکننده تجارت اتخاذ کردند. 74مذکور، 

مورد بوده است. براساس  11طور میانگین ماهانه تجارت که ازسوی کشورهای عضو این سازمان اتخاذ شده، به محدودکننده

گرایانه نسبت به گزارش قبلی کاهشی چشمگیر های حمایتاین میزان از سیاست« جهانیسازمان تجارت»آمارهای 

های رسیده است. همچنین در بازه مورد بررسی، تعداد سیاست 2008ترین میزان خود از سال داشته و به پایین

مورد بوده که میانگین ماهانه آن  80اتخاذ شده « جهانیتجارت سازمان»کننده تجارت که توسط کشورهای عضو تسهیل

چنین گزارشی را « جهانیسازمان تجارت»که  2008خصوص نیز از سال سیاست در هر ماه است. در این 11معادل اجرای 

های تسهیلی تجارت به ثبت رسیده است. در واقع در دوره مورد بررسی کند، دومین سطح پایین سیاستمنتشر می

کننده های محدودکننده تجارت بوده است، چراکه اقدامات تسهیلسهیلی تجارت بسیار بیشتر از سیاستهای تسیاست

که این پوشش برای اقدامات محدودکننده تجارت حدود میلیارد دالر از حجم تجارت را پوشش داده، درحالی 183تجارت حدود 

تحقیقاتی که ازسوی کشورهای عضو برای اصالح وضع تجارت دست آمده، تعداد براساس نتایج به میلیارد دالر بوده است.49

شود. همچنین دو معیار های اتخاذی را در دوره مورد بررسی شامل میدرصد از کل سیاست44آغاز شده، حدود 

ترین بازیگران اقتصاد جهانی معرفی شدند. عنوان حیاتیهای تجاری بهدر سیاست« بینیقابلیت پیش»و « شفافیت»

کشورهای عضو این نهاد باید هر بار این موضوع را به خود یادآوری کنند که « جهانیسازمان تجارت»هشدارهای براساس 

ترین موتور ایجاد رشد و رفاه اقتصادی است. از آنجا که اقتصاد مندی از تجارت آزاد و براساس منافع مشترک، اصلیبهره

دنبال بهبود فضای باید به« جهانیسازمان تجارت»ورهای عضو ای مواجه است، کشهای گستردهجهانی با نااطمینانی

 که در فوریه امسال به اجرا گذاشته « جهانیتوافق تسهیل تجارت سازمان تجارت»جهانی باشند )برای مثال اجرای تجارت



  

 

 

جارت شامل کننده تهای محدودشود؛ سیاستهای مذکور در این گزارش شامل موارد ذیل میسیاست شد(. ازسویی عمده

های تسهیلی تجارت شامل های مقداری؛ سیاستای و وضع مقررات گمرکی یا محدودیتهای تعرفهوضع یا افزایش نرخ

 سازی فرآیندهای گمرکی.ها و سادهحذف یا کاهش تعرفه

 

 4 صفحه 825شماره  07/05/96/ شنبه  گسترش صمتروزنامه 

 بر است؟خداحافظی با ریال چقدر هزینه

 .در هیات وزیران الیحه اصالح قانون پولی بانکی تصویب و واحد پول رسمی کشور تومان تعیین شد :حضوریمنیر 

یابد. چیزی که تا پیش از این اگر این مصوبه در مجلس شورای اسالمی تصویب شود واحد تومان به جای ریال رسمیت می

سمیت نوشتاری نداشت. گاهی سردرگمی میان تومان و کردند ولی رمردم از آن در محاوره و خرید و فروش استفاده می

میرزایی، دبیر هیات دولت از تصویب شد. محسن حاجیها تبدیل میها و مغازهریال بین مردم به یک مشکل جدی در بانک

می الیحه اصالح قانون پولی بانکی در جلسه عصر یکشنبه اول مرداد خبر داد و گفت: بر اساس این الیحه، واحد پول رس

ریال تعیین شد. بدیهی است که تصویب این تغییر در هیات دولت به معنی تغییر واحد پول کشور  10کشور، تومان و معادل 

حاضر نیست و این الیحه باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد. در صورت تصویب نهایی یک صفر از واحد پول درحال

اقتصادی تغییر واحد پولی ایران بخشی از الیحه اصالح نظام پولی بانکی ملی کشور کم خواهد شد. به باور کارشناسان 

آمده بود که واحد پول  ۵1است و این تغییر را باید در آن چارچوب دید. در ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 

گرم طالی خالص  0.01080۵۵میلیونیم  ایران ریال است و یک ریال برابر صد دینار و برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده

است. همچنین در بند ج این ماده آمده است که تغییر برابری ریال نسبت به طال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت 

های دارایی مجلسین میسر خواهد بود. حال اگر این الیحه در مجلس وزیر دارایی و تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیون

کل بانک مرکزی مصوبه دولت در هللا سیف، رئیسکند. ولیشود باید دید میزان برابری ریال با طال چه تغییری می تصویب

زمینه تغییر رسمی واحد پول ملی از ریال به تومان را اقدامی برای تسهیل نسبی مبادالت اقتصادی آحاد جامعه، رسمیت 

باره با کارشناسان اقتصادی های موجود کشور تفسیر کرد. در اینیتبخشیدن به عرف مورد قبول مردم و انطباق با واقع

 .وگو کردیمگفت

 تغییر واحد پول اثری بر اقتصاد ندارد

مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد با بیان اینکه تغییر واحد پول اثری بر اقتصاد ما ندارد به صمت گفت: وقتی 

زمانی که مردم خود را با آن تطبیق دهند و با آن آشنا شوند مقداری طول کشید و نتیجه آن  مارک آلمان به یورو تبدیل شد تا

خرد و ریال یک عدد محاسباتی است ایجاد تورم بود اما از آنجاکه تومان در بازار ایران رایج است کسی با ریال چیزی نمی

ین است که شکل اگر منظور ا د صفرها را حذف کنیم اظهار کرد:کند.او با تاکید بر اینکه بایبنابراین شوکی به اقتصاد وارد نمی

صفر را حذف کردند. ما هم باید ریال  ۶ها انجام دادند و صفر برویم، کاری که ترک 3محاسباتی را اصالح کنیم باید روی حذف 

کنیم ولی در دولت، یمرند  تومان 1000حاضر همه ما عددهایمان را به کردیم. درحالصفر را حذف می 3داشتیم و را نگه می

صفر را حذف و یک ریال  3مان بهتر شود باید خواهیم محاسباتآید. بنابراین اگر میها و.... همه چیز در ورق به ریال میاداره

  .رسمی نبوده رسمی کنیم اش از کجاست و واحد پولجدید تعریف کنیم. نه اینکه تومان را که معلوم نیست ریشه

تومان  100توانیم از این به بعد به جای صفر آثار اقتصادی ندارد ادامه داد: می 3اقتصاد با بیان اینکه حذف این کارشناس 

شود کمتر خواهد بنویسیم یک ریال جدید.اگر صد تومان را به یک ریال جدید تغییر دهیم حجم عددهایی که نوشته و گفته می

کشد تا به نظراید یا در خرج کردن کمی افراط کنند اما زیاد طول نمیشد. ممکن است عدد از نظر روحی و روانی کوچکتر 

ها خود را تطبیق دهند. او اشاره کرد: واحد پول طبق قانون بانکی ریال تعریف شده و ریال هم با طال تعریف شده بنابراین آدم

 .د پیشنهاددهنده تغییر واحد پول باشدتواناگر بخواهیم این را تغییر دهیم باید قانون را عوض کنیم. هیات دولت تنها می

 اثر تبدیل ریال به تومان به طور تقریبی هیچ است

وگو با صمت اظهار کرد: وقتی صفرها در پول ما زیاد باشد به این معنی است که پور، کارشناس اقتصاد در گفتمحمد وطن

رو است که هیچ کاربردی ندارد و تنها کاذب روبههای مالی با صفرهای ها و در صورتپول ملی ما در مقایسه با دیگر پول

 کند. او ادامه داد: اثر تبدیل ریال به تومان بر متغیرهای اقتصاد به طور تقریبی محاسبات مالی را طوالنی و ارزش آن را کم می



  

 

 

رشد اقتصادی  یک از متغیرهای واقعی از جمله اشتغال، تورم وهیچ است و قرار نیست که اتفاق خاصی بیفتد. برای هیچ

ایم که دهه گذشته کمتر سالی را داشته ۴قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد.او با اشاره به وجود تورم در کشور بیان کرد: در 

درصد را  ۴0هایی بوده که تورم باالی ایم. حتی سالدرصد بوده باشد، بیشتر ما تورم باال را تجربه کرده 10تورم کشور زیر 

ها دست به اصالح پولی بزنند. در واقع بعد از اینکه به یک دوره ثبات یک دوره آرامش طبیعی است که دولتایم. بعد از داشته

تری کنند تا پول کشور را به وضعیت باثباتصفر را در مناسبات حسابداری خود حذف می ۴تا  3رسند گاهی نسبی می

رسوم بوده و چیز عجیبی نیست، گفت: پیشنهاد کارشناسان مالی پور با اشاره به اینکه اصالح پولی در دنیا موطن .برسانند

تواند کشور به دولت دوازدهم انجام اصالحات پولی بود. البته اصالح پولی در خیلی از کشورهای دنیا مورد توجه بوده و می

ود. او ادامه داد: این اتفاق به های دیگر چند رقمی نشرو کند تا پول کشور در مقابل پولاقتصاد کشور را با تقویت بنیادی روبه

دهد چراکه در مناسبات جهانی دیگر نیاز نیست یک عدد بزرگ را ثبت کنند و از این به بعد صاحبان صنعت اعتماد به نفس می

 ها دیگر با اعداد زیاد در ارتباط نیستند. بهها و دستگاهشوند.از طرف دیگر در شرکتبا یک عدد معقول وارد عرصه جهانی می

صفر دارد که همه هم در خواندن کاربرد ندارد و  8تا  ۶شود به طور معمول بین هایی که احداث میطور مثال هرکدام از پروژه

بیشتر زاید است. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه حذف یک صفر و تبدیل بودجه محاسباتی از ریال به تومان آزمایشی 

المللی پولی ما با ت: امیدوارم تا پایان سال بخش برجام بانکی ما یعنی مناسبات بیناست برای انجام یک اتفاق بزرگتر گف

 .صفرشویم ۴کشورهای دیگر هم گسترش پیدا کند تا بتوانیم وارد رفرم پولی و حذف 

  تاریخچه ریال

نام سکه نقره رایج در وارد زبان فارسی شده که هم به معنی شاهی است، هم  «real» ریال از واژه اسپانیایی و پرتغالی

در ایران سکه ریال معادل  1178تا  1079میالدی، برابر با  18های وابسته به آن بود. در اواخر سده آن دو کشور و در سرزمین

شمسی، واحد پول  1۵90تا  1۵00میالدی( برابر با  1۶هشتم تومان ارزش داشت. در زمان شاه طهماسب صفوی )سده یک

ام سلطنت فتحعلی شاه قاجار، سکه نقره ال( و واحد کوچکتر شاهی )سکه نقره( بود.در سال سیایران تومان )سکه ط

تبدیل شد. شاهی به  «قران»نام صاحبقران ضرب و ارزش آن معادل یک دهم تومان تعیین شد. نام این سکه به اختصار به به

فرهنگ عامه به آن پاپاسی به معنای پشیز و  تبدیل شد که در« قران»کوچکترین واحد پول ایران و معادل یک بیستم 

( تنزل بهای نقره در بازارهای جهانی شدت یافت و به دنبال آن از 1929) نوامبر  1308شد. از آذر ارزش هم گفته میکم

نی شود. ال مبتجای نقره بر طارزش سکه نقره قران ایران نیز کاسته شد. در ادامه این موضوع مطرح شد که پایه پول ایران به

موجب این قانون، را تصویب کرد. به« قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران»اسفند همان سال کمیسیون نرخ اسعار 

عنوان واحد پول ایران و یک ریال معادل یک دهم یک گرم طال تعیین و واحد پول تومان کنار گذاشته شد. از اول ریال به

عنوان واحد رسمی پول ایران معرفی شد و پس از حدود یک سده قران جای خود را ال به( ری1932مارس  21) 1311فروردین

گاه مقبولیت نام تومان به طور رسمی وجود نداشته ولی واژه ریال هیچبه ریال داد. از آن زمان تا امروز در ایران واحد پولی به

برد داشت و ردم واژگان تومان و قران )تَُمن و قِرون( کاربردند. در میان معامه نیافت و مردم همچنان تومان را به کار می

 .شدواحدهای رسمی ریال و دینار در محاورات استفاده نمی

 

 3 صفحه 3690شماره  07/05/96/ شنبه  جهان صنعتروزنامه 

 کاهش سرعت رشد نقدینگی

 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ؛محمد قلی یوسفی :صفحه اقتصاد

 های ناکارآمد اقتصادی دولتسیاست

های اقتصادی دولت که در جهت بانک مرکزی در زمینه افزایش نقدینگی حاکی از آن است که کارایی سیاست آمارهای جدید

تنها از کارایی کافی برخوردار نبوده، بلکه فشار بر ها نهکنترل تورم دنبال کرده بود مناسب نبوده است؛ این سیاست

خصوصی شده و در کنار گذاری در بخشهش قدرت سرمایههای فوق باعث کاسیاست .اندخصوصی را نیز بیشتر کردهبخش

های این بخش، ساختار خصوصی کشور را متحمل فشار زیادی از سوی اوضاع اقتصادی کرده است. این افزایش هزینه

های های ساختاری موجود در تورم نادیده گرفته شده و با وجود بحران در بخشاند که ریشهها در حالی اتخاذ شدهسیاست

 اکنون شاهد سیر صعودی در شاخص نقدینگی هستیم. این در شرایطی است که نرخ مولد همچون صنعت و کشاورزی، هم

http://jahanesanat.ir/92794-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
http://jahanesanat.ir/92794-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C.html


  

 

 

اگرچه اعالم شده که نقدینگی بر  .کندهای کاذب است که نقدینگی را تشدید میسود بانکی نیز باال بوده و این فعالیت

زیرا این پرسش مطرح است که در شرایطی که  بر آن وجود دارد خالف گذشته رشد کمتری داشته، با این حال تصوری خالف

رسد این نقدینگی در در واقع به نظر می رکود وجود دارد، این نقدینگی به کجا رفته و در چه محلی هزینه شده است

شکار با آنچه شود. بنابراین اطالعاتی که وجود دارد در تناقض آسیستم بانکی دست به دست شده و تبدیل به واردات می

های ساختاری وارد شود، در حالی که گذاریهای تولیدی و سرمایهنقدینگی باید در بخش .کند، استبانک مرکزی اعالم می

توان این نتیجه را گرفت که حجم باالی نقدینگی در می ایمها نبودهاین اتفاق نیفتاده و شاهد رشد چشمگیری در این بخش

ای که اطالعات شفاف نباشد این اتفاق پیش خواهد آمد و و در هر جامعه داخل شده استهایی همچون واردات بخش

هایی که در ، سیاستتا زمانی که این شفافیت وجود نداشته باشد .های اتخاذ شده با مشکل مواجه خواهند شدسیاست

زمینه کاهش نرخ سود بانکی نیز به این  شود موثر نخواهد بود و تصمیمات دولت درزمینه کنترل نقدینگی به کار گرفته می

های در واقع سیاست.اند و نتیجه الزم حاصل نشده استدلیل بوده که نقدینگی را مهار کند، در حالی که این دو در تناقض

شود با وجود نقدینگی باال، تولید با رکود مواجه است. غلط دولت باعث باقی ماندن رکود تورمی شده است و مالحظه می

های ین در حالی است که کشور با بیکاری نیز مواجه است و این مشکالت تبعاتی را به همراه خواهد داشت که در سالا

گذاری نیز کاهش داشته و از سوی دیگر در شرایطی که نقدینگی افزایش یافته و میزان سرمایهدهد. آینده خود را نشان می

رسد آینده روشنی برای اقتصاد کشور در پیش شده است، به نظر میضمن افزایش بیکاری، میزان واردات هم بیشتر 

همچنین بانک مرکزی سعی کرده از طریق ذخایر ارزی که در اختیار دارد ضمن سرکوب کردن قیمت ارز، مانع  .نخواهد بود

ین سوال را مطرح کرد که افزایش نرخ آن در جامعه شود تا از این طریق از بروز مشکالت روانی در جامعه جلوگیری کند. باید ا

تواند به رسد روزی اثرات منفی خود را نشان دهد که میو به نظر می تواند ادامه پیدا کندها تا چه زمانی میاین سیاست

باید توجه داشت با سیاست جدید دولت مبنی بر حذف صفر نیز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و الزم است  .ضرر جامعه باشد

شود که امروزه شاهد آن ورت ساختاری حل شود، در غیر این صورت نتیجه آن باعث بروز مشکالتی میتا مشکالت به ص

رسد خصوصی در مقابل بخش دولتی خواهد شد. به نظر میهستیم که در نهایت منجر به قربانی شدن بخش

تولید وجود دارد. این در حالی همگنی ندارد و بخشی از منافع آن در مقوله تجارت و بخش دیگر در  خصوصی ساختاربخش

کند، ولی بخش تولید همچنان با مشکالت شود سود کالنی را حاصل میاست که آنچه در تجارت و داللی به کار گرفته می

های اقتصادی تفاوت چندانی رسد دولت دوازدهم در مسیر پیش روی خود در زمینه سیاستبه نظر می .رکودی همراه است

و نیز با وجود  های آن وجود داردهایی که در سیاستاشته باشد و با توجه به ابهامات و سردرگمیبا دولت یازدهم ند

تواند تفکرات جدیدی را وارد شود، دولت نمیفشارهای متضادی که از سوی نیروهای مختلف برای تعیین وزرا بر آن وارد می

تواند مشکالت کنونی را که های سوخته باشد نمیرگیری مهرهکابینه خود کند. در نتیجه دولت دوازدهم اگر به دنبال به کا

های قبلی همان افراد دارد، حل کند و به کارگیری چنین افرادی تصمیم نادرستی خواهد بود زیرا اگر ریشه در سیاست

نها های اقتصادی منجر شده است، از طریق به کارگیری تجربیات شکست آهای گذشته، غلط بوده و به بحرانسیاست

تواند به موفقیت بینجامد. لذا به نظر ها و تجربیات صحیح است که میتوان به موفقیت دست یافت، بلکه سیاستنمی

های سوخته ها و عناصر جدید است و تا زمانی که مهرهحل دولت، به کارگیری ایدهرسد برای حل مشکالت، بهترین راهمی

 .شرایط اقتصادی را از سوی دولت داشت توان انتظار بهبودبه کار گرفته شوند، نمی

روز رشد بهقدینگی به عنوان یکی از تهدیدات بالقوه و خطرناک در اقتصاد کشور در حالی روزحجم باالی ن -گروه اقتصادی

تواند تبعات کنند که مینکی کشور یاد میاعتی در نظام پولی و باکند که کارشناسان همواره از آن به عنوان یک بمب سمی

های ها نقدینگی که به عنوان یکی از شاخصترین بررسیمطابق جدید .سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد

های گذشته با شیب صعودی در حال افزایش بوده و مرزهای هزاران میلیاردی را پشت سر کالن اقتصادی در طول سال

تریلیون تومان رسیده است که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار  12۶۴اکنون به رقم ت، همگذاشته اس

هزار میلیاردی،  1264دهی آنها با وجود نقدینگی ها و کاهش قدرت تسهیالترود.از سوی دیگر تنگنای اعتباری بانکمی

این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است با  استنظران این عرصه همراه بوده همواره با انتقاد کارشناسان و صاحب

هاست اما نباید این افزایش را با تنگنای اعتباری ها و نقدینگی در بانکوجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپرده

 .ها مرتبط دانستبانک



  

 

 

زیرا این عدد باید در  م نقدینگی نگران بودرییس کل بانک مرکزی نیز بارها تاکید کرده است نباید از بزرگی عدد مربوط به حج

درصد نقدینگی  15مقایسه با بزرگی اقتصاد کشور دیده شود. وی چندی قبل درباره حجم نقدینگی گفت: نزدیک به 

شده در بازار های غیرمجاز بوده است و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبهشده ناشی از ساماندهی موسسهمحاسبه

کار را وگفتنی است کارشناسان اقتصادی عقیده دارند چون مردم فضای کسب .رسمی افزایش یافته استپولی به طور 

های بلندمدت نگهداری کنند و به همین دلیل سهم دهند سرمایه خود را به شکل سپردهدانند، ترجیح میمناسب نمی

شود، های مردم پرداخت میها بابت سپردهانکرود و به تناسب متوسط نرخ سودی که در بپول از نقدینگی باال میشبه

های های پیشنهادی کارشناسان، کاهش نرخ سود سپردهدر همین رابطه یکی از سیاست .یابدحجم آن نیز افزایش می

و  نظیر بازار سرمایه بانکی متناسب با مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی و در توازن با بازارهای اقتصادی دیگر در کشور

کار است. با این حال باید توجه داشت که اگر نرخ سود بانکی با کاهش یکباره و دستوری از وچنین بهبود فضای کسبهم

های موازی و کاذب همچون ارز، طال و سکه را با خود به دنبال سوی بانک مرکزی مواجه شود، خطر هجوم نقدینگی به بازار

تهدید بازگشت تورم را  افزایش ناگهانی تقاضا در این بازارها شود که در نتیجه تواند منجر به بروزخواهد داشت و این خود می

آینده به طور جدی  چهار ساله در این میان ضروری است دولت روحانی در دوره .برای دولت دوازدهم به همراه خواهد داشت

ها، شد این متغیر کالن اقتصادی، شرایط بانکبه دنبال مدیریت و کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور باشد و با توجه به سرعت ر

اسکناس و مسکوک در اختیار مردم و هیجانات روانی در صورت کاهش نرخ سود بانکی، به دنبال سازوکارهایی دقیق و 

 .پولی و بانکی کشور باشد اثربخش برای جلوگیری از بروز بحران در شبکه

  درصدی سرعت رشد 6کاهش 

تریلیون تومان رسیده که از سرعت رشد آن تا شش  12۶۴سد در حالی حجم نقدینگی به بیش از ربا این حال به نظر می

که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان  139۶ماه جداول گزیده آمارهای اقتصادی فروردین .درصد کاسته شده است

ماه همراه شده که درصد در فروردین 9/0معادل ن سال قبل با رشدی هزار میلیارد تومان پایا 12۵3دهد میزان نقدینگی از می

درصد گزارش شده بود، اندکی رشد دارد  6/0که  139۴به اسفند  139۵ماه سال البته این رشد در مقایسه با دوره فروردین

اه مدیناین در حالی است که میزان رشد نقدینگی در فرور .تر با کاهش همراه استاما در قیاس با بازه زمانی طوالنی

به همین ماه در  139۵ولی نسبت رشد در فروردین  درصد رشد داشته 7/23امسال نسبت به همین ماه در سال قبل حدود 

 .درصد گزارش شده بود. در این حالت تا حدود شش درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است 6/29حدود  139۴سال 

پول کاسته شده دهد که رشد پول اضافه و از رشد شبهل میپول تشکیاما در حالی اجزای اصلی نقدینگی را پول و شبه

درصدی نسبت  4/21دهد که با رشد هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی را تشکیل می 1۵۵است. در حال حاضر پول حدود 

ثبت  139۴به فروردین  139۵درصدی که برای فروردین  2/12به فروردین سال گذشته همراه بوده است. این رشد نسبت به 

پول که غالب آن ای از نقدینگی را شبهدر سویی دیگر حجم عمده .درصد افزوده شده است 9شده بود تا بیش از 

درصدی در قیاس با فروردین سال قبل به  2۴ماه امسال با رشد دهد که در فروردینهای بانکی است، تشکیل میسپرده

تا هشت  139۴به فروردین  9۵درصد فروردین  32رشد نسبت به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان  1109

هزار میلیارد تومان  900تا  1390تریلیون و از  1200کنون تا بیش از تا 1380در حالی نقدینگی از سال  .درصد کاهش دارد

ینگی، کنترل آن و از رشد داشته که یکی از موضوعات مورد انتقاد کارشناسان نیز بوده است. از چرایی رشد باالی نقد

ها و کاهش قدرت تنگنای اعتباری بانک .هزار میلیاردی ببرد 1200سویی میزان نفعی است که باید اقتصاد از حجم باالی 

شود؛ هزار میلیاردی موضوعی است که گاه در انتقاد به رشد باالی آن مطرح می 1200دهی آنها با وجود نقدینگی تسهیالت

هاست اما ها و نقدینگی در بانکی تاکید دارد با وجود اینکه افزایش نقدینگی به معنای رشد سپردهموضوعی که بانک مرکز

که کامال متفاوت بوده و این رشد لزوما به معنای حل مساله ها مرتبط دانست چرانباید این افزایش را با تنگنای اعتباری بانک

 .کمبود نقدینگی در شبکه بانکی نیست

 یستم بانکیبدهی دولت به س

هزار  2/2252دهد، بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان فروردین امسال به گونه که آمار بانک مرکزی گزارش میآن

از این میان سهم بدهی  .درصدی در یک ساله منتهی به این ماه حکایت دارد 3/21میلیارد ریال رسیده است که از رشد 

 ها هزار میلیارد ریال و سهم بدهی شرکت 4/1934شود، ته بخش دولتی هم مییافدولت که شامل اوراق مشارکت انتشار



  

 

 

 .هزار میلیارد ریال بوده است 8/317و موسسات دولتی به سیستم بانکی 

 های بانک مرکزیها و بدهیدارایی

های خارجی این نهاد یردین امسال نیز بیانگر آن است که میزان دارایهای بانک مرکزی در پایان فرونگاهی به وضعیت دارایی

هزار میلیارد ریال  61ها ن داراییسهم اسکناس و مسکوک از ای .هزار میلیارد ریال رسیده است 7/3373شده به در مدت یاد

هزار  9/1009ها به بانک مرکزی به ی بانکدر این مدت بده .شودهزار میلیارد ریال برآورد می 8/66های آن و سایر دارایی

هزار  319از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی  .هزار میلیارد ریال رسیده است 8/599و بدهی بخش دولتی به میلیارد ریال

ها و موسسات دولتی است که به ترتیب هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت 8/280میلیارد ریال سهم دولت و بقیه شامل 

درصد  1/7ها و موسسات دولتی شته اما بدهی شرکتدرصد رشد دا 2/16های دولت نسبت به اسفند سال گذشته بدهی

 .کاهش یافته است

 

 3 صفحه 4104شماره  07/05/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 پارلمان بخش خصوصی بررسی کرد

 اثر ارزی کشش واردات

اتاق بازرگانی ایران در هرم نرخ ارز چه میزان در مدیریت واردات موثر خواهد بود؟ کمیسیون مدیریت واردات ا دنیای اقتصاد:

، «ایمواد اولیه و کاالهای واسطه»گزارشی برای پاسخگویی به این پرسش نوسانات نرخ ارز بر سه ضلع واردات شامل 

راساس ارزیابی صورت گرفته با افزایش نرخ ارز، واردات ب را بررسی کرده است.« کاالهای مصرفی»و « ایکاالهای سرمایه»

شود. این در حالی است اق کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث تقویت تولید و عرضه داخلی میکاالهای مصرفی و قاچ

و جانشین این « ایای، مواد اولیه و کاالهای سرمایهکاالهای واسطه»گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت که هنگام تصمیم

توان گفت افزایش روند واردات کاالی مصرفی به شرایط می کاالها به لحاظ مقدار و کیفیت تولید را نیز در نظر گرفت. با این

شرط وجود نیز از کیفیت پایینی برخوردار است و گویی کاالهای داخلی جانشین مناسبی  معنی آن است که تولید داخل به

به نرخ  ای و مواد اولیه نسبتای، واسطهاالهای سرمایهشود و در صورتی که کشش کبرای کاالهای خارجی محسوب نمی

پذیری فنی و کیفی در مورد این نوع از کاالها تامین نیست. بنابراین ارز کم باشد این به آن معنا است که در اقتصاد ما رقابت

کاالهای وارداتی مذکور جانشین مناسبی در داخل ندارند. با توجه به اینکه نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش 

گذاری ناصحیح، باعث لطمه کند، بنابراین هرگونه سیاستقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا میحلقه ارتباطی میان ا

 خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد شد.

 قیمت ارز و سه ضلع واردات

بر کشش واردات در سه گروه  حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز

بررسی شده است. ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با « ایای، مواد اولیه و کاالهای سرمایهکاالهای واسطه»

افزایش نرخ ارز واردات کاالهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد 

ای، مواد اولیه و کاالهای گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت کاالهای واسطهنار این مقوله هنگام تصمیمداشت، اما در ک

های این نوع کاال را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کاالهای داخلی ای و جانشینسرمایه

ای و ای، مواد اولیه و واسطهها، کاالهای سرمایهان داخلی نهادهشود و متقاضیتر مینسبت به کاالهای خارجی ارزان

دهند، اما این روند منوط به آن است که کاالهای جایگزین داخلی با مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می

 همان کیفیت در داخل تولید شود.

ای و بسیاری از کاالهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطهشرط برای تامین نیاز کشور از داخل در حالی است که این پیش

شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این ای در داخل تولید نمیسرمایه

ای و مصرفی را کاهش سطهای و واها و کاالهای سرمایهشرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده

خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن خودیتر ساخت. البته واردات بهتر و با کششداد و واردات را حساس

دهیم. مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی

 شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را باال برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات عالمت باید قیمت تمام برای این امر



  

 

 

یافته واردات قاچاق انجام طور سازمانشود. اما در شرایطی که بهخواهد داد و مثال افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می

شده همواره رو به های تمامد کاهشی دارد و برای تامین سهم عوامل نامولد قیمتهای داخلی رونشود و کیفیت کاالمی

کننده باشد. تواند داروی درمانافزایش است، در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، باال بردن نرخ ارز نمی

توان اصالحات شرایط فسادآمیز و قاچاق نمیدر واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با 

 اقتصادی انجام داد.

 اثر تغییر نرخ ارز بر واردات

ای و واردات ای، واردات کاالهای سرمایهواردات مواد اولیه و کاالهای واسطه»توان گفت با توجه به بررسی صورت گرفته می

ها از نرخ ارز و درآمد کامال یت هرکدام از این زیربخششوند که تبعسه ضلع اصلی واردات محسوب می« کاالهای مصرفی

ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو متفاوت است. مثال در زیربخش واردات مواد اولیه و کاالهای واسطه

 گذاری نرخ ارز بر مقدار این وارداتبه افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیر

محدودتر و کمتر است. اما بحث کاالهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتا از نوع کاالهای مصرفی 

 الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.ضروری باشد، مسلما کشش درآمدی و علی

 ای و مواد اولیهکاالهای واسطه

ای و مواد اولیه بسیار باال بوده و در های اعالم شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کاالهای واسطهدهبا توجه به دا

خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند بههای اخیر نه سال

الهای وارداتی به نجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کاای وارداتی است. اما در ایاولیه و کاالهای واسطه

شود. این به معنی آن است که دولت در ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام میای، مصرفی و واسطهسرمایه

اخیر باالتر از مقادیر  هایرداتی در سالای معتقدند سهم کاالهای مصرفی واتعیین نوع کاال دخالت ندارد. بنابراین عده

ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ها، نرخ ارز بر واردات کاالهای واسطهشده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسیاعالم

درصد  10های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است. با توجه به ارزیابی

یابد و در مقابل اگر تولید ناخالص داخلی درصد کاهش می 6ای و مواد اولیه تنها حدود ابد واردات کاالهای واسطهافزایش ی

یابد که بیانگر وابستگی تولید درصد افزایش می 17 /2ای و مواد اولیه حدود درصد افزایش یابد واردات کاالهای واسطه 10

های ارزی موردنظر باشد. اساسا است و این مطلبی است که باید در سیاستای داخلی به مواد اولیه و کاالهای واسطه

گونه توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات ایننتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی

دهای کیفی و تقویت برد و با ارتقای استاندار های مبتنی بر دانش باالکاالها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش

افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورد و سپس  تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزشهای مولد و طوالنیتولید و بخش

 ها را محدود کرد.گونه کاالها و نهادهواردات این

 ایکاالهای سرمایه

ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. وجود کاالهای سرمایههای صورت گرفته براساس ارزیابی

آالت تولیدی اقتصاد را در داخل ای مورد نیاز و ماشینکه طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کاالهای سرمایهدرصورتی

درصد  25دهه اخیر حدود  5ای در طی رمایهتامین نکرده باشیم، مجبور به واردکردن اقالم مذکور از خارج هستیم. کاالهای س

به بعد  1383درصد هم رسیده اما از سال  40ها با قدری افزایش حتی به واردات را شامل شده و در بعضی از این سال

پذیر است یا خیر به وجود ای نسبت به نرخ ارز و قیمت آن کششیافته است. اینکه واردات کاالهای سرمایهمقدار آن کاهش 

ای در داخل و نیاز اقتصاد به این قبیل کاالها بستگی دارد. در ای و توان فنی تولید کاالهای سرمایهانشین کاالهای سرمایهج

یابد اما اگر درصد کاهش می5 /3ای حدود درصد افزایش یابد واردات کاالهای سرمایه 10این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز 

یابد و این حکایت از آن دارد درصد افزایش می 17ای حدود زایش یابد، واردات کاالهای سرمایهدرصد اف 10تولید ناخالص ملی 

ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیرگذار نیستند. اگر تصمیم جدی که در اقتصادی که وابستگی به کاالهای سرمایه

تغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیالت ساختاری گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از م

 دیگر وقتی مقدمات فنی و عبارت توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. بهبدون عزم و همت ملی نمی

 



  

 

 

مهم را توان با تغییر نرخ ارز این ای در داخل فراهم نشود، نمیساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کاالهای سرمایه

 تحقق بخشید.

 کاالهای مصرفی

بندی کلی شامل کاالها و خدمات ضروری و کاالها و خدمات غیرضروری است. مسلما در کاالهای مصرفی در یک تقسیم

مورد واردات کاالهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کاالهای دیگر 

مالحظه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش کشش قابل ممکن است این 

دانیم که در صورت وجود جانشین برای حساب آورد و میعنوان جانشین کاالی خارجی بهتوان کاالی داخلی را بهیابد، می

عنوان جانشین خودرو هیچطور مثال اتومبیل داخلی بهبهخوبی واضح است که یابد. بهیک کاال کشش تقاضای آن افزایش می

تناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی کنند بهخارجی نیست و اگر مردم از کاالهای داخلی استفاده می

ایع خوب که از صن ایم و حتی در صنعت مبلصورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شده

پذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کاالهای ایم. کششآمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باختهحساب میکشور به

 نرخ ارز واردات را مهار کرد. توان با اهرمتولیدی وابسته است؛ بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصوالت داخلی نمی

 اثر نرخ ارزبر واردات کل

یابد درصد افزایش  10درخصوص اثر نرخ ارز بر واردات کل نیز ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که در صورتی که نرخ ارز 

ناپذیری واردات نسبت به نرخ ارز صورت واضح گویای کششدرصد کاهش خواهد یافت و این به 6 /1واردات کل تنها حدود 

توان در مالحظه و کامال با کشش است. نکته دیگری که میدار و قابلالص ملی معنیاست. اما تبعیت واردات کل از تولید ناخ

شده است که اگر نرخ ارز را افزایش دهیم واردات قاچاق این زمینه ارزیابی کرد، واردات غیرقانونی و قاچاق است. گفته 

ای و های تعرفهنظر گرفته شود. سیاست متوقف خواهد شد؛ این در حالی است که برای کاهش قاچاق باید تدبیر دیگری در

مدت است و برای بلندمدت باید در فکر ارتقای کیفیت کاالهای داخلی بود. ما امروز با حلی کوتاهکنترلی جدی و مناسب راه

زم یاست ارزی محدود کرد. باید عتوان با نرخ ارز و سدات را نمییافته در واربحران کیفیت مواجه هستیم. قاچاق سازمان

 جدی سیاسی برای مبارزه با قاچاق ایجاد شود.

 باال بودن نسبت تمرکز واردات

از سوی دیگر تمرکز واردات به این معنی است که واردات از چند کشور محدود انجام شود و ما نیازهای مصرفی و تولیدی 

یابد، زیرا شد کشش واردات ما هم کاهش میخود را تنها از چند کشور تامین و وارد کنیم. هرچه درجه تمرکز واردات بیشتر با

یابد. از طرف دیگر در شرایط بحرانی کنندگان محدود و واردات کاهش میالعمل ما نسبت به تغییرات شرایط عرضهتوان عکس

ادرات درجه تمرکز واردات نیز مثل مورد ص آمیز است. برای بررسیاالی واردات بسیار مخاطرهبها هم تمرکز مثل جنگ و تحریم

های صورت گرفته در کنند. با توجه به ارزیابیکل واردات استفاده میکشور اول نسبت به 10و  5، 3از سهم واردات 

ها از سوی آمریکا و های اخیر درجه تمرکز واردات کشور بیشتر شده است؛ این وضعیت تا حدی معلول وضع تحریمسال

کشور است که این  10درصد آن از  76شود و ا از سه کشور انجام میدرصد واردات م 47کشورهای اروپایی است. حدود 

شود که تا زمانی که شروط الزم برای در این شرایط این پرسش مطرح می خوبی گویای وجود تمرکز باالی واردات است.به

یگر تا زمانی که متغیر تحقق فضای رقابتی ایجاد نشود آیا شروط کافی برای تحقق مدیریت واردات رخ خواهد داد. از سوی د

اصلی در اقتصاد کشور )نرخ ارز( اصالح نشود تمام مسیرها به سمت واردات منتهی خواهد شد و آنچه مسلم است تالش 

 نخواهد رسید. پذیر، فنی و کیفی در کشور به نتیجهتولیدکنندگان برای رسیدن به بازاری رقابت

 

 


