


 

 (378فهرست مطالب بريده جرايد )شماره 

 
 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - ایت تاجرانس قتصادیکابینه دوازدهم و آینده پوپولیسم سیاسی و ا

 08/05/96 4 سترش صمتگ ها کم استگریزی ایرانیدرجه ریسک

 08/05/96 3 هان صنعتج دورخیز دالر

 08/05/96 3 نیای اقتصادد غیبت صدای واحد در بخش خصوصی

 09/05/96 4 سترش صمتگ های عمرانی به منابع خارج از بودجهوابستگی پروژه

 09/05/96 3 هان صنعتج بانک ها در تله دولت

 09/05/96 3 نیای اقتصادد عدم تعادل در توانمندسازی تجاری

 10/05/96 4 سترش صمتگ گذار؟زا؛کارآفرین یا سرمایهتوسعه درون

 10/05/96 3 هان صنعتج فرمانده بی اختیار

 10/05/96 5 نیای اقتصادد ش خصوصیخودانتقادی بخ

 11/05/96 4 سترش صمتگ پدیده قاچاق رسمی آفت مبارزه با اقتصاد کثیف

 11/05/96 3 هان صنعتج نامعلوم حاکم پولیسرنوشت 

 11/05/96 3 اقتصادنیای د خصوصی برای تجارت خارجیاندیشی دولت و بخشهم

 14/05/96 3 هان صنعتج نوبت به جراحی اقتصادی رسید

 14/05/96 3 نیای اقتصادد وری صنعتیمسیر عالج بهره
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 قتصادیکابینه دوازدهم و آینده پوپولیسم سیاسی و ا

 دپورمج 

فعاالن اقتصادی اخبار مربوط به ترکیب کابینه دوازدهم را از نزدیک دنبال می کنند و همزمان در همین فرصت باقیمانده سعی 

 دارند تا از طرق مختلف، مطالبات و انتظارات خود را به گوش ریاست جمهوری برسانند. بحث سهم خواهی و تامین مطالبات

جناحی هر چند قابل انتظار بوده ولی این روند نباید به ارجحیت منافع جناحی بر منافع ملی بیانجامد و ضرورت و اولویت 

ور به رئیس جمهوری مشهود بود که طی کش اقتصاددان 71 نامه دستابی به رشد اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. این امر در

آن، کارشناسان اقتصادی نسبت به فشارها و چانه زنی های سیاسی که احیانا منجر به عملکرد ناموفق اقتصادی دولت 

 دوازدهم شود ابراز نگرانی کرده بودند.

اریخی برای تصمیم گیری های نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آخرین نمونه از هشیاری و پختگی ملت ایران در لحظات مهم ت

سرنوشت ساز بود. در این انتخابات مردم به پیام عقلگرایی و برونگرایی یک آری بزرگ گفتند و پوپولسیم را نفی کردند. 

اکنون ریاست جمهوری با سرمایه عظیم اجتماعی که پشتوانه دولتش است باید روندی را که از چهارسال پیش آغاز کرده با 

 ه پیش ببرد و کابینه دوازدهم تعین اراده مردم در نفی پوپولیسم اقتصادی و سیاسی باشد.قدرت بیشتری ب

ینه دوازدهم را پیگیری می کنند. کابینه یازدهم موفق شد با فعاالن اقتصادی با بیم ها و امیدهای زیادی روند شکل گیری کاب

اقدامات کارشناسی، ثباتی نسبی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی ایجاد کند و اطمینان را به فضای کسب و کار 

م شده تا گام های مهمی بازگرداند. با ورود ایران به دوران پساتحریم، امکان تعامل بهتر با شرکای منطقه ای و بین المللی فراه

برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نهایتا افزایش تولید و کاهش بیکاری برداشته شود. منطقی است که کابینه 

دوازدهم آینه تمام نمای رویکردهای متکثری باشد که در جامعه و احزاب سیاسی وجود دارد. ولی جهت جامع این کابینه باید 

 تعامل، اعتدال و برون گرایی باشد که طی دو سال گذشته باعث گذار به دوران پسابرجام شد. ادامه راه عقلگرایی،

ئل شدن برای رشد پایدار اقتصاد باشد و این امر به هیچ وجه برای تحقق اهداف فوق، رویکرد حاکم بر کابینه باید اولویت قا

، در کشور ما متغیرهای اشاره کرده مختص به تیم اقتصادی دولت دوازدهم نمی شود. همانطور که سید مرتضی افقه به درستی

از عوامل غیراقتصادیست که باید در تحلیل ها و تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. به اقتصادی، تحت تاثیر انبوهی 

همین علت، رویکرد وزرای غیراقتصادی کابینه هم مستقیما بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر دارد. برای مثال با نگاهی به 

 روند تولید و اشتغال زایی در کشور واقف شد.ثمرات مثبت اقتصادی برجام می توان به نقش مهم وزرات امور خارجه در 

همه ناظران و متخصصان اقتصادی متفق القولند که مسئله بیکاری کشور می تواند به یک بحران جدی امنیتی بدل شود و حل 

دهای این مشکل مستلزم پیگیری سریع راه حل هایی برای توسعه اقتصادی است. در این مسیر در طول مبارزات انتخاباتی، نامز
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مختلف راه حل های مختلفی را ارائه دادند و مردم با اکثریت آراء به رویکرد دکتر روحانی پاسخ مثبت داند. البته برنده 

انتخابات رئیس جمهور همه مردم است و نه فقط اکثریتی که وی را انتخاب کرده و به همین علت کابینه می تواند با آرایشی 

گروه ها باشد. ولی این رویکرد فراجناحی به هیچوجه به معنی پذیرش رویکردهای فراجناحی منعکس کننده همه این 

درونگرایانه و ضدتعاملی نباید باشد زیرا که این امر به معنی کند کردن روند توسعه ای است که در دوران پسابرجام شاهدش 

رویکرد توسعه تنها یک خواست اقتصادی نیست و بلکه نیاز ملی است که در آراء مردم نیز تجلی پیدا کرده است. با  بوده ایم.

رد فراجناحی با محوریت منافع ملی، می توان امیدوار بود که کابینه دوازدهم با حضور افراد ذی صالح با گرایش اتخاذ رویک

های مختلف سیاسی، با همدلی و هم افزایی در راستای ثبات و امنیت چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی حرکت 

، همه گروه ها و جناح های دلسوز نظام و کشور باید این واقعیت را بپذیرند که یادآور شده کند. همانطور که محسن جالل پور

کشور در شرایط حساسی قرار دارد و ضرورت دارد که در چیدمان کابینه از نیروهای متخصص و تکنوکرات استفاده شود. 

ای متخصص و تکنوکرات رو، ماموریت اصلی دولت آینده شناخته شود، قاعدتا باید کابینهزرگ پیشهای بفصل بحرانواگر حل

تواند وضع موجود را حفظ ترین حالت میبینانهاین صورت، متاسفانه دولتی خواهیم داشت که در خوش شکل گیرد. در غیر

 چهره این اگر حتی. بودند کرده صحبت کابینه در خصوصی بخش متولیان مثبت تاثیرات از تاجران کارشناسان ترپیش کند.

 باشد داشته خصوصی بخش با تنگاتنگی ارتباط باید دوازدهم دولت باشند، نداشته کابینه در مستقیمی حضور شاخص های

مسعود خوانساری،  گفته به  اقتدار تبلور می یابد پاسخ دهد. و جوانگرایی ساالری، شایسته در که بخش این مطالبات به و

روشن در مورد دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش 

خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری خصوصی برگزیند. اسناد باالدستی تاکید بر واگذاری امور به بخش همراهی با بخش 

کند یا حداقل اینکه حرکت را در و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج میمعتقد به این دیدگاه 

بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق کند. دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود میاین مسیر آهسته می

 نیافتگی خارج کند.بست رکود و توسعهان را از بنتواند اقتصاد ایرهای موجود میاقتصادی و پتانسیل

 زده، دامن اجتماعی های چالش دیگر به که بیکاری بزرگ چالش به توجه با کردم، نقل همانطور که ماه گذشته از دکتر نیلی

 و سرنوشت است الزم و هستیم کشتی یک در همگی که باشند داشته توجه نکته این به کشور سیاستمداران همه است الزم

اولویت باشد و در این راستا اجماع در خصوص کلیات سیاست های اقتصادی ضروری است  در همگی برای کشتی این سالمت

و فعاالن بخش خصوصی می توانند در ایجاد این اجماع میان مسئولین بسیار کارساز باشند. همانطور که دیگر همکار عزیزمان، 

نظیر ترین اتاق فکر و نهاد مدنی کشور، محملی کم، اتاق ایران به عنوان بزرگترین و فراگیریادآور شده حسین سالح ورزی

جویی مسائل اقتصادی است. امید است در فرصتی که تا نهایی شدن ترکیب کابینه دوازدهم مانده، این اجماع حاصل برای چاره

 با تدبیر و امیدوار به آینده رشد اقتصادی فراهم شود. شود تا منافع ملت و نظام در سایه دولتی
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 4 صفحه 826شماره  08/05/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 ها کم استگریزی ایرانیدرجه ریسک

شان را به کمترین حد ممکن برسانند. ها و حوادثخواهند هزینه درمان بیماریروه وسیعی از جامعه می :منیر حضوری

خواهند که مردم ماهانه پولی پرداخت در ازای آن میدهند و ای به این افراد میگر مختلف، پیشنهاد ویژههای بیمهشرکت

 .کرده و خود را بیمه کنند

اند، نرخی که به دلیل استفاده از خدمات درمانی های متفاوتی را در نظر گرفتههای مختلف برای این کار نرخشرکت

گیرد. درباره پوشش بیمه قرار می های مردم زیرشود. به این ترتیب اغلب هزینهبیمارستانی، درمانگاهی و... دریافت می

گذاران در کشور ما چگونه است، چقدر بیمه در کشور جا افتاده و اینکه چقدر بیمه سالمت در مقابل و به اینکه وضعیت بیمه

 .وگو نشستیمهاست با کارشناسان بیمه به گفتضرر انواع بیمه

 بیمه در ایران به خوبی جا نیفتاده

وگو با صمت مطرح کرد: در ایران بیمه با بیان اینکه بیمه در ایران به خوبی جا نیفتاده در گفترئیس پیشین پژوهشکده 

دالر بوده درحالی که  ۶۴0تقاضای بیمه کمتر از متوسط دنیاست، به طور مثال سرانه بیمه بازرگانی در سال گذشته حدود 

دهد که بیمه در م ذنیا بوده است. این آمار نشان میدالر یعنی کمتر از یک شش ۱00متوسط تقاضای بیمه در ایران حدود 

توان به بیمه های دیگر فاصله خیلی بیشتر هم است به طور مثال میایران به خوبی جا نیفتاده است. درباره برخی شاخص

  .ستدالر ا ۳۵0دالر است این رقم در دنیا حدود  ۱0عمر اشاره کرد. درحالی که سرانه تقاضای بیمه عمر در ایران 

توجهی مردم به انواع بیمه را در کشور در فرهنگ ضعیف دانسته و تاکید کرد: با اینکه در ایران غدیر مهدوی دلیل اصلی بی

گریز نیستند و خیلی به سمت اتفاقات و حوادث خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است اما مردم به اندازه کافی ریسک

دهد و ها را نشان میپذیری آدمرید بیمه درجه احتیاط و ریسکخانگیزاننده برای دهند. عامل ای نشان نمیها عالقهبیمه

ها باال نبوده و چندان حساس نیستند. بر اساس آمارها خیلی از افرادی که گریزی ایرانیبیانگر این است که درجه ریسک

ای که در ایران س بیمه تاکید کرد: نکتهکنند. این کارشناشان خیلی باالست و زیاد تصادف میشوند درجه ریسکبیمه نمی

شود ها میکند درحالی که با انواع سیاستمغفول مانده این است که نهاد ناظر که همان بیمه مرکزی است، کاری نمی

یمه را بها بیشتر شود مردم هم بیشتر تگیریسازی شود و سخپذیری را کاهش داد. تصورم این است که اگر فرهنگریسک

های دیگر زده یا خیر، ای به تقاضای بیمهیرند. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا بیمه سالمت ضربهگجدی می

های تکمیلی دهند، در کنار آن بیمههای درمان تکمیلی ارائه میهای بازرگانی هستند که بیمهاظهار کرد: بعضی مواقع بیمه

روند به این دلیل است که تا حدودی ند اما اینکه مردم به سمت بیمه سالمت میدهرا داریم که حوادث مازاد را پوشش می

های پردازند. این مسئله هیچ اشکالی ندارد و هرگز به بیمهای است و مردم پول آنچنانی برای آن نمیبیمه سالمت یارانه

کنیم پایین دارند ما هم استقبال می زند. وقتی قرار است خدماتی ارائه شود برای اقشاری که درآمدای نمیدیگر ضربه

رسد. به این ترتیب گسترش بیمه سالمت را بسیار مطلوب و نشانه باال رفتن رفاه چراکه این خدمات به افراد مستحق می

 .دانماجتماعی، وضعیت بهداشت و سالمت کشور می

 بیمه محصول ارزشمندی است

پردازد و در بیمه محصول ارزشمندی است. چراکه فرد حداقلی را میوگو با صمت اظهار کرد: یک کارشناس بیمه در گفت 

شود. خوشبختانه امروز آگاهی مردم ما خیلی بیشتر از گذشته شده و این باعث شده که مقابل در شرایط مختلف بیمه می

حساس نیاز بیشتری به شود مردم افرهنگ بیمه بین مردم جا بیفتد. بابک هنرور، ادامه داد: هرچه وضعیت اقتصادی بدتر می

خورد که دچار آیند. بیمه زمانی به درد فرد میکنند درنتیجه بیشتر به سمت بیمه میحل مشکالت خود و یک پشتوانه می

یک حادثه مالی یا جانی شده باشد. در شرایط بد اقتصادی که فرد کمتر پول دارد اگر جایی باشد که از او حمایت کند و باعث 

خورد. وی با مقایسه وضعیت ایران شویم بیمه بیشتر به درد میل از خسارت برگردد در نتیجه متوجه میشود به وضعیت قب

و کشورهای پیشرفته اظهار کرد: البته در کشورهای پیشرفته فرهنگ بیمه بیشتر از ما جا افتاده است. در دنیا افراد پولدارتر 

شان تضمین شود و از یمنی برای خود به وجود آورند تا آیندهکنند یک ابیشتر به سمت بیمه گرایش دارند و سعی می

ها در کشور و وجود بیمه سالمت گفت: اینکه ما خطرات ورشکستگی نجات پیدا کنند. این کارشناس بیمه درباره تنوع بیمه

 ها در کشور نباشد مثل شود با هم رقابت کنند. اگر انواع بیمهها را داشته باشیم خیلی خوب است زیرا باعث میانواع بیمه



  

 

 

شوند تنها از چند شرکت خدمات دریافت کنند اما از وقتی شرکت بیشتر نداشتیم، مردم مجبور می ۳گذشته که در کل 

 .دهی و ارزش مشتری هم خیلی بیشتر شده استاند وضعیت پاسخهای بیمه زیاد شدهشرکت

 

 ۳ صفحه ۳69۱شماره  08/05/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 دورخیز دالر

 ۱5روند کاهشی نرخ دالر که از هفته گذشته متوقف شد در اولین روز هفته جاری با رشد  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

بیشترین رقم قیمتی را  96تومان وارد شد که در طول سال  ۳820ر در حالی روز گذشته به کانال تومانی رکورد زد. نرخ دال

تومان در پایان هفته گذشته، به  ۳800تومان آغاز کرد، با عبور از مرز  ۳785قیمت دالر که هفته گذشته را با رقم .تجربه کرد

تومان دست یافت. این در حالی است که قیمت یورو نیز از  ۳820تومان افزایش به  ۱5تومان رسید و روز گذشته با  ۳805نرخ 

تومان افزایش در طول یک  6۳تومان در طول یک هفته رسید. قیمت پوند نیز با  4585تومان در آغاز هفته گذشته، به  4440

فزایش دالر با افزایش این در حالی است که قیمت سکه در بازار تهران نیز تحت تاثیر ا .تومان رسید 4976به  49۱۳هفته از 

این افزایش ناگهانی در بازار ارز و سکه در  .های تمام، نیم و ربع بهار آزادی مواجه شده استچند هزار تومانی در انواع سکه

ایم و هیجانات سیاسی و اقتصادی از جمله کنون شاهد نوسانات خاصی در بازار نبودهتا 96دهد که از آغاز سال حالی رخ می

های اخیر نرخی کردن ارز نیز نتوانست تاثیر منفی بر بازار بگذارد و در طول ماهت ریاست جمهوری یا مباحث پیرامون تکانتخابا

رسد دولت و بانک مرکزی از ابزارهای با این حال به نظر می .ها در مبادالت ارزی وجود داشته استثبات نسبی در قیمت

های موقتی قرار دارد که هر لحظه خطر رها کنند و به همین دلیل بازار تحت فشاریکننده نرخ ارز استفاده مدستوری و تثبیت

های نهم و دهم با افزایش سه برابری نرخ ارز و سکه در کشور، رکورد اگرچه در دولت .سازدشدن فنر نرخ ارز را محتمل می

اما دولت  بانکی گریبانگیر اقتصاد ایران شده بودای در زمینه پولی و های عمدهنوسانات و هیجانات بازار شکسته شد و بحران

ناپذیر آن بر جامعه کشور، به های گذشته و صدمات جبرانثباتی اقتصاد در طول سالیازدهم با تجربه به دست آمده از بی

ها و رسیدن دالر ، با رشد شدید قیمت95دنبال تثبیت و از بین بردن نوسانات در بازار بود و اگرچه در یک برهه زمانی در سال 

ها را به نرخ سابق خود اما توانست با مدیریت بازار از طریق ورود بانک مرکزی، قیمت تومانی مواجه شد 4200به کانال 

بازگرداند. این در حالی است که دولت یازدهم با نزدیک شدن به پایان دوران چهار ساله خود، نرخ ارز و سکه را بدون افزایش 

ادامه رویه  اما بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار عقیده دارند .به زمان آغاز کار خود حفظ کرده استقیمت خاصی نسبت 

ها در بازار خواهیم بود و دار نخواهد بود و روزی دوباره شاهد افزایش قیمتها از سوی دولت ادامهحفظ قیمت دالر و دیگر ارز

ناپذیر در اقتصاد ایران است که این که نوسان قیمتی امری طبیعی و اجتناب تجربه کشور در این زمینه نیز نشان داده است

تر ها دشوارهای کابینه اقتصادی دولت را برای کنترل قیمتامر کار دولت دوازدهم را بیش از پیش سخت خواهد کرد و چالش

 .سازدمی

 گذارهای تاثیرمولفه

گونه که نرخ ارز تحت تاثیر ها را کنترل کند؛ هماندارد و تا امروز توانسته نرخدر هر صورت دولت به میزان زیادی منابع ارزی 

درصد  80زیرا اکنون  بینی و مدیریت نوسانات نرخ ارز را کنترل کندفشارهای تورمی قرار نگرفته و بانک مرکزی توانسته با پیش

رز را مدیریت کند. ولی باید توجه داشت که در این زمینه تواند نرخ اارز در دست دولت است و دولت با اختیاراتی که دارد، می

گذار باشند. برای مثال اگر روزی نرخ سود بانکی پایین آید، به ها تاثیرتوانند بر قیمتهای بسیاری وجود دارند که میمولفه

ت و متاسفانه در ایران بعد همچنین دالر تابع عرضه و تقاضاس .عقیده برخی کارشناسان در این بخش نرخ ارز باال خواهد رفت

کند، مردم روانی نیز در قیمت آن تاثیرگذار است. این بعد روانی به آن معناست که وقتی قیمت کاال روند افزایشی پیدا می

ا شود.بتر میتر فروختن دالر در آینده، تقاضای دالر نیز افزایش یافته و گرانروند و با تصور گرانبیشتر به سمت خرید دالر می

شود گاهی اوقات این حال رویکرد دولت و بانک مرکزی در نرخ ارز از شفافیت کافی برخوردار نیست و این امر باعث می

برد تا کسری بودجه را جبران کند. این در حالی است که شبهاتی در این باره مطرح شود که دولت عامدانه نرخ ارز را باال می

ک مرکزی شفاف باشد و توضیحات الزم و جامع را ارائه دهد، چنین شبهاتی مطرح های دولت و باناگر تصمیمات و سیاست

های بانک مرکزی در دنیا حفظ ارزش پول است و برخی کشورها که ترین وظیفهتوجه داشت یکی از مهم باید .نخواهد شد

 کنند که سه هزار یطی این کار را میآورند در شرامثل چین ارزش پول خود را به نفع اقتصاد ملی و افزایش صادرات پایین می

http://jahanesanat.ir/92909-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1.html
http://jahanesanat.ir/92909-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1.html


  

 

 

میلیارد دالر در خزانه خود ذخیره داشته باشند و این اقدام برای شرایط اقتصاد ما مناسب نیست و به دلیل متالطم بودن 

ترین چالش پیش روی دولت دوازدهم در در این مسیر اصلی .کنداقتصاد ما، از بین رفتن ارزش پول ملی بحران ایجاد می

جانبه های دوهای متنوع اقتصادی نظیر پیمانگیری از سیاستنرخی کردن ارز با بهرهمدت، تکمدیریت بازار ارز در دراز بخش

بین جمهوری اسالمی ایران با کشورهای مختلف برای تبادل ارزی و انجام معامالت و مراودات اقتصادی با پول محلی، 

آید حال این سوال مهم پیش می .های مختلف استختصاص منابع ارزی به بخشهمچنین مدیریت ورود ارز به بازار و نحوه ا

ترین دلیل افزایش نرخ عنوان مهم که دالیل نوسان نرخ ارز در هفته اخیر چیست؟ این در حالی است که موضوع انتظارات به

دانند که سرکوب را دلیل این امر می تداشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولها نیز پایین نگهرود و برخی تحلیلارز به شمار می

تواند دلیلی باشد که اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی شود و این میها باعث فاصله گرفتن نرخ واقعی و اسمی ارز میقیمت

 شود. ایندانند که برای افزایش صادرات و کاهش واردات اعمال میای نیز این نوسانات را خواست دولت میعده .خود است

در حالی است که در تحلیل عوامل اثرگذار در رشد نرخ ارز نباید تنها به بخشی از عوامل توجه کرد چراکه عوامل متعددی در 

 .تری پیدا کرده استآن دخیل است و در برهه اخیر عوامل غیراقتصادی نقش پررنگ

 

 ۳ صفحه 4۱05شماره  08/05/96شنبه یک/  دنیای اقتصادروزنامه 

 تصادی مطرح کردجمهوری در نشست دولت و فعاالن اقرئیسمعاون اول 

 غیبت صدای واحد در بخش خصوصی

جمهوری در نشستی با فعاالن اقتصادی، ضمن گالیه از نبود صدای واحد در بخش خصوصی، معاون اول رئیس دنیای اقتصاد:

کنند، راهکارهایی عملی و مبتنی بر توان دولت را میاعالم کرد که فعاالن این بخش در کنار پیشنهادهایی که به دولت ارائه 

 نیز مد نظر قرار دهند و تنها به راهکارهای ذهنی اکتفا نکنند.

وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استانداران و اسحاق جهانگیری در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت 

وگوی مناسبی در آیا بخش خصوصی گفت»سوالی اعالم کرد: های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد با طرح روسای اتاق

شود، درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام داده است یا نه و آیا وقتی موضوعی از سوی اتاق به دولت ارائه می

دهند یها پیشنهاد مبه اعتقاد جهانگیری، راهکارهایی که اتاق« های بخش خصوصی مطرح شده است یا خیر؟واقعا دغدغه

جمهوری این سوال را به نیز باید با بخش خصوصی تفاهم شده باشد. ارزیابی اظهارات مطرح شده از سوی معاون اول رئیس

ای توقع شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی را دارد؟ مطالبات فعاالن اقتصادی در کند که دولت در چه زمینهذهن متبادر می

واردی چون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی صدای واحدی از بخش خصوصی تاکنون شنیده دهد که در مهای اخیر نشان میسال

نشده است؛ چراکه منفعت صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و... در مورد این متغیرهای اقتصادی متفاوت است. این 

توان انتظار شنیدن و مالیات می وکار، تامین اجتماعیهایی مانند بهبود محیط کسبدر حالی است که درخصوص مولفه

دنبال صورت شفاف مشخص کند و بهصورت مساله را بهصدای واحد از بخش خصوصی را داشت. در این میان، دولت باید 

ها در آن یکسان است، گیری از بخش خصوصی در مورد مسائلی که منفعت تمامی گروهبرد در مشورت-قاعده کلی برد

جمهوری باتوجه به رفتارهای جدید آمریکا در قبال ایران و شرایط پیچیده در ین معاون اول رئیسدر این نشست همچن باشد.

خصوصی هشدار داد که گروه حاکم در آمریکا سعی دارند با اجماع سایر کشورها، فضای کار منطقه، خطاب به فعاالن بخش

اعمال »و « استفاده از تبلیغات»این نشست  و فعالیت در ایران را فضایی پرریسک جلوه دهند. اسحاق جهانگیری در

گذاران خارجی برای کار و فعالیت در ایران ها برای ممانعت از ورود سرمایهآمریکایی های تازهرا اهرم« های جدیدتحریم

برای فعالیت  گونه القا کند که فضای ایرانبرشمرد و عنوان کرد: آمریکا سعی دارد ایران را کشور ناقض برجام نشان دهد و این

ها های آمریکاییسازی سیاستاما جهانگیری در این شرایط چه پادزهری برای خنثی گذاری مناسب نیست.و سرمایه

صدای دولت مانع نگرانی و نااطمینانی عنوان یار و همخواهد بهخصوصی میکند؟ وی از فعاالن پارلمان بخشپیشنهاد می

خلی و خارجی شوند و برای از میان برداشتن مشکالت اقتصاد ایران، در صحنه حضور گذاران و فعاالن اقتصادی داسرمایه

خصوصی و دولت را ترین محور برگزاری جلسات مشترک بین بخشخصوصی، مهمیابند. وی خطاب به فعاالن بخش

ای کشور را عدم یشهارزیابی کرد. معاون اول روحانی همچنین یکی از مشکالت ر« داد جلساتبرون»و « بخش بودننتیجه»

 های مختلف را رصد کنند و در اجرای تصمیمات و مصوبات دانست و از استانداران سراسر کشور خواست عملکرد دستگاه



  

 

 

های استانی و ملی در اجرای مصوبات، موضوع را گزارش کنند. همچنین جهانگیری در جریان صورت عدم همکاری دستگاه

مسائل »، «مشکالت نظام بانکی»، «محیطیمسائل زیست»، «کمبود منابع آب»، «بیکاری»این گردهمایی از هفت چالش 

های مشکالت بزرگ عنوان گلوگاهبه « محدودیت بودجه دولت»و « های اجتماعیآسیب»، «های بازنشستگیصندوق

را مغتنم شمرد. او معتقد است های مناسب در ایران اقتصادی در ایران نام برد؛ اما در کنار این مشکالت فراهم شدن فرصت

ای از جمله بازگشت امید و اعتماد در های خاص و ویژههای متعدد طبیعی و خدادادی، در مقطع فعلی فرصتعالوه بر فرصت

ها و تواند به کشور برای عبور از چالشترین سرمایه حال حاضر، میعنوان بزرگمیان مردم ایجاد شده است که به

جمهوری، اجماعی است که برای های مهم از دیدگاه معاون اول رئیسترین فرصتند. اما یکی از مهمها کمک کابرچالش

صاحبان »و « سایر قوا»، «خصوصیبخش»، «دولت»اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آمده، چرا که به اعتقاد وی 

حل مشکالت کشور پیچیده شده است. البته ای است که برای همگی قبول دارند که اقتصاد مقاومتی نسخه« تریبون

نامد، از گیر دولت میها را یقهجمهوری برخی از این گروههایی نیز دارد. معاون اول رئیسجهانگیری در طرح این فرصت، گالیه

ار های مذکور چقدر در اجرا همراه با دولت خواهند بود بخش مهمی از صورت مساله اصلی به شمدیدگاه او اینکه گروه

کنند و بیشتر به کنند که موافق اجرای اقتصاد مقاومتی هستند اما در عمل همراهی نمیرود، زیرا برخی افراد اعالم میمی

پذیری در حل مشکالت کشور را ترین نقطه عطف برای مسوولیتگیری دولت هستند. جهانگیری همچنین مهمدنبال یقه

شود که معتقد کند. این نقطه عطف در حالی از سوی او مطرح مییابی میاجماع و تفاهم بر سر مسائل محوری کشور ارز

حل مشترک برای برطرف کردن موانع، اجماع صورت گیرد، تفاهم مناسبی برای است وقتی بر سر مسائل کشور و یافتن راه

ی قدرتمند در کشور خصوصجمهوری، وجود بخشپذیری در ورود به حل مسائل ایجاد خواهد شد. معاون اول رئیسمسوولیت

ترین مسائل کشور است و برای حل این مشکل نیز را با اهمیت دانست و گفت: امروز همه قبول داریم که بیکاری جزو اصلی

گذاری خارجی برای حل معضل بیکاری وجود خصوص سرمایهگذاری بهاین اجماع وجود دارد که راهی جز تولید و سرمایه

شود و متاسفانه ای بلند میوارد عمل شویم و سرمایه خارجی جذب کنیم فورا صدای عدهخواهیم ندارد؛ اما وقتی می

های اصلی کشور که باید در برابر ملت پاسخگو باشند، مطرح ها و تریبونو انتقادها از سوی دستگاه هاگاهی این مخالفت

های زیادی در ایران برای جذب سرمایه مخالفتها و انتقادها را عالمتی مبنی بر اینکه شود. جهانگیری صدای مخالفتمی

هایی ذکر را جزو مولفه« حل مشکالت فراتر از نقش دولت»و « تفاهم»، «صدای واحد»داند. وی خارجی وجود دارد، می

خصوصی را بیش از هایی که نقش پارلمان بخشساز خواهد بود. مولفهالعبور چارههای صعبکند که در بسیاری از راهمی

دهد و به اعتقاد جهانگیری به این معناست که دولت به تنهایی قادر به حل مشکالت و مسائل تر جلوه میش پررنگپی

ها معرفی کرد و بر این باور است برای اینکه نیست. او در بخش دیگری از سخنان خود باز هم بازوی اصلی دولت را خصوصی

زا همراه با عدالت اجتماعی دست یابیم، همه فراگیر، مستمر و اشتغالاز موانع و مشکالت عبور کنیم و به رشد اقتصادی 

جمهوری در ادامه از كاهش خصوصی باید به صحنه بیایند. معاون اول رئیستوان کشور چه در حاکمیت و چه در بخش

هم در دولت و هم در هاي اقتصادي كشور نام برد و با بیان اينكه ترين مسائل در بنگاهعنوان يكي از اصليوري بهبهره

درصد از رشد  ۳0وري مطلوب ندارند، گفت: از برنامه سوم توسعه قرار بود ها بهرهخصوصي، سرمايه انساني و داراييبخش

وكار را از ديگر گاه محقق نشد. وي ناكارآمدي فضاي كسبوري باشد اما اين موضوع هیچاقتصادي ساالنه از محل بهره

جمهوری بر اين موضوع ست و خاطرنشان كرد: از ابتداي دولت تدبیر و امید و با تاكید فراوان رئیسمسائل پیش روي كشور دان

وكار از سوی وزارت امور اقتصادي و دارايي طراحي و از سوی ستاد اقتصاد تمركز شد و امروز نظام پايش فضاي كسب

ضروري نیز همه معتقديم مجوزهايي كه مانع كار مقاومتي تصويب و ابالغ شده است. جهانگیري گفت: درمورد مجوزهاي غیر

هستند بايد لغو شوند اما تا گروهي براي اين موضوع مصمم نشوند، اين مسائل همچنان باقي خواهد ماند. معاون اول 

جمهوری بر ضرورت نافذالكلمه بودن ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: متاسفانه گاه مصوبات اين ستاد رئیس

هاي قواي ديگر شديدتر است. وي ادامه داد: متاسفانه شود و اين موضوع در دستگاهسط مديران میاني دولت اجرا نميتو

برند و بايد توجه تازند و همه زحمات صورت گرفته را از بین ميهاي رسمي بر دولت ميبرخي افراد با استفاده از تريبون

ست اجرا شود همه بايد پاي كار بیایند و پاسخگوي عملكردشان در اين زمینه داشته باشیم كه اگر اقتصاد مقاومتي قرار ا

 باشند.

  



  

 

 

 هامرکز فوریت برای بنگاه

های بررسی مشکالت واحدهای وزیر کشور یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود نیز از پیشنهاد تشکیل مرکز فوریت

وگوی ملی باید در جهت تنقیح قوانین تالش اثیرگذار شورای گفتتولیدی به هیات دولت خبر داد و گفت: برای تقویت نقش ت

گذاری گفت: بازار سرمایه در کشور قوی بیشتری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر شناسایی موانع توسعه و سرمایه

های اقتصادی حمایت کنند. ها از بنگاهارد؛ بنابراین باید بانکگذاری خارجی نیز مشکالت خود را دنیست و بحث جذب سرمایه

خصوصی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز باید به این های بخشفضلی افزود: بحث سودهای بانکی یکی از گالیهرحمانی

 موضوع توجه بیشتری داشته باشد.

وب شد که به د از سوی دولت مصمور 8۶ها گفت: در دولت یازدهم رورت تفویض اختیار به استانوزیر کشور با تاکید بر ض 

ها از لحاظ کارشناسی ضعیف نیستند و هرجا واگذاری اختیار شده، ها واگذار کردیم و تجربه نشان داده که استاناستان

ای اظهار کرد: در دولت یازدهم ابتدا وزارت نتیجه موفقی در پی داشته است. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات منطقه

هایی که های جغرافیایی و همگراییهشت منطقه رسید و این جلسات با توجه به ویژگی کشور پنج منطقه داشت که به

 فضلی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز حضورها موثرتر باشد. رحمانیگیریتواند در تصمیمها با یکدیگر دارند، میبرخی استان

وگو نیز باید اینکه مصوبات شورای گفت چنین با بیانای در دولت از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد. وی همنمایندگان منطقه

مورد مصوبات مرتبط با این شورا منطبق با شرح وظایف  ۶8شناسی، شناسی شود، تصریح کرد: طبق آخرین آسیبآسیب

یر کشور با اشاره به کاهش صادرات خاطرنشان کرد: این موضوع در شناسی شود. وزبوده که باید این موضوع نیز آسیب

 گردد.که البته بخشی از آن به تحوالت منطقه بازمی شناسی آن در حال انجام استلت مطرح شده و آسیبدو

 هاروی کار آمدن خصوصی 

خصوصی دانست ترین اقدام دولت دوازدهم را اعتماد به بخشمتولی صنعت کشور نیز که در این نشست حضور داشت مهم

زاده خصوصی است. محمدرضا نعمت ید بر آن اهتمام ورزد، روی کار آمدن بخشو گفت: اولین اقدامی که دولت دوازدهم با

ها شکل گیرد که در بسیاری از شرط اولیه است تا برنامهخصوصی پیشتاکید کرد: اعتماد متقابل میان دولت و بخش

خصوصی اعتماد کردم،  ها هر وقت به بخششود. وی ادامه داد: من در این سالها این پیش شرط اجرایی نمیدستگاه

ها اختیار ندارند و دست آنان بازنیست، ها در استانام. وزیر صنعت خطاب به قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانکمتضرر نشده

ها مشخص شود. او خاطرنشان کرد: منابع باید این امر در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و منابع مالی پروژه

زاده درباره لزوم تفویض اختیار های عمومی تامین شود. نعمتها و بخش دولتی از بودجهی باید از بانکخصوصمالی بخش

زیست گفت: با این موضوع موافقیم اما در چند مورد اختالفاتی وجود داشت که امیدواریم برطرف شود. بخش معادن و محیط

خواهم به ود. من از تمام مسووالن میاریم به زودی برطرف شهایی است که کمی اختالف در آن وجود دارد و امیدواز بخش

ها اختیارات الزم را تفویض کنند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان درباره بحران بانک

بیشتری موضوع آب گفت: سهم صنعت از آب مصرفی کشور کمتر از دو درصد است. همه باید کمک کنیم تا با سرعت 

 2جویی پیگیری شود تا این بحران را بتوانیم برطرف کنیم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به فکر کاهش سهم صرفه

 درصدی مصرف آب هستیم.

 ایتشکیل شورای منطقه 

جرایی شدن آن عنوان و هایی را برای اای، پیشنهادرئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه

وکار تاکید کرد. غالمحسین شافعی پیشنهاد کرد شورای همکاری بر اجرای بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب

ها تشکیل شود. موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و باال ای با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و روسای اتاقمنطقه

رسد برای ای گفت: به نظر میمحور سخنان بعدی شافعی بود. وی با اشاره به توسعه منطقهبردن اختیارات استانداران 

ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد. رئیس اتاق ایران در این رابطه افزود: توجه به توسعه منطقه

وتی از مسائل استانی دارند، باید اختیارات اعنوان نماینده عالی دولت و همچنین افرادی که شناخت متفاستانداران به

 ای به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند.بیشتری داشته باشند و نگاه به آنها از نگاه هزینه

های شافعی افزود: شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است و همچنین نگاه به برنامه

 اند و های سیاسی داشتهگیری ناشی از مرزبندیهای توسعه جهتکه در گذشته برنامهدهد های گذشته نشان میدهه



  

 

 

های مناطق کمتر توجه شده است. وی حاصل این نگاه را دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم ها و توانمندیبه ویژگی

های ای مزیتت با توجه به توسعه منطقهای دانست. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: الزم اسهای منطقهگیری از ویژگیبهره

ای واحد برای کل کشور تعریف توان نسخهنسبی را به خلق مزیت تبدیل کنیم. با توجه به شرایط متنوع و مختلف کشور نمی

بندی مناطق مختلف کشور در وزارت کشور اشاره کرد و کرد و به اهداف مورد نظر رسید. شافعی در این زمینه به تقسیم

تواند نتیجه مطلوبی حاصل کند. به منطقه می 7یا  9های هر منطقه به بندی مناطق کشور با توجه به ویژگیتقسیم گفت:

گذاری در مناطق مرزی با مشارکت ها در سطح مناطق، سرمایهگفته شافعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه

تواند از اهداف های توسعه ملی میای و ارائه آن برای پیوند با برنامهکشورهای همسایه، تهیه و تدوین برنامه توسعه منطقه

وکار تاکید کرد و این شورا باشد. رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم اجرایی شدن بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب

ها نامهاصالح و تدوین مقررات و آیین خصوصی برایو کار که به نظرخواهی از بخشقانون بهبود محیط کسب ۳و  2گفت: ماده 

 طور دقیق اجرایی شود و درخواست داریم معاون اول تاکید دیگری برای اجرای این ماده داشته باشد.پردازد، باید بهمی

 هاها و قوتضعف 

ین گردهمایی رداختند. رئیس اتاق اصناف ایران در اخصوصی به بیان مشکالت خود پاما در این نشست نیز فعاالن بخش 

درصد اشتغال کشور در  25آفرینی شد. علی فاضلی افزود: های اصناف برای اشتغالتر گرفته شدن اتاقخواستار جدی

دهند. به گفته این مقام مسوول، رونق در اصناف میلیون نفر را تشکیل می 24اختیار اصناف است که جمعیتی بیش از 

های بیکاری از طریق بنگاه ه دنبال داشته باشد. فاضلی با بیان اینکه رفع مشکلتواند موج رضایتمندی از حاکمیت را بمی

نوع فعالیت صنفی در اصناف وجود دارد و راه  850گذاری است، خاطرنشان کرد: بیش از یک هزار و متوسط نیازمند سرمایه

ها با ایجاد توانمندسازی بنگاه»، «جاد اشتغالای»های بازرگانی، گذرد. به گفته وی اتاقورود به جهان کارآفرینی از اصناف می

« ای با مدیریت اتاق اصنافهای زنجیرهتوسعه فروشگاه»، «هاگسترش آموزش با همکاری دانشگاه»، «وکارهای نوینکسب

 را در دستور کار دارند.« وکار الکترونیکتوسعه کسب»و 

های بخش خصوصی صادی بود که در این نشست به خواستههمچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از دیگر فعاالن اقت

نرخ »اشاره کرد. محمد الهوتی بر این باور است که قیمت تمام شده کاالهای صادراتی کشور از سه مشکل اساسی 

د زود: امروز اقتصابرند. محمد الهوتی افرنج می« های حمل و نقل باالنرخ»و « نرخ باالی سود تسهیالت»، «غیرواقعی ارز

ها براساس آن باشد؛ اما در عمل ها و سیاستریزیدارد و باید برنامه« اقتصاد مقاومتی»کشور نقشه راه مشخصی به نام 

ایم، هستیم. این مقام مسوول با اشاره به هایی که جوابی از آنها نگرفتهگذاریشاهد تغییرات و اصالحاتی در سیاست

درصد کاهش صادرات اعالم شد، اظهار کرد: در  9 /5وزهای گذشته که طی آن انتشار آمار چهار ماهه صادرات کشور در ر

های خود را اعالم کنند. ها باید برنامهمحور و با نگاه به خارج است، همه دستگاهزا، صادراتراستای اقتصاد مقاومتی که درون

بدنه دولت نیز به خوبی اجرایی نشده و در رفع های اقتصاد مقاومتی حتی در رسد امروز برنامهالهوتی ادامه داد: به نظر می

وگوی دولت و های مختلف از عملکرد خود در جلسات شورای گفتشود. وی با انتقاد از دفاع سازمانمشکالت آن اقدام نمی

 نونی، جز اتالف وقت نخواهد بود.کخصوصی، تصریح کرد: تداوم این جلسات با روند بخش
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 های عمرانی به منابع خارج از بودجهوابستگی پروژه

کافی  9۶برخی کارشناسان باور دارند که میزان بودجه در نظر گرفته شده حوزه عمرانی کشور برای سال  :منیر حضوری

نظر از اینکه این رقم کفایت اما صرفاست، برخی دیگر هم باور دارند که این مقدار به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست 

 .کند یا نه، بحث دیگر تخصیص واقعی آن استمی

هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور برای حوزه عمرانی کشور در نظر گرفته شده که نسبت  ۶2حدود  9۶در الیحه بودجه 

افزایش داشته است. مسئله این است که چقدر از این مبلغ در عمل هزینه و به عبارتی به طور واقعی به حوزه  9۵به سال 

شود هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران باعث می ۴0بلغ با توجه به بدهی شود. تخصیص بهینه این معمران تزریق می

که هم منابع به درستی در این حوزه تخصیص داده شود و هم به افزایش سطح اشتغال کمک کند. غالمعلی 

  9۶ن بودجه سال آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به قانوایمنجعفرزاده



  

 

 

ها در صورت هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور را منطقی تلقی کرد و معتقد است تخصیص این هزینه ۶2تخصیص 

شود. در همین راستا مهدی پورقاضی، رئیس های نفتی به نفع بخش عمرانی کشور تلقی میجلوگیری از هدررفت بودجه

هایی به بخش عمرانی ، معادن و کشاورزی تهران نیز گفته است: تزریق چنین هزینهکمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع

با توجه به وضعیت نامناسب موجود گام مثبتی برای پیشرفت اقتصادی کشور است و عالوه بر این، لزوم کوچک شدن دولت 

وگو کرده ناسان گفتشود. در همین زمینه صمت با کارشو پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در این حوزه احساس می

 .است

  ای که کافی نیستبودجه

هزار میلیارد تومان برای  ۶2مال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هللا یوسفیانعزت

 ۵00ای که پروژهبینید های عمرانی بسیار کم است به صمت گفت: اگر این رقم را در ردیف بودجه تقسیم کنید میپروژه

دهد های عمرانی را امروز نجات میمیلیارد قرار گرفته است. بنابراین آنچه پروژه ۴0خواهد در ردیف میلیارد تومان بودجه می

ایم که از صندوق ذخیره ارزی مقداری برداشته شود سایر منابع خارج از بودجه است. او ادامه داد: بارها در قانون تصویب کرده

شود در بودجه نیامده و جزو عدد همه اوراق مشارکت که برای پیمانکاران توزیع میحدهای روستایی تزریق شود. اینتا در وا

ها به طور تقریبی حاضر در راه توسعه روستایی و جادهشود. درحالهزار میلیارد تومان نیست و شامل سایر منابع می ۶2

هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی نیست و  ۶2شود. بنابراین مین میشود از سایر منابع تاهمه وجوهی که پرداخت می

امکان ندارد که پروژه را نگهداری کند چه برسد به آنکه آن را بچرخاند. این نماینده مجلس با اشاره به بدهکاری دولت به 

شوند در حالی که اگر به بدهکار می پیمانکاران گفت: چندین برابر ردیف بودجه ساالنه ناگزیرند پیمانکار بگیرند و بعد هم

های عمرانی گفت: این شوند. یوسفیان درباره اشتغالزایی پروژهاندازه پولی که دارند پیمانکار بگیرند دیگر بدهکار نمی

شوند. در سازند کارگر، مهندس، حسابدار و تعداد زیادی از افراد شاغل میکند، وقتی سدی میها اشتغال ایجاد میپروژه

توانند های عمرانی میهای دیگر بسیار پایین است پروژههای دولتی و بخشالی که آمار استخدام و اشتغال در دستگاهح

تر باشد دهند که هرچه وسیعهای عمرانی نشان میکمک خوبی برای رشد کشور باشند. بنابراین عدد اشتغال را پروژه

اگر دولت نتواند بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند منجر به تعطیلی شود. با توجه به این مسئله اشتغال هم بیشتر می

های عمرانی حمایت کند و رود. البته تمام تالش دولت این است که از پروژهآنها شده و اشتغالی که ایجاد شده از بین می

ها را چطور وضعیت امسال پروژه آنها را با اوراق مشارکت و سایر سکوک سر پا نگه دارد. او در پاسخ به این سوال که

گذاری خارجی دارد. به طور مثال و سرمایه نفت بینید اظهار کرد: این مسئله بستگی به بازار جهانی، میزان فروشمی

های عمرانی کمک تواند به پروژهطور قطع مینین مواردی بیشتر شود بهقرارداد توتال گشایشی در این مسیر است و اگر چ

شاهللا به همین شکل پیش برود. یوسفیان در هایی که دولت تاکنون داشته امیدوارکننده است و انکند. او تاکید کرد: برنامه

شود باید بجا و بهینه هزینه هزینه میهای جدید دیگر تعریف نشود، جایی هم که تعهدات و پروژه :آخر به عنوان راهکار گفت

 .شود

 تخصیص بودجه به بخش عمران رقم مطلوبی است

هزار  ۶2آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن درباره اعتبارات بودجه عمرانی کشور به صمت گفت: تخصیص 

بودن بودجه به درآمدهای نفتی اظهار کرد:  میلیارد تومان بودجه به بخش عمران رقم مطلوبی است. او با اشاره به وابسته

های جاری و افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، تخصیص این اعتبار گام مثبتی در جهت بهبود درصورت کاهش نیافتن هزینه

دانید براساس تصمیمات اتخاذ شده بخشی از اعتبارات عمرانی طور که میرود. همانبخش عمرانی کشور به شمار می

شود. بنابراین و بخش دیگر آن در قالب اسناد خزانه به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران تامین می نفت فروشپیش کشور از

یات مدیره خانه صنعت و معدن در پاسخ آورد. عضو هاگر رقم مد نظر درست مدیریت شود اتفاقات خوبی با خود به همراه می

تواند پیش برود، گفت: مشکلی نیست. دولت های عمرانی میبه این سوال که با بدهکاری دولت به پیمانکاران چگونه پروژه

بر است. به این ترتیب اگر دولت کارهایش را به درستی انجام دهد مشکل رکود هم تواند بدهی خود را بپردازد اما زمانمی

شود. او تاکید کرد: هزار میلیارد تومان برای دولت رقمی نیست که نتواند از پس آن بربیاید. خالقی در جواب به این ل میح

اندیشد به طور بیند، تاکید کرد: با توجه به تدابیری که دولت روحانی میها را امسال چگونه میپرسش که وضعیت پروژه

 .شودحتم اوضاع بهتر می

http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html
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 بانک ها در تله دولت

ارتباط تنگاتنگ با اوضاع اقتصادی کشور است و هر گونه نقطه تاریک و شرایط نظام بانکی در  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

ای برای دور کردن آن از مسیر صحیح تواند خطرات جدی برای اقتصاد ایجاد کند و تهدید بالقوهآسیب زا در بدنه بانکی می

اند، نبود شفافیت عددی مواجهها و مشکالت متها با محدودیتدر اوضاع کنونی نیز که بانک .توسعه و رشد اقتصادی باشد

ها از جمله دالیلی هستند که های سمی بانککافی، عدم نظارت صحیح، بزرگ شدن مطالبات معوق بانکی و دارایی

های موجود دامن بزنند و در این مسیر دولت و بانک مرکزی الزم است هرچه سریع تر به مقابله و برخورد توانند به بحرانمی

زیرا اگر سیستم بانکی کشور به واسطه شرایط نامساعد خود نتواند به تعهداتش در قبال مشتریان  ردازندبا این معضالت بپ

تواند به ضرر ای به وجود خواهد آمد که میکنندهعمل کند، با به خطر افتادن حس اعتماد عمومی در جامعه، شرایط نگران

های کشور ای است که بر بانکجانبهشیده نیست، فشار همهآنچه در شرایط امروز ایران بر کسی پو .کلی اقتصاد شود

ای از منابع بانکی ها و بدهی دولت به نظام بانکی، بخش عمدهشود و با توجه به عدم وصول مطالبات معوق بانکتحمیل می

به این حجم از ها های آنهاست، منجمد و باعث شده بانککه به عقیده خود مسووالن بانک مرکزی برابر نیمی از دارایی

 .رودترین دالیل تحت فشار بودن سیستم بانکی کشور به شمار میمنابع دسترسی نداشته باشند که یکی از اصلی

ترین معضالت موجود است که باعث شده مجموعه نظام بانکی با ها نیز یکی از اصلینبود شفافیت در گزارشگری مالی بانک

 .ها مواجه شودهای بانکها و داراییدامه آن با بیماری مالی ترازنامهای به نام معوقات بانکی و در اپدیده

های کشور، به اثرات منفی در جریان اقتصاد منجر خواهد های سمی در ترازنامه بانکشیوع دارایی های سمیشیوع دارایی

تواند علتی برای خود میتواند جریان نقدینگی و تامین مالی کشور را با مشکل مواجه سازد و این مساله شد که می

ها به های گذشته به دلیل ورود بانکها در سالای از سودآوری بانکبخش عمده .تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران باشد

های ثابت، به شکلی های اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش داراییبازار امالک و مستغالت در سال

های آنها از سقف تعیین شده بیشتر در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی .ر سودآوری آنها بودغیرواقعی بیانگ

از سوی دیگر با بررسی  .ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آنها خواهد بودشود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی

ها حجم قابل توجهی از تسهیالت را به کشور به ویژه خصوصیهای شویم، بانکها متوجه میهای سمی بانکترکیب دارایی

جای سوال است که این تسهیالت به چه کسانی پرداخت شده، معوقات  اند.تکلیفی پرداخت کردهصورت تکلیفی یا غیر

عی حبس ها به نوبا رخ دادن این اتفاقات منفی، بخشی از منابع بانک .چگونه شکل گرفته و بدهکاران چه کسانی هستند

به طور مثال اگر یک بانک منابع حاصل   .شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده استشود و در اصطالح گفته میمی

های زیرمجموعه یا افراد خاص وابسته قرار دهد تا آنها با این وجوه در های دریافتی خود را در اختیار شرکتاز سپرده

تواند باعث شود بخشی از نقدینگی، از گذاری کنند، این موضوع میبازار ملک، سرمایه بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار یا

ها نیز اشاره کرد توان به وجوه بلوکه شده بانکمی .ها را تبدیل به پول سمی کندهای بانکچرخه اعتبار خارج شود و دارایی

از آن با عنوان مطالبات غیرقابل وصول یا مطالبات معوق  کند وها را تبدیل به دارایی غیرواقعی میکه بخشی از دارایی بانک

ها و شرایط تحریمی در نظام بانکی تاثیرات منفی داشته است و در های بانکانجماد دارایی .شودها یاد میدر ترازنامه بانک

گیری ب شکلشوندگی آنها وجود نداشت و سبها به سمت منابعی حرکت کردند که امکان نقدادامه این روند بانک

های مسوول توان در عدم نظارت صحیح نهادهای سمی را نیز میها شده است. علت ایجاد داراییهای سمی بانکدارایی

مجموعه این عوامل باعث بروز اشکاالت  .دادگرفت شاید این اتفاق رخ نمیجست و جو کرد و اگر نظارت بیشتری صورت می

ها در تامین مالی دولت و بانک مرکزی شده است و با بسته شدن دست بانک های پولی وای در اجرای سیاستعمده

های اقتصادی، فضای کالن اقتصاد آسیب زیادی را متحمل خواهد شد که ریشه در عدم شفافیت نظام پولی و مالی طرح

ها، ساختار بانکی انکمالی کشور دارد و در این مسیر به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی و ناکارایی نظارت و مدیریت ب

 .کشور مورد فشار زیادی قرار گرفته است

 حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده

شوند نیز به دنبال اقدامات اصالحی روی شبکه بانکی و حرکت به رفت از این مشکل معرفی میراهکارهایی که برای برون

 ها و مسووالن حاضر در این حوزه به دنبال کاهش ریسک ها تمرکز دارند و با اجماع تمامی نهادسمت اصالح ترازنامه بانک
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اند، اما در صورت ادامه مسیر غلط و ها به مرز ورشکستگی نرسیدهاگرچه تاکنون بانک .اقتصاد این ناحیه هستند

گری ها با واسطهها رو به وخامت خواهد رفت و در این مسیر الزم است بانکهای نادرست، اوضاع بانکسیاستگذاری

 .ها و اعطای تسهیالت مناسب، به سمت ایجاد ارزش افزوده و مقابله با حبس منابع مالی خود بروندسپرده

ها مبنی بر اعطای تسهیالت تکلیفی یا برخورد دستوری برای در این میان حضور دولت در بخش بانکی و فشار آن بر بانک

های خود دچار مشکل شود که در نتیجه گیرنده و اولویتشود بانک در شناسایی فرد تسهیالتکاهش نرخ سود، باعث می

 .هیالت از کارایی الزم برخوردار نخواهد بودها با حساسیت دنبال نخواهد شد و تسبرگشت سرمایه

تر دولت ها، معتقد است هرچه سریعدر همین حال یک مقام اسبق بانک مرکزی با برشمردن دالیل ایجاد ترازنامه منفی بانک

 .رت و قدرت مقابله با چنین شرایطی را در خود ایجاد کندباید جسا

 درصد۱۹معوقات بانکی 

ها گفت: این موضوع دالیل مختلفی دارد. دلیل اول آن رییس کل اسبق بانک مرکزی در رابطه با علت ترازنامه منفی بانک

ر مورد دالیل این حجم از طهماسب مظاهری د .درصد است ۱9بحث معوقات بانکی است که اکنون طبق آمار غیررسمی 

ها نسبت به کسانی است که تسهیالت از معوقات بانکی که رقم باالیی در اقتصاد است، گفت: دلیل اول عدم نظارت بانک

 .د و بازپرداخت انجام دهندها را در جای خود مصرف کننها واماند و در این رابطه نظارت کمی وجود دارد تا مشتریآنها گرفته

های های گذشته با سیاستمل دوم معوقات بانکی را شرایط اقتصادی نامناسب کشور دانست که در طول سالمظاهری عا

اند اشتباه بر کشور حاکم شده و فضای رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است و گفت: تعدادی از افرادی که وام گرفته

ازپرداخت کنند اما شرایط رکودی که بنند از منافع و سود آن وام خود را گذاری و ایجاد تولید بوده است تا بتوابه نیت سرمایه

اکنون حاکم است فضای کسب و کار و رونق در آن را از آنها دور کرده است و در نتیجه آنها نتوانستند تعهدات خود را به 

ها دانست و به سط دولت به بانکسهیالت تکلیفی، اجباری و دستوری توتها بپردازند.وی دلیل سوم معوقات بانکی را بانک

رادیو اقتصاد گفت: در دولت سابق نیز این موضوع وجود داشته است، بدون اینکه اعتباری از مشتری دریافت شود به آنها وام 

کردند دستگاه ها در پرداخت آن همکاری نمیکرده و اگر بانکها رجوع میشده و مشتری طلبکارانه به بانکپرداخت می

پرداخته است.مظاهری دلیل دیگر ترازنامه منفی را که در دولت فعلی شکل گرفته است و رییس ه مقابله با آن میدولتی ب

الحساب دانست و افزود: زمانی که سود پرداختی به مشتریان با کل بانک مرکزی نیز به آن اذعان دارد، افزایش سود علی

آید.رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشد چنین وضعیتی به وجود میسود دریافتی از تسهیالت اعطایی به آنها متوازن نب

تر دولت باید جسارت و قدرت مقابله با چنین شرایطی را اشاره به تبعات چنین وضعیتی در اقتصاد کشور گفت: هرچه سریع

ها عمل کنند که این شرایط یها نتوانند به تعهدات خود در قبال مشترانکبچرا که این امکان وجود دارد،  در خود ایجاد کند

 .نگران کننده خواهد بود و برای مقابله با آن باید عزم جدی وجود داشته باشد

 هاهای سرگردان به بانکورود سپرده

 .داندهای سمی در ترازنامه آنها مید داراییها را دلیل ایجابهینه منابع بانکدر همین رابطه پژوهشگر بانکی تخصیص غیر

گری مالی دارند و به نمایندگی از مردم باید فعالیت کنند، ها وظیفه واسطهافضلی گفت: در حالی که بانکمحمد ارباب 

ها یاد داری بانکگذاری کردند که امروز از آنها به عنوان بنگاههای غیرتخصصی مانند مسکن سرمایهنقدینگی را در بخش

ها تامین نشد و در نهایت بخشی از این منابع به دهی مورد انتظار بانکوی افزود: با ورود بازار مسکن به رکود، باز .شودمی

های سمی و منجمد یاد عنوان منابع قفل شده در ترازنامه نظام بانکی خودنمایی کرد و امروز از آنها به عنوان دارایی

کرد.  ت دچار مشکلرف تسهیالها وارد نظام بانکی شد از طارباب افضلی تصریح کرد: جریانی که به عنوان سپرده .شودمی

 .ها ایجاد کردامههای سمی را در ترازناراییها، دوباره دهمچنین بخشی از منابع نیز به خاطر تخصیص غیر بهینه بانک

ها وارد نظام بانکی شد از طرف تسهیالت دچار مشکل شد. این پژوهشگر بانکی افزود: جریانی که به عنوان سپرده

 .ها ایجاد کردامههای سمی را در ترازناراییها، دوباره دع نیز به خاطر تخصیص غیر بهینه بانکهمچنین بخشی از مناب

وی ادامه داد: عالوه بر این، امروز حضور دولت در بخش بانکی را به صورت تسهیالت تکلیفی یا تاثیرگذاری در تعیین نرخ سود 

گیرنده را در اولویت قرار ندهد، چون مساله بانک سودآوری التبینیم و اینها باعث شد بانک شناسایی فرد تسهیبانکی می

ها ها خیلی درباره برگشت سرمایهارباب افضلی به ایبنا گفت: در چنین شرایطی بانک .کردنبود و تنها به سهم بازار فکر می

 .زم را نداردآید و تسهیالت دیگر کارایی المی کنند و بعد بحث اطالعات نامتقارن پیشبا حساسیت کار نمی



  

 

 

 .شودنظام بانکی ایجاد می های منجمد دردر عین حال، به جای برگشت و درآمدزایی از تسهیالت، مطالبات معوق و دارایی

ها درآمدی برای تسهیالت پرداخت شده متصور نباشند و از این کارشناس ارشد پژوهشی گفت: این مسایل باعث شد بانک

های سرگردانی که باعث جریان مخرب نقدینگی بودند، بهترین ی مسکن و ارز و... عموما سپردهآنسو به دلیل رکود در بازارها

 .دانستندگذاری را نظام بانکی میمحل سرمایه

 

 ۳ صفحه 4۱06شماره  09/05/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 در گزارش پژوهشی وزارت صنعت مشخص شد

 عدم تعادل در توانمندسازی تجاری

سنجش شاخص توانمندسازی تجاری ایران از عدم تعادل در این بخش حکایت دارد. براساس گزارش منتشر  اقتصاد: دنیای

هر چند اقداماتی در راستای بهبود  20۱6تا  20۱4های شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت در فاصله زمانی بین سال

 ها،آهن، اتصال خطوط کشتیرانی، کیفیت جادههای راهختها، کیفیت زیرساکیفی جاده»زیر شاخص  6رتبه ایران در 

صورت گرفته است، اما در مقابل اقدام مناسبی برای بهبود « کارآمدی خدمات پستی و اشتراک اینترنتی با پهنای باند ثابت

اسمی، زمان سهم واردات معاف از حقوق گمرکی، حاشیه برتری در بازارهای مقصد، تعرفه  نرخ تعرفه،»های زیر شاخص

 صورت نگرفته است.« صرف شده برای واردات و فضای باز برای مشارکت خارجی

توان از جمله اقداماتی دانست که در چهار زیرشاخص های تجاری در راستای توانمندسازی تجاری را میاهش هزینهک 

هایی رها بوده است؛ زیرشاخصهمواره مورد توجه کشو« دسترسی به بازار، مدیریت مرزی، زیرساخت و محیط عملیاتی»

کند به همین دلیل غالب کشورها با صرف سازی فراهم میهای تجاریکه عملیاتی کردن آنها شرایط را برای کاهش هزینه

. این شاخص در برگیرنده اقدامات اقتصادی و های اساسی بردارندکنند تا در این زمینه گامهای باال سعی میهزینه

هایی که برخی برون زا و خارج از کنترل بوده و های تجاری را به همراه دارند، هزینهکاهش هزینه سیاسی است که عمدتا

توان گفت کشورهایی که در ارزیابی این های ملی کشورها است. با این شرایط میبرخی دیگر درون زا و مرتبط با سیاست

سازی تجاری صرف های توانمندتری را برای سیاستهای پاییناند به مراتب هزینهتری کسب کردهشاخص امتیاز ضعیف

دسترسی به »براساس گزارش منتشر شده برای سنجش توانمندسازی تجاری کشورها در ارزیابی زیر شاخص اند.کرده

های توانمندسازی تجاری یاد شده است دو رکن دسترسی به های کاهش هزینهعنوان یکی از زیرشاخصکه از آن به« بازار

ای نرخ تعرفه، پیچیدگی شاخص تعرفه»گیرد، ارکانی که برای ارزیابی آنها معیارهای مدنظر قرار می« داخلی و خارجی بازار»

تعرفه اسمی و حاشیه برتری در بازارهای »برای رکن دسترسی به بازار داخلی و « سهم واردات معاف از حقوق گمرکیو 

 یابی مورد توجه است.سی به بازار خارجی در ارزگیری در رکن دسترعنوان معیار اندازهبه« مقصد

معیار  ۱۳شود نیز که در برگیرنده رکن کارآیی و شفافیت مدیریت مرزی می« مدیریت مرزی»از سوی دیگر برای زیرشاخص 

خدمات گمرکی، کارآیی فرآیند شفاف، زمان صرف شده برای  شاخص»توان به در نظر گرفته شده که در این خصوص می

)پذیرش مدارک(، زمان صرف شده برای واردات )پذیرش مرزی(، هزینه برای واردات )پذیرش مدارک(، هزینه برای  واردات

واردات )پذیرش مرزی(،هزینه برای صادرات )پذیرش مدارک(، هزینه برای صادرات )پذیرش مرزی(، رشوه و پرداخت 

 د.اشاره کر« افیت حقوق گمرکیبینی طول مدت فرآیند واردات و شاخص شفغیرمتعارف، قابلیت پیش

شود زیرشاخصی که در مربوط می« زیرساخت»سومین زیرشاخص در ارزیابی کشورها در راستای توانمندسازی تجاری به 

های ارتباطی ضروری برای سهولت نقل یک کشور و خدمات مرتبط و زیرساختودسترس بودن و کیفیت زیرساخت حمل

قابلیت دسترسی و کیفیت »کند؛ برای این زیرشاخص نیز سه رکن گیری میزها را اندازهجریان کاال به کشور از طریق مر

زیرساخت حمل و نقل، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل و قابلیت دسترسی و قابلیت دسترسی و استفاده از 

قابلیت دسترسی و کیفیت »یابی بینی شده است. براساس گزارش منتشر شده برای ارزپیش« فناوری اطالعات و ارتباطات

های تعداد صندلی»توان به معیار در نظر گرفته شده است که در این خصوص می7در مجموع « های حمل و نقلزیرساخت

آهن، شاخص اتصال های راههای حمل و نقل هوایی، کیفیت زیرساختالمللی، کیفیت زیرساختموجود در خطوط هوایی بین

قابلیت »اشاره کرد. برای ارزیابی رکن « هاها و کیفیت جادهت زیرساخت بنادر، شاخص کیفی جادهکیفی خطوط کشتیرانی،

 سهولت و قابلیت »توان به بینی شده که در این خصوص میمعیار پیش 6نیز « دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل



  

 

 

پیگیری، به هنگام بودن حمل برای رسیدن به های حمل و نقل، کیفیت و قابلیت لجستیکی، امکان ردیابی و پرداخت هزینه

 اشاره کرد.« های چهارگانه حمل و نقلمقصد، کارآمدی خدمات پستی و کارآمدی تغییر در شیوه

اشتراک تلفن همراه، »نیز هفت معیار « قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات»اما درخصوص رکن 

های تجاری، برای معامالت میان بنگاه ICTSراک اینترنتی با پهنای باند ثابت، استفاده از اینترنت با کاربران شخصی، اشت

گیری در نظر گرفته شده برای اندازه« کننده نهایی و خدمات بر خط دولتاستفاده از اینترنت برای معامالت بین بنگاه و مصرف

گیری در نظر گرفته کن نیز در مجموع پنج معیار اندازهعنوان چهارمین ربه« محیط عملیاتی»است. از سوی دیگر درخصوص 

حمایت از حقوق مالکیت، کارآمدی و پاسخگویی سازمان عمومی، دسترسی به منابع »توان به شده که در این خصوص می

 اشاره کرد.« فضای باز برای مشارکت خارجی و امنیت فیزیکیمالی، 

 وضعیت ایران در توانمندسازی تجاری 

با تنزل رتبه  20۱6تا  20۱4های به گزارش منتشر شده رتبه ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در گزارش سالبا توجه 

گیری توانمندسازی تجاری رسیده است. وضعیت ایران در معیارهای تعریف شده برای اندازه ۱۳2به  ۱۳0مواجه بوده و از رتبه 

مان زز حقوق گمرکی، حاشیه برتری در بازارهای مقصد، تعرفه اسمی، سهم واردات معاف ا نرخ تعرفه،»معیار  6در بین 

طوری که در این معیارها رتبه تری داشته بهوضعیت نامطلوب« صرف شده برای واردات و فضای باز برای مشارکت خارجی

ها، خص کیفی جادهشا»قرار گرفته است. اما توانسته درخصوص معیارهای  ۱۳6تا  ۱۳0کشور در محدوده  ۱۳6ایران از بین 

کارآمدی خدمات پستی و اشتراک اینترنتی  ها،آهن، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، کیفیت جادههای راهکیفیت زیرساخت

توان را کسب کند و به این طریق در وضعیت بهتری قرار گیرد. با توجه به این گزارش می 70رتبه کمتر از « با پهنای باند ثابت

های ارتباطی از وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با معیارهای مرتبط با فرآیندها و ساختارهای زیرساخت گفت ایران از لحاظ

طوری که بهترین معیارها در رکن قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت حمل و نقل قرار دارند. از ای برخوردار باشد، بهتعرفه

اند. در مقابل دو رکن مذکور ترین معیارها را به خود اختصاص دادهسوی دیگر ارکان دسترسی به بازار داخلی و خارجی ضعیف

 اند.پله بهبود یافته 6تا  2که در پنج رکن دیگر بین  اند، در حالیتجربه کرده 20۱6تا  20۱4های که تنزل رتبه را در سال

توانمندسازی تجاری توانست یک کشور منطقه در شاخص 20ایران در میان  20۱6های صورت گرفته در سال براساس ارزیابی

های اول تا کنگ به ترتیب رتبهپله باالتر از یمن در جایگاه نوزدهم قرار گیرد. در این سال کشورهای سنگاپور، هلند و هنگ

برای شاخص توانمندسازی تجاری در دنیا امتیاز  20۱6اند. ایران در سال سوم را در شاخص توانمندسازی تجاری کسب کرده

 بوده است. ۱۳2کشور در این سال  ۱۳6به خود اختصاص داد. رتبه ایران نیز از میان  7را از امتیاز یک تا  ۳ /۱6
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 گذار؟زا؛کارآفرین یا سرمایهتوسعه درون

توان به نقش آن در تولید ثروت و ایجاد ی میبا توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهان :منیر حضوری

ها متفاوت است. برخی از اشتغال اشاره کرد. هرچند نقش کارآفرین در اقتصاد کشور بسیار واضح است اما هنوز نگاه

ر پیش مندند و معتقدند راه زیادی دکارشناسان باور دارند که کارآفرینی در ایران جا افتاده و در مقابل برخی دیگر هنوز گله

مندند. در قرن شانزدهم میالدی کارآفرینی ها بهرهکارآفرینان ذوق و پشتکاری دارند که افراد معمولی کمتر از آن ویژگی .است

برای نخستین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. تعاریف زیادی تاکنون از واژه کارآفرینی شده که هریک ابعادی از 

پذیر بودن کارآفرین اتفاق نظر گیر، متعهد و مخاطرهدهد اما در همه تعاریف بر نوآور، تصمیمائه میهای کارآفرینی را ارویژگی

گذاری با کارشناس و نخستین کارآفرین ایران صحبت وجود دارد. برای بررسی این موضوع در ایران و تفاوت آن با سرمایه

 .کردیم

 اموقت معنی شکست را نفهمیدههیچ

وگو با صمت بدیل است در گفتبهروز فروتن، نخستین کارآفرین ایران با بیان اینکه نقش کارآفرین در جامعه غیرقابل انکار و بی

کنند کار سختی است اما باور دارم که خیلی راحت است. کارآفرینی درواقع تبدیل ها فکر میاظهار کرد: برخالف اینکه خیلی

گری، هدفمند بودن، پشتکار نگری، پرسشگام است، در این مسیر اندیشه خوب، جامعهباندیشه به عمل با حرکت گام

 گذار گفت: کارآفرین اگر های یک کارآفرین و تفاوت آن با سرمایهداشتن و جا نزدن از موارد مهم است. فروتن درباره ویژگی



  

 

 

آفرین است. کارآفرین یعنی آفرین و ارزشنقشگذار نیست بلکه شود. او سرمایهجایی زمین بخورد از همان جا بلند می

تواند یک کار جدید را برای دیگران انجام دهد در حالی که کسی که اندیشه نو دارد، اندیشه خیلی مهم است چراکه می

داد: گذار کسی است که باید این اندیشه را بپذیرد تا بتواند آن کار را پیش ببرد. این کارآفرین برتر کشور ادامه سرمایه

اش است اما کارآفرین توفان فکری ایجاد گذار دنبال ریسک نیست بلکه دنبال تایید و قطعی بودن افزایش سرمایهسرمایه

گذار فقط اجراکننده آن رود اما سرمایهپذیر است. از طرف دیگر در حالی که کارآفرین به دنبال کارهای نو میکند و ریسکمی

ترین آن بحث مالی است. وی در امکاناتی دارد که کارآفرین ممکن است نداشته باشد که مهمگذار تفکر است. البته سرمایه

ها وجود دارد اما کارآفرین مصمم به رفع این موانع ادامه از اهمیت پشتکار سخن گفته و بیان کرد: تا بخواهید موانع و سختی

عی پیشرفت کند اما کارآفرین همیشه در رقابت و است. به عبارتی همیشه موانعی است که نگذارند یک تفکر در اجتما

دست آوردن هویت برای تالش است تا با آن موانع مبارزه کند. مبارزه یک اندیشه است و اندیشه همه کارآفرینان در کشور به

بایستید  اید دوباره روی پای خوداید تا توانستهانجام کار است. فروتن در پاسخ به این سوال که چند بار ورشکست شده

آورند و دست میهای موفق تجربه بهام. باور دارم آدمام بلکه همواره تجربه کسب کردهوقت ورشکست نشدهگفت: من هیچ

خورند چراکه شکست به معنای پایان کار است اما تجربه یعنی انتهای یک کار برای کاری دیگر. آدم موفقی که شکست نمی

 .فهمدوقت معنی شکست را نمیتاوان سنگینی بدهد اما هیچکند ممکن است در کاری نوآوری می

  کارآفرینی نقطه آغاز مشارکت بخش خصوصی

وگو و بیان کرد: هرچند این موضوع بسیار اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز درباره اهمیت کارآفرینی با صمت گفتحمید حاج

چند سالی است که وارد شده و کمتر جایگاه اصلی خود را پیدا مهم است اما در ادبیات تخصصی حوزه کار و کشور ما تنها 

طور که باید و شاید کارآفرینی در کشور ما جا نیفتاده اظهار کرد: هنوز باور کرده است. او با ابراز تاسف از اینکه هنوز آن

و بخش خصوصی در  مسئوالن به به درستی جا نیفتاده در صورتی که کارآفرین کسی است که نقطه آغاز مشارکت مردم

یافته بیان کرد: کارآفرین کسی است که در حوزه اقتصاد است. او با اشاره به اهمیت نقش کارآفرین در کشورهای توسعه

کننده یک حرفه است. او برای اینکه بتواند این کار را انجام دهد نیازمند عین حال که اطالعات خوبی از مدیریت دارد ابداع

اسماعیلی درباره توانیم موفق باشیم. حاجاست که اگر آنها را درک و فضا را آماده نکنیم نمی های جدی و خاصحمایت

تواند مطرح باشد گذار کسی است که در حد کارآفرین میطور قطع سرمایهگذار نیز گفت: بهتفاوت نقش کارآفرین با سرمایه

قدر متفاوت نیست که فکر کنیم کارآفرین برتر از ین اینو در بازار کار اثرگذاری خوبی داشته باشد. نقش آن با کارآفر

تر در تواند پول را راحتگذار هستیم، چون کسی است که میگذار است اما در بازار کار ما به شدت نیازمند سرمایهسرمایه

ست و انگیزه دارد که جاهای دیگر به کار بگیرد و سود منطقی و مطمئن دریافت کند. او منابعی دارد که به طور عمده مادی ا

ها باید در گردش بازار کار ارزش افزوده ایجاد کند. این کارشناس آنها را در بازار کار به کار بگیرد و اعتقاد دارد که این سرمایه

دارد  ه تنها پولگذار با کسی کگذار با یک فرد پولدار متفاوت است اظهار کرد: سرمایهبازار کار با اشاره به اینکه نقش سرمایه

گیرد و همه تفاوت جدی دارد چراکه منابعش را برای خدمت به کشور، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و توسعه بازار کار به کار می

خواهند د زیرا میتوانند کارآفرینان را حمایت کننگذاران میخرد. به این ترتیب سرمایههای بازار کار را به جان میریسک

اسماعیلی تاکید کرد: برای اینکه به سمت شود. حاجبینی خوبی از آن در بازار کار میی کنند که پیشاشان را وارد حرفهپول

مشارکت مردم در حوزه اقتصاد برویم و با مشکالت فرهنگی مبارزه کنیم اگر بخواهیم اقتصاد دولتی را به سمت بخش 

 .فرینان در کشور فراهم شودزیاد و بستر برای کارآ هاها این است که حمایت از این گزینهخصوصی ببریم یکی از گزینه

 

 ۳ صفحه ۳69۳شماره  ۱0/05/96شنبه سه /  جهان صنعتروزنامه 

 اختیارفرمانده بی 

عدم استقالل کافی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکالت اقتصادی جهانگیری  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

داند و بر جمهور تصمیمات قاطع و به موقع را کلید حل مشکالت اساسی اقتصاد ایران میرا به ستوه آورد. معاون اول رییس

اقتصاد ایران که این روزها حال خوبی ندارد، در آستانه   .ربایستی این چالش رفع نخواهد شداین باور است که با تعارف و رود

های کابینه جدید است تا با اجرای تصمیمات درست بار دیگر ها و برنامهانتظار سیاستروی کار آمدن دولت دوازدهم چشم

 نیز رشد اقتصادی دورقمی برای اقتصاد ایران  ۱۳9۵و سال اگرچه در دولت یازدهم تورم کنترل شد   .رونق به اقتصاد بازگردد

http://jahanesanat.ir/93201-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1.html
http://jahanesanat.ir/93201-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1.html


  

 

 

به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مساله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش 

  .رو خواهد بودههای مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن روبتوان چالشنابرابری در اقتصاد ایران را می

های سیاسی است اما در شرایط فعلی های اقتصادی نیازمند تصمیمات قاطع و به دور از بازیقطعا مقابله با چالش

طوری که به کندهای جناحی بیش از پیش منافع ملی را تهدید میسیاست، اقتصاد را ابزار دست خود کرده و درگیری

ت اقتصادی در کشور ما نه وابسته به متغیرهای اقتصادی بوده و نه براساس کارکردهای کارشناسان بر این باورند که مشکال

شود، ریشه در علم اقتصاد شکل گرفته است و آنچه امروز از آن به عنوان ناکارآمدی اقتصاد در ایران نام برده می

ها و مصالح سیاسی به گیریمیمهای علم اقتصاد نداشته بلکه به سبب تصهای اقتصادی بر مبنای تئوریسیاستگذاری

  .وجود آمده است

 اختیارات ویژه نداریم

های اقتصادی به جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشیده شد و اسحاق بر همین اساس چگونگی مقابله با چالش

تعارف و رودربایستی میسر ها با د بر اینکه حل این چالشهای مختلف اقتصادی کشور و با تاکیجهانگیری با اشاره به چالش

معاون اول   .های قاطع و به موقع استگیریتصمیم های اصلی اقتصادی کشور نیازمندنیست، گفت: مقابله با چالش

جمهور همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: صرف رییس

تر از عنوان های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهمتواند در اجرای برنامهان فرماندهی نمیتغییر نام و اطالق عنو

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ   .فرماندهی، اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد

ر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگ

وی با یادآوری اینکه   .تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شودهای این ستاد مینباشد، برنامه

یح کرد: دولت ت، تصرهای کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفدولت یازدهم تالش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست

ها تالش شد اقتصاد کشور در برابر بندی برنامهیازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت

دهد عملکرد دولت های اقتصادی نشان میجمهور افزود: شاخصمعاون اول رییس  .های داخلی و خارجی مقاوم شودشوک

اوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در مثبت بوده و تد 9۵یازدهم در سال 

شده در جلسه دیروز رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه  .این چهار سال بوده است

صریح کرد: در این گزارش دالیل کاهش جاری، تستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال

صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و 

جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور   .راهگشا هستیم

تر از آن نیست که زمینه را برای شان کرد: اگر به دنبال اشتغالزایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهماست، خاطرن

المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم ورود کاالهای ایرانی به بازارهای بین

جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه معاون اول رییس  .طلبدرفع موانع پیش روی صادرکنندگان را می

اند و گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته 9۶صادرات غیرنفتی برای سال 

  .این بسته را با جدیت پیگیری کنند انتظار داریم اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای

نیازها برای توسعه صادرات و واردات کاال و تامین منابع مالی خارجی دانست و ترین پیشجهانگیری رفع موانع بانکی را از مهم

  .خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعامالت بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد

ن جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری در ای

های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان

جمهور در امور اجرایی، معاون معاون رییسجمهور، ی و فناوری رییسمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علم

جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل جمهور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییسحقوقی رییس

جاری و غیرنفتی در سالصندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحوالت صادرات 

، 9۵ارائه کرد و به تشریح تحوالت صادرات غیرنفتی سال  9۶نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال پیش

  .و دالیل افت میزان صادرات در این چهار ماه پرداخت 9۶تحوالت صادرات در چهار ماهه نخست سال 

 



  

 

 

ارائه شد  9۶آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی چهار ماهه نخست سال  در این گزارش همچنین توضیحاتی درخصوص

  .مطرح شد 9۶ومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال گرایی اقتصاد مقاو پیشنهادات کارگروه برون

جاری و دالیل کاهش الت سترین اقالم افزایش واردات در سه ماهه نخسیافته صادرات غیرنفتی و مهمترین اقالم کاهشمهم

صادرات در برخی اقالم از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در 

شده تولید، مشکل نقل و انتقاالت گزارش سازمان برنامه و بودجه، باال بودن قیمت تمام در ادامه  .این خصوص مطرح کردند

ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان ونقل جادهودن هزینه تامین مالی صادرات، باال بودن هزینه حملبانکی، باال ب

ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دالیل کاهش صادرات غیرنفتی در های منطقهدر برخی کشورها و تنش

  .جاری مطرح شدسال

  اعطای تسهیالت به صادرکنندگان

میلیارد  ۴۵همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در تشریح جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به درآمد در 

های کلی برنامه ششم توسعه کشور، اشاره کرد و ادامه داد: براساس سیاست 9۶دالری صادرات نفتی در سال 

میلیارد  ۱۵درصد از این اعتبار که بالغ بر  ۳0بناست حدود  ذامیلیارد دالر را در بودجه استفاده کنیم ل ۴۵توانیم همه این نمی

یارد دالری صادرات نفتی در میل ۱۵وی گفت: درصددیم از محل اعتبار   .شود، وارد صندوق توسعه ملی کشور شوددالر می

  .کنیمصندوق توسعه ملی، به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه تسهیالت به صادرکنندگان این بخش کمک 

وگوی جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد سخنگوی دولت چگونگی اعطای تسهیالت ارزی و ریالی را از جمله محورهای گفت

مقاومتی ذکر کرد و افزود: میزان ارائه تسهیالت به صورت ارزی و ریالی و چگونگی محاسبه ارزان این تسهیالت برای 

سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خوشبختانه هیات امنای صندوق رییس   .صادرکنندگان غیرنفتی بحث و بررسی شد

د عمده نوبخت گفت: رویکر  .های ترجیحی قائل شدندتوسعه ملی برای صادرات غیرنفتی در بخش صنعت و کشاورزی نرخ

گرایی را توسعه وی یکی از وجوه عملی این برون  .ر بودهای کلی اقتصاد کشوگرایی در سیاستاین جلسه تاکید بر برون

صادرات غیرنفتی خواند و افزود: بحث این جلسه چگونگی تعیین ساز و کار حمایت از صادرات غیرنفتی در کنار صادرات نفتی 

جمهور ادامه داد: در این جلسه بحث بر سر این بود که از آنجا که صندوق توسعه ملی تسهیالتی به معاون رییس  .بود

التفاوت به منظور کند لذا تعیین ساز و کاری برای پرداخت مابهز نظام بانکی به صادرکنندگان اعطا میتر امراتب با نرخ ارزان

 .رسی قرار گرفتتر این تسهیالت از طریق بودجه نیز مورد بحث و برمحاسبه ارزان

 

 5 صفحه 4۱07شماره  ۱0/05/96شنبه سه /  دنیای اقتصادروزنامه 

 دمطرح کر« دنیای اقتصاد»وگو با گفت رئیس اتاق بازرگانی ایران در

 خودانتقادی بخش خصوصی

گر بوده و یک لیست ایم که اتاق بازرگانی، چه اتاق ایران و چه اتاق تهران همیشه مطالبهههای مختلف شاهد آن بوددر دوره

ماند. درست ت باقی میست اما این مطالبات همیشه در حد همین لیسهایش را آماده کرده و به دولت داده ااز خواسته

گری باید باالخره تمام شود و رسد دوران این مطالبهنظر میدهد اما بهاست که دولت یکسری اقدامات انجام می

خصوصی به جای این همه انتظار از دولت برای حمایت، خود نیز اقداماتی را انجام دهد. اما تاکنون این حرکت از سوی بخش

گری را ادامه دهد؟ نتیجه این خواهد این مطالبهخصوصی تا چه زمانی می. پارلمان بخشخصوصی دیده نشده استبخش

 ها تا االن چه بوده است؟گریمطالبه

خصوصی بوده است، واقعیت پیدا نکرده و شاید در بله آنچه گفتید درست است. تا االن هم چیزی که مورد انتظار بخش 

خصوصی تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اما اشکالی که در تقاضاهای بخش ایم کهبرخی موارد خاص، شاهد این بوده

خصوصی باید بازتعریف شود. هم ها است. به اعتقاد من رابطه بین دولت و بخشتر از این حرفباره وجود دارد بزرگاین

خصوصی که بدون کمک بخشای در داخل بدهد و هم دولت باید به این واقعیت برسد خصوصی باید تغییرات عمدهبخش

خصوصی به مطالبات خود دست یابد، نیازمند آن هستیم که یک تواند به اهدافش برسد. اگر قرار باشد بخشنمی

تواند ادعا بتواند یک صدای رسا و واحد داشته باشد. در این صورت می خصوصی ایجاد شود و این بخشسازی در بخشائتالف

 خصوصی و بخش تعاونی های بخشم و هماهنگ است. در این ارتباط باید همه تشکلخصوصی جدی، منسجکند یک بخش



  

 

 

خصوصی باشند که بخش کوچکی از این کار انجام شده است. اتاق دنبال مطالبات بخشزیر یک پرچم واحد بیایند و به

هم تشکیل شده است. اما این اقدام  اند. یک دبیرخانه واحداصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون این ائتالف را انجام داده

توانیم ادعا کنیم این ائتالف هم به بلوغ کامل خود رسیده است و به سمت و سوی خیلی جوان و تازه است. هنوز نمی

خصوصی باید به این ائتالف بپیوندند و همه تحت یک برنامه منسجم، کارهای های بخشکند. سایر تشکلخوبی حرکت می

 گی انجام دهند.خود را با هماهن

 تواند داشته باشد؟خصوصی چه مزایایی میها با بخشائتالف تشکل 

کنند. چراکه در گیران را دچار اشتباه نمیها متفرق نباشند، تصمیمدنبال دارد. وقتی تشکلهای مثبت را بهاین موضوع نشانه

یگر متضاد که گاهی ممکن است حتی با یکدخصوصی، مطالبات مختلفی از دولت دارند های مختلف بخشحاضر قسمتحال

شوند که کدام یک از گیران سرگردان میباشد. در واقع یک خواسته یکسان و یکپارچه از دولت وجود ندارد. در اینجا تصمیم

ها، گیریوجود آید، در تصمیمتری است. اگر این ائتالف انجام شود و صدای واحد بههای درستها، خواستهاین خواسته

 تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد.شوند و این میها، دولتمردان دچار تردید نمیگذاریها و سیاستسازیتصمیم

گیری خصوصی نتواند در بسیاری از موارد موضعدر بسیاری از مسائل همین تضاد منافع موجب شده تا بخش

 شود؟ تواند منجر به یک تصمیم واحدکند. این تضاد منافع چگونه می

گوییم، همواره وجود دارد و البته اشکالی هم ندارد. ولی وقتی نظرات متفاوت باید وجود داشته باشد. این تضاد منافع که می

ها باید دور هم بنشینند و بحث کنند و خروجی این جلسات، ها باید شکل بگیرد، یعنی همه تشکلگویم این ائتالفمن می

عنوان پارلمان توان در اتاق که بهظف باشند روی تصمیم بمانند و به آن عمل کنند. مییک تصمیم واحد باشد که همه مو

خصوصی است، این نظرات را طرح کرد و نهایتا به صحن علنی هیات نمایندگان برد و آنجا مطرح کرد در نهایت و رای بخش

برد؛ در صورتی گذاران از بین میز نگاه سیاستاکثریت، مبدا یک تصمیم باشد. اینگونه عملکرد، تشتت را هم از داخل و هم ا

شود که همه این تصمیم را بپذیرند. فعاالن اقتصادی باید این موضوع را قبول کنند که نفع فردی باید در این کار انجام می

در مجموع به یک توسعه متناسب دست پیدا کند، شامل همه آحاد ملت  وجو شود. اگر کشور مامنافع ملی جست

های خصوصی باید حکمفرما شود که ما همه به دنبال رشد و توسعه اقتصادی ود. این نگاه در اتاق و سایر تشکلشمی

خصوصی این نگاه کشور هستیم و منافع ملی ارجحیت دارد. منافع فردی هم مستقل از منافع ملی نیست؛ اگر ما در بخش

خصوصی بهتر های بخشرود و حرفنکنیم، اعتماد دولت باال میرا داشته باشیم و مسائل منافع فردی و گروهی را حکمفرما 

سازی ای را حکمفرما کنیم، مطمئنا این اعتمادخصوصی کدهای اخالق حرفهگیرد. اگر بتوانیم درون بخشمورد قبول قرار می

در مجموع بعد از رسیم. شود و آن موقع خیلی بهتر به اهدافمان میخصوصی انجام میبه نحو مطلوبی بین دولت و بخش

خصوصی ایجاد شود. این دو اگر به ولت و بخشخصوصی بین د -اینکه این ائتالف انجام شود، الزم است یک شراکت عمومی

توانند به هم کمک کرده و اهداف کشور را پیاده کنند. دولت هم باید متوجه این موضوع یک شراکت منصفانه نرسند، نمی

 خصوصی که منافع ملی در آن مستتر است، با این شراکت قابل تحقق است. آنبخش هایباشد که بسیاری از خواسته

خصوصی را مشارکت دهند. ها، بخشگذاریها و سیاستسازیآید که بیش از گذشته در تصمیموجود میزمان این باور به

گذاری و یاستسرفین در ای به سادگی قابل انجام است. چراکه طاگر این مشارکت شکل بگیرد، اجرای هر برنامه

 دانند.اند و خودشان را ملزم به اجرا میسازی به یک تفاهم و مقبولیت رسیدهتصمیم

های کالن اقتصادی تاثیرگذار باشد یا سازیبه نظر شما وظیفه اصلی اتاق بازرگانی چیست؟ آیا باید در تصمیم

 به مشکالت جزئی فعاالن اقتصادی رسیدگی کند؟

خصوصی به نظرم بیش از آنکه وظیفه داشته باشند به مسائل و مشکالت روزمره های بخشیا سایر تشکلاتاق بازرگانی 

شان این است که سرمنشأ ایجاد مشکالت را موردتوجه قرار بدهند و اگر در زمان فعاالن اقتصادی بپردازند، وظیفه اصلی

توانند مسائل و مشکالت فعاالن ای میطور ریشهند بههای مشخص داشته باشها و برنامهتدوین و تصویب قوانین، سیاست

سر هم خواهند آمد و ما اقتصادی را حل کنند. اگر منبع تولید مشکل را حل نکنیم، مشکالت هرچقدر هم کوچک باشد، پشت

 گیرد.میهای زیاد قرار فشارشود و دولت تحتشکالت هم مرتب مطرح میگیریم. این مسائل و مدر یک دور باطل قرار می

  



  

 

 

ها دارد و تقریبا در هر شورا و کمیته یک کرسی نیز از آن گیریخصوصی جایگاه خوبی در تصمیمحاضر بخشدر حال

 خصوصی است. این جایگاه توانسته مشکالت این بخش را حل کند؟بخش

ای داشته باشد. در ر خصوصی همچنان در اقلیت است. حتی اگر حقشرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، ولی بخش

کند اما رای دارد. بنابراین در اینجا نظراتش را اعالم می 2خصوصی نفره که اتاق هم حضور دارد، مثال بخش ۱0یک شورای 

 کننده نیست.اش تعیینرای

 رفت از این شرایط، راهکاری را مدنظر دارید؟آیا برای برون

تر باشد. ما باید این را قبول کنیم و به این باور برسیم که دولت و دهکننخصوصی بیشتر و تعیینبه نظر من باید رای بخش

خصوصی و دولت( باید مکمل همدیگر باشند. اما خصوصی دارای اهداف مشترکی هستند. بنابراین هر دو بخش )بخشبخش

توسعه اقتصادی در ز گذشته دور تا االن متاسفانه یک استراتژی منسجم احاضر حتی اهداف هم مشخص نیست. ما در حال

دانستند. اند، استراتژیست بودند و خودشان را استراتژیست میهایی هم که بعد از انقالب آمدهکشور نداشیم. همه دولت

های دولت قبل کنار گذاشته شده است و ای را تدوین کرده؛ اما با شروع دولت بعدی، برنامههر دولتی هم آمده است برنامه

یدی را شروع کرده و به تصویب رسانده است. مشکل اصلی این است که ما یک برنامه منسجم برای دولت جدید برنامه جد

عنوان مثال اند. بهها ابزارها به جای هدف نشستهایم و متاسفانه خیلی وقتتوسعه کشور نداریم. یک هدف مشخص نکرده

ند. اما به تند برای اینکه ما را به هدف توسعه برسانها و... ابزاری هسمباحثی همچون نرخ سود بانکی، نرخ مالیات، تعرفه

عنوان ایم و این کار باعث شده تا هدف اصلی ناپیدا و گم شود. خواسته اولیه ما بهاشتباه خود این ابزار را هدف قرار داده

ولت را هم با مشکل اش را تدوین و اعالم کند. نداشتن هدف و برنامه خود دخصوصی این است که دولت برنامهپارلمان بخش

کنیم که عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت بیشتر برای این است که یک برنامه و هدف مشخص کند. ما فکر میمواجه می

خواهد گلیم خودش است و میرو هر وزیری محور بخشاقتصادی که همه حول آن محور حرکت کنند، وجود ندارد، از همین

 خود را از آب بیرون بکشد.

تواند نقل بسیاری از محافل دولتی و خصوصی باشد. در ای اشاره کردید که اتفاقا این روزها میتهبه نک

سال خیلی مهم است.  4آستانه تعیین کابینه دولت دوازدهم هستیم و هماهنگی تیم اقتصادی دولت در این 

 دانید؟هدف میکننده کابینه را همان تعیینترین هماهنگآیا مهم

شود. خصوصی و دولت هم بهتر مشخص میوقت تکلیف ارتباط بخشترین مساله است، آنف به نظر من مهماین تعیین هد

 4کند. ما االن باید مشخص کنیم که در تر میاش را برای رسیدن به یک هدف مشخص، هماهنگدولت هم تیم اقتصادی

شده و مطلوب باشند اما این برنامه وجود ندارد. در ندنبال آن نقطه تعییخواهیم برسیم. همه باید بهسال آینده به کجا می

آید. مشکالت هم به حول و قوه خود باقی وجود میخصوصی بهاین شرایط، این سرگردانی هم در دولت و هم در بخش

 رد. یکسری اقدامات فوری و اورژانسی برای حل مشکالت انجامشود نیاز به پانسمان داه ایجاد میکماند. هر زخمی می

بخشد. ممکن است این زخم بعد شود اما نباید فراموش کرد که این اقدامات زخم را برای مقطع زمانی کوتاهی بهبود میمی

 ارد.های بلندمدت بازدهای عمیق داشته باشد، بنابراین اقدامات فوری نباید ما را از برنامهاز پانسمان نیاز به جراحی

 ها اجرا شود، چیست؟بخواهد در تمام دولتدار که مشخصه این برنامه ادامه

بندی ما در بخش پولی در هایمان باید دو موضوع را درنظر بگیریم. اول اینکه باید بدانیم اولویتدر بخش اقتصادی در برنامه

در یابی است؛ اینکه هایی است؟ دوم مکانها چه بخشهای اقتصادی هرکدام از استاننقاط مختلف کشور چیست؟ اولویت

های بهینه برای توسعه هر بخش مشخص شود. توجه جدی قرار بگیرند و مکانهایی باید موردچه نقاطی از کشور چه بخش

ها حاضر در بسیاری از بخششود که البته در حالاگر چنین نباشد، مثال در آذربایجان تولید کولر بیشتر از استان خوزستان می

نگری چه هم باید در نظر داشته باشیم که در هر بخشی با توجه به آینده شاهد چنین رفتاری هستیم. پس از آن

هایی از تولیدمان با حاضر در بخشسنجی انجام شود. در حالهایی باید وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر ظرفیتظرفیت

شرایط رونق اقتصادی هم  مازاد ظرفیت شدید مواجهیم و اگر این مازاد ظرفیت به همین تناسب افزایش پیدا کند، در

شود. ایران کشوری ای توجه نمیای منطقهکنند. از سوی دیگر در ایران به بحث توسعهواحدهای ما با ظرفیت کامل کار نمی

با شرایط اقلیمی و طبیعی متنوع و متفاوت است، بنابراین اینکه در تهران بشینیم و یک نسخه واحد برای همه مناطق 

 ای باید تجمیع بشود و هر استانی ریزی منطقهای نیاز است. این برنامهریزی منطقهرو به برنامه، از اینبپیچیم اشتباه است



  

 

 

هایش باید در تدوین برنامه توسعه اقتصادی کشور حضور داشته باشد و با توجه به شناختی که از منطقه خودش دارد، برنامه

زن برای کشور تدوین شود. این برنامه تاکنون وجود نداشته است. اگر این را تدوین کند و در نهایت یک برنامه توسعه متوا

طرح انجام شود، در کنار آن توزیع و تقسیم قدرت در کشور نیز مهم است. اینکه همه قدرت در تهران متمرکز باشد و اختیارات 

ها توزیع شود. ده و در استاناستانی مورد توجه قرار نگیرد، درست نیست، در نتیجه این تمرکز قدرت باید شکسته ش

گونه نیست. نگاه دولت ای باید اختیارات بسیار باالتری داشته باشند که االن متاسفانه ایناستانداران و سایر مدیران منطقه

 دار بودجه نقشعنوان تنخواهشود و استاندار بهای برای هر استان تعیین میای است. بودجهبه استانداران یک نگاه هزینه

 کند.ایفا می

 یعنی استانداران اختیاراتی ندارند؟

ای تبدیل شود به یک نگاه درآمدی. اگر این اختالف وجود داشته باشد استانداران به سمت تدوین خیر؛ باید این نگاه هزینه

ود استان قرار تواند در اختیار خدشده هم میروند. حتی بخشی از درآمدهای ایجاای و نگاه درآمدی میهای توسعهبرنامه

ها انجام داد. تری را در استانتوان اقدامات کالنوقت میبگیرد. اگر این کار در مناطق مختلف کشور انجام شود، آن

ای کشور تاثیرگذار باشد و تواند در امنیت منطقههای مرزی میهای مشترک با کشورهای همسایه در استانگذاریسرمایه

دنبال داشته باشد. البته در دولت یازدهم در این رابطه کارهایی هم انجام شده و تمرینی در های را بتوسعه اقتصاد منطقه

ای است. شرایط اقلیمی سرزمینی و باره شروع شده که اتاق بازرگانی این قضیه را خیلی جدی گرفت. این کار، کار تازهاین

اند و بر این اساس در اتاق بازرگانی کشور را به هفت هایی که در بعضی موارد با هم همگن هستند، شناسایی شدهاستان

ایم. دولت هم به این قضیه نظر مثبتی دارد، اگر این کار با نظر مساعد همگان انجام شود، در آن زمان منطقه تقسیم کرده

ن کرد. این موضوع امکا ای را واگذارهایی را در کشور تعریف و به هر منطقه، مناسب با شرایط اقلیمی آن، پروژهتوان پروژهمی

کند. یکی از اهداف اقتصادمقاومتی هم، مردمی کردن اقتصاد است که در مشارکت مردم در فعالیت اقتصادی را فراهم می

 تواند محقق شود.این برنامه می

ها را هم آنچه شما عنوان کردید شرایط مطلوبی است. اما برخی بر این باورند که حتی اگر بهترین برنامه

گذارند اجرا شود. مثال واضح آن هم کارخانه فوالد است که قرار ها نمیوین کنند، مسائل سیاسی و البیتد

 بود در بندرعباس باشد و سر از اصفهان درآورد. برای اینکه این مشکالت تکرار نشود، چه کار باید کرد؟

نفع های ذیمصوبی داشته باشیم نفوذ گروهبه نظر من این همان نداشتن یک برنامه است. اگر ما یک برنامه بلندمدت 

نفع برای های ذیگذاری گروهحاضر چون برنامه نداریم، همه اقدامات مقطعی است و اثرشود. در حالخیلی کمتر می

توانیم از برنامه منحرف شویم. یای مصوب داشته باشیم، دیگر نملی اگر ما یک برنامه توسعهوها بیشتر است گیریتصمیم

یابی اشتباه عمل شده است. فوالد را در جاهایی ای که شما به فوالد داشتید درست است. در همین مرحله مکانرهاشا

شود و در این طرف، شان با تانکر تامین میگسترش دادند که همین االن بسیاری از روستاهای آن منطقه آب آشامیدنی

شود. زیست کشور محسوب مید. این موضوع یک فاجعه برای محیطانعمان بالاستفاده ماندهفارس و دریایهای خلیجآب

ها گیریها و تصمیمعلت چنین اتفاقی نیز این بوده که برنامه مصوب منسجم وجود نداشته است و گاهی اوقات بعضی طرح

کنم من فکر میها درکشور کم نیست. گیرینفع شده است. تنها در فوالد نیست، از این دست تصمیمهای ذیگرفتار گروه

سنجی، برنامه منسجمی داشته باشیم، عبور از این برنامه به بندی و ظرفیتیابی اولویتکه اگر ما براساس مطالعات مکان

 خواهد آمد.نپذیر نیست و این اتفاقاتی که شما اشاره کردید پیش راحتی امکان

؛ این جمله از زبان «یکپارچه از دولت وجود نداردخصوصی یک خواسته یکسان و در بخش»بمانجان ندیمی: -دنیای اقتصاد

خصوصی را در دست دارد. او که قریب به یازده ماه است که بر صندلی ریاست اتاق شود که سکان بخشکسی شنیده می

گوید مند است. غالمحسین شافعی میخصوصی گلهبازرگانی ایران در دوره هشتم تکیه زده، از نبود صدای واحد در بخش

های های خود دست یابد و مشکالت را از میان بردارد، باید ائتالفی بین بخشخواهد به خواستهخصوصی میبخش اگر

های شافعی در حالی غیردولتی اقتصاد شکل گیرد تا به این واسطه، صدای واحد و رسا از این ائتالف شنیده شود. این گفته

هوری در دیدار با فعاالن اقتصادی، از غیبت صدای واحد در جمشود که چند روز پیش، معاون اول ریاستمطرح می

وگوی مناسبی در خصوصی گفتخصوصی انتقاد کرده بود. اسحاق جهانگیری به این موضوع اشاره کرده بود که بخشبخش

 شود، درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام نداده است، بنابراین وقتی موضوعی از سوی اتاق به دولت ارائه می



  

 

 

زند خصوصی است یا خیر. حال رئیس اتاق ایران هم مهر تایید بر اظهارنظر جهانگیری میمعلوم نیست که واقعا دغدغه بخش

های ابتدایی این ائتالف برداشته شده و در همین رابطه به ائتالف گوید که گامکند. البته او میو این غیبت بزرگ را تایید می

بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره دارد. ائتالفی که هنوز جوان بوده و به بلوغ نرسیده است. شافعی  شکل گرفته بین سه اتاق

سازان را دچار اشتباه نکنند. نفع فردی باید در منافع ملی ها باید به ائتالف بپیوندند تا تصمیمگوید که تمام تشکلمی

دنبال رشد و توسعه اید حکمفرما بشود که ما همه بههای خصوصی بوجو شود. این نگاه در اتاق و سایر تشکلجست

خصوصی را مورد انتقاد خصوصی نه تنها بخشاقتصادی کشور هستیم و منافع ملی ارجحیت دارد. البته رئیس پارلمان بخش

ستیابی گاه در کشور برنامه و هدف منسجمی برای دکند که هیچمند است و عنوان میدهد، بلکه از دولت نیز گلهقرار می

ها شده است. او ایم و همین موضوع هم در ادوار مختلف باعث عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولتبه توسعه نداشته

داند و اعتقاد دارد با تصویب این نقشه راه، ترین برنامه دولت دوازدهم را همین تدوین استراتژی توسعه اقتصادی میمهم

خصوصی ایجاد کرد. در ادامه مشروح مصاحبه غالمحسین شافعی، ن دولت و بخشتوان رابطه دوسویه و مکملی را بیمی

 خوانید.می« دنیای اقتصاد»رئیس اتاق ایران را با 

 

 4 صفحه 829شماره  ۱۱/05/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 پدیده قاچاق رسمی آفت مبارزه با اقتصاد کثیف

شود و حجم این واردات بیشتر از قاچاق به کشور از مبادی رسمی وارد میشود بیشتر کاالهای مطرح می :منیر حضوری

 .های الزم و تجهیزات مناسب در گمرکات کشور استدرصد است و علت آن نبود کنترل۳0

ها که دهها کانتینر کاالی قاچاق را وارد کشور کرد. زمانیتوان دهگاه از مبادی غیررسمی نمیکارشناسان باور دارند که هیچ

اند بلکه تمامی آنها از مرز و جاده دهد که از مرز غیررسمی وارد نشدهشود نشان میکانتینر کاالی قاچاق کشف می

اند. بنا به گفته سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون رسمی و عبور از گمرکات کشور وارد شده

انند اروند، وارد کشور شده ادی که طبق قانون اجازه واردات ندارند مهای بزرگ حامل کاالی قاچاق از مباقتصادی محموله لنج

و علت آن قرار گرفتن این بنادر در مناطق آزاد و کنترل ناکافی گمرک بر آنهاست. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای 

دی را خریداری کرده گفت: بخشی اسالمی با بیان اینکه نیاز به اسکنرهای بزرگ در گمرکات وجود دارد و دولت به تازگی تعدا

های ناکافی و محصور نبودن وارد کشور از حجم قاچاق کاال از مبادی رسمی دیگری مثل مناطق چندگانه آزاد به علت نظارت

شود، بیان کرد: شود. حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه بیشتر کاالی قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد میمی

ای بوده برای اینکه یکسری از ملوانان و کارگران برای خود منافعی داشته وجود ندارد و این مسئله بهانه لنجیقاچاق ته

لنجی به بنادر کشور هستیم. چندی پیش های بزرگ حامل کاالی قاچاق به عنوان تهباشند اما اکنون شاهد وارد شدن لنج

زدهم در کاهش روند قاچاق کاال در کشور رز از نقش مثبت دولت یاهللا حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و احبیب

با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصالح قوانین شاهد تحوالت چشمگیری در مبارزه  ۱۳92سخن گفت. بنا به گفته او در سال 

یافت. به هر حال درصد کاهش  ۵0درصد افزایش و حجم کاالی قاچاق  ۳۱با قاچاق کاال بودیم به نحوی که حجم کشفیات 

 .باره با کارشناسان صحبت کردیمقاچاق کاال آفتی است که کشور دچار شده و مبارزه با آن نیاز به اراده همگانی دارد. در این

  یافتهای سازمانقصه

ما مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به معضل قاچاق کاال در کشور به صمت گفت: آنچه در کشور 

 ای یا مواد اولیه نیست. االی واسطهکشود، قابل مصرف است و که به صورت آماده وارد می شود کاالیی استقاچاق می

میلیارد دالر است. عبور این مقدار از طریق مرزهای  ۱۳تا  ۱2ترین حد حدود شود در پایینحجم کاالیی که وارد کشور می

یافته است. او ادامه داد: وقتی به آمار گمرک در کشور ما یک جریان سازمانرسمی کشور بیانگر آن است که قصه قاچاق 

شود یعنی تاجران رسمی و قانونی کشور که یک های رسمی انجام میکنیم حدود نصف این مبلغ از طریق کانالنگاه می

ه ور کنند. به این ترتیب متاسفانآورند را وارد کشتوانند نیمی از کاالیی که قاچاق میشان میسازمان دارند برای واردات

نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه قاچاق   .نونی استتر از سیستم واردات قایافتهسیستم قاچاق در ایران سازمان

طلبد گفت: بگیر و ببند فقط بخش انتهایی حلقه مبارزه با های اقتصادی را مییک مقوله اقتصادی است و مبارزه با آن روش

 تر و شکلدانیم هرقدر واردات قانونی مر اساس تجربه میبهای زیادی وجود دارد. قاچاق است، برای مقابله با آن راه



  

 

 

شود یعنی ای مواجه شود از تقاضای آن کاال در بازار کم نمیای و غیرتعرفههای قانونی تعرفهتر باشد و با ممانعتسختگیرانه

ای و های قانونی و غیرتعرفههای باال، ممانعتمتقاضی سیگار، پوشاک، تلفن همراه در بازار وجود دارد. او تاکید کرد: با تعرفه

ایم و این بازار برای آنها جذاب است. بنابراین تا زمانی که شود بازار را در اختیار قاچاقچی گذاشتهایی که میهسختگیری

کنند. حریری با اشاره به اقدامات مثبت های ورود قاچاق را کمابیش پیدا مییافته راهجذابیت وجود دارد باندهای سازمان

ه مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم شده قابل تقدیر است. براساس آمار رسمی رقم دولت یازدهم بیان کرد: اقداماتی که در را

دهد که عزم مبارزه با قاچاق در ستاد قاچاق کاال به نصف آنچه بوده رسیده که خود عالئمی از موفقیت است و نشان می

نیک کردن گمرک اظهار کرد: نظارت بر بازارهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شکل اقتصادی وجود دارد. او درباره اهمیت الکترو

توزیع تا حدودی جواب داده اما هنوز نقاط ضعفی وجود دارد. باور دارم اگر راهکارهای اقتصادی مثل کم کردن مقررات و قوانین 

دست ل قانونی بهوارشویم. اگر کاال به سهولت و با رو میگسیخته روبهزاید را در نظر نداشته باشیم دوباره با آمار لجام

رود. باید روی تسهیل فضای کسب و کار متمرکز کننده برسد بخش مهمی از انگیزه و جذابیت قاچاق هم از بین میمصرف

کنندگان این اجازه را بدهیم که قدرت های رسمی و قانونی برای فعاالن اقتصادی و مصرفشویم و با در اختیار گذاشتن کانال

 .شان باال برودانتخاب

 حضور گمرک کمرنگ است

های رسمی حدود شود قاچاق کاال از کانالآلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به صمت گفت: این عددی که بیان می

شود باور کرد چراکه معلوم نیست براساس چه معیارهایی حساب شده است. این کارشناس درصد است را خیلی نمی ۳0

تواند تحت نظر باشد مناطق آزاد است. کاالیی که وارد آن اچاق کاال بیان کرد: تنها جایی که میاقتصاد درباره مبارزه با ق

کند که ای به آن نخورد. بنابراین گمرک منطقه آزاد نگاه میشود بلکه ممکن است تعرفهشود غیرمجاز وارد نمیمنطقه می

ه وجود بفروش برود. این استاد دانشگاه در ادامه دهد که وارد منطقه شده و حجم کاال چقدر است و بعد اجازه می

گوییم که از مراحل رسمی عبور نکند. های غیرقانونی و غیرمجاز در کشور اشاره و اظهار کرد: چیزی را غیرقانونی میاسکله

طوالنی در جنوب که ما یک مرز دریایی نامیم. با توجه به اینبه عبارتی جایی که گمرک حضور ندارد آن اسکله را غیرمجاز می

توانیم جایی را که مستعد رشد کاالی کشور داریم خیلی سخت است که کل نوار دریایی را کنترل کنیم اما به سادگی می

قاچاق است و بالقوه استعداد ورود کاالی غیرمجاز را دارد شناسایی کنیم. او با اشاره به اینکه حضور گمرک در برخی مواقع 

اظهار کرد: اینکه اسکله غیرمجاز در کیش است یعنی حضور گمرک کمرنگ است. برای تغییر این و در جاهایی کمرنگ است 

وضعیت کافی است که آنجاها گمرک را حاضر کنیم. البته چون ممکن است مشکالت دیگری پیش بیاید و دور از چشم است 

توانیم با یک گشت دریایی تمام به راحتی میشود. بغزیان تاکید کرد: گیرند و آن کاالها وارد کشور میها پهلو میکشتی

نقاط حساس را شناسایی کرده و مامور بگذاریم تا آن منطقه را مجهز و با قاچاق کاال مبارزه کنیم اما اراده کافی وجود ندارد. 

الی قاچاق که همه کاوایا را بررسی کنیم. به هر حال اینزشود راحت رصد و تمامی امروز ابزارهای زیادی است که باعث می

شود بلکه به وسیله باندها و افرادی است که به راحتی قابل پیگیری است. در این باره البته توسط چمدان مسافر وارد نمی

 .همکاری مجلس، وزارت اقتصاد و نهادهای مربوط را نیازمندیم

 

 ۳ صفحه ۳694شماره  ۱۱/05/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 سرنوشت نامعلوم حاکم پولی

 ترین نهادهای سیاستگذار و ناظر بر اقتصاد کشورره به عنوان یکی از قویبانک مرکزی هموا -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

ها و های کلی اقتصادی کشور است، عملکرد دولتاساس سیاست های اعتباری و پولی برکه مسوول تنظیم و اجرای طرح

ها و در دوره نسبت به دیگر دورهدهد و کارنامه روسای بانک مرکزی در هر میزان موفقیت آنها در عرصه اقتصاد را بازتاب می

 .گیردشده در دوران حیات آنها مورد سنجش کارشناسان و فعاالن اقتصادی قرار میهای حاصلهمین راستا دستاورد

به این حکم منصوب شده است، حال با نزدیک ۱۳92رییس کل بانک مرکزی در دوره چهار ساله دولت یازدهم که از سال 

جمهور ارائه دهد و ضمن بررسی عملکردش در حوزه پولی و این دولت باید کارنامه خود را به رییسشدن به روزهای پایانی 

نظران، مشخص شود که آیا وی توانایی باقی ماندن در این پست مالی طی این مدت توسط کارشناسان، مسووالن و صاحب

 .اهمیت دولتی برای دولت آینده را دارد یا خیرپر

http://jahanesanat.ir/93244-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C.html
http://jahanesanat.ir/93244-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C.html


  

 

 

های پولی در اقتصاد و سیستم بانکی کشور انجام ول این مدت اقدامات بسیاری در زمینه سیاستگذاریهللا سیف در طولی

اند و داده است که طبیعتا برخی از آنها دستاوردهای مثبت و برخی دیگر تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته

فیق و عملکرد وی در طول چهار سال گذشته چگونه الزم است با بررسی موشکافانه این اقدامات مشخص شود میزان تو

 بوده است؟

سیف در راس بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در طول چهار سال گذشته، اقداماتی در جهت 

قتصادی در های ااعطای تسهیالت به بخش وبخشی به بازار ارز حفظ ثبات اقتصاد کالن کشور از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات

بانکی و های کوچک و متوسط، تعمیق بازار بینهمچنین تامین مالی بنگاه .راستای کمک به رشد اقتصادی انجام داده است

سازی و بومی اندازی سامانه نسیم، بازنویسیهای دولتی از طریق راهبخشی به حسابها به این بازار، انتظامهدایت بانک

اندازی سامانه نظارت ارز )سنا(، تثبیت نرخ ارز در مانند سامانه ساتنا و چکاوک، طراحی و راههای پرداخت های نظامسامانه

بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و کشور و تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام

با این حال اتخاذ  .اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است بانکی از جمله اقدامات مثبت بانک مرکزی و رییس کل آن در تحقق

های سیف در طول این یا عدم اجرایی شدن برخی وعده اندسازی داشتههای اقتصادی که نقاط ضعفی در پیادهسیاست

ییس کل بانک مرکزی با تردید مواجه شویم که الزمه آن بررسی برخی دهی به عملکرد رچهار سال، باعث شده در نمره

 .قدامات عمده و نتایج و تاثیرات آنها بر بدنه اقتصادی کشور استا

 نرخ تورم

های خود مطرح ها و گزارشترین دستاورد این بانک در تریبونرقمی شدن تورم را به عنوان بزرگمسووالن بانک مرکزی تک

سابقه در دوران حیات و حتی کمدرصد، اقدامی بزرگ و ارزشمند  ۱0 درصد به زیر 40کنند. کاهش نرخ تورم از حدود می

کشور است و الزم است به مجموعه دولت یازدهم و بانک مرکزی به خاطر آن تبریک گفت ولی نکته حائز اهمیت در این میان 

آن است که این دستاورد به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار به قیمت ایجاد رکود گسترده در جامعه حاصل شده 

های زیادی مبنی بر صحیح یا غلط بودن این اقدام دولت و بانک مرکزی از سوی موافقان های اخیر صحبتطول ماهاست و در 

 .و مخالفان به میان آمده است

جمهور نسبت به انضباط مالی، باعث شد بانک مرکزی برای کنترل نرخ در این مسیر التزام مجموعه دولت و همکاری رییس

های اقتصاد و اعضای دولت دست به دست هم دادند تا بانک مرکزی بخش شد و در این بین تمامتورم دچار مشکل جدی نبا

 .نهایت توان خود را برای مهار تورم به کار گیرد که در این مسیر با توفیقات ارزشمندی هم همراه بود

ر وقت به بانک مرکزی و جمهورییس های نهم و دهم مشکل اصلی اعمال فشار مستقیماین در حالی است که در دولت

رو گونه مقاومتی از سوی رییس کل وقت بانک مرکزی روبههای بدون پشتوانه بود که البته با هیچها برای پرداختبانک

 اش به پیامدهایجمهور و مشاوران اقتصادیشد.نقطه قوت در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی این بود که رییسنمی

کامال واقف بودند و جز در چند مورد محدود مانند پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت تسهیالت خرید استقراض از بانک مرکزی 

 .خودرو در قالب طرح ضربتی خروج از رکود، بانک مرکزی را برای تزریق پول تحت فشار قرار ندادند

ها توانست خوب عمل کند و و کنترل قیمت ر زمینه مهار تورمدتوان گفت بانک مرکزی در کنار تیم اقتصادی دولت در واقع می

ولی سیف و تیم مشاوران و  رودماندنی دولت و بانک مرکزی به شمار مییادشده جزو کارهای بهدستاورد تورمی حاصل

شده با اند که باعث شده دستاورد تورمی حاصلمعاونین همراهش همواره مورد نقد در زمینه گسترش رکود اقتصادی بوده

 .های فراوانی مواجه باشدکشمکش

 مجازموسسات غیر

یکی دیگر از اقدامات سیف در زمان ریاست در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعطای مجوز به موسسه مالی و 

ها با مشکالت شد. این مجوز در حالی اعطا شد که این تعاونیاعتباری کاسپین بود که از انحالل هشت تعاونی تشکیل می

موجود که ناشی از  های کورشده نتوانست گرهراه بودند و صالحیت مورد نیاز را نداشتند و مجموعه اقدامات انجامزیادی هم

هایی در مورد ساماندهی این سیف و معاونانش از ابتدای آغاز کار بانک مرکزی وعده.مشکالت ساختاری بود را از هم باز کند

ونده این موسسات را ببندند اما با گذشت زمان مشخص شد مساله موسسات دادند و قصد داشتند ظرف یک سال پر

 تنها برخی از این موسسات در حال ادامه تر از تخمین مسووالن بانک مرکزی است و به همین علت هم تاکنون نهپیچیده



  

 

 

مرکزی وظیفه های مردم هستند، بلکه در مواردی موسساتی چون کاسپین که تحت نظارت بانک فعالیت خود و جذب سپرده

گذاران اند و سپردهها و موسسات را داشتند، دچار مشکالت فراوانی شدههای مردم در این تعاونیساماندهی به سپرده

 .شان هستندهایی مقابل نهادهای حاکمیتی، خواستار رسیدگی به مشکالتآنها با اعتراض و بعضا تجمع

ر تالش کرده و بالغ بر یکصد تعاونی مواره بانک مرکزی در این مسیهای گذشته هتوان گفت با آنکه طی سالدر واقع می

شده باعث بازگردانده شدن اما اقدامات انجام مجاز را تعطیل کرده استمجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیرغیر

مراه داشته است.در مورد مردم را نسبت به عملکرد بانک مرکزی به ه های مردم نشده است و همین امر نارضایتیسپرده

شود، بانک مجاز از جمله تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان مربوط میهای غیراتفاقات اخیر که به موضوع تعاونی

های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه مرکزی به شناسایی و ارزیابی دارایی

های مردم فراهم شود. با این حال طوالنی تکلیف یا پرداخت سپردهده پرداخته است تا امکان تعیینشهای شناساییدارایی

گیری نقطه منفی در ذهن مردم گذاران در مراجعه به برخی شعب باعث شکلشدن این روند و عدم وصول مطالبات سپرده

 .نسبت به عملکرد سیف و بانک مرکزی شده است

 کاهش نرخ سود

های رییس کل بانک مرکزی از ابتدای ترین وعدهراستا با کاهش نرخ تورم شاید یکی از اصلیسود بانکی همکاهش نرخ 

دهد نرخ بهره ها و موسسات کشور نشان میفعالیتش در مدیریت بازار پولی و بانکی بوده باشد ولی مراجعه به شعب بانک

 .مدیریت و کنترل بانک مرکزی قرار نداشته است بانکی آن گونه که باید و شاید در طول یک سال گذشته، در

رییس کل بانک مرکزی طی سخنانی در ابتدای سال گذشته از برنامه این بانک برای کاهش نرخ سود بانکی و تداوم آن خبر 

رخ نلی در واقع طی این مدت و با وجود تداوم روند نزو.بخش محقق نشدداده بود ولی این وعده سیف به طور اثرگذار و نتیجه

های تورم مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، خبری از کاهش نرخ سود بانکی جز در تعداد محدودی از بانک

نظران در عرصه تولید و اشتغال بر لزوم رسید و این درحالی است که تمامی کارشناسان و صاحبدولتی، به گوش نمی

ای متناسب با نرخ تورم تثبیت نشود، ها در محدودهقیده دارند تا زمانی که نرخاند و عکاهش نرخ بهره بانکی تاکید داشته

کنون رخ نداده است و بانک مرکزی گذاری و توسعه اقتصادی در کشور فراهم نخواهد شد؛ اتفاقی که تاامکان رشد سرمایه

ود بانکی با تغییر نرخ سود بازار سیف معتقد است مقدمه کاهش نرخ س.نتوانسته عملکرد مثبتی در این زمینه حاصل کند

بانکی و کاهش آن فراهم شده است ولی شاید به این خاطر که بانک مرکزی تمایلی به کاهش دستوری نرخ سود ندارد، بین

با توجه اینکه حدود چند هفته به پایان حیات دولت یازدهم  .تا کنون نتوانسته سود بانکی را به محدوده مورد نظر برساند

رسد وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی در این دولت محقق نده است، بعید به نظر میباقی ما

 .شود و باید احتماال منتظر تحقق آن در دولت دوازدهم ماند

 نرخی شدن ارزتک

االن اقتصادی بوده ها مورد توجه کارشناسان و فعهای اقتصادی رییس کل بانک مرکزی که در طول سالیکی دیگر از وعده

 .نرخی کردن ارز استدانند، تکای برای کاهش نرخ سود بانکی و توسعه فضای کسب و کار در ایران میاست و آن را مقدمه

اجرایی شود، با این حال تا امروز محقق  9۳رسید در سال های سیف به نظر میدر حالی که این وعده مطابق اظهار نظر

نظران حوزه پولی و بانکی، با اجرایی خورد که به عقیده بسیاری از صاحبشرایطی رقم می نشده است و این اتفاق در

شدن برجام و همچنین ثبات نسبی ایجاد شده در بازار کشور به واسطه کنترل تورم و رشد مثبت اقتصادی نسبتا پایدار طی 

المللی سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بیننرخی فراهم شده ولی اجرای این چندین فصل پیاپی، مقدمات اجرای ارز تک

از سوی دیگر الزم است تا نظام ارزی کشور از حالت دستوری خارج و به شکل شناور مدیریت شود  .برای نظام بانکی است

 کنون به دلیل مشکالت موجود محققهای اقتصادی بازار ایران فراهم شود که این امر تاها با واقعیتتا امکان تطبیق نرخ

طور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با آن .نشده است

پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله توجه به حفظ دامنه رقابت

 .تعیین شود تا از بروز مفاسد اقتصادی و رانت در مبادالت اقتصادی جلوگیری به عمل آیدتعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی 

های مختلف در راستای های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاستبا توجه به اینکه سال

 های تبلیغاتی سیف و بانک مرکزی آیا فرآیند انورکنون به نتیجه نرسیده است، باید دید با وجود منرخی کردن این بازار تاتک



  

 

 

های سیاسی و اقتصادی موجود و با نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم به وقوع خواهد پیوست یا باز هم در کشمکشتک

 .رو عملی نخواهد شدهای پیشهای مختلف در سالبهانه

 خصوصی برآورده نشدانتظارات بخش

طور که رند که سیف با وجود عملکرد مثبتی که در زمینه ثبات ارزی و مهار نرخ تورم داشته است، آنکارشناسان نیز بر این باو

در همین حال ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران در  .ها و انتظارات را برآورده سازدرفت نتوانسته خواستهانتظار می

خصوصی را برآورده در طول چهار سال گذشته انتظارات بخش اظهار کرد: سیف نتوانسته است« جهان صنعت»گفت و گو با 

ها و موسسات وجود داشت را به شکل صحیحی مدیریت کند و سازد و همچنین موفق نشد مشکالتی که در برخی از بانک

ار تیم جمیلی گفت: بانک مرکزی در کن .روندک مرکزی به شمار میها جزو موارد منفی در کارنامه عملکرد سیف در باناین

ها توانست خوب عمل کند و دستاورد تورمی حاصل شده جزو کارهای به اقتصادی دولت در زمینه مهار تورم و کنترل قیمت

یاد ماندنی دولت با حضور خوب بانک مرکزی بود. ولی آقای سیف و تیم اقتصادی اش در حل مشکل رکود اقتصادی به جز در 

رفت وی افزود: با این حال سیف نتوانسته است آنطور که انتظار می.سال گذشته، نتوانست کار خاصی صورت دهد

رسید هایی بود، الزم به نظر میها و انتظارات را برآورده کند و حتی اگر در این مسیر گریبانگیر مشکالت و محدودیتخواسته

ییس کل بانک مرکزی به بیان این رکه  گذارد ولی ما هیچ زمان شاهد این نبودیمتا این مسایل را با مردم و مسووالن در میان

توان جمیلی اضافه کرد: نکته دیگر در کارنامه سیف این بود که بعد از برجام به نوعی اظهار کرد که می .ها بپردازدمحدودیت

خت کرده های موجود، کار را برای بانک مرکزی سای و سختیاما مشکالت ریشه ام بانکی را حل کردشبه مشکالت نظیک

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگرچه برجام برنامه  .رسیدود و در آن شرایط بیان این موضوع غلط و عجوالنه به نظر میب

مدتی بود که بتواند به رفع موانع و توسعه اقتصادی منجر شود با این حال خوب و مفیدی بود ولی نیازمند کار جدی و بلند

ح انتظارات را باال برد و زمانی که این انتظارات برآورده نشدند نارضایتی فعاالن مطرح شدن این موضوع از جانب سیف سط

الملل بانک مرکزی از خود فعالیت وی اظهار کرد: در همین زمینه الزم بود بخش بین .اقتصادی و بانکی را در پی داشت

های اقتصادی و دستیابی به گشایش داد و باید تالش خود را برای رفع موانع موجودتر و جنبش بیشتری نشان میجدی

های خارجی، کننده و ارسال آنها به کشورهای مذاکرهتوانست با تقویت تیمجمیلی افزود: بانک مرکزی می.کردبیشتر می

تری فراهم کند که این اتفاق در تر و کارآمدالمللی بانکی را به شکل گستردههای بینگو و دستیابی به توافقوامکان گفت

این انتظاراتی از این دست از مدیری مانند وی تاکید کرد: بنابر .رفت، محقق نشدطور که انتظار میول یک سال گذشته آنط

تواند مثبت یا سیف طبیعتا باال خواهد بود و زمانی که سطح توقع و انتظارات باال باشد انتقادات هم بیشتر خواهد بود که می

اظهار کرد:  بینی شرایط بانک مرکزی در دولت دوازدهمجمیلی با پیش .عاع قرار دهدالشمنفی بودن عملکرد وی را تحت

توان گفت در چهار سال آینده اگر با یک برنامه جامع و عملیاتی امکان فعالیت هر چه بیشتر و بهتر بانک مرکزی فراهم می

ی از خود نشان دهد و در اختیار گذاشتن تواند عملکرد خوبهللا سیف در صورت باقی ماندن در سمت خود، میشود، ولی

 .ی و اقتصادی کشور باشدتواند مفید و به سود جامعه بانکچنین فرصتی برای وی در دولت دوازدهم می

 

 ۳ صفحه 4۱08شماره  ۱۱/05/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 خصوصی برای تجارت خارجیاندیشی دولت و بخشهم

در محل  95مدت مشابه سال نشست بررسی تغییرات صادرات اقالم عمده در چهار ماه سال جاری نسبت به دنیای اقتصاد:

سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. در این نشست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و 

سازی صادرات غیرنفتی، زاده ضمن تاکید بر لزوم فرهنگدرضا نعمتجمعی از واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشتند، محم

عنوان دو نکته اساسی در تجارت خارجی نام برد و تصریح کرد: افزایش تولید از رشد صادرات و حفظ تراز تجاری مثبت به

ز با همکاری دو رود و این مهم جشمار میوگسترش مناسبات تجاری با جهان دو عامل موثر در جهت توسعه صادرات به

های الزم در حوزه تحقیق و پژوهش میسر نخواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش دولتی و خصوصی و آموزش

ساز حل های صنعتی، معدنی و تجاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت را زمینهها و تشکلخصوصی، انجمنهمکاری بخش

گفت: توسعه، نیازمند سهم بیشتری در تجارت جهانی است که تنها با اتحاد  بسیاری از مشکالت تولیدکنندگان توصیف کرد و

 های دولت برای مرتفع زاده با اشاره به تالشپذیر خواهد بود. نعمتهای مختلف دولتی و خصوصی امکانو همفکری بخش



  

 

 

ر در زمینه افزایش تولید برای آالت صنعتی اظهار کرد: تالش بیشتکردن مساله تامین ارز مورد نیاز برای نوسازی ماشین

  رود.شمار میتوسعه صادرات کشور امری ضروری به

نامه تجارت آزاد دارند، های مهمی در راستای گسترش مناسبات تجاری با کشورهایی که توافقوی افزود: دولت یازدهم گام

از رد: باید رشد صادرات و همچنین حفظ ترزاده تاکید کمانند کشورهای عضو اوراسیا و اتحادیه اروپا برداشته است. نعمت

 تجاری مثبت را در دستور کار خود قرار دهیم. 

ها که توان در صادرات رشد چشمگیری داشت و با افزایش فعالیت این شرکتشرکت بازرگانی می 200وی افزود: با وجود 

حوزه امید داشت که این اتفاق بزرگی  درصدی در این۳0توان به رشد دهند، میدرصد از صادرات را انجام می 78حدود 

 است.

ایم که این مهم نیازمند تغییر است. سازی کردهها فقط روی نفت فرهنگوی با تاکید بر لزوم صادرات غیرنفتی بیان کرد: سال

همچنین  تحقیق، پژوهش و فناوری، های الزم در زمینهچارچوب اقتصادی کشور باید باز تعریف شود. نیاز امروز کشور آموزش

واردات آزاد دانش فنی، نیاز حوزه تولید و صنعت است. وی با اشاره به لزوم هماهنگی در امر واردات گفت: واردات باید 

کننده اقدام عنوان شروعجای دولت، واردکنندگان و صادرکنندگان در این امر بهدهی شده صورت بگیرد و بهصورت جهتبه

های داخل ایران ساخته با اشاره به لزوم صادرات محصوالت خارجی که در کارخانهکنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 

توانند محصوالت تولیدی خود را تحت یک برند مشترک صادر کنند. های کوچک و متوسط میشوند، عنوان کرد: بنگاهمی

های د که در این زمینه با شرکتگیرند، باید صادر شونهای برند خارجی در ایران صورت میتولیداتی که از سوی کارخانه

مقام وزیر در امور تجارت و رئیس کل سازمان در بخش دیگری از این نشست مجتبی خسروتاج، قائم ای نیز صریح بودم.کره

توسعه تجارت، با ارائه گزارشی از وضعیت صادرات و واردات کشور در بازه زمانی موردنظر، حاضران را در جریان علل 

العه شده آمارها قرار داد. همچنین در این جلسه، صادرکنندگان و واردکنندگان با طرح مسائل روز به بحث و کارشناسی و مط

های لجستیکی، نرخ دلیل مسائل بانکی، مالیات و هزینهنظر درخصوص مشکالتی نظیر عدم رقابتی بودن محصوالت بهتبادل

درصدی شناسایی شود. در کنار  25االن تجاری، الزامات برای رشد ارز و... پرداختند تا با بررسی از سوی بخش دولتی و فع

به تشریح دالیل افت صادرات در چهارماه منتهی به « ایسنا»وگو با مباحث این نشست، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت

دات مطرح شده بود های مختلفی درباره وضعیت صادرات و وارزنیتیر امسال پرداخته است. به گفته محمد الهوتی، گمانه

 /5که در نهایت گمرک آمار نهایی را اعالم کرد و آن چیزی که امروز قابل استناد است آمار چهار ماه ابتدایی امسال است که 

کشاورزی و درصد کاهش داشته است. وی ادامه داد: متاسفانه بیشترین سهم کاهش در بخش کاالهای صنعتی،  9

ایم که در مجموع درصد کاهش صادرات داشته ۳و  4میعانات گازی و پتروشیمی حدود  معدنی رخ داده و همچنین در بخش

در بخش واردات  دهد. رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به وضعیت واردات گفت:درصد کاهش را در کل نشان می 9 /5

ی ما یعنی صادرات و واردات همین دلیل است که مجموع تجارت خارجایم و بهدرصد رشد داشته 2۴طی این مدت حدود 

ای، درصد شامل کاالهای واسطه 8۵درصد رشد پیدا کرده است، ولی با توجه به اینکه کاالهای وارداتی حدود  ۶حدود 

دهد که صنعت رونق گرفته و فعالیت تولیدی بیشتر ای و بخشی هم کاالهای اساسی است، نشان میکاالهای سرمایه

خودرو واردات کاالهای اساسی هم جزو کاالهای وارداتی بوده است. از سوی دیگر در بخش شده است. الهوتی ادامه داد:

میلیون دالر ارزش آن است و در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد  ۵00رشد داشته که حدود 

میلیارد دالر است عدد  ۱5 /8که حدود  عدد نسبت به کل واردات توجهی پیدا کرده است اما با این وجود باز هم اینقابل

مشکالتی که هر سال برای صادرات وجود دارد از  توجهی نیست. وی با اشاره به دالیل افت صادرات عنوان کرد:چندان قابل

 دهد. رئیس کنفدراسیونجمله تورم از یکسو و از طرف دیگر افزایش نیافتن نرخ ارز تاثیر خود را بر کاهش صادرات نشان می

ونقل تاثیر خود را بر ها در بخش حملدرصد افزایش پیدا کرده و افزایش هزینه ۱4 /5صادرات تصریح کرد: حقوق و دستمزد 

قیمت تمام شده نشان داده و قیمت تمام شده را افزایش داده است؛ به این دلیل که نرخ دالر متناسب با نرخ تورم افزایش 

برد. طبق اعالم گمرک، حجم تجارت خارجی ایران در پایان چهار ماه ده کاال را باال میکند و همین امر قیمت تمام شپیدا نمی

میلیارد دالر رسید. این درحالی است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به  29درصدی به بیش از  6ابتدایی امسال با رشد 

 دهد.درصد کاهش نشان می 9 /54لحاظ ارزشی در چهار ماه منتهی به تیر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 

 



  

 

 

 ۳ صفحه ۳696شماره  ۱4/05/96/ شنبه  جهان صنعتروزنامه 

 نوبت به جراحی اقتصادی رسید

گذارد دولت یازدهم در حالی آخرین لحظات حضور خود در جایگاه قوه مجریه را پشت سر می -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های چالشهای خود، خیزی را تجربه کرده و از حیث تهدیدات بیرونی و دستاوردوکه در طول چهار سال گذشته دوران پر افت

های اقتصاد در دولت یازدهم های فعال در حوزهها و سازماندر این مسیر وزارتخانه .بسیاری را پشت سر نهاده است

اند، اما هنوز کارهای انجام نشده بسیاری وجود دارد و دولت های متفاوت ولی مثبتی را از خود به جای گذاشتهکارنامه

دهد و به نظر گیری اقتصادی دولت را نشان مینها کند. با این حال رفتار مردم، جهتدوازدهم باید خود را آماده اجرای آ

تنها اقتصاد، بلکه خلق و خوی ایرانیان را نیز جمهوری بود که نهرسد بیش از هر چیز مهار تورم در دوره یازدهم ریاستمی

ترین ه ویژه اصالح نظام بانکی کشور، از مهمهای اقتصادی و بهمچنین تالش برای اصالح ساختار .تحت تاثیر قرار داد

های فعاالن اقتصادی در طول چهار سال گذشته بوده است و مردم انتظار دارند با توجه به های دولت و خواستهشعار

سازی فضای کشور برای اصالحات ساختاری در اقتصاد، دولت دوازدهم اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داده و آماده

های صحیح اقتصادی و جوابگوی مطالبات مردم در فضای معیشتی و کسب و کار باشد و کننده سیاستند تکمیلبتوا

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و  .های فعالیت خود به انجام برساندهای مهم را در سالجراحی

روند و از حساسیت باالیی ای بدنه اقتصادی دولت به شمار میهترین بخشدارایی و سازمان برنامه و بودجه که جزو مهم

ها ها و چگونگی چینش کارشناسان و مسووالن در آنبرخوردارند، طی روزهای آتی با مشخص شدن سکانداران این بخش

زارتخانه و توان به بررسی و تحلیل عملکرد هر وهای جدید میای به خود خواهند دید و با تعیین گزینهرنگ و بوی تازه

زدایی، حذف در این میان دولت و مجلس باید در راستای مقررات .های سیاستگذار در چهار سال دولت آینده پرداختسازمان

و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خالف عرف و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت قوانین دست 

های فعال در جهت حمایت از تولید را ها و سازمانها، موسسات، صندوقتصاد از جمله بانکهای مختلف اقتوانایی بخش

نفعان سیستم بانکی، انتظار دارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و های کشور و ذیبانک .دارند، قدم بردارند

زدایی د، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت گیرد و ابهامسازی اقتصامقاوم بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،

و  های کشورهای پولی و مالی، اصالح ساختار خدمات بانکهای عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاستاز سیاست

 .ها، تحقق یابدهای بانکدهی برای تامین هزینهکاهش فشار بر بخش تسهیالت

تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول های ساالنه میساله و بودجههای پنجوانین از جمله برنامهدر این راه اصالح برخی ق

های ساالنه وجود دارند که برخالف مسیر کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه

 .کنند و باید حذف شوندها عمل میتوانمندشدن بانک

 اقتصاد در دولت یازدهماحیای 

ها از دولت دوازدهم، در همین رابطه کارشناسان اقتصادی، با بررسی عملکرد دولت یازدهم و تحلیل انتظارات و خواسته

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با اعالم این نکته که در چهار  .شمردندآینده را بر های دولتترین اولویتمهم

قوی در بدنه اقتصادی داشتیم، گفت: امیدواریم روند کار در دولت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا  سال گذشته وزرای

های بدنه اقتصادی دولت ترین بخشمهدی تقوی اظهار کرد: وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مهم .کند

ود به عملکرد هر وزارتخانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط که کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شدوازدهم هستند. این

بخش به خوانده است و عملکرد او در چهار سال گذشته رضایتنیا، وزیری جوان و درستقوی ادامه داد: علی طیب .است

در حل  نیا متواضع است و این مغرور نبودن او باعث شده اهل مشورترسد. از سوی دیگر ازنظر شخصیتی طیبنظر می

هللا سیف در چهار سال گذشته در بانک مرکزی کارکرده است و در وی افزود: همچنین ولی .مسایل اقتصادی کشور باشد

اکبر کمیجانی، توانست ترکیب قابل توجهی تشکیل دهد و این امر به کمک بانک مرکزی برای حل مشکالت کنار علی

نشان کرد: وزارت صنعت دیگر عضو اقتصادی کابینه دوازدهم است که به خاطراین کارشناس اقتصادی  .اقتصادی آمده است

رسد دولت قصد دارد از دل این وزارتخانه چند وزارتخانه درآورد. در این مورد تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت نظر می

کردن تمام این وظایف سنگین است و جمعتقوی افزود: بار وظایف بازرگانی  .تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشدمی

 در یک وزارتخانه و انداختن وظیفه سه بخش مهم از اقتصاد کشور بر دوش یک وزیر درست نیست. نکته دیگر اینکه بازرگانی 

http://jahanesanat.ir/93471-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/93471-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html


  

 

 

المللی را جذب کند این در حالی است که صنعت و معدن یک تخصص ایران در شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین

وبودجه نیز بخشی از اقتصاد است که باید به آن پرداخته شود. این این استاد دانشگاه تصریح کرد: سازمان برنامه .دیگر است

نژاد مغز اقتصاد کشور وی گفت: فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت احمدی .بار استدر حالی است که وضعیت آن فاجعه

جمهوری تبدیل کردند. احیای این متخصصان کارکشته را به یک دفتر زیر نظر ریاسترا منحل کردند و یک سازمان بزرگ با 

تقوی ادامه داد: پیرو این اتفاق تمام متخصصان این سازمان پراکنده شدند و  .از این فاجعه کار سختی بود سازمان پس

کردن بدنه کارشناسی وبودجه رفتند و جمعها رشد کرده بودند، از سازمان برنامهای که زیردست قدیمیدیدهنیروهای آموزش

این اقتصاددان تاکید کرد: در دولت روحانی  .تر استهم کارشناسان زبده گذشته در این سازمان کاری زمانبر و سختآن

سازمان برنامه احیا شد که البته هنوز به شرایط خوبی نرسیده است. همچنین جواد ظریف، وزیر امور خارجه با تالش بسیار 

رسد در طور حتم در اقتصاد داخلی و خارجی موثر بود. لذا به نظر میوانست برجام را به سرانجام برساند؛ اقدامی که بهت

چهار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی داشتیم و امیدواریم روند کار در دولت دوازدهم به همین ترتیب ادامه پیدا 

 .کند

 و پاگیر و زائدحذف قوانین دست 

اعالم کرد: اصالح قوانین  شمردن انتظارات شبکه بانکیها و موسسات اعتباری خصوصی با برکانون بانکاز سوی دیگر رییس

 .های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده استترین انتظار بانکو مقررات، اصلی

نین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم، گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص کوروش پرویزیان با تاکید بر ضرورت اصالح قوا

های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصالح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانک

و پاگیر و زائد، حذف قوانین ین دست زدایی، حذف قوانبانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات

ها در حمایت غیرمنطقی و خالف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک

به های عمومی کشور در حوزه اقتصاد زدایی از سیاستپارسیان افزود: ابهاممدیرعامل بانک .شود، اقدام کننداز تولید می

ها از محل کارمزدها و های کشور، افزایش درآمد بانکهای پولی و مالی، اصالح ساختار کارمزد خدمات بانکویژه سیاست

ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم های بانکدهی برای تامین هزینهکاهش فشار بر بخش تسهیالت

ها برای تسریع و تسهیل حضور ام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانکهای نظاست.پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاست

ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت المللی پرداختهای کشور در نظام بینبانک

... بخش دیگری از های کشور وبانکی و نظام سندیکایی بانکپرداخت در داخل و خارج کشور، همچنین بهبود اعتبارات بین

های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک

جرای اسازی اقتصاد و داد: دولت برای مقاوم ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامهرییس کانون بانک .مالی ارتقا خواهد داد

های خصوصی در کنار وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانکقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسبهای اقتصاد مسیاست

وی گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید  .باشند رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشتههای دولتی بتوانند خدماتبانک

از تولید و اشتغال کمک خواهد کرد. اصالح برخی قوانین از جمله ها در حمایت پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانکرقابت

تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از های ساالنه میساله و بودجههای پنجبرنامه

کنند و باید ها عمل میانکانمندشدن بهای ساالنه وجود دارد که برخالف مسیر توجمله در برنامه ششم توسعه و بودجه

های المللی بانکداری جهان و نظاموی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین .حذف شوند

های دولت حمایت ها باید از برنامهاند بانکطور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردهمالی، بانکی و پولی حرکت کند و همان

 .کنند

  اده سازی فضای اصالحات ساختاریآم

یک کارشناس اقتصادی نیز در ارزیابی کارنامه چهارسال دولت یازدهم، گفت: توفیق دولت یازدهم در کنترل تورم، تمام 

شناس، درباره کارنامه دولت روحانی در حوزه اقتصاد گفت: هادی حق .های اقتصادی ایران را تحت تاثیر مثبت قرار دادبخش

اما آنچه در این حوزه از  دهد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد کارنامه موفقی را به جا گذاشته استنشان می هابررسی

تنها اقتصاد که خلق و خو و رفتار برخوردار است، مهار تورم در این دوره بود که نه هااهمیت باالیی نسبت به سایر بخش

 .تاثیر قرار داداجتماعی ایرانیان را نیز تحت 



  

 

 

های دیگر توصیف کرد و گفت: وزارت نفت، بهترین دوران خود ترین عملکرد در میان وزارتخانهاو عملکرد صنعت نفت را درخشان

هزار  500را در چهار سال گذشته پشت سر گذاشته است. البته اگر برجام نبود امروز ایران به جای صادرات دو میلیون و 

ای میان این دو توان با مقایسهکرد. طبیعی است که میای نفت بسنده میبشکه هزار ۳00، باید به صادرات بشکه نفت

نماینده پیشین مردم انزلی در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: در  .رقم، حجم درآمدهای ارزی کشور را حدس زد

تولید در  بلکه افزایش بود،گیری بازارهای از دست رفته نفت اتفاق بسیار مهمی پستنها بازچهارسال گذشته، نه

ساز دیگری محسوب نیز اتفاق سرنوشت جنوبی و رسیدن به شریک ایران در این میدان، یعنی قطر از منظر سطح تولیدپارس

ترین توفیق خود را در حوزه کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم مهم این .شود که باید به آن توجه کردمی

ای برای کاهش های پیش رو دولت برنامهدست آورد، خاطرنشان کرد: البته الزم است در سالجی و اقتصاد بهخار سیاست

مداخالت گسترده در بازار ارز را در دستور کار قرار دهد چرا که مشخصا تداوم این سیاست ممکن است تبعات اقتصادی 

یازدهم در دو سال ابتدایی فعالیت خود، در بازار ارز بسیار مثبت  تاو ادامه داد: عملکرد دول .منفی برای کشور به همراه آورد

، مداخالتی برای پیشگیری از رشد قیمت در این بود چرا که توانست ثبات را به این بازار برگرداند اما در دو سال پایانی فعالیت

 .رز فراهم آوردامت رسد الزم است دولت شرایط را برای واقعی شدن قیبازار اتفاق افتاد. به نظر می

روی دولت دوازدهم خواند و گفت: اتفاقاتی  های پیشترین اولویتشناس تالش برای اصالح نظام بانکی کشور را از مهمحق

توان امیدوار بود که که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصالحات ساختاری در اقتصاد آماده کرده است. از این رو می

 .های فعالیت خود به انجام برساندم بتواند این جراحی مهم را در سالدولت دوازده

 

 ۳ صفحه 4۱۱0شماره  ۱4/05/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

 وری صنعتیمسیر عالج بهره

تولیدی ایران توجه به تعادل یا وری صنایع دهد یکی از عوامل موثر در بهرههای کارشناسی نشان میحلیلت دنیای اقتصاد:

وری صنایع تولیدی، زمینه ای در بهرهای است. بر این اساس شناسایی تمایزات منطقههای منطقهعدم تعادل

سازد. با وجود اینکه در ادبیات های صحیح صنعتی در راستای کاهش شکاف بین مناطق را فراهم میگذاریسیاست

وری نیروی های موجود در بهرهای ارائه شده، اما شاید بتوان نابرابریهای منطقهد نابرابریاقتصادی، دالیل متعددی برای وجو

هایی محسوب کرد. این در حالی است که نتایج مطالعات تجربی ترین دالیل وجود چنین نابرابریکار و سرمایه را از جمله مهم

 دهد.ای تحت تاثیر قرار میصادی را در سطوح ملی و منطقهوری، بسیاری از متغیرهای اقتنیز داللت بر آن دارد که بهره

انداز و وری و افزایش آن در ردیف اهداف سند چشما چنین رویکردی و همسو با سایر کشورهای جهان، در ایران نیز بهرهب 

« های ایراناستان یدیسرمایه صنایع تول»و « وری نیروی کاربهره»حاسبه و مقایسه های توسعه قرار گرفته است. مبرنامه

های توسعه تاکنون بدون حصول موفقیت سپری شده دهد مسیر برنامه( نشان می۱۳92تا  ۱۳82ساله )۱0طی یک دوره 

ترین اهداف مندرج در سند ها از جمله مهماست. این در حالی است که کاهش شکاف بین مناطق و کاستن از نابرابری

درآمد »، «نرخ تورم»، «رخ بیکارینوجود دامنه تغییرات زیاد در »کشور بوده است. های توسعه انداز و تمامی برنامهچشم

کند که ایران در یک دهه اخیر به ساختار به روشنی این موضوع را تایید می« های کشورضریب جینی استان»و « سرانه

عی و فرهنگی در کشورهای در های اقتصادی، اجتماتوجهی که باعث ایجاد چالشتوجه بوده است؛ بیفضایی مناطق بی

دهد هرچند ها نشان میرود. ارزیابیحال توسعه و از قضا یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی در دنیا به شمار می

ها قابل توجه بوده، اما با استان وری نیروی کار و سرمایهای در بهرههای ابتدایی دوره مورد بررسی، تمایزات منطقهدر سال

سطح پایین »اند. همگنی که ها به سمت همگنی بیشتر حرکت کردهشت زمان از دامنه تغییرات آن کاسته شده و استانگذ

ای گونهسال اخیر تبدیل کرده است؛ به ۱0های ایران طی را به وجه مشترک تمام استان« سرمایه»و « وری نیروی کاربهره

ها نیز شماری از استانوری کم و بسیارکم قرار دارند و تعداد انگشتی با بهرههاها در گروه استانکه همواره نیمی از استان

 اند.های ناهمگن جای گرفتهدر گروه استان

وزارت اقتصاد منتشر شده، اهمیت « های اقتصادیها و سیاستفصلنامه پژوهش»رو که از سوی در پژوهش پیش

 در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گرفته است. در این پژوهش به وری صنایع تولیدی ای در بهرههای منطقهنابرابری



  

 

 

توزیع »و « هاسرمایه صنایع تولیدی استان»، «کاروری نیرویافزایش بهره»شود، در جهت سازان اقتصادی توصیه میتصمیم

ای های منطقهبی به تعادلها و دستیاو به منظور کاهش نابرابری« های هر استانمنابع باتوجه به امکانات و محدودیت

 های مدونی انجام دهند؛ چرا که این موضوع باتوجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.ریزیبرنامه

 های نابرابریریشه 

و این  نگی را فراهم کردههای اقتصادی، اجتماعی و فرهای زمینه ایجاد چالشهای منطقهدر ادبیات اقتصادی، نابرابری

ای از جمله مسائل های منطقهشود. بنابراین نابرابریموضوع یکی از موانع اصلی در روند توسعه اقتصادی محسوب می

رود. بر این اساس، یکی از اقدامات ضروری برای کاهش کننده در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران به شمار مینگران

وری نیروی کار و های اقتصادی، بهرهترین وجوه نابرابریهای اقتصادی و یکی از مهمریای، مطالعه نابرابهای منطقهنابرابری

های رشد و توسعه اقتصادی و کسب عنوان یکی از ضرورتوری بهسرمایه است. این در حالی است که امروزه، اهمیت بهره

طالعات تجربی نیز در این میان نتایج میافته و در حال توسعه روشن است. برتری رقابتی برای تمامی کشورهای توسعه

یافته، رشد اقتصادی بیش از آنکه ناشی از انباشت عوامل تولید باشد، ناشی از افزایش دهد در کشورهای توسعهنشان می

ترین ها از جمله مهموری عوامل تولید بوده است. در همین راستا، کاهش شکاف بین مناطق و کاستن از نابرابریبهره

انداز بر های توسعه بوده است. براساس این گزارش، در سند چشمانداز و تمامی برنامهمندرج در سند چشماهداف 

های های محروم و تعادلتاکید شده و در برنامه اول؛ توسعه بخش« ایهای منطقهتعادل»و « عدالت اجتماعی»گسترش 

تاکید شده و در برنامه سوم؛ به « ایوازن منطقهجاد تعادل و تای»ای مورد توجه قرار گرفته است. در برنامه دوم؛ بر منطقه

اشاره شده است. از سوی دیگر در برنامه چهارم؛ « هاکاهش نابرابری»و « ایجاد تعادل»، «گسترش عدالت اجتماعی»

های دلکاهش عدم تعا»ورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنجم نیز به م« های اجتماعی و اقتصادیکاهش نابرابری»

های توسعه بدون حاصل شدن توجه شده است. با وجود این، شواهد موجود داللت بر آن دارد که مسیر برنامه« ایمنطقه

ای های منطقهشمار دالیل متعددی برای وجود نابرابریموفقیت سپری شده است. باوجود اینکه تاکنون و در مطالعات بی

ترین دالیل وجود چنین کار و سرمایه را از جمله مهموری نیرویی موجود در بهرههاارائه شده است، شاید بتوان نابرابری

وری، بسیاری از متغیرهای هایی برشمرد. این در حالی است که نتایج مطالعات تجربی نیز داللت بر آن دارد که بهرهنابرابری

ردی و همسو با سایر کشورهای جهان، در ایران یکدهد. با چنین روای تحت تاثیر قرار میاقتصادی را در سطوح ملی و منطقه

 های توسعه قرار گرفته است.انداز و برنامهوری و افزایش آن در ردیف اهداف چشمنیز بهره

 هامشی برنامهخط

انداز بر ایجاد سازوکار مناسب برای رشد مطالعات صورت گرفته در این پژوهش بیانگر این موضوع است که در سند چشم

درصد بوده و  5 /2به میزان « کار وری نیرویافزایش ساالنه بهره»ری عوامل تولید تاکید شده است. هدف برنامه اول، وبهره

وری و بهره»مه سوم به اما در برنا توجه شده است.« وریافزایش بهره»های کلی برنامه دوم، به ها و سیاستمشیدر خط

محور به یک اقتصاد لزوم تحول کشور از یک اقتصاد نهاده»هارم هم با تاکید بر اشاره شده و در برنامه چ« لزوم افزایش آن

درصد در نظر گرفته شده است.  ۳۱ /۳وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل ، سهم بهره«محوربهره

وری، اهمیت وه بر بهرهت. اما عالتاکید شده اس« وری در رشد اقتصادیارتقای سهم بهره»همچنین در برنامه پنجم نیز بر 

های انداز گسترش فعالیتهای توسعه برجسته شده است. در سند چشمانداز و برنامهبخش صنعت نیز در سند چشم

و « درصد ۱4 /2رشد ساالنه بخش صنعت به میزان »اقتصادی در بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. هدف برنامه اول، 

توسعه بخش صنعت از طریق »بوده است. در برنامه سوم، به « تمام بخش صنعتهای نیمهمیل طرحتک»هدف برنامه دوم، 

تاکید « پذیریتوسعه بخش صنعت از طریق توسعه رقابت»و در برنامه چهارم به « های جدید و افزایش سرمایهاجرای طرح

 ش صادرات صنعتی اشاره شده است.پذیری بخش صنعت و افزایشده است. در برنامه پنجم نیز به ارتقای رقابت

 دو نگاه متفاوت

ای در نماگرهای اقتصادی را از منظر دو دیدگاه مورد های منطقهتوان نابرابریدهد که میارزیابی این پژوهش نشان می

ی مثبت ادانند که برخی دیگر آن را پدیدهای منفی میهای اقتصادی را پدیدهبررسی قرار داد. در حالی برخی نابرابری

های ها و قابلیتعدم استفاده صحیح از پتانسیل»ای به دلیل های منطقهمعتقدند نابرابری« گروه اول»کنند. ارزیابی می

 های فرد بودن منابع و قابلیتمنحصر به»ای را نتیجه های منطقهنابرابری« گروه دوم»است. در سوی دیگر این گود، « مناطق



  

 

 

تواند برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند. این در حالی است که برخی دانند که میمی« ر مناطقبرخی مناطق در مقابل سای

تواند های در یک منطقه باشد، میای در نتیجه تخصصی شدن فعالیتهای منطقهاقتصاددانان بر این باورند که اگر نابرابری

کننده تبعیض در بین مناطق باشد. در این است که منعکس ای زمانی مضرهای منطقهمفید باشد. از دیدگاه آنان نابرابری

انجام شده  ۱۳8۱های کشور در سال وری صنایع تولیدی در سطح استانبین، مطالعات اندکی نیز در زمینه بررسی بهره

ن های کشور شده است. نتایج ایهای مختلف اقتصادی در استانوری بخشاست. در این مطالعات اقدام به سنجش بهره

های کهکیلویه و بویر احمد و کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استانوری نیروی دهد که بیشترین بهرهمطالعات نشان می

 های گلستان و زنجان بوده است.وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به استانهرمزگان و کمترین بهره

موجودی »و « های ثابتنرخ استهالک سرمایه»هش که پس از محاسبه با این حال نتایج مطالعات انجام شده در این پژو

ای در ، تمایزات منطقه۱۳92تا  ۱۳82های ابتدایی دهد در سالبه دست آمده، نشان می« هاسرمایه صنایع تولیدی استان

ها رات آن کاسته شده و استانهای ایران قابل توجه بوده، اما با گذر زمان از دامنه تغییوری نیروی کار و سرمایه استانبهره

وری کم و در های با بهرهها در گروه استانای که همیشه نیمی از استانگونهاند. بهبه سمت همگنی بیشتر حرکت کرده

وری نیروی هرهگیرند. عالوه بر آن، بوری بسیار زیاد( جای میهای ناهمگن )با بهرهاین میان تنها چند استان در گروه استان

وری نیروی کار و سرمایه در ها، بهرهها کمتر از میانگین کشور بوده و در بسیاری از استانو سرمایه بیشتر استان کار

ریزی در های پژوهش مبین لزوم برنامهگذاری، یافتههای مختلف کاهش یافته است. بر این اساس، از نظر سیاستسال

های هر استان به ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیتاستان وری نیروی کار و سرمایه تولیدیجهت افزایش بهره

رنامه ششم توسعه باید مورد توجه واقع ای بوده و این موضوع در بهای منطقهها و دستیابی به تعادلمنظور کاهش نابرابری

 شود.

 

 


