


 

 (379فهرست مطالب بريده جرايد )شماره 

 
 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - ایت تاجرانس درونزایی و برونگرایی در دولت دوازدهم

 15/05/96 4 سترش صمتگ الراسای مالیات؛بر خط یا علیدیوار شیشه

 15/05/96 7 هان صنعتج بهبود فضای کسب و کار

 15/05/96 3 نیای اقتصادد های تولیدی از دولت دوازدهممطالبات بنگاه

 16/05/96 4 سترش صمتگ پول پاشی پلی به اقتصاد فرسایشی

 16/05/96 3 هان صنعتج ردرگمی نظام بانکیس

 16/05/96 3 نیای اقتصادد گذاریمعماری محیط امن سرمایه

 17/05/96 4 سترش صمتگ شودارزش پول ملی با رونق تولید حفظ می

 17/05/96 7 هان صنعتج شود؟امنیت شغلی کارگران تامین می

 17/05/96 3 نیای اقتصادد اکران اطالعات ساخت داخل

 18/05/96 4 سترش صمتگ ار جدی نیستیمدر آسان کردن فضای کسب و ک

 18/05/96 3 هان صنعتج سرنوشت اصالحات ساختاری

 18/05/96 3 نیای اقتصادد های وزیر پیشنهادی وزارت صنعتاعالم برنامه

 21/05/96 4 گسترش صمت جمهوری مامور ساماندهی تولید و تجارتدست راست رئیس

 21/05/96 3 جهان صنعت کاردر دستان معاون تازهمدیریت نوسانات 

 21/05/96 3 اقتصاددنیای  ضعف صنعتی 10ماموریت برای  13

 

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

 قابل رويت می باشد.« برگزيده نشريات»بخش 
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 درونزایی و برونگرایی در دولت دوازدهم

 یفرامرز 

  

کشور ما هم از جهت منابع طبیعی و انسانی و هم از جهت موقعیت ژئوپولیتیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اقتصاد

این جایگاه همواره موقعیت و قدرتی به ما داده تا بتوانیم با قدرت از چالشها عبور کنیم. این ظرفیتهای داخلی و موقعیت 

بود که در دوران تحریمهای ظالمانه بین المللی به کمک کشور آمد و یکی از عوامل تسهیل کننده گذار به دوران استراتژیک 

پساتحریم شد. اما برغم اهمیت این ظرفیتها، نباید در قدرتی که این جایگاه به کشور می دهد اغرار کرد و مبلغ دکترینی شد که 

صیف می کند و کشور را بی نیاز از پیگیری تعاملهای عمیق با طیف وسیعی از بر اساس آن ایران را بی رقیب در منطقه تو

 بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای میداند.

قاومتی باید با اصل برونگرایی همراه باشد تا موفقیت سیاسی و اقتصادی کشور را تضمین کند. اصل درونزایی اقتصاد م

 جاده در و خارج پرتگاه لبه از ایران اقتصاد همکنون گفته همانطور که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد پیشنهادی دکتر روحانی

رفت قرار گرفته است ولی باید توجه داشت که نزدیک شدن به رشد پایدار مستلزم پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی است پیش

 گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی بروز می کند.که در چهارچوب درونزایی و برونگرایی و یا به تعبیر آقای کرباسیان، بهره

های خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونزایی خوشبختانه وزیر پیشنهادی اقتصاد محور برنامه

انسته و از بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری و برونگرایی هوشمندانه به همراه تقویت روابط اقتصاد ملی د

. به یاد داریم که در دولت (کنید رجوع لینکناقتصادی خارجی هدفمند سخن گفته است. )برای مطالعه متن کامل برنامه، به ای

نهم و دهم وقتی صحبت از اهمیت ایران می شد، مقامات از صف کشیدن رهبران دنیا برای نزدیکی شدن به ایران سخن می 

گفتند ولی در مقابل برای جذب سرمایه گذاری با چنان مشکلی روبرو بودیم که عواقبش را هنوز هم شاهدیم. در مقابل می 

ه دولت یازدهم در امضای برجام و حرکت دادن کشور به دوران پساتحریم داشت سخن گفت و دید که چطور توان از موفقیتی ک

برونگرایی هوشمندانه می تواند اثربخش باشد. در جریان برجام دولت ضمن اعتماد به نفس و درونزایی، با خردگرایی و 

 اتیک را رقم زند.اعتدال به تعاملی همه جانبه دست زد تا یک موفقیت تاریخی دیپلم

منطقه پرآشوب خاورمیانه همواره چالش های امنیتی خود را داشته و طی چند سال گذشته و با افزایش ناآرامی در عراق و 

سوریه، ما نیز چاره ای جز ورود به این چالش ها نداشته ایم. ولی با گذار از فاز امنیتی به فاز دیپلماتیک ما باید توجه بیشتری 

تصادی خود در منطقه بکنیم و ضمن اتکا به نیروها و منابع داخلی، قدرت این رقیبان را نیز دستکم نگیریم. برای به رقبای اق
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مثال کشور دوبی به رغم محدویت جغرافیایی و جمعیتی، به عنوان یک قطب بین المللی در خدمات، بانکداری، سفرهای هوائی 

 برای ادامه مسیری که طی چهار دهه گذشته آغاز کرده را نیز دارد.و تجارت به شکوفائی رسیده و زیرساخت های الزم 

به درآمد های نفتی متکی بود. اما در امارات مانند ایران در ابتدا برای تامین هزینه های رشد و فعالیت های کسب و کار تنها 

مدت کوتاهی رهبران آن کشور متوجه شدند که سوخت های فسیلی نمی تواند در درازمدت مورد اتکا باشد. بنابر این در طی 

یک پروژه درازمدت به متنوع سازی اقتصادی روی آوردند و توانستند به نتایج بسیار مثبتی هم دست یابند. امروز در میان 

رهای عربی، امارات پس از عربستان سعودی صاحب بزرگترین اقتصاد است. در سال های اخیر، ما بزرگترین دریافت کشو

کشور اول برای واردات  25میلیارد دالر(، اما حتی در فهرست  10.8کننده صادرات کاال و خدمات از امارات بوده ایم )بالغ بر 

 همسایگان سایر با ایران تجاری تعامالت وضعیت. ( کنید رجوع  لینک ربوطه به اینامارات هم قرار نداریم )برای مطالعه آمار م

 .دارد وخیمتر حتی وضعی از حکایت نیز عرب

میلیونی ایران بیش از مجموع کل  80اما این وضعیت محتوم ما نیست و گزینه های قابل توجهی پیش روی ماست. جمعیت 

میلیون نفرمی رسد. ظرفیت های زیادی هم برای  42بحرین است که حدود به جمعیت کشورهای عربستان سعودی، امارات، و 

، این امکان وجود دارد که جمعیت اشاره کرده تعامل وجود دارد و همانطور که روح اهلل بیات، معاون دانشگاه امام خمینی هم

کرده ما بتواند با هم نسل های عرب همگرایی داشته باشد و با اتکا به تکنولوژی و اشتراکات فرهنگی و دینی، جوان و تحصیل 

 موانع عقیدتی و ملیت گرایی افراطی را پشت سر گذاشته و تعاملی سازنده را آغاز کند.

گذاران ما باید نگاهی پخته به صرف نظر از عملکردهای کوتاه مدت و میان مدت در سیاست خارجی، سیاستمداران و سیاست

درونزایی و برونگرایی داشته باشند و در تعامل های منطقه ای و بین المللی، باید میان این دو رویکرد تعادل ایجاد کنند. 

موفقیت های گذشته همچون امضای برجام می تواند الگوی مناسبی برای این تعادل باشد. کلید موفقیت، عقلگرایی و اعتدال 

ا بدون دستکم گرفتن ظرفیت های داخلی و پیشرفت های صورت گرفته، واقعگرایی را نیز مد نظر قرار داد و از هر است ت

 فرصتی برای تعامل اقتصادی و سیاسی بهره برد.
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 4 صفحه 831شماره  15/05/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 درصد کسب و کارها از تور مالیات ۴۳گریز 

 الراسای مالیات؛بر خط یا علیدیوار شیشه

های اقتصادی و همچنین بهبود هاست که در جهت اجرای سیاستترین منابع درآمدی دولتمالیات یکی از عمده :منیر حضوری

رو بوده که رود اما به باور کارشناسان همواره وصول درآمدهای مالیاتی با موانعی روبهابزاری موثر به شمار میرفاه اجتماعی 

 .توان نام برداز جمله این موانع پدیده فرار مالیاتی و مشکالت مالیات ارزش افزوده را می

گذرد به سادگی نبوده و همواره با ی که از آن میسال 9به طور مثال نظام مالیاتی اجرای مالیات ارزش افزوده در طول حدود 

حواشی و طرح مشکالت همراه بوده است. به باور کارشناسان مالیات ارزش افزوده موجب شده کسب و کارهای رسمی 

 کندتری را پرداخت کنند و در موقعیت ضعف قرار بگیرند چراکه نرخ تمام شده افزایش پیدا مینسبت به غیررسمی هزینه گران

توان دهند. بنابراین، این مسئله مطرح است که برای داشتن نظام مالیاتی کارآمد چه میو آنها مشتری خود را از دست می

 شود موانع مالیاتی را در کشور برداشت؟کرد و چگونه می

 های جدی داردنظام مالیاتی چالش

رو است به صمت گفت: یکی از دین چالش جدی روبهخانی، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه نظام مالیاتی ما با چنمسلم

دهد که های نظام مالیاتی فراوانی کسب و کارهای غیررسمی است. برخی از مطالعات در ایران نشان میترین چالشاصلی

 ای هستند که موجب شده ما نوعی فرار مالیاتی بزرگ را در کشور داشتهدرصد کسب و کارها غیررسمی و زیر پله ۴3حدود 

افتد این است که امکان پرداخت مالیات وجود ندارد و نوعی رانت باشیم. با وجود این کسب و کارها نخستین اتفاقی که می

توانیم فرار مالیاتی را کاهش دهیم این است که کسب و کارهای شود. راهکاری که میبه نفع آن کسب و کار ایجاد می

ی که قابل رصد باشند. به عنوان مثال بخش بزرگی از کسب و کارهای ما غیررسمی را به سمت رسمی هدایت کنیم به طور

اند ولی هیچ تشکل به هم گرد است که به صورت سنتی در بازار کار ایران فعالیت کردهدر اختیار فروشندگان دستفروش دوره

توان به مدل به رسمی میای نداریم. او برای حل این مشکل اظهار کرد: برای تبدیل کسب و کارهای غیررسمی پیوسته

گرد و کارگران ساختمانی را داشته باشیم. های استانی و فرا استانی فروشندگان دورهتعاونی توجه کرد به نحوی که تعاونی

چالش دومی که این کارشناس اقتصاد به عنوان مشکل نظام مالیاتی کشور به آن اشاره کرد این بود که ما در کشورمان نظام 

الراس یا خوداظهاری است اغلب در پایان باره اظهار کرد: به این دلیل که نظام مالیاتی ما علیط نداریم. او در اینمالیاتی برخ

کنند یا نهاد شان را پرداخت میکنند که درآمد ساالنه ما چقدر بوده و بعد بر اساس آن مالیاتسال یا مودیان مالیاتی اعالم می

دهد که مالیات آنها چقدر است. به این ترتیب ی است بر اساس سوابق قبلی تشخیص میحاکمیتی که سازمان امور مالیات

ها بر اساس درآمد واقعی اخذ نشوند. به طور مثال در این مدل موجب شده که شفافیت مالیاتی وجود نداشته باشد و مالیات

شود ولی در پایان زش افزوده از مشتری اخذ میدرصد مالیات ار 9شود که ها روزانه تعداد زیادی معامله انجام میطالفروشی

کند. درحالی که مالیات برخط به معنای این است که همان لحظه سال با سازمان مالیاتی تفاهم و مالیات خود را پرداخت می

گفت: موقعی خانی درباره نظام مالیات ارزش افزوده نیز مالیات من به حساب خزانه و سازمان امور مالیاتی واریز شود. مسلم

رسد چون ارزشی در طول زمان خلق شده و فرآیندهایی از ماده اولیه تا محصول کننده میکه یک کاال یا خدمت نهایی به مصرف

گیریم اما در کشور ما دو کننده نهایی مینهایی اتفاق افتاده به طور میانگین درصدی را به عنوان مالیات ارزش افزوده از مصرف

تری را اول اینکه مالیات ارزش افزوده موجب شده کسب و کارهای رسمی نسبت به غیررسمی هزینه گران چالش وجود دارد؛

دهند. کند و آنها مشتری خود را از دست میپرداخت کنند و در موقعیت ضعف قرار بگیرند چراکه نرخ تمام شده افزایش پیدا می

خواهیم یک پرس غذا را در نظر افزوده اشاره و اظهار کرد: اگر میاین کارشناس اقتصاد در ادامه به ضعف دوم مالیات ارزش 

تک مواد اولیه یک بار مالیات ایم، یک بار برای برنج و.... یعنی به طور تقریبی برای تکبگیریم ما یک بار برای گوشت مالیات داده

شده نوعی افزایش نرخ پنهان روی دهد  شود که موجبارش افزوده داده شده و یک بار هم در محصول نهایی مالیات داده می

در حالی که در این قانون ما باید سراغ محصول نهایی برویم. او در آخر با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر بیان کرد: انتظار این 

رداخت یافته به سمت حمایت از کسب و کارهای نوپا برود و با کاهش پاست که نظام مالیاتی در ایران مثل کشورهای توسعه

 هایی را در پیش بگیرد که کسب و کارهای نوپا توسعه بیشتری پیدا کند. متاسفانه در ایران نظام مالیاتی به شدت مالیات روش

 



  

 

 

های محکم نظام مالیاتی کشور بگیر یکی از پایهروی مزدبگیران رسمی متمرکز شده به طوری که کسب و کارهای حقوق

 .تر هستیممند تعیین یک جدول منطقیاست درحالی که ما در این الگو نیاز

 بیشتر فشارها بر تولیدکننده است

وگو با صمت از ناکارآمدی نظام مالیاتی در ایران سخن گفت و اظهار کرد: نظام حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد نیز در گفت

همه داستان برای بهبود وضعیت مالیاتی در چند سال اخیر به دلیل بکارگیری سیستم مکانیزه مقداری بهتر شده ولی این 

سازی در کشور بیان کرد: اگر نظامی را طراحی کنیم که در آن فقط به موضوعات نظام مالیاتی نیست. او با تاکید بر لزوم فرهنگ

شود. از طرف دیگر ازآنجاکه در دهند اهمیت ندهیم کار بسیار پیچیده میسیستمی توجه شود ولی به افرادی که مالیات می

کنیم که اوضاع بهتر شود اما به دلیل اینکه کل نظام ر ما روابط فسادانگیز در اقتصاد زیاد شده درنتیجه هرچه تالش میکشو

های مختلف اقتصادی شود. این کارشناس اقتصاد با بیان اینکه بخشاقتصادی مشکالتی دارد نظام مالیاتی هم درست نمی

ید نظام اقتصادی کشور را سر و سامان دهیم تا فساد و زد و بندها به حداقل به هم وصل هستند اظهار کرد: اول از همه با

توانند فرار مالیاتی داشته سازی شود. در چارچوب سیستم مالیاتی بسیاری از پر درآمدترین افراد جامعه میبرسد و فرهنگ

قایسه بین مالیات بر شرکت و مالیات بر ای برای کشف نقض قانون از طرف آنها وجود داشته باشد. مباشند بدون اینکه زمینه

آوری عدالتی و ناکارآمدی در جمعدهنده نبود تعادل، بیدرآمد که باید شامل همه درآمدها در اقتصاد ایران باشد نشان

ه های بر درآمد است. بنابراین در درجه اول باید اصالحات اساسی در سیستم مالیاتی کشور انجام دهیم و تا زمانی کمالیات

این نظام اصالح نشود شاهد جرایم اقتصادی ایران در این زمینه خواهیم بود. در زمینه اصالح این سیستم باید مطمئن شویم 

این تور مالیاتی بر تمام افراد پردرآمد گسترده شده است.ساسانی درباره مالیات ارزش افزوده نیز گفت: یک جا ما مالیات ارزش 

شود و در نهایت کننده از تولیدکننده گرفته میگیریم. در کشور ما ارزش افزوده مصرفآمد میافزوده و یک جا مالیات بر در

ای به راحتی از زیر بار این مهم شانه کنند و فعالیت اقتصادی دارند باید مالیات مضاعف بدهند و عدهکسانی که تالش می

ظام مالیاتی سالم داشته باشیم ولی همچنان فساد زیاد خواهیم نگویند میکنند. او با اشاره به اینکه همه میخالی می

شود در دهند برای آبادی و ساخت کشور به کار گرفته میاست اظهار کرد: وقتی مردم اطمینان پیدا کنند مالیاتی که می

گیرندگان مالیات دهندگان وکشند. متاسفانه در کشور ما هیچ وقت اعتمادی بین مالیاتنتیجه این بار را به راحتی به دوش می

خواهد کنند. در این بین اگر دولت میای هم به سیستم مالیاتی اعتراض میای فرار کرده و عدهبینیم که عدهنبوده در نتیجه می

کاری کند که نظام مالیاتی درست شود باید به عملکرد تمامی افراد درگیر در این حوزه توجه کند. ساسانی در آخر با اشاره 

کشورهای پیشرفته از تولیدکنندگان بیان کرد: در همه جای دنیا برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، نظام مالیاتی به حمایت 

رود. تالش سیستم این است که با حمایت از یک واحد تولیدی بعدها بتواند های مالیاتی میبه سمت بخشودگی و معافیت

های کشورهای دیگر بهره ببریم تا به رشد کسب و ا هم باید از سیاستروی پای خود ایستاده و منشا اثر شود. بنابراین م

 .کارهای کشور کمک کنیم
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 خصوصی از وزیر صنعت، معدن و تجارت؛نتظار طبیعی بخشا

 بهبود فضای کسب و کار

دولت دوازدهم رسما فعالیت خود را آغاز خواهد  جمهوربا برگزاری مراسم تنفیذ، رییس -مجتبی عبدی :صفحه صنعت و معدن

خصوصی . با این حال بخشجدید که ادامه همان دولت یازدهم است، ارائه نشدهکرد. هنوز لیست رسمی از وزرای کابینه دولت 

ها سعی دارد مطالبات خود را از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت های مختلف از جمله رسانهقدم شده و در تریبونپیش

خصوصی های بخشترین خواستهان مهمتوگذاری خودرو را میدر این میان نرخ باالی تسهیالت و آزادسازی نحوه قیمت .بخواهد

تاکید کرد که وزیر صنعت، معدن و « جهان صنعت»گو با وبخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفتاحمد نعمت .از دولت دانست

جایی که . وی در ادامه به نرخ باالی تسهیالت بانکی اشاره و اظهار کرد: از آنروی تولید را برداردتجارت آینده باید موانع پیش

دهند. با کمک دولت و مجلس ها تسهیالت الزم را در اختیار خودروسازان قرار نمیگردش مالی خودروسازان باالست، بانک

 .های خودروساز را برطرف کنندها بتوانند نیاز تسهیالتی شرکتها را افزایش دهند به طوری که بانکسرمایه بانک

 

http://jahanesanat.ir/93604-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
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مصوب کرد که خودروی سواری کاالی انحصاری  91یا  90گفت: شورای اقتصاد در سال  گذاری خودرووی با گالیه از نحوه قیمت

ای به نوبخت نوشتیم و استدالل کردیم که به این دالیل خودروی سواری، کاالی است و ما گرفتار شورای رقابت شدیم. نامه

سواری لغو شود تا ما از شورای رقابت انحصاری نیست و گفتیم در شورای اقتصاد مصوب کنند انحصاری بودن صنعت خودروی 

 .خالص شویم

 های تولیدرشد هزینه

تیراژمان زیرا ایرادات اساسی دارد های پردبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: شورای رقابت یکی از معضالت ماست برای خودرو

 کنیمبار اعمال میبخش تولید را سه ماه یکبه طور مثال روزی که ما گرفتار شورای رقابت شدیم، به ما گفتند ما هزینه تورمی 

کنیم و همین طور به ترتیب کش پیدا کرد به طوری که در که این وعده اجرا نشد، بعد گفتند این کار را شش ماهه اعمال می

افزایش  ماهبخش، از طرفی در سال گذشته در اردیبهشتبه گفته نعمت .کنندحال حاضر تورم بخش تولید را ساالنه اعمال می

خودرو اجازه افزایش قیمت دادند در صورتی که ما هزینه تولیدمان درصد به سایپا و ایران 1/2تا  5/1قیمت داشتیم. در تیرماه 

درصد  20کاری و... شاید نزدیک به درصد اضافه شده که با اضافه 12ها در اول سال بیش از اینهاست. به عنوان نمونه حقوق

، 94نسبت به  95ها و افزایش هزینه مواد اولیه مثل فوالد مبارکه که طی یک سال پرسنلی شرکت اضافه شده است، هزینه

درصد، کاهوچوی مصنوعی و  14درصد، پلیمرهای پالستیکی  14افزایش، سرب  34درصد افزایش یافته است یا مس  20

درصد و  10کنند حدود زان از ان مصرف میساهای آلیاژی که اکثرا قطعهدرصد، فوالد 47و  34طبیعی هر کدام به ترتیب 

وی ادامه داد: با این حال بانک  .انددرصد افزایش یافته 11گری ماست، درصد و نیز قراضه که جزو کارهای ریخته 11آلومینیوم 

ساله شش درصد شده است یعنی به عبارتی باید به ما شش درصد افزایش قیمت مرکزی تشخیص داده که تورم بخش یک

وری شما باال نرفته و دو درصد به گویند بهرهاند و ایرادی که به آن مطرح است، این است که میدرصد داده 5/1ند که بده

وری را باال بردیم درصد افزایش تولید داشتیم یعنی بهره 40گوییم سال گذشته با همین نیروها کنند. ما میخاطر آن کم می

گویند نباید تعدیل نیرو کنید یعنی وری باال برود ولی میتوانیم تعدیل نیرو کنیم تا بهرهمی اگرچه بیشتر از این نشده برای اینکه

دبیر انجمن خودروسازان افزود: نکته دیگر اینکه  .کنیمکنیم و ضرر میای که مازاد داریم را پرداخت میهم حقوق پرسنلی

ای که وزارتخانه ها باال رفته اما به آن اندازهباال نرفته البته کیفیت گویند چون کیفیت شما از کیفیتی که وزارتخانه تعیین کردهمی

 .کنندبرای ما در نظر گرفته و برای ما هدف قرار داده است انجام نشده و دو درصد به خاطر این موضوع کم می

است چرا که در وهله  بخش همچنین گفت: در نظر داشته باشید یکی از دالیل افت کیفیت خودرو همین شورای رقابتنعمت

گوید کند و میساز مراجعه میسازان نیز وجود دارد و قطعهاول وقتی با این مواد اولیه و حقوق پرسنل مازاد که برای قطعه

کند و چون به مواد اولیه من گران شده، حقوق و دستمزد من گران شده است و تقاضای افزایش دستمزد روی قطعه می

برد ساز من سود نمیدهم. در نتیجه چون قطعهساز افزایش قیمت مصوب را نمی، من هم به قطعهدهندافزایش قیمت نمی

ساز سال گذشته است. باید قطعه 40یا  30آالتی که برای تواند نو کند، ماشینآالت خود را که قدیمی هستند، نمیماشین

 86وی تاکید کرد: برای خودرویی که  .رد تا قطعه خوب تولید کندآالت نو بخگذاری کند و بتواند ماشینسود کند تا بتواند سرمایه

 .رودکیفیت به کار برده شود در نتیجه کیفیت خودرو نیز باال نمیهای بیاش ساخته شده است، اگر قطعهدرصد از قطعه

مدل خودرو در داخل تولید  90 تا 80بخش در پایان گفت: نکته دیگر اینکه بوروکراسی ادارات را کم کنند با توجه به اینکه نعمت

شود، اجازه دهند مردم انتخاب کنند. اگر خودرویی گران باشد یا کیفیت آن خوب نباشد مسلم است که مردم ان خودرو را می

 .گذاری خالص شویمحلی ارائه کنند تا از بوروکراسی و قیمتاین راهخرند بنابرنمی

 فروش محصول، چالش اصلی

اظهار کرد: صنعت « صنعتجهان»گو با وکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز در گفتمحمدرضا نجفی، عضو 

های هدف برای هنگام با شرایط تعیین شده به بازارکار و دسترسی مناسب و بهوما بیش از هر چیز نیازمند بهبود فضای کسب

هنگام و به قیمت مناسب و با کیفیت های تولید بهرتشان، دسترسی به مایحتاج الزم و ضروصادرات بخشی از محصوالت

توان به منابع مالی به موقع و به مدت مناسب اشاره کرد همچنین ها می: در بیان نمونه این دسترسیوی افزود .مناسب است

یک فضای  اش در این است کهها الزمهآالت و تجهیزات و قطعات و همه ایندسترسی به تکنولوژی و دانش فنی، ماشین

وری مناسب کار کند و کار مناسب متحد فراهم شود تا این صنعتی که داریم و ایجاد شده است بتواند با یک بهرهوکسب

 و محصولش به دالیلی که مطرح شد هم از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و هم قیمت مناسب را داشته  محصولش را بفروشد



  

 

 

نجفی تاکید کرد:  .کننده در سراسر کشور قرار دهدب بتواند تولید کند و در اختیار مصرفباشد و هم به مقدار و به هنگام مناس

عهده وزارت صنعت، معدن و یک وظیفه حاکمیتی است که بازارهای هدف صادراتی را برای تولید فراهم کند و این وظیفه بر

وری و است که ایجاد یک فضای مساعد برای بهرهاین نماینده مجلس معتقد  .یابدتجارت است که اگر پیگیری شود تحقق می

های صنعتی خواسته فعاالن این بخش است که در یک کالم شاید بتوان گفت همان بحث بهبود فضای حفظ و توسعه ظرفیت

تقدم کار باشد و معوهای هدف است. بنابراین همه اقدامات باید ناظر به فضای کسبها و بازارکار و دسترسی به نهادهوکسب

ها کار به شدت بپردازد. زمانی هست که مسووالن مشغول محیط بنگاهوباید وزارت صنعت، معدن و تجارت به محیط کسب

های کار و محیط بنگاهوها ممکن است به قدر کفایت پرداخته نشود و غفلت کنیم. بنابراین محیط کسبشوند و از محیط آنمی

 .ور شود و توسعه پیدا کندشته باشد تا در آن صنعت تولید دوام پیدا کند، بهرهسیستمی باید وجود دااقتصادی و اکو

ها در فضای پذیری بنگاهکار بهبود یابد، قرابتواند باید فضای کسبخصوصی از دولت دوازدهم خواستهبنابر آنچه فعاالن بخش

 .عوامل رونق بخشی به تولید دیده شود های باالی تولید در کنار سایرانحصاری توسعه یابد و هزینهشفاف و غیر
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 های تولیدی از دولت دوازدهممطالبات بنگاه

ویژه واحدهای کوچک و متوسط کار دولت دوازدهم مطالبات واحدهای تولیدی بهها با آغاز بهمتولیان توسعه کوچک دنیای اقتصاد:

های های صنعتی با بیان انتظارات بنگاهنفس حسن روحانی اعالم کردند. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکدولت تازه را از

رغم آنچه در بودجه تعریف ها شد و گفت: بهتولیدی از دولت دوازدهم خواستار تخصیص سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه

ها تخصیص پیدا نکرد. غالمرضا سلیمانی ها از هدفمندی یارانهچک و متوسطویژه کوشده بود سهم بخش واحدهای تولیدی به

درباره مشکالتی که واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در ابتدای دولت یازدهم با آن مواجه بودند، « ایسنا»وگو با در گفت

رو بودیم و روبه« هاثبات سیاست عدم»که اقتصاد کشور به آن مبتال شده بود با مشکل « رکود تورمی»بر اظهار کرد: عالوه

 داد تا روند مثبتی را در پیش گیرد.دولت یازدهم باید تمام تالش خود را به خرج می

منظور پیشبرد امور واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی بیان سلیمانی همچنین درباره انتظارات از دولت دوازدهم به

توسعه اقتصادی »را در اولویت قرار دهد و « ایهای منطقهوکارها مبتنی بر مزیتکسبتوسعه »کرد: دولت دوازدهم باید 

ها در کشور ساز خود ای است که هر یک از سازمانگونهعنوان هدف بشناسد. وی افزود: در حال حاضر شرایط بهرا به« پایدار

تجارت، صنعت، توریسم و... وجود دارد تا در این جهت  هایی در بخشکنند، اما باید بدانیم درکدام منطقه چه ظرفیترا کوک می

های صنعتی خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم باید به حرکت کنیم و به نتیجه برسیم. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک

های شرفتیک از پیبه صورت جدی ورود کند و افزایش درآمد مردم را در دستور کار قرار دهد، چرا که هیچ« بیکاری»مقوله 

 اقتصادی بدون توجه به توسعه پایدار ممکن نخواهد بود.

تواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین سلیمانی با بیان اینکه پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می

اند. های بزرگ پیوند نخوردهاهای با بنگها، کوچک و متوسط هستند اما متاسفانه به صورت شبکهدرصد بنگاه 9۵ببرد، اظهار کرد: 

های کوچک و متوسط صورت های بزرگ با بنگاهای بین بنگاهاین مساله باید از سوی دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکه

های صنعتی با تاکید بر اینکه دولت توسعه بازار در سطح کالن را در دستور کار گیرد. معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک

درصد  80، عنوان کرد: باید با اعتماد به بخش خصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه قرار دهد

 ها در دستور کار قرار گیرد.های کشور دولتی یا شبه دولتی هستند نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاهبنگاه

ها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد، انهوی با انتقاد از اینکه سهم بخش صنعت در هدفمندی یار

ها را بپردازد و همین مساله باعث شد بخش دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانهگفت: دولت به

واحدهای کوچک و متوسط انتقاد رو باشد. سلیمانی همچنین به باال بودن نرخ سود بانکی برای تولید نیز با کمبود منابع روبه

درصد در نظر گرفته شود اما متاسفانه  1۵تا  1۴که باید نرخ سود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود کرد و افزود: درحالی

درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکالت  2۴تا  20شاهد ارائه تسهیالت با نرخ سود 

 رو باشند.ای روبهعدیده



  

 

 

هایی نیز از های صنعتی، گالیهها از سوی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکاما در کنار اعالم مطالبات کوچک و متوسط

باشگاه »وگو با های صنعتی ایران مطرح شده است. علی یزدانی در گفتسوی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک

ها از مبلغ تسهیالت یک واحد تولیدی برای پرداخت معوقات ه شد برخی از بانکگفت: سال گذشته مشاهد« خبرنگاران جوان

کنند که این موضوع خالف مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی بوده و درصورت مشخص شدن با های خود برداشت میو بدهی

اختصاص صحیح این منابع،  خصوصی درمورد عدمآن برخورد جدی خواهیم کرد. یزدانی درباره وجود انتقادهایی از سمت بخش

گیرد و در ابتدا کارگروهی متشکل از سازمان افزود: انتخاب افراد متقاضی این تسهیالت از طریق سه مرحله پایش صورت می

اند مورد بررسی نام کردهیاب ثبتصنعت، معدن و تجارت هر استان و فرمانداری تشکیل شده و افرادی را که در سایت بهین

گذاری رفته و پس از تایید مورد بررسی های منتخب به شورای سیاستوی تصریح کرد: در ادامه اسامی بنگاه دهد.قرار می

کند. یزدانی های تولیدی را پایش میگیرد، این در حالی است که حتی کارگروهی بعد از دریافت تسهیالت، بنگاهبانک قرار می

کننده به صنعت وجود دارد، بیان کرد: اده در دریافت تسهیالت کمکدر پاسخ به این پرسش که چند درصد امکان سوءاستف

تواند این پول های دیگر، کسی نمیگذاری در مسکن و حوزهتقریبا این عدد نزدیک به صفر است، زیرا باوجود بازار راکد سرمایه

 گذاری کند.را در جای دیگر سرمایه
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 هاوگوی صمت با کارشناسان درباره پیامدهای طرح هدفمندی یارانهگفت

 پول پاشی پلی به اقتصاد فرسایشی

ها تغییر کرد هدف این بود که مبلغی های انرژی که بعدها اسم آن به طرح هدفمندی یارانهدر اصالح نرخ حامل :منیر حضوری

بندی کرد و تصمیم داشت بر اساس اینکه افراد در بعد از مدتی دولت دهک .شود کننده دادههم به تولیدکننده و هم به مصرف

تومان پرداخت  ۵00هزار و  ۴۵گیرند به آنها یارانه بدهد اما در آخر برای هر فردی به صورت مساوی مبلغ چه دهکی قرار می

با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید  تدریجبرای برخی رقم مناسبی بود ولی به 89-90های شد. مبلغی که شاید در سال

های انرژی و پرداخت یارانه نه مشکالت تولیدکننده حل شد و نه آمد. به این ترتیب با افزایش نرخ حاملدیگر به چشم نمی

و  مردم توانستند این پول را به زخمی بزنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دادن یارانه به مردم معنی ندارد

های کشور اش را در بخش سالمت، آموزش و مانند اینها که شامل زیرساختخواهد حمایتی از آنها کند سرمایهدولت اگر می

سال گذشته و پس از اجرای طرح هدفمند کردن  ۶ریزد تا از همه حمایت کند و در نهایت شاهد رشد باشد.دولت در است می

میلیون نفر  7۴اکنون به کنندگان یارانه همتومان یارانه پرداخت کرده است. تعداد دریافت میلیون ۴ها به هر ایرانی نزدیک یارانه

ها حدود اند، همچنین در مدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهشدهمیلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف ۴رسیده و تاکنون 

شده است. با توجه به بدهکاری دولت و نیازمندی کشور به رشد اختحساب ایرانیان پردهزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 2۴0

ها که همان عدالت و کاهش شکاف طبقاتی بود برآورده زیرساختی سوال این است که چقدر هدف اصلی هدفمندی یارانه

 !شده است؟

 دادن پول نقد به مردم هنر نیست

ای های انرژی هدف این بود که میزان یارانهد: در اصالح نرخ حاملوگو با صمت اظهار کروحید شقاقی، کارشناس اقتصاد در گفت

داد، کننده بدهند. در گذشته وقتی دولت یارانه انرژی به تولیدکننده میدهد را از او گرفته و به مصرفکه دولت به تولیدکننده می

تر تمام شود اما در طرح اصالح ایی ارزاندهم که کاالی نهتر به تولیدکننده میخواست مطرح کند که من سوخت را ارزانمی

کننده داده شود. او ادامه های انرژی هم به تولیدکننده و هم به مصرفهای انرژی تصمیم بر این شد که نرخ حاملنرخ حامل

به صورت های انرژی ها با دو هدف تنظیم شد؛ اول اینکه بخشی از درآمد حاصل از افزایش نرخ حاملداد: طرح اصالح نرخ حامل

های وری بنگاهنقدی و غیرنقدی متناسب با در آمد خانوارها پرداخت شود و بخش دیگر هم برای حمایت از تولید و ارتقای بهره

های انرژی تولیدی داده شود. اما دولت نهم برای حمایت از تولید مبلغی را پرداخت نکرد و کل درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل

ها را مشخص نقدی و مساوی به همه خانوارها پرداخت کرد. به عبارتی دولت نهم اول سعی کرد خوشهرا به صورت یارانه 

تومان پرداخت کند. شقاقی تاکید  ۵00هزار و  ۴۵کند ولی موفق نشد و در نهایت تصمیم گرفت به همه به صورت مساوی 

 تدریج که تورم افزایش پیدا کرد باعث شد که لی بهرقم مناسبی برای هر نفر بود و 89-90های کرد: این مبلغ شاید در سال



  

 

 

ها هزار تومان یا کمتر است. هرچند در آن سال 10حاضر رقمی معادل قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند به طوری که درحال

ضریب  تدریج که قدرت خرید یارانه نقدی کاهش یافت دوبارهاین رقم تا حدودی توانست ضریب جیینی را کاهش دهد ولی به

شد و از جینی افزایش یافت. او با بیان اینکه پول نقد دادن به مردم هنر نیست اظهار کرد: باید تولید و اشتغال ایجاد می

توانستند کار پیدا کنند. در حالی که دولت به دادن یارانه یکسان برای همه شد تا میخانوارهای با دهک پایین حمایت می

وری بود پرداخت نشد. در حالی ها هم که حمایت از تولید برای ارتقای بهرهوم هدفمندی یارانهقناعت کرد و متاسفانه بخش د

های تولیدی حمایت کند تا تولید با مشکل های انرژی در کنار پرداخت یارانه نقدی به مردم از بنگاهکه قرار بود اصالح نرخ حامل

ادی که تاکنون برای هدفمندی در نظر گرفته شده بیان کرد: سال مواجه نشود. این کارشناس اقتصاد با اشاره به مبلغ زی

ایم. هزار میلیارد تومان یارانه داده 2۴0هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق شد در حالی که تاکنون  1۶گذشته زیر 

دی که کاهش شکاف متاسفانه با تورمی که بر کشور حاکم شد مردم قدرت خرید خود را از دست داده و هدف اصلی هدفمن

و اصالحات  11طبقاتی بود همچنان باقی ماند در نتیجه این طرح نسبت به اهداف خود شکست خورده و با وجود اقدامات دولت 

آمیز نبود. شقاقی با ها رفراندوم هم گذاشته شد اما موفقیتمد نظر موفق نبوده است. در حالی که برای دریافت نکردن یارانه

های دیگری یافته هرگز این مکانیزم را ندارند و از مکانیزمیافته اظهار کرد: کشورهای توسعهکشورهای توسعهاشاره به وضعیت 

در راستای بحث  (Obama care) کنند. به طور مثال در امریکا طرح بیمه اوباماهای پایین استفاده میبرای حمایت از دهک

ارانه نقدی به حساب خانوارها چیزی پرداخت نکرد. به این ترتیب در دنیا توسعه تامین اجتماعی بود و دولت هرگز به صورت ی

شود ای، آموزش، خدمات رفاهی و توزیع دوباره مالیات تعریف میبسته حمایتی مثل تامین اجتماعی، نظام سالمت، نظام بیمه

 .های پایین حمایت شود و ضریب جینی کاهش یابدتا از دهک

 ستبگیری کار قشنگی نیاعانه

گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز با غلط دانستن سیستم یارانه دادن به مردم در ابوالفضل روغنی

وگو با صمت بیان کرد: یارانه دادن به مردم تصمیم غلط دولت بوده چراکه نه تنها از تولیدکننده حمایت نکرده بلکه به گفت

است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با ناعادالنه دانستن یارانه دادن در کشور  کنندگان هم سودی نرساندهمصرف

شدند درحالی ها از اول تا دهم شامل دریافت یارانه میشود چراکه تمام دهکگفت: هیچ عدالتی در این پرداخت دیده نمی

تر بودند و این مبلغ مورد نیازشان بود باید مورد توجه ها هرگز نیازی به آن نداشتند. شاید کسانی که فقیرکه خیلی از دهک

گرفتند نه همه اقشار جامعه. او تاکید کرد: دولت با شعار اجرای عدالت در کشور تنها برای صنعت تولید یک مرحله قرار می

درصدی پول به عنوان یارانه به های انرژی بود. در حالی که برنامه این بود تا زا بودن ایجاد کرد و آن هم افزایش نرخ حاملهزینه

ها در شأن گلپایگانی با گله از اینکه این نوع پرداختمردم و بخشی هم به تولیدکنندگان داده شود اما این اتفاق نیفتاد. روغنی

رشد دهیم که رقم آن بسیار کم است و موجب هایی میها ما مردم را عادت به پولمردم نیست ادامه داد: با این نوع پرداخت

ها را تا جایی که ممکن است حفظ کنیم و در جهت ارتقای شود در حالی که باید عزت، کرامت و شرافت انسانبگیری میاعانه

 آن بکوشیم. 

او تاکید کرد: به جای اینکه سعی کنیم آنها را وابسته به دولت کنیم باید شرایط را طوری فراهم کنیم که به رشد درآمد و ثروت 

 3هزار میلیارد تومان در سال و ماهی  ۴8بر بوده بیان کرد: دولت حدود او با اشاره به اینکه یارانه تنها هزینه آنها کمک کند.

شد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ها میکند در حالی که این پول باید صرف زیرساختهزار میلیارد تومان پرداخت می

توانست ه ادامه داد: متاسفانه نظام درگیر این تصمیم غلط شده در حالی که میایران با اشاره به وضعیت کشورهای پیشرفت

های تامین اجتماعی، بهداشتی، همه هزینه را در مسائل زیرساختی و روستاها بریزد. کشورهای پیشرفته مسئولیتاین

بگیری کار قشنگی د. بنابراین اعانهکننهای مختلف را برای مردم رایگان میگیرند و هزینهآموزشی و درمانی را به عهده می

کند های انرژی افزایش پیدا میگلپایگانی در آخر گفت: وقتی نرخ حاملنیست چراکه مردم باید با سربلندی زندگی کنند. روغنی

ا ایجاد سازی رکه اقتصاد آزاد شود، نظام کنترل نرخ برداشته و نرخ ارز اصالح شود. وقتی همه فاکتورهای اقتصادی برای شفاف

 .های انرژی را هم افزایش دهیمتوانیم نرخ حاملکنیم می
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 سردرگمی نظام بانکی

وان راهی برای دستیابی ، به عن(IFRS)گزارشگری مالی المللیبه کارگیری استانداردهای بین -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

المللی در سیستم بانکی گذاری خارجی و ارتقای روابط بینهای مالی، نقش مهمی در جذب سرمایهبه شفافیت در صورت

های کشور به صورت تعمدی از به کارگیری این استانداردهای رسد برخی از بانککشور دارد، با این حال به نظر می

تری برای فعالیت در بازارهای پول و روند تا با جلوگیری از ایجاد شفافیت، از دست بازره میگزارشگری مالی طفالمللیبین

های سیاستگذار برای تطبیق ها در برابر دولت و دستگاهاین در حالی است که مقاومت و فشار بانک .سرمایه برخوردار باشند

هایی شود و اگرچه حدود دو سال از صحبتن یک مورد ختم نمیالمللی، تنها به همیهای مالی خود با استانداردهای بینصورت

اما دستپاچگی  گذردهای فعال در بورس کشورمان میای و برخی شرکتهای بیمهها، شرکتتوسط بانک IFRS پیرامون اجرای

دها در ایران شده استاندارسازی آن منجر به بروز مشکالت و نتایج منفی در اجرای این های ضربتی برای پیادهدولت و طرح

هایی به صورت یکباره و با استفاده از بخشنامه، بدون در نظر گرفتن اوضاع کنونی قابل توجه است که اجرای چنین طرح .است

سازی قدم به قدم های شبکه بانکی، به طور قطع با مشکالتی مواجه خواهد شد که تنها در صورت پیادهها و زیرساختبانک

گیرد، این هایی که از سوی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت میریزی برای آموزشزمان و نیز با برنامه و به مرور

 .موانع رفع خواهند شد

 IFRS  مدتمدت و بلندآثار کوتاه

المللی مالی بینهای کشور با نظام از الزامات تعامل بانک (IFRS) المللی گزارشگری مالیبدون شک اجرای استانداردهای بین

سازی آن آگاه هستند. این در ها و نتایج مثبت پیادهدر دوره پسابرجام است و فعاالن عرصه پولی و مالی در کشور به مزیت

ترین دالیلی بوده ها، یکی از مهمهای مالی بانکالمللی و شفافیت پایین صورتحالی است که عدم رعایت استانداردهای بین

 .های ایرانی شده استهای بزرگ دنیا نسبت به همکاری با بانکمیلی بانکو سال از برجام، باعث بیاست که با گذشت د

هایی مانند ریزش برخی نمادهای بانکی در بورس، مدت هزینهتوان گفت اگرچه اجرای این استانداردها، در کوتاهدر واقع می

اما در بلندمدت ابعاد مثبتی در  های حسابرسی را به همراه داردوههای مالی و شیها، تغییر در صورتایجاد هزینه برای بانک

 .پی خواهد داشت و باید برای دستیابی به آنها با آرامش و در نظر گرفتن تمام ابعاد قضیه پیش رفت

ی، گذار خارجگذاری در شبکه بانکی، افزایش شفافیت، جذب سرمایهتوان به کاهش ریسک سرمایهاز جمله این نتایج می

ها، اجرای صحیح و واقعی قانون عملیات المللی، ارتقای مدیریت و دانش ریسک در بانکهای بینفراهم شدن زمینه همکاری

های مالی و تطبیق آن با سازی صورتدر واقع گام برداشتن در مسیر شفاف .بانکی بدون ربا و مواردی از این دست اشاره کرد

مدت اگرچه این امر در کوتاه و حیاتی در راستای بهبود وضعیت شبکه بانکی کشور است المللی امری مهماستانداردهای بین

به دلیل کاهش نقدشوندگی بازار سرمایه در نتیجه توقف طوالنی نمادهای بانکی و همچنین ریزش ارزش نماد معامالتی 

مثبتی برای بازارهای پول و سرمایه و همچنین  اما در بلندمدت آثار هایی همراه خواهد بودها پس از بازگشایی، با ضرربانک

 .اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت

 االجل ناکارآمد دولتضرب

فرصتی مثبت و قابل توجه برای شبکه بانکی  (IFRS) المللی گزارشگری مالیرسد اجرای کامل استانداردهای بینبه نظر می

اند، اصول این طرح باید به صورت تدریجی اجرایی ن به این نتیجه رسیدهولی همانگونه که در عمل نیز سیاستگذارا کشور است

را در یک دوره سه تا  IFRS در واقع فرآیند پیوستن به .سازی کردالمللی را پیادهتوان به یکباره استانداردهای بینشوند و نمی

جانبه نیست، کامل و همه IFRSکشور برای اجرای هایکه آمادگی بانک اما از آنجا بینی و اجرایی کردتوان پیشپنج ساله می

سازی این استانداردها از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فراهم شود، سپس نسبت به باید در ابتدا شرایط الزم برای پیاده

اسبی طراحی و ها به صورت مناین در حالی است که اصول این استاندارد .العمل اجرای آن اقدام کردابالغ بخشنامه و دستور

نفعان وجود دارد و باعث گیرنده و ذیها خوب آغاز شده است اما اختالف نظرهایی در مراجع تصمیممبنای آن نیز در بانک

کاری یا تواند منجر به موازیشود هر مرجع یا شخص حقیقی یا حقوقی به دنبال اعمال نظر خود باشد که در نهایت میمی

، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور .یری این استانداردها شودحتی اختالف نظر در به کارگ

 روند و تعدد این مراجع برای ها به عنوان مجریان یا مراجع این طرح به شمار میمجلس، هیات دولت و برخی دیگر از دستگاه

http://jahanesanat.ir/93696-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C.html
http://jahanesanat.ir/93696-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C.html


  

 

 

ها و نبود زیرساخت شود. از سوی دیگر مشکالت بانکهایی میباعث بروز پیچیدگی و دشواری IFRS سازیپیشبرد روند پیاده

 .تواند کار را بیش از پیش پیچیده سازدمناسب برای اجرا، کنترل و نظارت بر چنین طرحی روی دیگر سکه هستند که می

در تواتر معینی میزان رسانی، ها و موسسات اعتباری باید بر مبنای اصول شفافیت و اطالعمدیره بانکدر این راه اعضای هیات

ها دهی موجب پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی برای بانکو اگرچه این نوع گزارش نسبت کفایت سرمایه خود را گزارش کنند

االجل و شتاب دولت در اجرای اما ضرب کندگذاران را نیز فراهم میو موسسات اعتباری شده و از طرفی آرامش خاطر سپرده

 .است IFRSسازیهای کوچک و متوسط کشور مانعی بزرگ بر سر راه پیادهزیرساخت مناسب در بانک آن و نیز نبود

 نظر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاداختالف

ها، موسسات اند که بانکآبان همان سال، این بحث را ابالغ کرده 18و سازمان بورس نیز در  94ماه سال بانک مرکزی در بهمن

شده تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین سال های بیمه ثبتاعتباری و شرکت

اساس استانداردهای های سالیانه هستند؛ یکی برشود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتو بعد از آن شروع می 95

حقوق تمامی  IFRS براساس استاندارد .ردهای حسابداری ملیاساس استانداو یکی بر IFRS المللیگزارشگری مالی بین

طور پاداش و هر نوع دریافتی دیگر از هر محل دیگری باید افشا شود همچنین مدیره و مدیرعامل هر بانک و همیناعضای هیات

ی مختلف از هاها به سازمانهای ایرانی، لیست تمامی بدهیگذاری در شرکتهای خارجی برای هر نوع سرمایهشرکت

این در حالی  .خواهند، که باید به صورت شفاف بیان شودجمله بیمه تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را می

های مالی به وجود آمده است است که از سال گذشته اختالفی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه تعیین صورت

های نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورتود. در واقع اختالفکه این موضوع مهم باید حل ش

 .های اجرای این طرح شده استتر شدن فرآیندهای مالی دوگانه تهیه شود که باعث پیچیدهمالی باعث شده صورت

ورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی ها و یک نوع صدر شرایط کنونی یک نوع صورت مالی برای حوزه مجامع عمومی شرکت

در همین راستا با ورود  .های سیاستگذار شده استها و نهادهایی جدی میان بانکشود که منجر به بروز چالشتهیه می

تکلیف وضعیت جمهور در خصوص تسریع در تعیینای به رییسمجلس به این ماجرا قرار است از سوی کمیسیون اقتصادی نامه

 .های کشور ارسال شودهای مالی موسسات و بانکسب گزارشگری صورتنامنا

 ارسال نامه مجلس به دولت

تکلیف برای تسریع در تعیین جمهورای به رییسدر این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از ارسال نامه

به نقل از خانه « جهان صنعت»به گزارش  .ر دادهای کشور خبهای مالی موسسات و بانکوضعیت نامناسب گزارشگری صورت

نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص نحوه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی گفت: از سال گذشته اختالف

می نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسال .های مالی وجود دارد که این موضوع مهم باید حل شودتعیین صورت

ها باید براساس استانداردهای کند که شرکتادامه داد: سازمان حسابرسی به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد عنوان می

کند که این بانک به عنوان ناظر بر عملکرد های مالی خود را تهیه کنند؛ بانک مرکزی نیز عنوان میمورد قبول این سازمان صورت

پورابراهیمی افزود:  .های مالی را ارائه کننداساس چه استانداردهایی، صورتها بره بانکها باید تعیین کند کسایر بانک

های مالی دوگانه تهیه های مالی باعث شده صورتنظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره نحوه تعیین صورتاختالف

 .شود

صاد و بانک مرکزی در حال حاضر یک نوع صورت مالی برای حوزه نظر موجود بین وزارت اقتوی با بیان اینکه، براساس اختالف

شود، افزود: قرار ها و یک نوع صورت مالی هم برای ارائه به بانک مرکزی تهیه شود به چالش منجر میمجامع عمومی شرکت

گزارشگری  تکلیف وضعیت نامناسبجمهور در خصوص تسریع در تعیینای به رییساست از سوی کمیسیون اقتصادی نامه

 .های کشور ارسال شودهای مالی موسسات و بانکصورت

توان برای یک بانک دو نوع صورت مالی براساس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: باید پذیرفت نمی

 .های مورد قبول سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تهیه کردمولفه

 

 

 



  

 

 

 3 صفحه 4112شماره  16/05/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 در یک گزارش پژوهشی منتشر شد

 گذاریمعماری محیط امن سرمایه

های تجاری به کشور که بعضا برخی از آنها به قرارداد منجر شد، این المللی و تردد هیاتهای بینلغو تحریم دنیای اقتصاد:

قراردادها چه تضامینی از طریق اصالح سیستم قضایی باید در سوال را به وجود آورده که برای اطمینان از اجرایی کردن این 

گذاری یکی از نکاتی است که برای اجرایی کردن قراردادها باید مدنظر نظر گرفته شود. توجه به معماری محیط امن سرمایه

یق اصالح سیستم دهنده آن است که بهبود محیط کسب و کار از طرقرار گیرد؛ از سوی دیگر نگاهی به تجارب جهانی نشان

 شود.قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها یکی از راهکارهای اطمینان در اجرایی کردن قراردادها محسوب می

براساس آخرین آمار اعالم شده از سوی بانک جهانی رتبه ایران در نماگر اجرای قراردادها که یکی از نماگرهای شاخص  

رسیده  2016در سال  62و رتبه  2015در سال  66به رتبه  2007در سال  33از رتبه شود سهولت کسب و کار محسوب می

توان گفت بهترین را در این شاخص به دست آورده است. با توجه به آمار اعالم شده می 70نیز ایران رتبه  2017است. در سال 

بوده است و بررسی  2017نیز در سال و بدترین 33با رتبه  2007های مورد بررسی در سال عملکرد این شاخص در سال

روز کاهش مواجه بوده است،  15با  2010دهنده آن است که به جز در مورد شاخص زمان که از های این نماگر نشانزیرشاخص

های انجام کسب و کار شاخص جدید در پروژه 2016بهبودی در وضعیت کشور حاصل نشده است. از سوی دیگر در سال 

کند که آیا های اجرای قراردادها اضافه شده است. این شاخص ارزیابی میایی نیز به مجموعه شاخصکیفیت فرآیند قض

مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه ای از اقدامات مفید مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهی، کشورهای مورد بررسی مجموعه

 6 /5های صورت گرفته در این شاخص نیز امتیاز ایران جه به ارزیابیاند. با توهای جایگزین حل اختالف را اجرایی کردهو شیوه

بوده است؛ در این سال مدت زمان و هزینه اجرای یک قرارداد تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. بدتر شدن رتبه ایران 

بندی ارتقا خود را در این رتبه اند با عملکرد مناسب جایگاهدهد سایر کشورها توانستهدر نماگر اجرای قراردادها نشان می

نگاهی به تجارت در بهبود محیط »با عنوان « های مالی و اقتصادیفصلنامه سیاست»گزارش منتشر شده از سوی  دهند.

بیانگر آن است که برای تحقق اجرایی کردن « کسب و کار از طریق اصالح سیستم قضایی با تاکید بر مولفه تضمین قراردادها

طور خاص هایی در زمینه بهبود محیط کسب و کار برداشته شود. عملکرد نهادهای قضایی بهنعقد شده باید گامقراردادهای م

توان گفت بهبود محیط کسب و کار در تعامل میان قوا ها نقشی حائز اهمیت دارد و میدر رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه

ترین عنوان یکی از مهمها بهرد نظام قضایی، به ویژه کارآمدی دادگاهشود. از سوی دیگر بهبود عملکو نهادها محقق می

 اصالحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعاالن اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

 المللیهای بینتجربه

گذاری در هر نقطه از جهان مستلزم فراهم بودن کار و سرمایه توان گفت کسب وهای صورت گرفته میبا توجه به ارزیابی

های اثربخش برای اصالح، گذاریها و قانونمحیط نهادی مناسب و امن است. براین اساس بسیاری از کشورها، سیاست

ه به بهبود محیط جانبهای اقتصادی قرار داده و توجه جدی و همهبهبود و توسعه نهادهای حاکم بر جامعه را در راس برنامه

های مهم تاثیرگذار بر محیط کسب و کار، نظام قضایی است. عملکرد ساختاریافته و کارآمد کسب و کار دارند. یکی از مولفه

تواند با الزام به ایفای تعهدات قراردادی و حل و فصل بهنگام و منظم اختالفات تجاری ناشی از قراردادها مینظام قضایی، 

 گذاری به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.ن اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش سرمایهتصمیمات بازیگرا

اند با اصالح سیستم قضایی به عملکرد بهتری در این زمینه گزارش منتشر شده درخصوص تجربه کشورهایی که توانسته

ترین اصالحات انجام شده در کشورهایی کی از مهمدهد الکترونیکی کردن ثبت شکایات و دادرسی یدست پیدا کنند، نشان می

افزایش شفافیت، افزایش »اند با اصالح ساختار نتیجه خوبی در این مولفه به دست آورند. اقدامی که موجب بوده که توانسته

ه در تخریب یا اختفای موارد ثبت شدهای فساد و ممانعت از گم شدن، سرعت پروسه ثبت و دریافت، محدود کردن فرصت

های ویژه امور ایجاد دادگاه»شود. یکی دیگر از اصالحاتی که در بیشتر کشورهای مورد بررسی اجرایی شده می« دادگاه

اصالح قانون آیین دادرسی جهت کاهش تعداد مراحل و زمان اجرای قراردادها، »است، « های کوچک دعاویتجاری و دادگاه

 های مناسب برای های مناسب توقیف اموال و جریمهملیات دادگاه، اعمال روشهای دست و پاگیر و تسریع عشناسایی رویه

 



  

 

 

نیز از جمله اصالحات موفق در « هابندی دعاوی براساس ارزش پولی و توزیع مجدد آنها بین دادگاهبدهکاران ناسازگار، طبقه

 شود.یر افتاده میهای به تاخسیستم قضایی بوده است که موجب کاهش کارهای ناتمام و تعداد پرونده

سازی تشریفات های تخصصی تجاری و سادهتشکیل دادگاهتوسعه دادرسی الکترونیکی، ایجاد پلیس قضایی،»از سوی دیگر 

دادرسی، تسریع در بررسی و تصویب آیین دادرسی تجاری، ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و 

« ها و آمار قضاییهای اطالعاتی مربوط به گردش پروندهاندازی نظاممحکومان مالی و راه حقوقی و سامانه الکترونیکی سابقه

های سیاستی برای بهبود وضعیت نماگر اجرای قراردادها در نظام قضایی کشور محسوب ترین راهکارها و توصیهاز جمله مهم

 شود.می

 راهکارهای بهبود مولفه

قضایی کشور باید برای اصالح و کارآمدتر کردن نماگر اجرای قراردادها، اصالحاتی را در براساس گزارش منتشر شده نظام 

های موجود آغاز کند. در این خصوص نیز راهکارهای بهبود نماگر اجرای قراردادها سه دسته راهکار قوانین، مقررات و رویه

ماه تا  6»مدت ، میان«ماه 6تا »مدت بخش کوتاهشود که هر کدام نیز به سه را شامل می« مقرراتی و اجرایی قانونی،»

مدت باید شوند. براین اساس برای تسریع در راهکارهای قانونی کوتاهتقسیم می« سال 5سال تا  2»و بلندمدت « دوسال

دامات صورت مدت نیز در کنار اقبررسی الیحه آیین دادرسی تجاری ایجاد پلیس قضایی را در دستور کار قرار داد.برای دوره میان

بازنگری در مقررات  تدوین طرح یا الیحه آیین دادرسی الکترونیکی، افزایش حدنصاب مالی شوراهای حل اختالف،»گرفته باید 

تجدید، تاخیر و توقف دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی و بازنگری در مقررات کارشناسی و کاهش تشریفات آن در الیحه 

ها سازی تشریفات اجرای احکام دادگاهساده»صورت گیرد. اما برای دوره بلندمدت نیز باید به « کیفریاصالح قانون آیین دادرسی 

سازی برخی خدمات قضایی و خارج کردن سپاری و خصوصیبرونقانون اجرای احکام مدنی، 2از طریق اصالح بخش اخیر ماده

ها با اصالح ارج کردن امور غیر ترافعی از وظایف دادگاهسازی برخی خدمات قضایی و خسپاری و خصوصیبروناحکام مدنی، 

بینی ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی و پیش»توان مدت نیز میاشاره کرد. در زمینه راهکارهای اجرایی کوتاه« قانون امور حسبی

« ی به دعاوی تجاریتمهیدات الزم برای آموزش و تربیت قضات متخصص در امور تجاری جهت افزایش سرعت و کیفیت رسیدگ

به اجرای مقررات دادرسی الکترونیکی برای »توان مدت نیز میهمچنین درخصوص راهکارهای اجرایی میانرا مدنظر قرار داد.

ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی وکال، تاسیس سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطالعات اموال و وجوه تجار،

تهیه شناسنامه و حقوقی، تشکیل سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی، تهیه نقشه کاداستر،اموال اشخاص حقیقی 

هویت ژنتیک افراد، انتشار آنالین آرای صادره از سوی محاکم با حفظ حریم خصوصی اشخاص، رقومی کردن اقالم اطالعاتی 

ثبت، تکلیف به ابالغ از طریق وسایل ارتباط از راه دور در سند و اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطالعات سازمان 

ها و آمارهای قضایی، مطالبه حق از طریق داده های اطالعاتی مربوط به گردش پروندهاندازی نظامراهابالغ در خارج از کشور،

 اشاره کرد.« عه یا مرتبطپیام و استفاده از فناوری اطالعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تاب
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 شودارزش پول ملی با رونق تولید حفظ می

شود. کنند که موجب کاهش ارزش پول ملی میدر نوسان نرخ ارز، عوامل مختلف تغییراتی در ارزش پول ایجاد می :منیر حضوری

 ریزی درست اقتصادی، ضعف دستیابی به یک اقتصاد پویا و تثبیت شدهدلیل ضعف در برنامهکشورهای توسعه نیافته به 

شود. ارزش پول شان تضعیف شده و از ارزش مبادالتی آن کاسته میو همچنین عوامل سیاسی در طول زمان واحد پول

ارزهایی که در دنیا در کشورهای مختلف - کشورها به طور معمول براساس ضریب تبدیل آن به ارزهای دیگر به ویژه ارزهای برتر

محاسبه و  -پذیرفته شده و حتی برخی از آنها به عنوان پشتوانه پولی همانند طال هستند )همانند دالر، پوند، فرانک و ین( 

ن شود. به ایشود. تورم یکی از عوامل کاهش ارزش پول است که موجب تغییر قابل مالحظه در نرخ مبادالتی میتعیین می

توانستیم کاالیی را خریداری کنیم بعد از تورم مجبور بودیم همان کاال را با یک هزار ریال خریداری ترتیب اگر روزی با یک ریال می

تواند بر کاهش تولید و ضعف شود. این مهم میجا میکنیم که در سطح کالن در انجام مبادالت روزمره، حجم سنگین پول جابه

تواند ارزش پول را نگه دارد کاهش نرخ تورم، توجه تاثیرگذار باشد. در این بین یکی از مواردی که می گذاری در کشورسرمایه

 .به رونق تولید و صادرات است



  

 

 

 باید در فضای شفاف کار کنیم

توانیم تواند موفق باشد به صمت گفت: ما نمیابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اقتصاد دستوری نمی

نرخ ارز را دستوری پایین نگه داریم و به دلیل اینکه ارزش پول ملی خودمان را کنترل کنیم مدام با نرخ ارز بازی کنیم در حالی 

دهند. هر چند این روند در دولت یازدهم کمرنگ شد های مختلف در مقاطع مختلف، این اشتباه را انجام میکه متاسفانه دولت

در نرخ ارز را شاهد هستیم. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر افزایش تولید و تاثیر آن بر حفظ ارزش پولی  اما هنوز دخالت دولت

توانیم مان تقویت شود به غیر از تقویت تولید هیچ راهی نداریم. ما با تولید انبوه میخواهیم پول ملیملی اظهار کرد: اگر می

شود وضعیت تولید بهتر شود ولی ما در طول این مدت الت در نرخ ارز باعث میکنند دخریال را تقویت کنیم. برخی فکر می

شاهد هستیم که نه تنها کمکی در این حوزه نشده بلکه باعث دو نرخی شدن ارز و فساد بیشتر شده است. بنابراین اگر 

  .و از این مسئله نترسیم خواهیم به حفظ ارزش پول ملی و تولید کمک کنیم باید تالش کنیم نرخ ارز تک نرخی شودمی

جمیلی با ابراز تاسف از ناتوانی بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز گفت: سال گذشته بانک مرکزی اعالم کرد تک نرخی کردن 

های شود که اعتماد مردم به وعدهدهد درحالی که این مسئله تحقق نیافت. نتیجه هم آن میانجام می 9۵ارز را تا پایان سال 

 تر شود. ن کمرنگمسئوال

های پولی بانکی بانک مرکزی مشخص رئیس خانه اقتصاد ایران بیان کرد: اگر بخواهیم کار درستی انجام دهیم باید سیاست

های های پولی و مالی را رعایت کنند. در ادامه، فضا برای فعالیت موسسهها متعهد شوند که سیاستو شفاف شود و بانک

کنند بر نرخ ارز و سکه تاثیرگذار است و همه اینها های اعتباری در آن کار میرا فضایی که موسسهاعتباری مالی کمتر شود زی

ها را به سمت تولید و بازار سرمایه سوق دهیم و در فضای تواند اقتصاد کشور را به فنا ببرد. او تاکید کرد: باید سرمایهمی

د کند و درآمد سرانه باال برود. در این روند باید به کیفیت بهتر و تولید شفاف کار کنیم تا پول ملی تقویت شود، اقتصاد ملی رش

کنند و در نهایت حاضر خیلی از واحدهای تولیدی ما با ظرفیت کمتری کار میبیشتر بپردازیم و صادرات را افزایش دهیم. درحال

 .رودشان باال میقیمت

  ارزشتورم، ریشه پول کم

ه اهواز با اشاره به اینکه ریشه کاهش ارزش پول در تورم است به صمت گفت: وقتی تورم افزایش مرتضی افقه، استاد دانشگا

دهد ارزش پول ما کم شده است. شوند که نشان میدهیم، کم میکند کاالهای دیگر که در قبال آن پول ملی را میپیدا می

رود و ارزش پول شان باال میو عرضه آنها کم شود، قیمتاگر ارزهای خارجی را به عنوان یک کاال درنظر بگیریم وقتی کمیاب 

شود. او درباره اینکه چرا پول ما در مقابل پول خارجی نوسان دارد اظهار کرد: اقتصاد کشور ما از سمت عرضه و ما هم کم می

. ما از یک طرف نیاز تقاضا به شدت به تجارت و روابط خارجی وابسته است و حلقه تکان آن هم همان تفاوت با نرخ ارز است

را بفروشیم تا درآمدهای ارزی را تامین کنیم و از طرف دیگر هر بخش اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات به  نفت داریم

شود. او تاکید کرد: برخی از ای انجام میای و سرمایهمصرفی، واسطهگروه کاالی  3واردات نیاز دارند و واردات ما از هر 

کنم. صادرات گذاران و تاجران معتقدند که کاهش ارزش پول به سود صادرات غیرنفتی است اما من این موضوع را رد میسرمایه

ها افزایش نرخ ارز ب بر خالف تصور خیلیرو هستیم. به این ترتیغیرنفتی ما متاثر از موانع تولیدی است که در داخل با آن روبه

 کند. ادی به صادرات غیرنفتی نمییا کاهش ارزش پول ملی کمک زی

بخش کشاورزی، صنعت  3ین استاد دانشگاه درباره اثر کاهش ارزش پول بر اقتصاد کشور نیز گفت: با توجه به اینکه تولید در ا

ر گونه افزایش نرخ ارز منجر به تورم وارداتی و کاهش ارزش پول ملی و خدمات به شدت به کاالهای وارداتی وابسته است، ه

بخش، کاالی وارداتی داریم در نتیجه تورم وارداتی اگر با تداوم افزایش نرخ ارز همراه باشد تاثیر شدید و  3شود. از هر می

گسیخته بر اقتصاد یش یافت و تورم لجامنژاد رخ داد که نرخ ارز افزافوری خواهد گذاشت. نمونه این اتفاق اواخر دوره احمدی

حاکم شد. او در آخر اظهار کرد: ارز کاالیی است که جدا از نرخ واقعی و متاثر از تحوالت سیاسی است که در منطقه اتفاق 

و  حاضر افزایش نرخ آن را شاهد هستیم به دلیل تغییر فصلیافتد و فقط تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی نیست. اگر درحالمی

افزایش تقاضا از یک طرف و شدت گرفتن تخاصم امریکا با ایران است که اثر روانی ایجاد کرده و باعث شده مقداری ارزش پول 

 .ملی در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کند
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 ؛« قرارداد کار»رونمایی از سامانه ثبت 

 شود؟امنیت شغلی کارگران تامین می

هایی افزایش امنیت شغلی کارگران و همچنین بهبود وضعیت معیشتی مردم از وعده -«صنعتجهان» :صفحه صنعت و معدن

رود که همواره از روزهای آغاز به کار دولت یازدهم تا همین حاال که روحانی به طور رسمی در دولت جدید کار به شمار می

صدا تواند همسو و یکد را شروع کرده است، اعالم شده اما همچنان مشخص نیست که آیا کابینه جدید روحانی میخو

به دنبال اعتراض جامعه کارگران و همچنین فعاالن صنفی کارگری در خصوص کوتاه بودن   .های دولت را عملی کند یا خیروعده

تن کارگران که گاهی ناچار هستند به دلیل تامین مالی خانواده خود حتی عمر قراردادهای موقت کار و همچنین امنیت نداش

ای به نام سامانه ثبت قراردادها صحبتی به میان آورد و در این زیر بار قراردادهای سفیدامضا بروند، وزارت کار اخیرا از سامانه

ایجاد یک وحدت نظر بین جامعه کارگری  خصوص اعالم کرد: امنیت شغلی خواسته جامعه کارگری است و ما بیشتر به دنبال

اندازی سامانه جامع روابط کار ادامه شیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راهم .کارفرمایی هستیم  و

. به دهای کار استافزارها، مربوط به ثبت قرارداگیرد که یکی از این نرمافزار تحت پوشش قرار مینرم 32داد: ذیل این سامانه 

. همچنین از طریق این سامانه ثبت شوداین ترتیب تعداد قراردادها از بعد اینکه چند درصد دائم یا موقت هستند، مشخص می

  .شوددادخواست و شکایات مربوط به قراردادهای کار ممکن می

  تفکیک نوع قراردادها

 رود،شمار میهای مهم وزارت کار در دولت دوازدهم بهی یکی از اولویتبر همین اساس و با توجه به اینکه افزایش امنیت شغل

ها در حاشیه نشست تخصصی امنیت شغلی همراه با امنیت سامانه ثبت قراردادهای کار و سامانه ثبت دادخواست

جمهور ن امور زنان رییسگذاری و تولید با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت موالوردی معاوسرمایه

های کارگری و کارفرمایی در مجموعه تالش برگزار شد، رونمایی شد که براساس آن و در ذیل این سامانه، بیش از و تشکل

رو . از همینهاستافزارها مربوط به ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواستافزار و سامانه طراحی شده که یکی از این نرمنرم 30

مایی از سامانه ثبت قراردادهای کار در آینده نزدیک تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای منعقده خود با نیروی کار با رون

شود، تفکیک نوع قراردادها ترین مزیت سامانه ثبت قراردادها که این روزها درباره آن صحبت می. مهمدر این سامانه خواهند بود

  .دهدود که امکان شناسایی و ساماندهی قراردادهای کار را به وزارت کار میاعم از دائم و موقت خواهد ب

  ماهه زایمان زنان ۹موانع مرخصی 

گذاری و تولید که جمهور در مراسم نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت سرمایهدر همین راستا معاون امور زنان رییس

میلیون کارگر  12بانوان اظهار داشت: در حال حاضر به صورت رسمی حدود دیروز برگزار شد، با اشاره به وضعیت امنیت شغلی 

. دهندنفر از این افراد را بانوان تشکیل می ۵00کنند. براساس آمار دو میلیون و تحت پوشش تامین اجتماعی فعالیت می

ماه مرخصی  9رای قانون شهیندخت موالوردی در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص عدم اج

ها گفت: موانع اجرایی و اعتباری قانون مرخصی زایمان بانوان با همکاری تامین اجتماعی، وزارت زایمان توسط برخی دستگاه

جمهوری استخراج شده و راهکارهایی در این زمینه به سازمان برنامه و تعاون، کار و امور اجتماعی و معاونت امور زنان ریاست

  .رائه دادیم و منتظر ابالغ آن هستیمبودجه ا

  سازی افزایش دستمزد و تورمپیشنهاد همسان

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم تضمین امنیت شغلی نیروی کار گفت: مزد باید بر تورم پیشی بگیرد 

نشست اظهار کرد: باید آنچنان بین روابط کار نهادسازی  . علی ربیعی در اینو حتی این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت

وی با اشاره به تنظیم روابط کار بین شرکای اجتماعی گفت:   .های آینده جریان امنیت شغلی را ادامه دهندکنیم تا دولت

. کنداد منافع طی میآمیز شرکای اجتماعی با وجود تضوزارت کار در حال حاضر بهترین دوران خود را در زمینه تعامل مسالمت

  .قانون کار باید نسبت به تعریف ماهیت کارهای مستمر و غیرمستمر اقدام کنیم 7ربیعی ادامه داد: براساس ماده 

های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی باید برای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دولت و گروه

ی نیروی کار تالش کنند، به موضوع دستمزد اشاره کرد و گفت: دستمزد باید بر تورم پیشی بگیرد و حتی تحقق امنیت شغل

  .این ایده به عنوان یک نظریه به دولت رفت
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  سال است 10تا  2قراردادهای موقت در جهان بین 

ن نوع قراردادها در برخی کشورها دو معاون وزیر کار نیز با اشاره به سقف قراردادهای موقت در کشور گفت: سقف زمانی ای

سال نیز تعیین شده است اما متاسفانه در کشور ما هیچ مدت زمان و سقفی  10تا پنج سال و در برخی از کشورهای دیگر تا 

گذاری باید به احمد مشیریان ادامه داد: در بحث امنیت شغلی و امنیت سرمایه  .برای قراردادهای موقت تعیین نشده است

ای در زمینه ساماندهی بندینقطه مشترک و تعادل بین شرکای اجتماعی دست یابیم تا در نهایت بتوانیم به جمعیک 

وری نیروی کار تواند در کاهش نرخ بهرهمعاون وزیر کار با بیان اینکه نبود امنیت شغلی در نهایت می  .قراردادهای موقت برسیم

اکنون مشیریان با بیان اینکه هم  .گذاری بیشتر هستیمشک نیازمند سرمایهتغال بیموثر باشد، تاکید کرد: برای تولید و اش

گذاری و درصد قراردادهای کار موقت هستند، گفت: اگر بتوانیم به یک نقطه تعادل در حوزه امنیت در سرمایه 90بیش از 

  .ه استپذیر شدتوانیم مدعی باشیم که بازار کار انعطافقراردادهای کار برسیم، می

  قراردادهای موقت عامل نبود آرامش کارگران

همچنین رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز در ادامه گفت: یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت 

مختل  تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران راشغلی، ساماندهی قراردادهای موقت کار است که نه

بیگی اظهار داشت: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخشی از امنیت هستند که اولیا علی  .کرده است

  .پذیر نخواهد بودگذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکانشوند و پایهمنتج به امنیت ملی می

گذاری کنیم تا امنیت ملی به دنبال امنیت ملی هستیم، باید امنیت شغلی را پایه اگر»این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه 

، گفت: امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سختکوش کشور است و یکی از مطالبات جامعه «حاکم شود

لی را سلب کرده بلکه امنیت تنها امنیت شغکارگری برای تحقق امنیت شغلی، ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نه

وی افزود: امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را   .و آرامش کارگران را مختل کرده است

درصد کارگران  93بیگی تصریح کرد: براساس آمار حداقل علی  .درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد 93توان در سهم می

ماهه و شش ماهه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند، متاسفانه با قراردادهای یک ماهه، سهبا وجود اینکه 

کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد »رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار با طرح این سوال که   .مشغول کارند

: اگر تبصره یک ماده هفت قانون کار که به سازوکار ساماندهی ، گفت«تواند به آینده کاری خود امیدوار باشد؟چگونه می

ها در قراردادهای شد، امروز شاهد این نابسامانیدر تصویب قانون کار مقبول واقع نمی 1369قراردادهای کار اشاره دارد از سال 

داند و ادامه این وضعیت منجر به می وی ادامه داد: امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود  .کار نبودیم

در »بیگی با بیان اینکه علی  .شود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارندنارضایتی شغلی جامعه کارگری می

کرد: ، خاطرنشان «کنندحال حاضر متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار می

درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد  93در کشوری که 

  .وری نیستنتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره

 یابدطول مدت قراردادهای موقت افزایش نمی

اندازی هد که به عقیده برخی از فعاالن صنفی کارگران، راهدوزارت کار در حالی برای افزایش امنیت شغلی کارگران وعده می

تواند تنها منجر به ای تاثیری بر افزایش عمر قراردادهای موقت ندارد بلکه تنها در صورت درست اجرا شدن، میچنین سامانه

گفت: « صنعتنجها»وگو با . در همین خصوص یک فعال صنفی کارگری در گفتکاهش امضای قراردادهای سفیدامضا شود

کارکرد سامانه ثبت قراردادها چندان تاثیری بر افزایش طول مدت قراردادهای موقت نخواهد داشت بلکه در راستای تبصره ماده 

شود که یک نسخه از آن به اداره کار قانون کار تدوین شده است که براساس آن قرارداد کار در چهار نسخه تنظیم می 10

های فاقد شورا در ، یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسالمی کار و در کارگاهمحل، یک نسخه نزد کارگر

که این سامانه در راستای علی خدایی در خصوص فواید این سامانه اظهار کرد: در صورتی .گیرداختیار نماینده کارگر قرار می

تواند مانع از امضای قراردادهای سفید امضا آن وجود داشته باشد، میکمک به کار و تولید اجرایی شود و ضمانت اجرایی برای 

وی بیان کرد: خیلی وقت است که به دلیل اوضاع معیشتی نامناسب کارگران و همچنین نیاز آنها به کار، قراردادهای  .شود

که پس از اتمام پایان قرارداد، در نگارش حالی کنند درگیرد که آنها به ناچار قرارداد را امضا میسفید امضا در اختیار آنها قرار می

  .کندشود که در نهایت حقوق کارگر را پایمال میآن تغییراتی ایجاد می



  

 

 

کارفرمایان  این فعال کارگری خاطرنشان کرد: اگر سامانه ثبت قراردادها به درستی در دستور کار قرار گیرد و اجرا شود،

خدایی گفت: اگرچه در این سامانه امکان ثبت شکایت و پیگیری مسایل کار نیز   .ن ظلم کنندتوانند از این لحاظ به کارگرانمی

  .تعبیه شده است اما معلوم نیست که در اجرای آن موفقیتی وجود داشته باشد و به درستی به آن توجه شود

 های فعلیتداوم حرکت

طور که موالوردی، معاون امور کار دولت دوازدهم اظهار کرد: آنهای مورد نیاز کارگران در وزارت وی همچنین در مورد سیاست

های فعلی جمهور در مورد قطعیت حضور ربیعی در کابینه پیشنهادی روحانی صحبت کرد، علی ربیعی به سیاستزنان رییس

مربوط به امنیت شغلی خدایی بیان کرد: آنطور که ربیعی در مورد دنبال کردن مسایل   .خود در وزارت کار ادامه خواهد داد

دهد، امیدوار هستیم در دولت دوازدهم به تامین معیشت کارگران و همچنین امنیت شغلی آنها بیش از پیش کارگران وعده می

  .های مهم در تحقق این هدف استگذاری و تولید یکی از مولفه. این در حالی است که امنیت سرمایهتوجه شود

ها را سری خواستهکنیم اما یکبیان داشت: ما روند فعالیت وزارت کار را در دولت یازدهم تایید میاین فعال کارگری در ادامه 

سال پیش و با توجه به شرایط آن زمان تصویب  26خدایی گفت: قانون کار کشور ما   .مدنظر داریم که باید به آن توجه شود

وی اظهار کرد: برخی   .شودد دارد که به آنها توجه نمیهای زیادی وجوکه در شرایط فعلی، ظرفیتشده است در حالی

رسد که وزارت های اخیر اجرا نشده است اما به نظر میها بوده است، طی سالها که طبق قانون کار وظیفه دولتنامهآیین

. البته در حال نجام دهدها اقدامات عملی ارو، برای استفاده از این ظرفیتکار و همچنین ربیعی سعی دارد تا در روزهای پیش

 حاضر نیز برخی از آنها در دستور کار قرار گرفته است اما هنوز کارگران با مشکالت زیادی دست و پنجه

تواند تاثیر به سزایی بر افزایش این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: سامانه ثبت قراردادهای کار نیز اگرچه نمی  .کنندنرم می

های مغفول مانده است که برای اصالح روند فعلی ن داشته باشد اما در جهت توجه به همان ظرفیتامنیت شغلی کارگرا

خدایی در رابطه با نرخ دستمزد کارگران نیز افزود: با اینکه عدد مربوط در سند معیشت کارگران و همچنین   .شوددنبال می

اما به هر حال بین کارگر و کارفرما صلح شد و در نهایت تغییر  میزان دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شد، کافی نبود

های وی اظهار کرد: در صورت ادامه و تداوم حرکت  .فاحشی در روند تعیین دستمزدها به وجود آمد که نسبت به گذشته بهتر بود

آزاد، یش از این نیز اسماعیل ظریفیپ  .صورت گیرد  توان امیدوار بود که در راستای منافع کارگران، اقدامات مثبتیفعلی می

های جبران خدمت، در خصوص سامانه جامع روابط کار گفته بود: این سامانه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام

دهای تواند معضل قراردا. به زعم ما سامانه ثبت قراردادهای کار میتواند مثمرثمر باشددر مورد قراردادهای سفید امضا می

 .. همچنین مراجعه حضوری به ادارات کار به حداقل ممکن خواهد رسیدسفید امضا را به طور کلی از بین ببرد
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 گروه کاالی ایرانی را منتشر کرد 10وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست 

 اکران اطالعات ساخت داخل

از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر « های صنعتیهای تولید به تفکیک گروهتوانمندی»فهرست جدید  دنیای اقتصاد:

گذاری در صنایع توانمند شد. اکران اطالعات ساخت داخل از سوی این وزارتخانه عالوه بر فراهم کردن شرایط برای سرمایه

 راستای رشد بخش صنعت را نیز محقق خواهد کرد.بینی شده در شرایط برای تحقق اهداف پیش

گروه منتشر کرده است و براساس آن سه الزام نیز برای  10وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کاالهای ایرانی را در 

هادها ها، نبینی شده و در راستای اجرای این قانون تمامی دستگاهها در نظر گرفته شده است. براساس الزامات پیشدستگاه

گونه فعالیت مورد نیاز خود اعم از امور ها و انجام هراند تا در راستای اجرای پروژههای مشمول قانون ملزم شدهو شرکت

صالح ایرانی ارجاع دهند و در صورت فراهم نبودن شرایط های ذیخدماتی، تامین کاال، نصب و دیگر امور مرتبط را فقط به شرکت

بینی شده تا بتوانند از شرکت های مشمول قانون پیشها، نهادها و شرکتامکان برای دستگاههای داخلی این در شرکت

خارجی به شرکت خارجی واگذار و مراتب را به وزیر صنعت، معدن و تجارت -خارجی یا در صورت نبود شرکت ایرانی-ایرانی

سازی و ماشین»، «نساجی و پوشاک»، «خودرو و وسایل نقلیه»منعکس کنند. در فهرست جدید این وزارتخانه صنایع 

برق و »، «غذایی، دارویی و بهداشتی»، «معدنی غیرفلزی» ، «صنایع معدنی فلزی»، «فلزی و لوازم خانگی»، «تجهیزات

 قانون  3اند. براساس ماده گنجانده شده« افزارصنعت نرم»و « شیمیایی و سلولزی»، «الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی



  

 

 

های ها، اتحادیهها، انجمناستفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، وزارت صنعت با همکاری سازمان حداکثر

های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را ماه یک بار فهرست کاال، تجهیزات الزم و فرآورده 6تولیدی و خدماتی مرتبط، هر 

های دهد. موضوع واردات که در طول سالنفع و عموم مردم قرار میهای ذیدستگاه طور رسمی در دسترساستخراج کرده و به

های اصلی برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور تبدیل شده و طبق آمارها روند صعودی را نیز دنبال گذشته به یکی از چالش

توان دیل شده است. بر این اساس میای اساسی تبکند، یکی از مسائلی است که از سوی متولیان صنعتی به دغدغهمی

های اخیر، هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سالعنوان کرد که به دالیل شرایط حاکم بر اقتصاد کالن و اتخاذ سیاست

های گذاری اولویتصورت نسبی مورد نظر و اجرا قرار گرفته است. کنترل واردات از یکسو و نشانهمدیریت واردات به

دهد؛ چرا که به گفته را بیش از پیش با اهمیت جلوه می« های تولیدتوانمندی»اری از سوی دیگر انتشار فهرست گذسرمایه

گذاری ای شود. سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی توجه ویژهتحلیلگران اقتصادی در کنار مدیریت واردات باید به جذب سرمایه

های خود را مشخص کنند. ریزی و اولویتا توجه به انتشار لیست جدید برای آن برنامهتوانند بکه صنعتگران و تولیدکنندگان می

های داخلی راهی برای تقویت تولید داخلی و در این میان متولیان صنعت بر این باورند که به روزرسانی فهرست توانمندی

 واردات تنگ کرد.های صنایع است تا از این راه، بتوان عرصه را برای افزایش شناخت پتانسیل

اند. براساس این های تولیدی و خدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفتهها در راس لیست ده گانه توانمندیخودرویی

، «خودروهای سبک»، هشت حوزه مورد توجه قرار گرفته است. «صنعت خودرو و وسایل نقلیه»گزارش و در شرح بخش 

صنایع ریلی، »، «انواع قطعات خودرو»، «موتورسیکلت و دوچرخه»، «با کاربری متفاوت انواع خودرو»، «خودروهای سنگین»

های تولیدی روند که در توانمندیهایی به شمار میبخش« سایر وسایل نقلیه»و « راهسازی و معدنی»، «هوایی، دریایی

« خودروهای سبک»ه شده است. در بخش های وزارت صنعت در هشت بخش مذکور نیز ریزتر آورداند. اما دادهتر شدهپررنگ

قرار گرفته است. « وانت»و « مونتاژ خودرو»، «انواع خودرو»، «انواع سواری»محصول منتشر شده که در راس آنان تولید 31آمار 

و « انواع کامیون»، «انواع اتوبوس»خودروساز گنجانده شده است که در زمینه  85لیست « انواع خودرو سنگین»اما در بخش 

تعلق دارد. براساس « انواع خودرو با کاربری متفاوت»ها به فعال هستند. سومین بخش فهرست خودرویی« بوسانواع مینی»

از « خودروهای امدادی»و « سنگینکمپرسی نیمه»، «نشانی سنگینآتش»، «نشانی کامیونتآتش»های منتشر شده داده

 اند.نی قرار گرفتهجمله اقالمی هستند که در میان گروه کاالهای ایرا

شرکت تولیدی برای  17های محصوالت داخلی قرار دارد. در این بخش نیز در جایگاه بعدی توانایی« موتورسیکلت و دوچرخه»

 اند که در این لیست انواع موتورسیکلت و دوچرخه قرار دارند.گذاری معرفی شدهسرمایه

بنگاه تولیدی قرار گرفته است که در آن  81وجود دارد لیست « باطری، مخزن(انواع قطعات خودرو )قطعه، »در بخش بعدی که 

اند. بخش دیگری که در معرفی شده« واتر پمپ»و « پمپ هیدرولیک فرمان»، «ماژول روغن موتور ملی»محصوالتی همچون 

انواع واگن »شود. ل یافت میمحصو 6است که در آن « صنایع ریلی، هوایی، دریایی»زیرشاخه صنایع خودرویی قرار دارد بخش 

ترین این از جمله مهم« انواع شناور و کشتی»و « انواع هواپیمای مسافری سبک»، «های مترومسافری، باربری و واگن

دو بخش پایانی صنعت خودرو و وسایل حمل و « سایر وسایل نقلیه»و « راهسازی و معدنی»شوند. محصوالت محسوب می

انواع »و « لیفتراک برقی»، «جرثقیل کامیونی»محصول از جمله  8« راهسازی و معدنی»بخش  روند. درنقل به شمار می

موردتوجه متولیان صنعت قرار گرفته « انواع کانتیر»و « انواع ویلچر»تنها « سایر وسایل نقلیه»و در بخش « تن 7لیفتراک تا 

دومین سرفصل مهم برای شناخت « پوشاکصنایع نساجی و »است. براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

انواع نخ فیالمنت »، «پارچه چادر مشکی»، «پرچم»های این بخش شامل اند. زیرگروههای تولید داخلی معرفی شدهتوانمندی

، «لونانواع نخ فیالمنت نای»، «پروپیلناستر، پلیانواع الیاف پلی»، «پنبه هیدروفیل»، «ایانواع نخ سیستم پنبه»، «استرپلی

، «انواع پتو»، «پروپیلنانواع گونی و چتایی پلی»، «بافتانواع منسوج بی»، «انواع کفش»، «انواع چرم و محصوالت چرمی»

انواع پارچه پشمی و »، «انواع پارچه از پنبه و الیاف مصنوعی»، «انواع پوشاک»، «ماشینیانواع فرش»، «انواع موکت»

شرح « سازی و تجهیزاتصنایع ماشین»دهد که در گروه ، معدن و تجارت نشان میاست. آمارهای وزارت صنعت« فاستونی

، «انواع کوره»، «ابزارآالت»، «سازندگان داخلی تجهیزات پاالیشگاهی نفت، گاز و پتروشیمی»کاال منتشر شده است.  11

های حرارتی و سایر مبدل»، «ط تولیدآالت خطوماشین»، «آالت و ادوات کشاورزیماشین»، «تجهیزات انتقال مواد و آسانسور»

 تجهیزات انواع »و « های برقتجهیزات انواع نیروگاه»، «های فلزیسازه»، «پمپ شیرآالت اتصاالت»، «تجهیزات صنعتی



  

 

 

موردتوجه قرار « سازی و تجهیزاتصنایع ماشین»گذاری در بخش گروهی هستند که برای سرمایه 11« های برقنیروگاه

تجهیزات »و « سایر مصنوعات فلزی»، «انواع لوله و اتصاالت فلزی»، «لوازم خانگی»دهد وردها نشان میاند. برآگرفته

قرار دارند. اما وزارت « صنایع فلزی و لوازم خانگی»چهار گروه مهمی هستند که در زیرمجموعه « سرمایشی و گرمایشی

دو گروهی « صنایع معدنی غیرفلزی»و « صنایع معدنی فلزی»معدنی، به ارزیابی دو گروه پرداخته است. صنعت در بخش صنایع

صنایع معدنی »های تولیدی و خدماتی برخوردار هستند. در بخش هستند که متولیان وزارت صنعت بر این باورند که از توانمندی

فوالد »و « جیگندله و آهن اسفن»، «محصوالت مسی»، «سرب و روی»، «آلومینیوم»، «محصوالت فوالدی»زیرشاخه  6« فلزی

های اند. ارزیابیزیر شاخه معرفی شده 61«صنایع معدنی غیرفلزی»قرار گرفته است. این در حالی است که در گروه « خام

صنایع غذایی، دارویی و »گروه دیگر هم در زمره صنایع توانمند داخلی و تولیدی قرار دارند.  4دهد که وزارت صنعت نشان می

چهار « افزارصنعت نرم»و « صنایع شیمیایی و سلولزی»، «الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی صنایع برق و»، «بهداشتی

 گذاران برای تولید محصوالت قرار گیرند.توانند موردتوجه سرمایهگروه صنعتی هستند که می

 

 4 صفحه 834شماره  18/05/96شنبه چهار  / گسترش صمتروزنامه 

 جدی نیستیم در آسان کردن فضای کسب و کار

به وسیله اتاق بازرگانی تهیه شد و سپس به  1390نویس بهبود فضای کسب و کار نخستین بار در سال پیش :منیر حضوری

 .دولت پیشنهاد و در نهایت در مجلس مورد توجه قرار گرفت

یازدهم آن را مهم دانست.  طور که باید اهمیتی داده نشد اما دولتبنا به باور کارشناسان در دولت دهم به این مسئله آن

تری در جهت تسریع هرچند این روند در دولت یازدهم کند پیش رفت و انتظار این است که با آغاز دولت دوازدهم اقدامات جدی

مبحث برای هرکدام از کشورها نمره خاصی را معرفی کرده که از جمله آنها  10این مهم انجام شود. بانک جهانی براساس 

ها، کسب اعتبارات یا دریافت ها، ثبت داراییوساز، هزینه دریافت اشتراک برق از طرف شرکتریافت مجوز ساختتوان به دمی

گذاران اشاره کرد. بر اساس آمارها وضعیت ما در جهت سهولت کسب و کار چندان مطلوب نیست وام و حمایت از سرمایه

وپاگیر، را داریم. قوانین دست 120رسیدیم اما اکنون رتبه  118به تدریج به رتبرای ما معرفی شد و به 1۵0درحالی که رتبه 

 .باره مورد توجه قرار گرفته استفساد اداری و بروکراسی پیچیده از جمله مواردی است که در این

 کار ما دشوار است

 120و رتبه  ۵7نمره  100رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به صمت گفت: ایران از اسدی، نایباحمد کیمیایی

را دارد، این رتبه ایران دو سال است که هیچ تغییری نکرده است. البته در برخی موارد سخت است که نمره بهتری را بگیریم 

مان چشمگیر نباشد چراکه کشورهای دیگر هم مدام در جهت بهبود اوضاع خود و هرچقدر هم کار کنیم شاید افزایش نمره

آیتمی که برای کسب و کار در نظر گرفته شده کشورهایی مثل دانمارک و نروژ که االن در  10امه داد: در کنند.او ادتالش می

دهد فاصله زیادی ایم که نشان میرا گرفته ۵7نمره  120اند و ما هم با رتبه نمره را گرفته 100از  87های باال هستند نمره رتبه

تر و قابلیت پیشرفت داریم وضع خود را ارتقا دهیم. اسدی با تاکید بر لزوم نمره پایین ها کهتوانیم در بعضی از آیتمنداریم و می

های کسب و کار مثل تجارت فرامرزی که تغییر در بهبود اوضاع ایران به گمرک کشور اشاره کرد و گفت: ما در بعضی از آیتم

را داریم  170کشور رتبه  190رت فرامرزی که بین دهد وضعیت مناسبی نداریم. بهتر است در تجابحث گمرکات را تشکیل می

مان بهبود پیدا شود رتبهشود کاری کرد تا صادرات و واردات در روزهای کمتری انجام شود که باعث میبیشتر کار کنیم. می

.نایب دهد که زمینه کار در بخش تجارت فرامرزی مهیاستکند. مسائلی مثل آنالین و بر خط شدن سیستم گمرکی نشان می

را دور از انتظار ندانست و گفت: باید سعی کنیم به  100رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران رسیدن به رتبه زیر 

طور که باید به بخش خصوصی توجه کند. امیدواریم نگاه دولت برسیم. در این زمینه دولت باید قدم جدی بردارد و آن 100زیر 

 .زمه پیشرفت توجه به بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار استتر شود چراکه الدوازدهم جدی

 قوانین دست و پاگیر را کم کنیم

وگو با صمت اظهار کرد: هرچند بهبود مستمر فضای کسب و کار را در کشور رضا کامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در گفت

خوب نشده و در مواردی کوتاهی شده است.او به لزوم رفع موانع مان طور که باید و شاید اوضاعایم اما متاسفانه آنداشته

 ها کند کاهش محدودیتقانونی برای بهبود فضای کسب و کار توجه و اظهار کرد: یکی از مسائلی که به رونق اقتصادی کمک می



  

 

 

جام شده اما هنوز به های خوبی در بخش دولتی و بخش خصوصی انوپاگیر برای فعاالن اقتصادی است. فعالیتو قوانین دست

زدایی و برطرف کردن موانع قانونی نیازمندیم. رئیس شورای بازرگانی مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: باید براساس مقررات

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هرچه زودتر نسبت به اصالح قوانین اقدام شود.کامی در پاسخ به این سوال که موانع 

ید رفع شود گفت: قرار شده بخش خصوصی و دولتی مسائل مختلفی را شناسایی و به رفع آن اقدام کنند قانونی چطور با

نژاد قانونی با عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس ولی سرعت آنها خیلی کند است. در دولت احمدی

های اجرایی آن به دولت یازدهم نامهو تدوین آیین شورای اسالمی تصویب و به دولت ابالغ شد که در آن دولت اجرایی نشد

تواند رسید. هرچند دولت روحانی به این مهم توجه کرد اما اجرای آن هنوز کند است. او تاکید کرد: اجرای دقیق این قانون می

های اجرایی مربوط نامهکمک موثری به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی در کشور کند. امیدوارم با تدوین و تکمیل آیین

های موثری در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کشور های آن بتوان گامو اجرای دقیق این قانون و استفاده از تمام ظرفیت

دست هم داده و معضل بزرگ موانع قانونی را و رونق اقتصادی در دولت دوازدهم برداشت. او تاکید کرد: باید تمام قوا دست به

 .های اقتصادی هم جوابگو نیستندها و سیستمند چراکه تا زمانی که قوانین اصالح نشوند روشاصالح کن
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 در دستان مسعود کرباسیان سرنوشت اصالحات ساختاری

 رییس خانه اقتصاد ایران - ابراهیم جمیلی

  .دولت است اند، وظیفه یکایک ما حمایت از این افراد و بدنهجمهور معرفی شدهاکنون که وزرای پیشنهادی از سوی رییسهم

هایی مبنی بر عملکرد یک شخص و یا کارنامه وی، مربوط به گذشته است و باید پیش از این مورد بررسی قرار گرفته صحبت

. ضمن این که اند، باید از کل دولت حمایت و پشتیبانی کردجمهور معرفی شدههای مورد نظر رییساکنون که گزینهباشد و هم

های اجرایی خود را معرفی و راهکارهای پیشنهادی خود را برای هر یک از این افراد داده شود تا برنامهالزم است تا فرصتی به 

  .دستیابی به اهداف کالن کشور به ویژه در حوزه اقتصاد اعالم کنند

ها داشت و های آنتوان قضاوتی در مورد عملکرد و تواناییتا زمانی که با جزییات برنامه وزرای پیشنهادی آشنا نشویم، نمی

نتایج مثبت در کابینه زمانی حاصل خواهد شد که هر یک از وزرا در کنار ارائه برنامه مناسب، از قدرت تعامل و همکاری صحیح 

های کشور است و در حال حاضر نیاز به یک جراحی ترین وزارتخانهوزارت اقتصاد نیز یکی از بااهمیت  .با یکدیگر برخوردار باشند

. ای تجدید قوا و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد و در این زمینه وزیر اقتصاد نقش پررنگی را برعهده خواهد داشتخوب بر

رو انتظار رشد اقتصادی هشت درصدی را داریم، باید از برنامه دقیقی برای دستیابی به این موهم های پیشاگر در سال

ور از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت های اقتصادی کشبرخوردار باشیم و تمام بخش

توان های فعال، در مسیری همگام و همراه با یکدیگر حرکت کنند و تنها در این صورت است که میکشاورزی و دیگر سازمان

  .مطلوبی دست نخواهیم یافتولی اگر بدون برنامه پیش رویم قطعا به نتیجه  به موفقیت دولت آینده امید داشت

های خوبی در رسد آقای کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی که از مدیران باسابقه کشور هستند و تواناییبه نظر می

تفاده دار اساین زمینه دارند و در این میان بسیار حائز اهمیت است که تا چه میزان از این سابقه در رابطه با مدیران جوان و آینده

اش نیاز به توجه بیشتری به جوانان در این عرصه دارد و با توجه به وجود وزارت اقتصاد با توجه به شرایط و اوضاع کنونی .کنند

گرایی و توجه بیشتر به توان با جوانهای خصوصی و تولیدی کشور میالتحصیالن و مدیران جوان در بخشکارشناسان، فارغ

  .فقیت در عرصه ملی و توسعه اقتصادی دست یافتهایی به موچنین گزینه

عنوان های اقتصادی در کشور، بههای دولت در اجرای سیاستترین مهرهوزارت اقتصاد به عنوان یکی از کلیدی -گروه اقتصادی

های کالن و ملی برخوردار ادی در عرصهیک ابروزارتخانه از نقش پررنگ و حیاتی در زمینه دستیابی به رشد و توسعه اقتص

  .های اقتصادی دولت را بر عهده داردترین مسوولیتشک یکی از تاثیرگذارترین و مهماست و سکاندار این وزارتخانه بی

لکرد این وزارتخانه که در دولت یازدهم با کنترل نرخ تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برای فصول متوالی و همچنین عم

نیا به دستاوردهای های مالیاتی و گمرکی، از خود کارنامه قابل قبولی بر جا گذاشت و تحت وزارت علی طیبقابل قبول در بخش

ها و حرف و اکنون باید مدیریت و سکانداری خود را به شخص دیگری بسپارد و پس از رایزنیچشمگیری دست یافت، هم

 جمهور برای تصدی این پست های مختلف در راس این سازمان، شخص مورد نظر رییسهای فراوان پیرامون حضور گزینهحدیث

http://jahanesanat.ir/93938-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html


  

 

 

مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسالمی   .معرفی شده است

های پیشین بوده ی مختلفی در دولتهاهای دولتی و معاونت وزارتخانهپیشنهاد شده است، دارای سابقه طوالنی در سازمان

اکنون با توجه به فضای کسب و کار کشور و رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم قرار است تصدی وزارتخانه اقتصاد را بر است و هم

در  محور است، کارویژه دولت. از آنجا که رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردمعهده گیرد

ساز وصول همزمان و هماهنگ با اهدف افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال صحنه اقتصاد، زمینه

. کرباسیان نیز برای عموم مردم است و در این میان برنامه وزارت اقتصاد برای دستیابی به این اهداف مورد توجه خواهد بود

زایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و وانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونهای اقتصادی خود را تمحور برنامه

گرایی هوشمندانه و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی پذیری، برونکار و تقویت رقابت

جانبه اقتصادی در اتاق ابع، ایجاد شفافیت همهوری و مقابله با تضییع مننسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهرهو عدالت بین

بخش، مشارکت در اصالح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصالح ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباطشیشه

بانکی پولی، مشارکت در احیا و اصالح نظام  آفرینی در حفظ و تقویت ثباتهای بازنشستگی، نقشنظام تامین آتیه و صندوق

  .قرار داده است

 کارنامه وزیر پیشنهادی

جمهور به مجلس شورای مسعود کرباسیان در حالی به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رییس

ریزی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای تخصصی مدیریت اسالمی پیشنهاد شده است که دارای مدرک کارشناسی برنامه

کرباسیان که در دولت اول حسن روحانی،   .. وی در دولت یازدهم رییس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران بودرگانی استباز

رییس معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک جمهوری اسالمی بود، پیشتر مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب

ردمی تهران، معاون بازرگانی داخلی وزارت نفت، معاون بازرگانی خارجی های مگذاری و مشارکتمدیره سازمان سرمایههیات

مقام معاونت وزارت بازرگانی، معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین و قائم

 .ابقه داردالمللی و قراردادهای وزارت صنایع سنگین را در ساقتصادی و بازرگانی و مدیر کل بین

مهندسی و صنایع  –مدیره شرکت بازرسی وی همچنین عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات

مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران در وزارت صنایع سنگین، ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، رییس هیات

مدیره شرکت توانیر در وزارت نیرو را در خارج از کشور در وزارت بازرگانی عضو هیاتمدیره شرکت دفاتر بازرگانی رییس هیات

ها، ستاد تنظیم بازار داخلی، ستاد مبارزه . مسعود کرباسیان، عضویت در شورای پول و اعتبار، شورای بانککارنامه خود دارد

   .ی خارجی را تجربه کرده استبا مواد مخدر و کمیسیون شورای اقتصاد و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد

 برنامه وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم

در متن برنامه کرباسیان آمده   .گفتنی است مسعود کرباسیان برنامه پیشنهادی خود را نیز برای وزارت اقتصاد ارائه کرده است

. به باور دولت عدالت اجتماعی از است محوراست: رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم

. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای شودطریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می

وری، ی بهره. بلکه رشد مستمر از راه ارتقاتر عقالنی و منطقی نیستنفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم

  .شودبنیان حاصل میمبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش

روی مسایل ایران آورده است: مسایل اقتصادی کشور را شناسی مسایل پیشاین برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب

. دسته دار دارندنسلی و ریشهتاریخی هستند که ماهیت بین -. دسته اول مسایل ساختاریتوان در دو دسته بررسی کردمی

. چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور انداند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر کردههای جاریدیگر چالش

زدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد، دار نفتی، دولتزدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایعبارتند از: نفت

زدگی ها و همچنین سیاستزدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادالنه بودن دسترسی به منابع و فرصترانت

  .به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه مالحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی

زایی اقتصاد های اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونبرنامه مسعود کرباسیان همچنین محور

گرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت پذیری، برونملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت

 وری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت هرهنسلی، مشارکت در نهضت بهبود ب در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بین



  

 

 

بخش، مشارکت در اصالح ساختار درآمد و هزینه ای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباطجانبه اقتصادی در اتاق شیشههمه

مشارکت  پولی و آفرینی در حفظ و تقویت ثباتهای بازنشستگی، نقشدولت، مشارکت در اصالح نظام تامین آتیه و صندوق

ها برنامه ها و پروژههای کلی و همچنین اهم برنامهگیری. همچنین اهداف و جهتدر احیا و اصالح نظام بانکی قرار داده است

داری، سازی، خزانهپیشنهادی وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی، گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصی

ولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر های دامور بانکی و شرکت

های اقتصادی و فنی ایران، حوزه تامین مالی خارجی، سازمان حسابرسی، گذاری و کمکفضای کسب و کار، سازمان سرمایه

دم، مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی، آوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مرسازمان جمع

  .حوزه سالمت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطالعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است

اَبَر پروژه را برای بهبود اوضاع  20وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، در برنامه خود برای تصدی این وزارتخانه 

ها شامل بهبود محیط واقعی . این پروژهها اجرایی شوداقتصاد کالن کشور طراحی کرده که باید با همکاری سایر دستگاه

پذیری، تنقیح قوانین نهادساز در های رقابتوکار و شاخص جهانی آن، طراحی و استقرار ساز و کارهای بهبود شاخصکسب

داری الکترونیک(، مولدسازی ی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت )خزانهاقتصاد ایران، اصالح نظام تامین مالی خارج

های دولتی، توسعه نظام مالیاتی نوین )گسترش طرح جامع مالیاتی( و توسعه بازار سرمایه و های دولت و شرکتدارایی

اقتصادی، اقتصاد در اتاق سازی، طراحی نظام تدبیر همچنین ساماندهی سهام عدالت، بهسازی روند خصوصی .بدهی است

های دولت، توسعه پایگاه داده جامع بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیریت بدهیای، ایجاد نظام رتبهشیشه

بندی، مشارکت اجتماعی خانوار، مشارکت در احیا و اصالح نظام بانکی، مشارکت در بازتنظیم نظام بودجه -اطالعات اقتصادی

های بازنشستگی، مشارکت در بهسازی صندوق توسعه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت ین آتیه و صندوقدر اصالح نظام تام

در انتهای این برنامه نیز آمده است اقتصاد   .های مورد نظر کرباسیان استدر مدیریت واردات رسمی و غیررسمی از دیگر پروژه

تر در جاده پیشرفت نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل . حرکت سریعفته استایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گر

گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره

 .استعلمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصالحات ساختاری و نهادی 

 

 3 صفحه 4114شماره  18/05/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 های وزیر پیشنهادی وزارت صنعتاعالم برنامه

های خود برای این وزارتخانه محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اهم برنامه دنیای اقتصاد:

محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت « ایرنا»را اعالم کرد. به گزارش 

محوری به شرح زیر ها و تهدیدها و نیز تکالیف اسناد باالدستی با رویکرد مسالهها، فرصتها، ضعفموجود، احصای اهم قوت

توسعه »، «بخش صنعت، معدن و بازرگانیوکار گذاری و فضای کسببهبود محیط سرمایه»برپایه این گزارش،  است.

توسعه صادرات »، «خصوصیرفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش»، «گذاری داخلی و خارجیسرمایه

بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی »، «های معدنی در تولید ناخالص داخلیارتقای سهم و نقش فعالیت»، «غیرنفتی

وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و ارتقای بهره»، «المللیود و توسعه روابط تجاری بینبهب»، «داخلی

مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در »، «های بخشپشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت»، «توسعه

، محورهای برنامه «و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانیارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل »و « مبارزه با قاچاق

 دهند.پیشنهادی وی را تشکیل می

 

 4 صفحه 836شماره  21/05/96شنبه   / گسترش صمتروزنامه 

 گزارش صمت از وزیر پیشنهادی برای ساختمان سمیه

 جمهوری مامور ساماندهی تولید و تجارتدست راست رئیس

جمهوری فهرست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس تحویل داد. در این فهرست مرداد رئیس 17شنبه سهصبح  :منیر حضوری

 .محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شد



  

 

 

و در در تاسیس برخی نهادهای امنیتی و انتظامی نقش داشته است. ا ۶0شریعتمداری از جمله افرادی است که در دهه 

مقام هللا هاشمی به عنوان قائمدولت شهید رجایی به عنوان معاونت امور انقالب شروع به کار کرد و سپس در دولت اول آیت

 7۶وزیر بازرگانی به فعالیت خود ادامه داد. سپس در دفتر رهبری مامور تاسیس معاونت نظارت و حسابرسی شد و تا سال 

جمهوری سال با حفظ عنوان مسئول ستاد اجرایی فرمان امام شد. در انتخابات ریاست 73در این نهاد فعالیت کرد و در سال 

بگیرد. شریعتمداری در دوران   به دولت خاتمی دعوت شد و توانست از مجلس پنجم برای وزارت بازرگانی رای اعتماد 7۶

درصد از سهام شرکت ۵1نندگان ادغام کرد، کنندگان و تولیدکصدارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت مصرف

ای، مرکز توسعه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به بخش غیردولتی واگذار کرد و در حوزه اقدامات تاسیسی و توسعه

صادرات ایران با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران بدل شد و رئیس کل آن عنوان معاون توسعه 

درآمد و قانون جدید تجارت الکترونیک، قانون جدید  WTO روابط اقتصادی خارجی نام یافت. در این دوره ایران به عضویت ناظر

کنندگان و قانون جدید صدور گواهی امضای دیجیتالی به تصویب مجلس رسید. گمرکی، قانون جدید حمایت از مصرف

تاکنون به  138۵کم به عنوان کارشناس عالی دولت فعالیت کرد و از سال شریعتمداری پس از اتمام دوره وزارت با تبدیل ح

حکم رهبر معظم انقالب در سمت عضو شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسالمی ایران به عنوان رئیس کمیسیون 

جمهوری منصوب یسکند. در دولت یازدهم حسن روحانی، در حکمی شریعتمداری را به معاونت اجرایی رئاقتصادی فعالیت می

ترین اهداف کلی برنامه تحویل شده ازسوی محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دولت دوازدهم کرد.مهم

محور، فزونی سهم پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادراتوری، افزایش رقابتدر زمینه ارتقای بهره

لید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی از تو

ارزش افزوده صنعتی جهان، باال رفتن سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش 

سط و پیشرفته در ارزش افزوده و های بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای سهم تولیدات با فناوری متوخصوصی در فعالیت

گذاری خارجی، افزایش صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایه

های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان جهانی تجارت و کارآیی نظام توزیع کاال و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت

ها است. محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت ز ظرفیتبرداری ابهره

محوری ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد باالدستی با رویکرد مسئلهها، فرصتها، ضعفترین قوتموجود، احصاء مهم

گذاری داخلی وخارجی، رفع موانع، تثبیت و بخش، توسعه سرمایهگذاری و فضای کسب و کار در شامل بهبود محیط سرمایه

های معدنی در تولید ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت

وری عوامل ارتقای بهرهالمللی، ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین

های بخش، مدیریت واردات تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت

و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری 

 .سازمانی است

 گیردوزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد می

وگو با صمت اظهار کرد: دکتر محمد سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت

جمهوری را داشته در نتیجه از توانمندی شریعتمداری با توجه به اینکه دو دوره سابقه وزارت و یک دوره معاون اجرایی رئیس

جرایی مناسبی برای پست وزارتخانه برخوردار است. مقدسی بیان کرد: از آنجاکه او دیدگاه خوبی نسبت به اقتصاد دارد ا

جمهوری نسبت به ایشان داشته و روحیه تعاملی تواند جزو وزیران خوب دولت دوازدهم باشد. با توجه به اعتمادی که رئیسمی

تواند وزیر موفقی باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی رد میکه با سایر وزیران اقتصادی پیشنهادی دا

گیرد، گفت: شریعتمداری در مدتی که معاون اجرایی بود جلسات با بیان اینکه وزیر پیشنهادی رای اعتماد را از مجلس می

تواند رای اعتمادی را از توانمندی که دارد میخوبی را با صنعتگران گذاشت و آنها هم از او راضی بودند. بنابراین با توجه به 

دهد که اهل تعامل است. مقدسی ای هم که وزیر بود بیشترین رای را از مجلس گرفت و این نشان میمجلس بگیرد. او در دوره

خش صنعت و هایی درباره تقویت بدرباره اینکه تا پیش از این شریعتمداری به بخش صنعت خیلی ورود نکرده بیان کرد: دغدغه

های خود را با قاطعیت تشریح کند و این اطمینان خاطر معدن وجود دارد زیرا گرایش او بیشتر بازرگانی است. بنابراین باید برنامه

 ای دارد و جانبهها حمایت همهها و قابلیترا بدهد که در کنار تقویت حوزه بازرگانی به حوزه صنعت و معدن با توجه به ظرفیت



  

 

 

رود. او تاکید کرد: شریعتمداری در حوزه صنعت و معدن، رفع مشکل صنایع کوچک و متوسط و استفاده از پیش می با برنامه

 .های باالی معدنی باید دیدگاه مناسبی را در مجلس داشته باشد تا بتواند نظر نمایندگان را به خود جلب کندظرفیت

 شریعتمداری دست پر بیاید

ن صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نسبت به وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم ابراز نگرانی عبدهللا رضیان، عضو کمیسیو

زاده بیشتر یک وزیر هایی که شد مقداری نگرانی وجود دارد چرا که مهندس نعمتکرد و به صمت گفت: براساس رایزنی

زدهم در صنعت و معدن خیلی تخصصی ندارد. ای با انتخاب او نداشت اما وزیر پیشنهادی دولت دواصنعتی بود و کسی دغدغه

هرچند آقای محمد شریعتمداری کار بازرگانی کرده و با این امر آشنا است، دوری او از صنعت و معدن باعث شده کسانی که 

است، دوره در بخش بازرگانی فعال بوده و بر کار تجاری مسلط  2هایی داشته باشند. با اینکه او در صنعت فعال هستند نگرانی

هایی که بر این حوزه مسلط هستند استفاده کند. عضو کمیسیون فضای صنعت گسترده است و نیاز دارد حداقل از معاونت

هایی صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی باید مجلس را قانع کند، اظهار کرد: ما بررسی

پیشنهادی هم باید با توضیحات کامل و دست پر به مجلس بیاید. در واقع شریعتمداری باید  دهیم و در کنار آن وزیررا انجام می

ها رفع شود. این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان به سواالت فعاالن صنعتی پاسخ داده و توضیحات کاملی دهد تا نگرانی

ای را به مجلس بدهد. به عبارتی، باید و برنامه کرد: رای وزیر پیشنهادی دولت روحانی به این بستگی دارد که چه گزارش

 .کند  بتواند توجه مجلس را جلب

 صادرات وابسته به تولید خوب

های وزیر محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شناخت کافی از برنامه

هایش را ندارد به صمت گفت: نخست باید وزیر پیشنهادی برنامهپیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت دوازدهم 

مطرح کرده و در مجلس حداقل یک سخنرانی داشته باشد تا بعد ما نظر دهیم که آیا برای این وزارتخانه مناسب است یا خیر. 

ند نیاز دارد اظهار کرد: وزارت این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد توانم

گیرد. او تاکید کرد: وزیر مربوط باید وزارتخانه را دربر می 3صنعت، معدن و تجارت به یک فرد قوی و مسلط نیازمند است چرا که 

لس تواند این کار را به بهترین شکل انجام دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجثابت کند که توانمندی باالیی دارد و می

شورای اسالمی در ادامه با اشاره به مواردی بیان کرد: با توجه به اهمیت تولید و اشتغال در کشور و نظر به اینکه شعار امسال 

ها باید به این مهم توجه کرد. نیاز مبرمی است که حوزه هم از سوی رهبر معظم انقالب تولید و اشتغال بود، در همه حوزه

در همین راستا حرکت کند. او تاکید کرد: انتظار ما این است که وزیر جدید برای رشد تولید و صنعت، معدن و تجارت ما هم 

خواهیم صادرات داشته باشیم باید نخست بتوانیم تولید اشتغال به بخش صنعت اهمیت بدهد. منصوری ادامه داد: اگر می

 .م نداریمخوبی داشته باشیم. به عبارتی، اگر تولید خوبی نباشد امکان صادرات ه

 دوران طالیی وزارت بازرگانی با شریعتمداری

وگو با صمت ضمن طرفداری از وزیر پیشنهادی الدین، مشاور امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتمهدی داداشی زین

بازرگانی همه از  دولت روحانی اظهار کرد: سابقه مدیریتی و کاری آقای محمد شریعتمداری مثبت و درخشان است. در وزارت

کنند. داداشی ادامه داد: ایشان اند و از دوران مدیریتی ایشان به عنوان دوران طالیی وزارت بازرگانی یاد میایشان تعریف کرده

توان به فعالیت در بیت رهبری و ریاست ستاد اجرایی اند که به طور مثال میسابقه مدیریتی زیادی در جاهای مختلف داشته

هایی که در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( ایجاد شده محوریت کارها همه دست ایشان ت امام اشاره کرد. توسعهفرمان حضر

دانند به طوری که ایشان جزو جمهوری هم سابقه عملکرد ایشان را خیلی خوب میبوده است. در معاونت اجرایی ریاست

ر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روند. مشاور امومدیران قدرتمند رده باالی اجرایی به شمار می

تواند بر رونق تولید موثر باشد، اظهار کرد: از آنجاکه شریعتمداری در حوزه بازرگانی توانمند های وزیر پیشنهادی میتوانمندی

معدن بریزد و چیدمان درستی  ای قوی در حوزه صنعت واست با مسائل تولید آشنایی دارد. با توجه به این کارنامه اگر برنامه

زاده گفت: مسیری که مهندس شود. داداشی با قدردانی از زحمات مهندس محمدرضا نعمتطور قطع موفق میداشته باشد به

زاده تاکنون رفته درست بوده است، خود ایشان به عنوان یک برند در حوزه صنعت، معدن و تجارت شناخته محمدرضا نعمت

المللی هستند داداشی درباره ارتقای وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: شناخته شده بین اند و یک چهرهشده

 تر پیش ببرد. داداشی های مدیریتی که دارد آن مسیر را با سرعت بیشتر و ایجاد هماهنگی افزونتواند با ویژگیوزیر جدید می



  

 

 

ر مقابل مطالبات مردم و نیاز کشور کم است بنابراین باید تا جایی که تاکید کرد: بیشتر به این معنی که کارهای انجام شده د

شود که بگوییم مدیر قبلی عملکرد توانیم تالش کنیم و خودمان را به سطح باالتری برسانیم. اما این مسئله دلیل نمیمی

شور داشتند که عملکرد زاده شناخت و اشراف خوبی در حوزه تولید و صنعت کضعیفی داشته است. انصافا مهندس نعمت

تواند با انتخاب یک گروه قوی در خوب ایشان گواه این ادعاست.او گفت: دکتر شریعتمداری با توجه به سوابق درخشان می

 .زاده استفاده کند. در آخر امیدوارم وزیر موفقی باشدحوزه تولید از مدیران فعلی مهندس نعمت

 

 3 صفحه 3701ه شمار 21/05/96/ شنبه  جهان صنعتروزنامه 

 کارمدیریت نوسانات در دستان معاون تازه

ها در برخی جاییبا مشخص شدن کابینه اقتصادی دولت دوازدهم و همچنین تغییرات و جابه -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های سیاستهای سیاستگذار همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ضمن در پیش گرفتن های سازمانها و سمتمعاونت

رسد در طول چهار سال آینده شاهد تغییر و پیشین دولت در زمینه افزایش رشد اقتصادی و رونق در اقتصاد ایران، به نظر می

در وهله اول باید مشخص شود زاویه دید تیم اقتصادی  .ها از جمله بازار ارز و سکه خواهیم بودهایی در برخی بخشتحول

انداز و برنامه ششم های دولت در زمینه دستیابی به اهداف سند چشمشده است و سیاستگیری دولت به کدام سو جهت

هایی همچون افزایش صادرات، کنترل واردات، رشد شک سیاستکند. بیها استفاده میکارتوسعه، از کدام سازو

ا باید توجه داشت که هر کدام از این های اصلی این دولت خواهد بود، امگذاری خارجی و رونق تولید ملی، جزو اولویتسرمایه

های به طور مثال با در پیش گرفتن سیاست .ها نتایج مثبت و منفی متفاوتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشتسیاست

آن های آتی را در جامعه اقتصادی کشور داشت و به تبع توان انتظار افزایش تورم در سالاقتصادی در زمینه رونق ملی، می

 .های فعلی موجود در بازار را دستخوش تغییراتی کندممکن است تاثیراتی بر بازارهایی همچون ارز گذاشته و نرخ

نرخی شدن ارز در چهار سال آینده دولت، نظام بانکی و فضای تجاری هایی مبنی بر تکضمن اینکه با شدت گرفتن زمزمه

ه این امر نتایج مثبت بسیاری در پی دارد اما بدون اجرای دقیق و کارآمد های جدیدی مواجه خواهد شد که اگرچکشور با چالش

این طرح و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و پیامدهای آن، ممکن است خطر شکست آن یا متشنج شدن بازار ارز 

سازی از الزامات پیش روی آن یکساندور از انتظار نباشد. در واقع اگر دولت به دنبال جراحی خوب در اقتصاد کشور است، یکی 

نرخی خواهد بود که شرط آن هدفگذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو صحیح و اثربخش نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دو

از سوی دیگر موضوعی که در روزهای اخیر مطرح شد و در سایه معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم تا حدودی  .به رشد است

های بانک مرکزی یعنی معاون ارزی ها و معاونتترین پستترین و حساستوجهات را از خود دور کرد، تغییر یکی از مهم کانون

این بانک بود. در همین رابطه سید احمد عراقچی که از سوی رییس کل بانک مرکزی پس از چهار سال معاونت غالمعلی 

های مرتبط با بازار ارز کشور را به ترین پستد، در حالی یکی از مهمکامیاب، در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب ش

های مهم دولتی و به خصوص در زمینه کنترل دست گرفته، که پیش از این تجربه و سابقه کافی مدیریتی و اجرایی در ارگان

است، هیچ سابقه استخدامی  و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد 57بازار ارز نداشته است. وی که متولد سال 

تب و این در حالی است که در شرایط پر .عنوان کارشناس فعالیت داشته استپیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه به

گذار و های آینده، نقش معاون ارزی بانک مرکزی بسیار تاثیرهای پیش روی بازار ارز در سالتاب کنونی و با توجه به چالش

 .واجه کردتجربه در این ِسمت، شرایط ویژه ارز در کشور را با ریسک متوان با قرار دادن یک گزینه کمخواهد بود و نمیپررنگ 

های ها در بانک مرکزی و قرار گرفتن تیم اقتصادی جدید حسن روحانی در دولت در طول ماهجایی گزینهحال باید دید با جابه

 .شور دستخوش چه تغییراتی خواهد شد و حرکت آن به کدام سمت خواهد بودآینده، بازار ارز و فضای اقتصادی ک

 لزوم جراحی صحیح در اقتصاد کشور

ضمن اشاره به افزایش اندک قیمت دالر « جهان صنعت»گوی خود با ودر همین راستا معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت

ایم و این میزان افت صادرات باید تا آخر درصد داشته 10ی در حدود جاری افت صادرات: در سالدر روزهای گذشته، اعالم کرد

سید کمال سید علی گفت: این امر نقل و انتقاالت ارزی را کاهش داده و به همین میزان الزم است توسط  .سال تامین شود

ارز در  یکی از دالیل افزایش نرخ وی تصریح کرد: در هر صورت .بانک مرکزی ارز به بازار تزریق شود تا تعادل در بازار حفظ شود

 تواند به این موضوع ارتباط داشته باشد که ارز نفتی کمتری در بازار وارد شده و به همین دلیل رشد قیمتی روزهای گذشته می

http://jahanesanat.ir/94257-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
http://jahanesanat.ir/94257-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html


  

 

 

شویم ها نسبت به پنج ماه گذشته متوجه میمعاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: البته با مقایسه قیمت .ایجاد شده است

سید علی ادامه داد: اگر  .خ ارز افزایش چشمگیری نداشته و ضمن طی کردن روند کاهش به ثبات نسبی نیز رسیده استنر

تومانی نرخ دالر افزایش آنچنانی نخواهد بود  15تا  10کنترل بازار ارز از طریق ابزارهای صحیح بانک مرکزی صورت گیرد افزایش 

توان نوسان طبیعی به حساب آورد و اگر این زیرا در حدود یک تا دو درصد را می دشوو جزو نوسانات طبیعی بازار تلقی می

معمولی بوده و باید دالیل آن به صورت توان گفت این افزایش رشد، غیرنوسان زیاد شود و به حدود چهار تا پنج درصد برسد می

شدن سکاندار وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی  مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: با مشخص .ای بررسی شودریشه

محور های دولت بر چه پایه و اساسی خواهد بود؛ آیا صادراتدولت، باید کمی صبر کرد تا مشخص شود سیاستگذاری

 .های اقتصادی دولت خواهد بود یا کنترل واردات در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار خواهد گرفتبرنامه

هایی که در برنامه ششم توسعه نیز مطرح شده است را باید از زاویه دید تیم اقتصادی دولت بررسی کرد استوی گفت: سی

تواند ها را دارد یا خیر. همچنین الزم است تبیین شود که آیا دولت دوازدهم میسازی آنو مشخص شود دولت توانایی پیاده

مه خواهد داد.این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین ترکیب تیم اقتصادی دولت جراحی اقتصادی انجام دهد یا حرکت آرام خود را ادا

سیدعلی افزود: در واقع یکی از  .دارد و آن را دستخوش تغییرات کندتواند بازار ارز را به حرکت وایکی از دالیلی است که می

هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین  ، بهبینی شدهشروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش

سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد و باید یکی از سه 

آینده  ریزی برایهای اقتصادی و برنامهگیرنده، فرماندهی اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مدیریت نشسترکن اصلی تصمیم

توان گفت نرخی شدن ارز تا پایان سال مینظر برخی مسووالن مبنی بر تکوی گفت: همچنین مطابق اظهار .را بر عهده گیرد

تواند اثرات منفی را خنثی کند که گذارخواهد بود و این امر در صورتی میها تاثیرسازی نرخ ارز قطعا بر قیمتسیاست یکسان

 .با نرخ بازار هماهنگ شود

 پایان دادن به رانت ارز دو نرخی

سازی نرخ ارز و پایان دادن به رانت های پیش روی دولت جدید یکساناین کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع یکی از الزام

نرخی در اقتصاد است که افزون بر این اصالح سیستم بانکی، بازنگری در نرخ سود بانکی و سامان دادن به بازار ارز دو

ها را در دستور کار خود سید علی تصریح کرد: اگر تیم اقتصادی دولت این اولویت .متشکل پولی هم باید جدی گرفته شودرغی

سازی نرخ ارز ندارد و شرط آن هدفگذاری نرخ به سمت ای جز یکسانقرار داده و بخواهد دردهای اقتصادی را جراحی کند چاره

معاون پیشین بانک مرکزی اظهار کرد: همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفته میانگین   .واقعی شدن و رو به رشد خواهد بود

ای باشد که تا آخر سال گذاری نرخ ارز هم باید به گونهنرخ تورم داخلی و خارجی بین هفت تا هشت درصد برآورد شده، هدف

ای و اظ شود نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادلهبه فاصله نرخ ارز پایان داده شود و اثر تورم محاسبه شده در نرخ ارز لح

 .آزاد مالک عمل باشد به ویژه اینکه روند نرخ ارز در چهار سال گذشته متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نکرده است

بسته مقرراتی  های ارزی و تدوین یکسازی نرخ ارز هماهنگی سیاستهای اجرای موفق یکسانوی تاکید کرد: یکی از ضرورت

سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم ها به عنوان ابزار یکسانای که میزان نفوذ بانک مرکزی بر بانکروشن است، به گونه

های ارزی را اجرا کند و شرایط ارزی متناسب با مقررات جدید هماهنگ شود. به همین دلیل دیگر پرداخت ارز بانکی بخشنامه

سازی نرخ ارز مشروط به سید علی اعالم کرد: با توجه به شرایط موجود یکسان .فرتی موضوعیتی نداردای یا ارز مسامبادله

کند تا بازار ارز به نحوی هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شفاف بودن مقررات ارزی کار دشواری نخواهد بود و ضرورت ایجاب می

 .ها در روزهای اولیه اجرای طرح نباشیمهای تند قیمتی و نوسان باالی نرخدیده شود که شاهد پرش

ایم و بانک مرکزی موفق ها نبودهای بوده که شاهد پرش قیمتوی افزود: خوشبختانه امروز سیاست ارزی بانک مرکزی به گونه

ل کند، کند بانک مرکزی با دست بازتری عمشد انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند و این تجربه کمک می

 .های دولتی ابزاری قوی در خدمت بانک مرکزی باشندالبته موفقیت بانک مرکزی بستگی دارد به اینکه بانک

شود بینی میسازی نرخ ارز، گفت: پیشبینی اجرای یکساناین اقتصاددان با پیش پیش بینی از اجرای یکسان سازی نرخ ارز

دی ارز به اقتصاد کشور باشیم و در صورتی که نوسان نرخ رخ ندهد و ثبات در سازی نرخ ارز شاهد افزایش وروبا اجرای یکسان

گذاری خواهند کرد و ها سرمایهفروشند و نقدینگی خود را در بورس و بانکبازار ایجاد شود به تدریج مردم ارزهای خود را می

 .حتی ورودی ارز از خارج کشور هم تقویت خواهد شد



  

 

 

های ترکیه، امارات، چین و حتی اروپا که ایران با ای اجرای این طرح باید با چند بانک از جمله بانکوی گفت: نکته مهم اینکه بر

تر شود آنها مراوده تجاری دارد همکاری بیشتری شکل گیرد و با استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزی بانک مرکزی متنوع

 .به نحوی که نقل و انتقال ارز تسهیل شود

 

 3 صفحه 4115شماره  21/05/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 معدن و تجارت اعالم شدهای وزیر پیشنهادی وزارت صنعت،رئوس برنامه

 ضعف صنعتی 10ماموریت برای  1۳

صورت  های خود را اعالم کردند. اقدامهمزمان با اعالم اسامی کابینه دولت دوازدهم، وزرای پیشنهادی برنامه دنیای اقتصاد:

ها باید با تامل بیشتر تدوین و گرفته از سوی آنها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند برنامه

توان به برنامه ارائه شده از سوی وزیر شود. در این زمینه میجزئیات محورهای برنامه در چهارسال آینده نیز شفاف بیان 

 ت، معدن و تجارت اشاره کرد.پیشنهادی برای وزارت صنع

ضعف موجود در بخش  10محمد شريعتمداري، وزیر پیشنهادی دولت روحانی برای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت  

ماموریت با توجه به تحلیل وضعیت موجود،  13های موجود صنعت، معدن و تجارت را ارزیابی کرده و برای برطرف کردن ضعف

محوری در نظر گرفته است. این ها، تهدیدها و نیز تکالیف اسناد باالدستی با رویکرد مسالهفرصت ها،احصای اهم قوت

گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت توسعه سرمایه گذاری و فضای کسب و کار،بهبود محیط سرمایه»ها شامل سرفصل

های معدنی در ارتقای سهم و نقش فعالیت غیرنفتی، و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات

وري ارتقای بهره المللی،بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین تولید ناخالص داخلي،

مدیریت  های بخش،ختپشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرسا توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، عوامل تولید،

ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری  واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق،

 است.« معماری سازمانی

 های صنعتی، معدنی و تجاریماموریت 

های اصلی اقتصادی کشور دانست اولویتی که اولویتتوان یکی از را می« گذاری و فضای کسب و کاربهبود محیط سرمایه»

بینی شده بود اما نه تنها شرایط برای بهبود جایگاه ایران در این شاخص بهبود نیافته نیز پیش 100برای آن رسیدن به رتبه 

 190حاضر در میان ای را نیز تجربه کرده است. براساس آمار اعالم شده، ایران در این شاخص در حال بلکه ایران افت دو پله

کننده وضعیت اقتصادی هر های تعیینرا به خود اختصاص داده است. فضای کسب و کار از جمله شاخص 120کشور جایگاه 

توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. براساس شود که با استناد به آن میکشور محسوب می

تر باشد، منجر به افزایش سالمت اقتصادی تر و رقابتیکسب و کار در کشورها هرچه شفافهای صورت گرفته فضای ارزیابی

 های اقتصادی را در پی خواهد داشت.شود و روند بهبودی شاخصهای مطلوب میکشورها و اتخاذ سیاست

روحانی است.  بینی شده از سوی وزیر پیشنهادی دولتدومین برنامه پیش« گذاری داخلی و خارجیتوسعه سرمایه»

المللی های بینهای بخش صنعت و معدن را به همراه خواهد داشت. با رفع تحریمشاخصی که رشد آن باز شدن بسیاری از گره

های امکان تعامالت و تبادالت اقتصادی با سایر کشورها در دوران پسابرجام و اقبال صاحبان سرمایه جهانی به فرصت

های اخیر بسته شده نیز موید دن و تجارت فراهم شد و روند عقد قراردادهایی که در ماهگذاری در بخش صنعت، معسرمایه

هایی مواجه هستیم های پیش روی این بخش است. با این حال فعاالن اقتصادی معتقدند در این بخش با چالشبازشدن گره

گذاری خارجی، ناپایداری و روند ویژه جذب سرمایه های اقتصادی مولد بهتوان به محور قرار نگرفتن فعالیتکه در این زمینه می

نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و... اشاره کرد. چالشی که با تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم 

گذاران ر از سرمایهبرداری با پشتیبانی موثآن در اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره

ها و موانعی که در این بخش وجود دارد داخلی و خارجی شرایط تا حدودی برای پر کردن آن فراهم خواهد شد. با وجود چالش

ها جذب گذاری مستقیم خارجی در کشور وجود دارد که این زمینههای جذاب برای سرمایهفعاالن اقتصادی معتقدند زمینه

ریزی صورت گرفته سرمایه خارجی جذب شده تا افق کند. براساس برنامهشور تا حدودی تسهیل میسرمایه خارجی را در ک
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گذاری صورت گرفته از سوی وزیر سومین هدف« سازی بخش خصوصیرفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند»

های پیشین بر آن تاکید شده است و در این فی که تقریبا از سوی تمام وزرای دولتپیشنهادی برای دولت دوازدهم است. هد

ر نهایی و به مرحله اجرا گذاشته شد و مالی کشوم نظاي تقاو ارپذیر قابترنع تولید افع مون رقانوخصوص نیز در دولت یازدهم 

 ه داشته باشد.تواند جهش تولیدی را به همراآنچه مسلم است اجرایی کردن این قانون می

هایی است که از سوی وزیر دولت دوازدهم نیز مورد توجه قرار گرفته گذارییکی دیگر از هدف« توسعه صادرات غیر نفتی»

افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی »توان به است. برای تحقق این شاخص نیز می

پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ت صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش رقابتکشور، افزایش سهم صادرا

های تحقق رشد صادراتی سازی نرخ ارز یکی از راهاشاره کرد. فعاالن اقتصادی معتقدند یکسان« محور و...ارزش جهانی صادرات

میلیارد دالر بوده  56برابر با  95ال و خدمات( در سال شود. براساس آمار اعالم شده ارزش صادرات غیرنفتی)کامحسوب می

 میلیارد دالر برسد. 130باید به  1404رقمی که در افق است،

های وزیر آینده مورد توجه عنوان یکی از برنامهدر حالی به« های معدنی در تولید ناخالص داخليارتقای سهم و نقش فعالیت»

کنند. براساس آمار اعالم عنوان جایگزینی برای بخش نفت یاد میمواره از این بخش بهقرار گرفته است که فعاالن این بخش ه

هزار نفر در کشور وجود دارد که برای افزایش سهم این بخش در  138معدن فعال با اشتغال حدود  5800شده در حال حاضر 

ر اقتصاد ملی از طریق به روز کردن و توسعه تولید ناخالص داخلی باید تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن د

 گذاران داخلی و خارجی مدنظر قرار گیرد.برداری با پشتیبانی موثر از سرمایهفناوری در اکتشاف، استخراج و بهره

یکی دیگر از موارد مورد توجه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است. « بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی»

ای نیز شدهبینیگذاری پیشتنها راهکار چگونگی تحقق آن مشخص است بلکه هدفکه با توجه به کالن بودن آن نه هدفی

بهبود و توسعه روابط »المللی این امکان را به وجود آورد تا های بینبرای این بخش در نظر گرفته نشده است. اما رفع تحریم

توان گفت شرایط برای تحقق آن در حال حاضر فراهم است. هدفی که میا قرار گیرد،نیز در میان اهداف وزر« المللیتجاری بین

 با این حال برای تحقق این هدف نیز وزیر پیشنهادی راهکاری ارائه نکرده و تنها به طرح موضوع پرداخته است.

هادی برای پست وزارت صنعت، معدن شده از سوی وزیر پیشنبینینیز یکی دیگر از اهداف پیش« وري عوامل تولیدارتقای بهره»

وری کل عوامل های صورت گرفته از پایین بودن بهرهبینی این هدف در حالی است که ارزیابیشود. پیشو تجارت محسوب می

های سربار و در تواند کاهش هزینهوری عوامل تولید از جمله معیارهایی است که میارتقای بهرهتولید در کشور حکایت دارد.

وری عوامل تولید در کشور پایین ایت رقابتی شدن تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد. نامناسب بودن وضعیت بهرهنه

پذیری صنعتی محصوالت تولیدی را به همراه داشته است؛ عاملی که به غیر اقتصادی شدن تولید در کشور منجر بودن رقابت

ای تصدی پست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش سهم ارزش افزوده شده است. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی بر

صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده 

عنوان یکی در حالی به« توسعه توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و»و صادرات صنعتی کشور را مد نظر قرار داده است. ارتقای 

دیگر از اهداف این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است که کشور همواره با چالش پایین بودن سهم محصوالت با فناوری باال در 

توان در محدود بودن صادرات و پایین بودن سطح فناوری در محصوالت تولیدی و خدماتی مواجه بوده است و علت آن را می

وجو کرد. در این خصوص نیز وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم افزایش سهم های فناوری نوین جستای توسعه قابلیتهزمینه

 تولیدات با فناوری متوسط و باال در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور را مدنظر قرار داده است.

است که از سوی وزیر پیشنهادی مطرح شده  از دیگر اهدافی« های بخشپشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت»

های مختلف صنعتی و معدنی محرز است اما در برنامه ارائه شده از سوی ها در بخشاست. هرچند کمبود برخی زیرساخت

های غیررسمی و قاچاق در شریعتمداری راهکارهای رفع این چالش اعالم نشده است. همواره از سهم قابل توجه فعالیت

شود و مدیریت این بخش از مواردی است که تاکنون برای های اقتصادی کشور یاد میعنوان یکی از چالشر بهاقتصاد کشو

گشا نبوده است. در این خصوص وزیر پیشنهادی عبور از آن راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده، راهکارهایی که تاکنون چندان گره

را در دستور کار قرار داده با « ت و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاقمدیریت واردا»معدن و تجارت نیز وزارت صنعت، 

 این حال برای عبور از این چالش نیز راهکاری در نظر نگرفته و تنها کلیات را مدنظر قرار داده است.

 



  

 

 

های وزیر جدید وزارت برنامهاز دیگر « بازنگری معماری سازمانی»و « ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش»

عنوان یکی که به« ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش»شود. درباره صنعت، معدن و تجارت محسوب می

از اهداف پیشنهادی وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفته است نیز این نکته قید شده که کشور ما از نیروی انسانی 

کرده جوان و ارزان بودن نسبی نیروی کار در کشور از دیگر رده و ماهر برخوردار است و وجود منابع انسانی تحصیلکتحصیل

وری از منابع انسانی را به همراه داشته باشد. اما اینکه تواند افزایش بهرههایی که میشود. مزیتمزایای کشور محسوب می

 گزارش منتشر شده مدنظر قرار نگرفته است.وری رسید در توان به این بهرهچگونه می

نیز از دیگر اهدافی است که هرچند در فهرست شریعتمداری قرار گرفته اما به این هدف نیز تنها « بازنگری معماری سازمانی»

 صورت کلی توجه شده است.به

 


