


 

 (380فهرست مطالب بريده جرايد )شماره 

 
 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - سایت تاجران انقالب اقتصادی دولت دوازدهم

 22/05/96 4 گسترش صمت دولت دوازدهم با برنامه جامعوزیر 

 22/05/96 3 جهان صنعت تنش ارزی در کمین اقتصاد ایران

 22/05/96 3 دنیای اقتصاد گذارانسه ضلع ترغیب سرمایه

 23/05/96 4 گسترش صمت تمهیدات وزیر برای همراه کردن بخش خصوصی

 23/05/96 3 جهان صنعت دولت در سیاهچال نقدینگی

 23/05/96 3 دنیای اقتصاد به وزیر آینده صنعت« زادهنعمت»پیشنهادهای 

 24/05/96 4 گسترش صمت همراهی مجلس با وزیر برنامه محور

 24/05/96 3 جهان صنعت مثلث مشکالت اقتصادی

 24/05/96 3 دنیای اقتصاد های تغییر ساختار دولتهزینه

 25/05/96 4 گسترش صمت تجارتاولویت دولت در بخش تولید و  4

 25/05/96 3 جهان صنعت نسخه جدید برای رونق

 25/05/96 3 دنیای اقتصاد چهار واقعیت در عقبگرد صنعت

 28/05/96 4 گسترش صمت دهد؟بازرگان ایرانی چگونه بازارها را از دست می

 28/05/96 3 جهان صنعت نظام بانکی در گذر از بحران

 28/05/96 3 دنیای اقتصاد پوشاک بدون مجوزپلمب برندهای 

 28/05/96 3 دنیای اقتصاد موافقت با تسهیل واردات مواداولیه پوشاک

 28/05/96 3 دنیای اقتصاد هافرمول ارفاق مالیاتی برای کوچک
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 انقالب اقتصادی دولت دوازدهم

روز پنجشنبه دوازدهم مرداد ماه، حکم ریاست جمهوری حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری دوازدهم توسط مقام معظم 

رهبری تنفیذ شد تا ایشان برای چهار سال دیگر سکان دار قوه مجریه باشد و انشااهلل با تمام قدرت در راستای عزت و بهروزی 

 اعتدال همدلی، و همیاری مردم، حقوق احقاق از جمهوری ریاست حکم تنفیذ از پس سخنانش برداد. دکتر روحانی درملت گام 

انقالب »یک  ایجاد دوازدهم دولت هدف کرد تاکید و گفت سخن قانون حاکمیت به دادن اصالت و تفریط و  افراط از دوری و

 قانون اساسی میسر خواهد شد. 44است که با پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل « اقتصادی

رویکرد دولت دوازدهم در ایجاد انقالب اقتصادی چگونه خواهد بود؟ با نگاهی به سخنان دکتر روحانی، می توان چهار محور 

 .کرد قلمداد رویکرد این ارکان را  ه بخش خصوصی و تعاملگراییمردم ساالری، تولید دانش و ثروت، توجه ب

 مردم ساالری در سایه وفاق و مشارکت حداکثری: -1

بینند با رای دادن به نامزد مورد نظر خود، در سرنوشت دکتر روحانی با اشاره به حضور رای دهندگان انتخابات گفت مردم می

ن را به نظام و کشور بیشتر می کند. رای اعتماد باالیی که مردم به دکتر روحانی کشور مشارکت دارند و این امر دلبستگی آنا

در انتخابات دادند اگربا اجرای قدرتمند وعده های انتخاباتی ایشان همراه شود دلبستگی مردم را به نظام و کشور بیشتر هم 

 یین سرنوشت خود و مسیر کشور دخیل هستند.خواهد کرد و در ضمن این احساس را ایجاد خواهد نمود که واقعا مردم در تع

البته مردم ساالری و تکیه بر مشارکت مردم بدون پذیرش تنوع افکار و سیلقه ها حاصل نخواهد شد. در همین راستاست که 

ایم جامعه ایرانی از نظر سبک زندگی متفاوت است و همه برداشت یکسانی از فرهنگ و رئیس جمهوری می گوید: ما آموخته

ر ندارند، این تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاس داشت. جای خوشحالی است که رئیس جمهوری بر توجه دولت به همه هن

های دینی و مذهبی حائز اهمیت اقوام تاکید دارند و در دولت یازدهم هم تالش های دستیار ویژه ایشان در امور اقوام و اقلیت

یرانی پاره تن وطن هستند و همه حق دارند خواهان توجه و مشارکت بیشتر باشند تا بود. به گفته رئیس جمهوری همه اقوام ا

 .گیرد صورت متوازن فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  توسعه سیاسی،

 رفع فقر در سایه تولید دانش و ثروت: -2

ه مستضعفان داشته است. انقالب اسالمی به عنوان آرمانی که در پی اعتالی مادی و معنوی مردم بوده، توجه ویژه ای ب

متاسفانه در سالهای گذشته، وجود یک نگرش اشتباه از رشد و عدالت اجتماعی، به جای بهبود وضعیت فقرا به بازتولید فقر 

 کردن اجرایی و مطلق فقر کردن کن ریشه لزوم بر تاکید با روحانی دکتر  انجامید و توسعه پایداری را نیز در پی نداشت.

یتی همچون قدرت بخشیدن به نظام تامین اجتماعی، تاکید کردند که برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفع فقر، حما های برنامه

 کنیم.نیازمند تولید ثروت هستیم وگرنه فقر را میان مردم تقسیم می
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مند ایجاد رئیس جمهوری افزود رفع فقردر گرو ایجاد شغل است زیرا که یکی از مجاری وجود فقر بیکاری است. کشور نیاز

های پیشرفته و نوین هستیم. در همین راستاست که رئیس جمهوری شغل است که برای موفقیت در این مسیر، نیازمند فناوری

تاکید کرده که در سال های آینده، برای رشد شتابان اشتغال و تولید ثروت، باید به بازار و فناوری های پیشرفته دسترسی 

 پیدا کنیم.

 

 اقتصاد مقاومتی در سایه بخش خصوصی قدرتمند: -3

رئیس جمهوری در ادامه تاکید داشتند برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم بر مبنای اصول تعیین شده برای اقتصاد مقاومتی 

قانون اساسی خواهد بود. این سخنان دکتر روحانی حکایت از آن دارد که دولت دوازدهم اقدامات گسترده تری  44نیز اصل  و

برای توسعه اقتصاد درونزا و برون گرا انجام خواهد داد و با قدرت بیشتری از فرایند خصوصی سازی و ایجاد بخش 

 خصوصی واقعی حمایت خواهد کرد.

البته « داخلی هستیم. برای ساختن آینده ناگزیر به تکیه بر توانمندی» درونزایی رئیس جمهوری گفت  در رابطه با مبحث

درونزایی بدون توجه به ظرفیت های موجود و در نتیجه توجه به همه مردم از جمله زنان و جوانان مسیر نمی شود و در 

ا حضور زنان و جوانان تاثیرگذار خواهد بود. امید است همین راستاست که رئیس جمهوری تاکید کرد شرایط مربوط جهانی ب

طی چهار سال آینده شاهد حضور زنان در پست های کلیدی مدیریتی باشیم تا دولت هم در راستای شایسته ساالری حرکت 

 کند و هم با حضور زنان، پایه های مردمی قوه مجریه مستحکم تر شود.

 همگرایی و تعامل و در سایه اعتدال: -4

کتر روحانی چهار سال پیش نیز با پیام اعتدال و تعامل وارد میدان شد و تالش های دیپلماتیک دولت که به امضای برجام و د

ورود کشور به دوران پساتحریم انجامید حاکی از موفقیت این رویکرد بود. رئیس جمهوری در مراسم تنفید یادآور شد که 

توان توسعه پایدار را بدون تعامل تنیده در همسایگی هم قرار دارد و از همین رو نمیامروز جامعه جهانی به مانند مللی در هم 

ها با ترکیب قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان ترین تحریمبا جهان میسر ساخت. دکتر روحانی افزود گذر از دشوار

 بازدارنده دفاعی میسر شد که اولین قدم ما برای تعامل است.

اشاره به حمایت های مردمی از پیام صلح و تعامل با کشورهای جهان گفت برجام سند حسن نیت جمهوری  رئیس جمهوری با

اسالمی در ایجاد تعاملی سازنده با جهان است و اکنون دولت با اعتماد به نفس و پشتوانه رای مردم در چارچوب قانون اساسی 

 هیچگاه اما  پردازد،اگرچه از سر عزتمندی هزینه استقالل خود را میکند. دکتر روحانی تاکید کرد کشور ما با جهان تعامل می

 هایتجربه از گیری بهره از ایران داشتن نگه دور جهت در بدخواهان خواست و پذیردنمی دشمنان سوی از را انزوا تحمیل

 .پذیردنمی را جهان با تعامل و الملل بین عرصه در حضور و جهانی



  

 

 

 4 صفحه 837شماره  22/05/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 وگوی صمت با نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شددر گفت

 وزیر دولت دوازدهم با برنامه جامع

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه مرجع و مادر شناخته شده است که در اعمال اهداف اقتصاد  :منیر حضوری

توان گفت که بر رونق تولید های مختلف میآفرینی این وزارتخانه در حوزهمقاومتی اهمیت کلیدی دارد. با در نظر گرفتن نقش

با توجه به پیشنهاد محمد شریعتمداری از سوی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن  .و افزایش اشتغال تاثیر بسزایی دارد

یشنهادی حسن روحانی چقدر برای ایفای این نقش آمادگی دارد و باید به کدام سمت برود و تجارت سوال این است که وزیر پ

تا در راستای توسعه و رشد اقتصادی حرکت کند؟ برای پاسخ به این سواالت با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

 .وگو نشستیمهای اقتصادی و صنایع و معادن به گفتاز کمیسیون

 سوابق خوبی دارد شریعتمداری

وگو با صمت به سوابق خوب وزیر محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت

پیشنهادی دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و اظهار کرد: محمد شریعتمداری از جمله افراد باتجربه و دارای سابقه 

های الزم برای انجام مسئولیت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باور من، ایشان توانمندیخوب برای این مسئولیت است. به 

را دارند. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم 

سال ساماندهی مناسبی به اوضاع  ۴آید در مدت سر کار میدر حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: امیدوارم فردی که بر 

گیری حاکم است، برهاند. های مختلف تصمیممعادن و سایر صنایع بدهد و صنعت کشور و معادن را از وضعیتی که در بخش

عت برقرار فرهنگی با اشاره به اهمیت بخش بازرگانی در کشور بیان کرد: باید ارتباط صحیحی بین دو بخش بازرگانی و صن

هایی در این حوزه وجود دارد که چندان خوشایند نیست. به طور مثال، گاهی مسائل گمرکی شود. متاسفانه گاهی آشفتگی

با مسائل حمایت از تولید داخلی و صنعت و معدن سازگار نیست که باور دارم باید آنها را با روال درستی ساماندهی کرد. عضو 

شورای اسالمی در ادامه به مسائل دیگری که باید مورد توجه وزیر جدید قرار بگیرد اشاره  کمیسیون صنایع و معادن مجلس

زیست و مسائل مربوط به تفویض سازی کسب و کار، حمایت از توسعه و تولید، هماهنگی مناسب با محیطکرد و گفت: آسان

. او تاکید کرد: در کل انتظار ما از همه مسئوالن به ها از جمله انتظاراتی است که از این سازمان وجود دارداختیار به استان

 .ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزیر آینده در حمایت مستقیم و پیوسته از مردم است

 لزوم توجه به صنایع کوچک و متوسط

بندی در مجلس جمعوگو با صمت با بیان اینکه فعال قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت

های تخصصی در حال بررسی هستند، اظهار نظری درباره وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم نکرد. نماینده مردم ایم و کمیتهنکرده

های وزیر جدید بندی برنامهگنبد کاووس در ادامه انتظارات خود از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را بیان کرد. او در اولویت

هزار واحد صنایع کشور  8۴هزار واحد از  8۱انتظار داریم که به صنایع کوچک و متوسط توجه شود. با نظر به اینکه گفت: نخست 

تر دارند در نتیجه برای ایجاد گذاری کمتر و بازدهی سریعدهند و از طرف دیگر این صنایع سرمایهگونه صنایع تشکیل میرا این

ند. مورد دومی که این نماینده مجلس شورای اسالمی مدنظر قرار داد بحث اشتغال در نقاط مختلف کشور کلیدی هست

تمام و کمک به اتمام و های اشتغالزایی نیمهواحدهای صنعتی بود. او در این باره گفت: توجه به واحدهای صنعتی و طرح

هیالت بانکی و سررسید آن به راحتی گذاران ما باید بتوانند از تسبرداری سریع آنها کلیدی است. برای این مهم سرمایهبهره

مند شوند. او همچنین تاکید کرد: باید نظارت بیشتر و مستمری بر معادن کشور از نظر امکانات و تجهیزات داشته باشیم. بهره

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در راستای برقراری عدالت اجتماعی، توجه به مناطق مرزی، محروم و کمتر 

ها به بهانه کشاورزی های پیشین سالیافته نیز گفت: باید به این مناطق اهمیت بیشتری داده شود. به طور مثال، دولتتوسعه

اند و اکنون در نبود صنایع اشتغالزا و با توجه به تنش شدید آبی و حتی بودن مانع استقرار صنایع بزرگ در استان گلستان شده

آن، کشاورزی منطقه و در نتیجه معیشت مردم به ویژه روستاییان به شدت مورد تهدید بحران آبی در نقاط شمالی و مرزی 

قرار گرفته است. او ادامه داد: تالش برای ارتقای کیفی کاالهای ایرانی برای جلب نظر و رضایت مردم به منظور خرید کاالی 

دارند، تالش دوچندان برای جذب فاینانسورها و رویه کاالهایی که مشابه داخلی ایرانی و برقراری محدودیت برای ورود بی

 گذاران خارجی برای جبران کسری نقدینگی و اعتبارات الزم برای توسعه صنعتی و اشتغالزایی جوانان که مستلزم سرمایه



  

 

 

ار درباره ها است، نیز کلیدی است. طیها و دستگاهوپاگیر و موازی و سختگیرانه با تعامل با سایر وزارتخانهحذف قوانین دست

برون نگر گفت: باید به مناطقی مثل شهرستان گنبدکاووس و بخش مرزی و محروم داشلیزا و برونتحقق اقتصاد مقاومتی درون

برون، بازارهای المللی اینچهآهن بینهایی مثل گمرک مرزی و راهکه از موقعیت استراتژیک و مرزی با امکانات و زیرساخت

اندازی واحدهای سازی در راهرس در مجاورت مرزها دارند، توجه بیشتری شود. او در آخر به آسانمصرف قابل تامل و در دست

های صنفی برای مورد اتحادیههای بیای، انحصارطلبانه و سختگیریصنفی اشاره کرد و گفت: ممانعت از اعمال تفکرات جزیره

گذاری و تحمیل هزینه به دولت نع اشتغال خودکفا بدون سرمایهصدور جواز کسب باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این امر ما

 .شودمی

 برای رونق تولید چشم ما به وزارت صنعت است

وگو با صمت اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتمحمد حسن

آنجا که این بخش متولی اقتصاد مقاومتی است برای رونق تولید چشم ما  تجارت به عنوان یک وزارتخانه مرجع و مادر است. از

گذرد در نتیجه انتظار های صنعتی از زیر نظر این وزارتخانه میبه این وزارتخانه است. او بیان کرد: با توجه به اینکه همه شهرک

ند و جلفا در مجلس شورای اسالمی در ادامه نماینده مردم مر  .ما این است که به تولید ملی و رقابت بیشتر بها داده شود

به اهمیت بازاریابی و فروش اشاره و بیان کرد: بعد از تولید باید به دنبال بازار بود. برای همین من از جمله کسانی هستم که 

ر چند مورد مخالف جدایی این وزارتخانه به دو بخش صنعت و بازرگانی هستم. مشکل ما این است که کل وزارت بازرگانی را د

ایم در حالی که این وزارتخانه باید نخست بازاریابی کند طوری که بداند محصول خود را بعد از تولید به کجا محدود خالصه کرده

بفروشد. درواقع قسمت بازرگانی باید به کاالی تولیدی با دیدگاه فروش و بازاریابی نگاه کند و به تولید خط بدهد که کدام طرف 

  .توان برای این مهم به کدام فرهنگ نزدیک شدگذاری کند و بداند که بازار کدام بخش خوب است و میهبیشتر سرمای

ها نژاد در ادامه به انتظارات خود از وزیر صنعت اشاره کرد و گفت: وزیر جدید باید بتواند در بخش بازرگانی دست واسطهحسن

فروشی را حل کند. ما نباید به معدن دیدگاه رانتی داشته معدن نیز بحث خامرا کوتاه و شبکه توزیع را کم هزینه کند. در حوزه 

دستی را راه اندازد. به طور مثال، دهیم در کنارش باید کسی باشد که صنایع پایینباشیم. اگر به کسی در معدن مجوز می

خیلی تالش کرد که آنها را حل  زادهمعدن مس مسجد جامع در آذربایجان مشکالتی داشت که البته مهندس محمدرضا نعمت

  .های اساسی هم برداشتکند و گام

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در دنیا فقط ما نیستیم که مس داریم، شیلی هم از جمله کشورهایی 

التی داریم؟ باور دارم برای برداری مشکلی ندارند اما ما همچنان مشکاست که بیشتر از ما مس دارد ولی چطور آنها در بهره

برداری را انجام دهیم و هم محیط را آلوده نکنیم. در حوزه حل چنین مشکالتی باید از تجربه جهانی استفاده کنیم تا هم بهره

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای   .معدن انتظار داریم که به صنایع تبدیلی هم توجه شود که به اشتغالزایی منجر شود

دادم و بعد خودم االختیار حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل میمقام تامقائم 3در پایان گفت: اگر وزیر صنعت بودم  اسالمی

 .شدم تا کارها بهتر پیش برود. در کل باید برای کشور کار کرد و به قانون هم پایبند بودمی 3کننده این هماهنگ

 شریعتمداری، یکی از نقاط قوت کابینه دوازدهم

وگو با صمت اظهار کرد: وزیر پیشنهادی آقای روحانی الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای   .در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از نقاط قوت کابینه دولت دوازدهم خواهد بود

بینیم که سوابق درخشانی ادی دولت دوازدهم را بررسی کنیم افرادی را میاسالمی بیان کرد: اگر مجموعه کابینه پیشنه

حضرتی با خوشنام بودن وزیر پیشنهادی در مجلس  .دارند و بسیار کارآمد هستند و محمد شریعتمداری هم یکی از آنها است

های خوبی که آقای میدوارم با تجربهشورای اسالمی ادامه داد: بین نمایندگان نگاه خوبی نسبت به چنین وزیرانی وجود دارد. ا

 .بخشی انجام دهدهای خوب و نجاتشریعتمداری دارد بتواند در بخش صنعت و تجارت حرکت
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 تنش ارزی در کمین اقتصاد ایران

شود منظور همان دالر است؛ الاقل در کوچه و بازار که اینطور است. از اول هم اینطور نبود، در ایران وقتی درباره ارز صحبت می

 آمد. اینکه مردم را در هر شغل  ها را به کشور تحمیل کرد این وضوع به وجودها و تحریمنژاد قطعنامهکه احمدی 90بعد از سال 

http://jahanesanat.ir/94291-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C.html
http://jahanesanat.ir/94291-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C.html


  

 

 

ای ملتهب از نظر سیاسی و و صنفی به یک صراف تبدیل کرد. صحبت از دو، سه برابر شدن قیمت دالر بود، آن هم در جامعه

اما  ثبات شد، اینبار هرچند با92اجتماعی. ساختارهای مختلف کشور هر یک درگیر معضالتی شده بود که با انتخابات سال 

درصدی را همین چند سال قبل تجربه کرده مساله  30و  20باری... دالر برای مردم کشوری که تورم   !د هم شددچار رکو

کننده نفت با بودجه نفتی، همه چیز از ادویه و خشکبار گرفته تا خودرو مهمی است. طبیعی هم هست! به عنوان کشور صادر

تواند عامل نی دالر در ایران فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه میو ... همگی به قیمت دالر و عرضه آن بستگی دارد. یع

 .شاهد آن بودیم 92تا  89های تحوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی شود، چنانکه در سال

بانک مرکزی و در بانک مرکزی شخصی که به صندلی معاونت ارزی تکیه  -کننده دالر و در واقع دماسنج آن کیست؟ عرضه

رود که عملکرد وی تا کف جامعه اثرگذار خواهد بود. در اینجا نگاهی داریم به ای به شمار میکنندهزند شخصیت تعینمی

 .تاکنون ۱380نوسانات قیمت دالر در ادوار مختلف از سال 

 : محمدجعفر مجرد1386تا  1380

حمدجعفر مجرد است که دردوره شیبانی و از در بانک مرکزی حضورداشته و آخرین معاون ارزی وی م ۱382نوربخش تاسال  

 ۱383در دوره وی باالترین نوسان ساالنه نرخ ارز در بازار آزاد در سال  .نیز در این سمت حضورداشته است ۱386تا  ۱382سال 

ز یک درصد شود که نوسان قیمت دالر در بازار آزاد کمتر امی ۱38۱با حدود پنج درصد رخ داد و کمترین نوسان مربوط به سال 

 9357ریال بود که وقتی صندلی را تحویل داد این عدد به  7925قیمت هر دالر در بازار آزاد  ۱380ثبت شده است. در سال 

 .رسیده بود

  : رضا راعی1388تا  1386

ی نژاد، رییس دولت نهم، طهماسب مظاهری را جایگزین ودهد، احمدیبعد از اینکه شیبانی از بانک مرکزی استعفا می

گزیند. در دوره سال از حضورخود دربانک مرکزی، راعی رابه عنوان جانشین مجرد برمیکندکه او نیز در مدت کمتر از یکمی

، دالر در بازار آزاد هر سال حدود سه درصد نوسان قیمت داشت. او وقتی صندلی را 88تا مرداد  86مسوولیت او یعنی از آذر 

 .ریال شده بود 9979ریال بود و وقتی صندلی را تحویل داد دالر در بازار  9667تحویل گرفت دالر در بازار آزاد 

  ثبات: دوران تیره و بی1392تا  1388

آید که وی البته با حذف رضا راعی، برهانی، سیدعلی و در ادامه بعد از رفتن مظاهری، محمود بهمنی به بانک مرکزی می

و یکسال بعد از خروج راعی  89در سال  .دهد، در سمت معاونت ارزی قرار می۱392های حضورش تا راد را درسالمینو کیانی

این نوسان  9رسد. در سال از معاونت ارزی نوسان ساالنه قیمت دالر در بازار آزاد دو برابر شده و به بیش از شش درصد می

ریال بود و وقتی در  ۱060۱در بازار آزاد  رسد. این دوره، دوره مسوولیت برهانی است. وقتی آمد دالردرصد می 28به بیش از 

ریال رسیده بود!نفر بعدی در لیست بهمنی سیدکمال سیدعلی است که البته  ۱3568صندلی را تحویل داد دالر به  90سال 

ماه بهمنی، سیدعلی را هم حذف و جای  4،5عمر معاونت او به سال نکشید که بتوان دوران او را ارزیابی کرد. پس از حدود 

اما وقتی در سال  ریال بود ۱3568راد با بحران دالر مصادف شد. قبل از او دالر راد داد. مسوولیت کیانیاو را به مینو کیانی

 !ریال تحویل داد 36300روحانی آمد و دوران بهمنی به پایان رسید و رفت دالر را  ۱392

  به بعد: دوران کاهش و رشد 1392

بانک مرکزی شد غالمعلی کامیاب را به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب کرد و تاکنون به بعد که سیف رییس  ۱392از 

 شودهای گذشته که در اینجا بررسی شده کمتر اثری از کاهش دیده میاگرچه در سال .نیز او بر این صندلی تکیه زده است

در سال اول دولت روحانی همزمان با امید مردم به بهبود المللی ایران، اما بنابر آرام شدن التهابات جامعه و حضور موثر بین

مجددا شاهد نوسان حدود چهار  95و  94های در سال 93و  92های شرایط شاهد کاهش قیمت دالر هستیم. اما بعد از سال

 .هستیم 95و نزدیک به هفت درصد در سال  94درصد برای سال 

 از امروز به بعد

رود و با توجه به نوسانات گذار در زمینه اقتصاد کالن کشور به شمار میپنج شخص مهم و تاثیر معاون ارزی بانک مرکزی یکی از

چالش رسد چهار سال پرهای اجرایی که در دست دولت دوازدهم قرار دارد، به نظر میاحتمالی نرخ ارز به واسطه سیاست

ل رییس کل بانک مرکزی در یک اقدام نه چندان کارشناسی پیش روی بانک مرکزی و معاون ارزی آن قرار داشته باشد. با این حا

 .های آتی در نظر گرفته استآشنا به بازار ارز را به عنوان معاون ارزی خود در سالتجربه و ناشده و باالجبار شخصی کم



  

 

 

عملکرد قابل  ها و نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور نداشته وسید احمد عراقچی که تجربه خاصی در زمینه وزارتخانه

رسد کنترل و مدیریت بحثی را از خود بر جای نگذاشته است، در حالی در این پست حساس قرار گرفته که به نظر می

های بازار ارز از توان وی خارج است و جای سوال دارد که چرا در چنین برهه زمانی خاصی چنین تصمیمی ها و چالشپیچیدگی

 .تاز سوی بانک مرکزی اتخاذ شده اس

رسد با قرار گرفتن عراقچی در پست ؛ اتفاقی که به نظر میاین در حالی است که هنوز ماندن سیف قطعی نشده است

الملل این بانک، با اهداف و مقاصد خاصی همراه بوده باشد و گویا رییس کل جایی کامیاب در معاونت بینمعاونت ارزی و جابه

های آینده در نظر گرفته است. اما هرچه باشد بازار پولی و بانکی کشور در سال هایی برای مدیریتکنونی بانک مرکزی طرح

یک نکته روشن است و آن اینکه تغییرات و عدم ثبات در پست حساسی همچون معاونت ارزی باید با احتیاط صورت پذیرد تا از 

 .ای بر اقتصاد کشور دارد، جلوگیری شودها و نوسانات بازار که تاثیر عمدهتنش
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 در یک گزارش پژوهشی بررسی شد

 گذارانسه ضلع ترغیب سرمایه

گذاران اثردارد. این عوامل در سه دهد که سه عامل در ترغیب یا تغییر رفتار سرمایهارزیابی تحلیلگران نشان می دنیای اقتصاد:

که بیش از همه بر رفتار بندی است. در میان این عوامل اما آنچهدسته عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی قابل دسته

گیرند. است که در زیرمجموعه عوامل سیاسی قرار می« کنترل فساد»و « ثبات سیاسی»فه گذاران اثر دارد، دو مولسرمایه

کودتا یا خطر »آمیز از طریق شود که براندازی دولت با ابزارهای خشونتاهمیت این دو مولفه کلیدی از آنجا آشکارتر می

وجود سیستم رشوه و عدم برخورد قضایی فساد در میان بخش دولتی، خصوصی و »و همچنین « های قومیتیتروریسم و تنش

 المللی برای کشور میزبان داشته باشد.گذاران بینتواند تاثیرات فراوانی در رفتار سرمایهمی« با آن

گذاران هنگامی که قادر نباشند میزان ریسکی را که با آن دهد سرمایهآمیز نشان میشناسی وجود ابزارهای خشونتآسیب 

ای که برای رشد ضروری هستند، سرباز های پرمخاطرهگذاری در برنامهدرستی ارزیابی کنند از سرمایهمواجه هستند، به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی بیانگر این موضوع است که « های مالی و اقتصادیفصلنامه سیاست»های خواهند زد. پژوهش

گذار داخلی را نیز با شک و تردید مواجه گذارند، بلکه سرمایهیالمللی تاثیر مگذار بینهای مذکور نه تنها بر سرمایهشاخص

منطقه »کشور عضو  ۱8بر جذب پول خارجی در « کنترل فساد»و « ثبات سیاسی»کند. در پژوهشی که انجام شده تاثیر می

 ( مورد بررسی قرار گرفته است.۱996-20۱4ساله ) ۱9طی یک دوره « منا

 عوامل حاکم بر جذب پول

یافتگی در دنیا موفقیت در ترین عوامل توسعهیافتگی کشورها به عوامل متعددی وابسته است؛ یکی از مهممیزان توسعه

های گذشته تحوالت قابل های فیزیکی و مالی به کشور است. در سالگذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایهجذب سرمایه

رود. ی مستقیم خارجی بدون شک یکی از این رویدادهای مهم به شمار میگذارتوجهی در جهان رخ داد که رشد باالی سرمایه

های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و گذاری مستقیم خارجی به یکی از اجزای کلیدی سیاستبنابراین امروزه سرمایه

راوانی قرار دارد. عوامل گذاری مستقیم خارجی تحت تاثیر عوامل فیافته تبدیل شده است. براساس این گزارش سرمایهتوسعه

عوامل »و « عوامل سیاسی»، «عوامل اقتصادی»توان در سه دسته عمده گذاری مستقیم خارجی را میموثر بر سرمایه

گیرند. ، ابعاد زیادی برای جذب پول خارجی مورد بررسی قرار می«عوامل سیاسی»بندی کرد. در دسته دسته« جغرافیایی

گذاری ترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایهاز جمله مهم« نوع و کیفیت حکمرانی یک کشور»و « های سیاسیها و بحرانشوک»

گذاران نتوانند میزان ریسک را به درستی بسنجند از روند. در این شرایط زمانی که سرمایهمستقیم خارجی به شمار می

 های پرمخاطره جلوگیری خواهند کرد.گذاری در برنامهسرمایه

ی است که تبلور ثبات سیاسی، کنترل فساد و اطمینان به حاکمیت یک کشور خود را در شاخصی تحت عنوان این در حال

های زیادی نقش اقدامات حکومت در سطح ملی، بر جذب سرمایه تا مدت ۱999دهد. تا پیش از سال حکمرانی نشان می

ها بود، ها و شاخصات با کیفیت درمورد اقدامات حکومتشد؛ اما عمدتا علت این نادیده گرفتن، فقدان اطالعنادیده گرفته می

 عنوان شاخصی به نام حکمرانی خوب معرفی شد. براین اساس ها و اقدامات آنان بهامور دولت ۱999تا اینکه در سال 



  

 

 

 ُبعد است 6تعریف شد و اکنون دارای « موسسات»و « هاسنت« »هادولت»های حکمرانی در سراسر دنیا از سوی شاخص

، «ثبات سیاسی»، «حق اظهارنظر و پاسخگویی»شاخص حکمرانی خوب شامل  شود.که اندازه دولت از سوی آنها تعیین می

های این گزارش نشان است. ارزیابی« کنترل فساد»و « حاکمیت قانون»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «اثربخشی دولت»

خشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص اثرب 6دهد از بین می

ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. این در حالی است که در کشورهای با حکمرانی فساد بیانگر حضور غیربودجه

ترل فساد و ثبات توان به تاثیر باالی کنکند. از نتایج این پژوهش میگذاری مستقیم خارجی افزایش پیدا میخوب، سرمایه

گذاری اشاره کرد که تاثیر ثبات سیاسی از سایر سیاسی که دو شاخص از حکمرانی خوب هستند بر شدت سرمایه

 های حکمرانی خوب بیشتر است.شاخص

گذاری مستقیم خارجی است. سرمایه« عوامل اقتصادی»گیرد، اما دسته دوم که در جذب پول خارجی موردتوجه قرار می

تاثیر پذیرد. « تغییرات نرخ تورم»و « آزادی تجارت»، «تغییرات نرخ ارز»، «نرخ رشد اقتصادی»از عوامل اقتصادی همچون تواند می

رو سازد. تواند رشد کشور میزبان را با مخاطرات جدی روبهگذاری خارجی میتاثیرات منفی هر یک از این عوامل بر سرمایه

توانند میزان قدرت اقتصادی کشورهای مقصد و حوزه نفوذ بازارهای آنها را اقتصادی میگذاران با آگاهی از این عوامل سرمایه

شود. گذاری مستقیم خارجی میباعث کاهش سرمایه« ثباتی نرخ ارزبی»دهد که های آماری نشان میدریابند. نتایج داده

تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار نیست؛ اما  گذاری مستقیم خارجی برمدت سرمایهها حاکی است که در کوتاههمچنین بررسی

گذاری خارجی در بلندمدت میزان تولید ناخالص داخلی بر جذب پول خارجی تاثیرگذار است؛ به این معنا که باعث رشد سرمایه

عدم  ثباتی وکاال و خدمات، با ایجاد بی رویه سطح عمومی قیمتشود. همچنین نرخ تورم به مثابه افزایش مداوم و بیمی

های خارجی آورد و تاثیر منفی بر جذب سرمایهاطمینان اقتصادی، تقاضای موثر یا قدرت خرید را در اقتصادکشور میزبان پایین می

گذاری مستقیم طور کلی سهم سرمایه عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح است و بهدارد. تغییرات تورم در کشورهای میزبان به

 ایه در کشورهای پرخطر، کمتر است.خارجی در جبران ورود سرم

 تغییر پارادایم اولویت

از کشورهای منطقه منا به علت نزدیکی « گذاری خارجیبررسی تاثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه»در گزارش 

محدوده  کشور است، استفاده شده و ۱8ساختارهای سیاسی، اقتصادی و همچنین حضور ایران در این منطقه که مشتمل بر 

ثبات »، «نرخ ارز»، «تولید ناخالص داخلی»دهد که ساله است. نتایج نشان می ۱9زمانی انتخاب شده نیز شامل یک دوره 

گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و بر سرمایه« کیفیت نهادی»و « کنترل فساد»، «سیاسی

های این پژوهش نشان مورد تایید نیستند. یافته« آزادی تجارت»و « نرخ تورم» معناداری خواهند گذاشت؛ اما تاثیر متغیرهای

دهد که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در کشورهای منطقه منا، تاثیر مثبت و معناداری در جذب پول دارند. به عبارت دیگر می

 اند.تر بودهگذاران خارجی موفقدر جذب سرمایهکشورهایی که از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارزی باالتری برخوردار هستند، 

ثباتی بی»، «فساد»های پی در پی قرار دارند و ثباتی، جنگ داخلی و انقالببراساس این گزارش کشورهای منا در معرض بی

ها بیهای کشورهای این منطقه است. ارزیاو... از ویژگی« های باالی وارداتیوجود تعرفه»، «اقتصاد دولتی»، «سیاسی

رسد که اند، بعید به نظر میداری خوب نشدهدهد کشورهایی که موفق به رسیدن به یک حد آستانه از حکومتنشان می

گذاری مستقیم خارجی شوند. تحلیلگران در مطالعات انجام شده این فرضیه را که ثبات سیاسی موفق به جذب سرمایه

واکاوی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که رخدادهای سیاسی، جریان گذاری شود، مورد تواند موجب افزایش سرمایهمی

ثباتی باالیی برخوردار هستند، ها از بیگذاری در هنگامی که دولتهای سرمایهگذاری را تغییر خواهد داد و شرکتسرمایه

یافتگی ی قوی مبتنی بر عدم توسعهاشود تا فرضیهتوانند واکنش مناسبی را نشان دهند. بنابراین این شرایط موجب مینمی

 کشورهای منا و جذب پول خارجی ضعیف و پایین مطرح شود.

های اصلی این کشورهاست. یافته، حضور نهادهای باسابقه طوالنی از ویژگیتوان گفت در کشورهای توسعهطور کلی، میبه

های ورود این توسعه اقتصادی در مراحل بعدی زمینهبه عبارت دیگر در این کشورها ابتدا توسعه سیاسی اتفاق افتاده است و 

کشورها به مرحله رشد و توسعه پایدار را فراهم آورده است. اما از آنجا که این پژوهش کشورهای منطقه منا را مورد بررسی 

گیری ین شکلدهد و این کشورها اغلب کشورهای در حال توسعه بوده و در مراحل اولیه توسعه قرار دارند؛ بنابراقرار می

 نهادها به درستی انجام نگرفته است. بسیاری از این کشورها برای ورود به اقتصاد جهانی به علت وفور منابع طبیعی مانند 



  

 

 

اند. در حالی که توسعه سیاسی و در مراحل بعدی اقتصادی، برای رسیدن به نفت و گاز، ابتدا وارد مرحله رشد اقتصادی شده

 .توسعه پایدار ضروری است

 شود؟های خارجی هموار میچگونه ورود سرمایه 

های کمیسیون کند. بررسیگذاران خارجی را از آینده سرمایه خود مطمئن میهایی سرمایهچه مولفه دنیای اقتصاد:

نبر است، اما نقدهای جدی به بسترهای ای زماگذاری پروسهدهد اگرچه سرمایهگذاری اتاق ایران نشان میسرمایه

المللی را نسبت به ایران تغییر داده است، اما باید به ها، برجام فضای بینگذاری در ایران وارد است. مطابق ارزیابیایهسرم

المللی پایبند باشیم. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی بینقوانین بین

(FATF) ارتو پیوستن به سازمان تج( جهانیWTO) کند؛ گذاری را هموار مینیز از دیگر مواردی است که زمینه جذب سرمایه

ها مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته چرا که عضویت در این سازمان

اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی که فریال رسانی کند. به گزارش پایگاه اطالعاست و به کاهش فساد اقتصادی کمک می

گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اثرات برجام در زمینه جذب سرمایه مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه

اری است. گذسازی بسترهای الزم برای سرمایهخارجی داشته، بر این نکته تاکید شده که اولین اقدام، بعد از برجام آماده

 گذاری و اقدام برای تامین آن است.موضوع بعد بحث امنیت سرمایه

تواند توسط حاکمیت و از طریق اصالح قوانین و ایجاد شفافیت، وکار بهبود یابد و این مهم میبنابراین ابتدا باید فضای کسب

یگر، الزم است دولت برنامه منسجمی ها، تحقق پذیرد. از سوی دسازیدر تصمیم« واقعی»همچنین حمایت از بخش خصوصی 

گذاران خارجی از بازار ایران این است برای جذب و کنترل سرمایه خارجی تهیه کند. به گفته مستوفی، یکی از انتقادات سرمایه

 هاکنند. مانع بعدی درباره موضوع تامین مالی و فاینانس پروژهخواهند بدانند با چه شخصی یا شرکتی معامله میکه می

هایی که باید برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد، است. از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و عدم زیرساخت

ها است. عدم معرفی کامل و درست از ایران پسابرجام به دلیل نبود اطالعات کافی و مشکالت مراودات بانکی از دیگر چالش

گذاری مستقیم خارجی فع نشده است؛ بنابراین گرایش به فاینانس نسبت به سرمایهطور کامل رنیز مواردی است که هنوز به

شود و این حساسیت متقابال برای طرف خارجی نیز بیشتر است. اکنون مرحله حساسی از تاریخ اقتصاد کشور محسوب می

توجهی داشته باشد؛ ولی به اعتقاد گذاری جهش قابلباره میزان سرمایهیکوجود دارد. بنابراین نباید انتظار داشت که به

شود. آنچه از اطالعات و آمار زمینه خوبی برای تعامالت آینده محسوب میکارشناسان سفرهای تجاری بعد از برجام، پیش

های نفت، گاز و پتروشیمی در گذاری در حوزهدهد رغبت به سرمایهدست آمده، نشان میها بعد از برجام بهگذاریسرمایه

 از آن حوزه مواد اولیه و معادن. ول اهمیت است و پسدرجه ا

شده است بر کاهش وابستگی به نفت و بینیهرچند اقتصاد ایران طبق اهدافی که در برنامه جدید توسعه دولت نیز پیش

وجود  هاییطور مشخص طرحهای اقتصادی دیگر ازجمله خدمات تاکید دارد، بنابراین اگر در هر بخشی بهکارگیری بخشبه

گذار را داشته باشد و توجیه اقتصادی و فنی الزم را نیز دارا باشد و از بازگشت سرمایه داشته باشد که پتانسیل جذب سرمایه

های دیگر نیز بود. حال در این میان این سوال مطرح گذاران در بخشتوان شاهد حضور سرمایهآن اطمینان حاصل شود، می

ها و نبایدهایی را در این حوزه باید مورد توجه قرار دهد؟ مستوفی در این زمینه این طور پاسخ است که دولت دوازدهم چه باید

مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای  (WTOدهد: عضویت در سازمان تجارت جهانی )می

های تجاری به معنی اعتماد بیشتر برای شرکتکند و این موضوع عضو قرارگرفته است و به کاهش فساد اقتصادی کمک می

گذاری، به دلیل پایین آمدن ریسک سرمایه WTOتر است. با پیوستن به ها به معنی انضباط دقیقبه شرایط بازار و برای دولت

ا توجه به شود. همچنین با ورود سرمایه راه برای ورود تکنولوژی مدرن بهای خارجی به کشور باز میراه برای ورود سرمایه

شود. اقتصاد کشور نیاز به تدوین استراتژی صحیح و نقشه منابع موجود تولید در کشور باز شده و باعث پیشرفت کشور می

راه مشخص دارد. چه قبل از برجام، چه در زمان حال و چه برای آینده همیشه تاکید بر این بوده است که در کشور باید 

های نسبی هر استان در برای فراهم شدن این بستر هم نیاز به مشخص کردن مزیت گذاری فراهم شود.بسترهای سرمایه

شود تا گذاری بر اساس آن است. در ایران معموال زمان زیادی صرف میهای سرمایهبندی طرحهای مختلف و دستهبخش

 د.طور عملی زمام امور را به دست بگیرهایش را مشخص کند و بهدولت جدید اهداف و برنامه
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 ها به وزیر پیشنهادی روحانی برای صنعت، معدن و تجارتگزارش صمت از نگاه تشکل

 تمهیدات وزیر برای همراه کردن بخش خصوصی

های وفاق بیشتر جناحمحمد شریعتمداری از نظر شخصیت سیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد   :منیر حضوری

آید با پرونده و نام خوبی که بین فعاالن اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارد بتواند کشور است. به نظر می

 .باالترین رای اعتماد را در کابینه دوازدهم اخذ کند

با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصالحات بود 

شناسد و هم از توان دولت معروف است که جزو پرچمداران بخش خصوصی در اقتصاد بوده که هم بخش خصوصی را خوب می

جانبه مجلس شورای اسالمی، اتاق و امکانات بیرونی آگاهی کافی دارد. امروز با اختیاری که شریعتمداری با حمایت همه

تواند افکار خود را هم به راحتی اجرایی کند. درباره اینکه شریعتمداری چقدر آورد میدست میصوصی بهبازرگانی و بخش خ

تواند از بخش خصوصی حمایت کند و اعضای اتاق بازرگانی برای رشد بخش خصوصی چه مطالباتی از او دارند با چند تن می

 .وگو نشستیماز اعضای اتاق بازرگانی به گفت

 بخش خصوصی به شریعتمداریخوشامدگویی 

وگو با صمت اظهار کرد: اگرچه درمان واقعی اشتباه بزرگ محمود محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت

های صنعت، معدن و تجارت فقط در انتزاع خواهد بود اما حال که این امر مهم به آینده محول نژاد درباره ادغام وزارتخانهاحمدی

کاره صنعت، معدن و تجارت داشته باشد محمد توانست برای اداره وزارتخانه همههایی که حسن روحانی میبهترین گزینهشد 

جمهوری از مهره اصلی و کلیدی و موفق اجرایی خود برای مدیریت وزارتخانه سنگین صنعت، معدن و شریعتمداری بود. رئیس

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی،   .و مفیدی برای فضای کسب و کار باشدتجارت استفاده کرد که امید است انتخاب مهم 

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شریعتمداری باید 

های ت فضای کسب و کار در حوزهسال گذشته شیب مشکال ۴شود چرا که در ای به عهده او واگذار میبداند پست پرمخاطره

ای که امروز چندین گره کور در این ریسمان ها تندتر شده است. به گونههای طوالنی تحریمتولید و تجارت به دلیل همان سال

ید طلبد. به طور مثال نرخ تمام شده بسیار باالی تولبه هم تنیده ایجاد شده که باز کردن هر یک از آنها همت همه دولت را می

های ها به بهانه حمایت از تولید داخلی شد تا جایی که بلندای دیوار تعرفهکاال و خدمات در کشور باعث بلندتر شدن دیوار تعرفه

تر و سبب شد تا حجم قاچاق کاال با وجود ریسک باال برای قاچاقچیان روز به روز افزایش ایران از بیشتر کشورهای جهان رفیع

بینند را به های تولیدی کوچک و متوسط که از واردات و قاچاق کاالهای مشابه ضربه میفعالیت بنگاه یابد. این موضوع چرخه

دلیل فروش نرفتن و انبار تولیدات با مشکالت بیش از پیش مواجه کرده است. ضمن اینکه کشور در بسیاری از کاالها به جای 

آمارها موید این امر است.روشنک هشدار داد: محمد شریعتمداری مبدا صادرات به مقصد تولیدات دیگر کشورها مبدل شده که 

های بزرگ مانند خودروسازان دولتی و پتروشیمی در مقایسه با حمایت از باید توجه داشته باشد حمایت قابل توجه از بنگاه

رزوی ادغام تجارت را داشته تر گفته بود آمحور جواب مثبت نداد به ویژه که آقای وزیر پیشواحدهای کوچک و متوسط و صادرات

ها و تعهدات دولت کاهش صادرات را به همراه اعتمادی صادرکنندگان به قولاز این رو تجارت کامال به حاشیه رانده شد. بی

داشت که شایسته نبود. سیاست تثبیت نرخ ارز ازسوی دولت هم چیزی جز جایزه به تولیدکنندگان خارجی و تنبیه تولیدکنندگان 

های بخش خصوصی چون اتاق ایران، کانون کارآفرینان، کمیسیون و صادرکنندگان کشور نبوده است.او تاکید کرد: تشکلداخلی 

های صادرکنندگان و واردکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واقف هستند با بخش تجارت، اتحادیه

تر به کمک دولت و مجلس جاری معقول برقرار کرد به همین دلیل باید هرچه سریعشود با دنیا تعامل تپاره نمیتجارت پاره

ریزی کرد. امیدواریم وزیر توانمند معرفی شده برای تولید و تجارت با سابقه اداره شورای اسالمی حوزه تجارت یکپارچه را پایه

 .موفق حوزه تجارت بتواند در این مهم نقش موثری داشته باشد

  کندبه بخش خصوصی عنایت شریعتمداری

وگو با صمت انتظارات خود را از وزیر پیشنهادی دولت علی عبداللهیان، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و سوئد در گفت

دوازدهم مطرح و بیان کرد: ما از محمد شریعتمداری توقع داریم که متناسب با امکانات کشور و با توجه به بضاعت بخش 

 زم را به این بخش داشته باشد. این عضو اتاق بازرگانی با مثبت دانستن پرونده شریعتمداری اظهار کرد: خصوصی عنایت ال



  

 

 

تواند در موفقیت سال خدمت در این مجموعه را در کارنامه خود دارد. به طور یقین این تجربه می۴خوشبختانه وزیر پیشنهادی 

شناسد و هم از توان دولت و امکانات بیرون از کشور شناخت خوب می هایش موثر باشد. او هم بخش خصوصی رااو در برنامه

سال گذشته اگر شریعتمداری یاران خوبی برای  ۴کافی دارد. عبداللهیان تاکید کرد: با توجه به سنگینی کار وزارتخانه و تجربه 

های اساسی بردارد. تواند گامد میخود انتخاب کند، تقسیم کار درستی انجام دهد و هریک از یاران او احساس مسئولیت کنن

توان به او با گله از اینکه امروز حس مسئولیت اشخاص کمرنگ شده بیان کرد: اگر یاران شریعتمداری به او کمک کنند، می

آینده امیدوار بود. توجه به بخش خصوصی هماهنگ با نگاه رهبر معظم انقالب در جهت مقاومتی کردن اقتصاد است. ما در 

 .ر از یک مسیر سخت هستیم که امیدوارم به راحتی از آن عبور کنیمحال گذ

 تعامل خوب با بخش خصوصی

وگو با صمت اظهار کرد: محمد شریعتمداری از نظر شخصیت رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتمجیدرضا حریری، نایب

آید با این شناخت بتواند شور است. به نظر میهای کسیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد وفاق همه جناح

دست جانبه مجلس و بخش خصوصی بهباالترین رای را در کابینه بگیرد. او تاکید کرد: قدرتی که شریعتمداری با حمایت همه

اظهار کرد: او تر اجرایی کند.حریری با اشاره به سوابق مثبت شریعتمداری دهد که بتواند افکار خود را راحتآورد اجازه میمی

زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصالحالت بود با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. معروف است که ایشان جزو پرچمداران 

رئیس شان این است که از بخش خصوصی حمایت کنند.نایبهای اعالمیاند. اکنون هم در برنامهبخش خصوصی در اقتصاد بوده

ای از وزیران پیشنهادی داشته باشیم گفت: در مجموع اراده با اشاره به اینکه نباید انتظارات افسانه اتاق بازرگانی ایران و چین

تواند همه امور بینیم اما سوال این است که آیا او به تنهایی میو عزم جدی را در وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت می

شوند به ویژه آنهایی که رای نیست. ما نباید از وزیرانی که انتخاب میگونه را اصالح کند؟ که در پاسخ باید گفت هرگز این

مان شود. این عضو اتاق بازرگانی اعتماد مجلس را دارند انتظارات بیش از حد داشته باشیم که بعد هم منجر به سرخوردگی

خش خصوصی را جلب کند اما اینکه فکر ای این استعداد را دارد که اعتماد بادامه داد: شریعتمداری در حیطه وظایف وزارتخانه

کن کرد بعید است. او در پایان گفت: با اینکه ساله اقتصاد رانتی را در ایران ریشه ۶0شود تمام سابقه سال می ۴کنیم در این 

با  گران بخش خصوصیاش را ببینیم. ما به عنوان مطالبهگیری او درست است اما باید منتظر شویم تا عملیات اجراییجهت

داند که از ها در مطالبات ما تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر شریعتمداری میایم به طوری که رفاقتکسی عقد اخوت نبسته

هایش برخوردار است اما اگر به مانعی برخورد توقع ما این است که به اعتماد و همکاری بخش خصوصی برای اجرای برنامه

 .و برای رفع موانع از آنها کمک بگیردبخش خصوصی گزارش دهد که موانع چیست 

 

 3 صفحه 3704شماره  23/05/96شنبه دو/  جهان صنعتروزنامه 

 دولت در سیاهچال نقدینگی

هزار میلیارد تومان رسیده است و روز به روز  3۱۴هزار و حجم نقدینگی در کشور به رقم یک -«جهان صنعت» :فحه اقتصادص

 شود. این میزان نقدینگی اگرچه به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید و توسعه اقتصادتر نیز میبزرگ و بزرگ

رسد دولت روحانی به نظر می  .ملی به کار گرفته نشود، همچون یک بمب ساعتی برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود

تری یعنی کنترل اکنون با چالش بزرگ، همهای حضور خوددرصدی و کنترل آن در طول سال 40پس از عبور از سد بزرگ تورم 

توجهی و عدم شک در صورت بی؛ اقدامی که بیدولت دوازدهم مواجه خواهد بود نقدینگی و مقابله با رشد روزافزون آن در

کارشناسان اقتصادی بارها   .ای در بطن جامعه اقتصادی کشور منجر شودتواند به بحران عمیق و گستردهمدیریت مناسب می

مراقب بود که این حجم عظیم نقدینگی  اند که حجم باالی نقدینگی، زنگ خطری برای اقتصاد ایران است و بایدهشدار داده

به یکباره به سمت بازارهای غیرمولد، حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند؛ خطری که رخ دادن آن در صورت کاهش 

 رسد و اگر نرخ بهره بانکی توسط دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری پایین بیاید، دورنرخ سود بانکی محتمل به نظر می

های مردم از شبکه بانکی کشور خارج و به یکباره وارد بازارهای موازی همچون ارز و سکه شود از انتظار نخواهد بود که سپرده

  .های بازار به شکل غیرقابل کنترلی شودتواند باعث بروز تورم و افزایش قیمتکه در نتیجه افزایش ناگهانی تقاضا می

. بر این اساس افزایش گذار و تاثیرپذیر از یکدیگرنده رابطه تورم و نقدینگی دوسویه بوده و تاثیرباید این نکته را در نظر داشت ک

 . این در حالی است که این افزایش اگر از کانال پایه پولی نقدینگی اثرات تورمی بسیاری در جامعه به همراه خواهد داشت

http://jahanesanat.ir/94483-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
http://jahanesanat.ir/94483-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C.html


  

 

 

تر نگی از کانال ضریب فزاینده دارد در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیفتری در مقایسه با افزایش نقدیباشد، اثرات تورمی قوی

تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر . به عبارت دیگر افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیفاست

، باید توجه شود که افزایش پایه پولی همچنین اگر قرار باشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی افزایش یابد  .گذاردبهتری می

های باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال داراییهای خارجی زمانی که از کانال دارایی

  .تر استطوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قویگذارد بهبه جا می داخلی

ز دیگر سو باید گفت اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تا حد زیادی به این بستگی دارد ا

پول منجر شود، که طی آن سهم پول افزایش یافته است یا سهم شبه پول چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه

این در حالی است که افزایش نقدینگی به وجود   .تر استبساطی آن بر تولید هم قویفشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر ان

برداشت دولت از بانک مرکزی ها از بانک مرکزی یا اضافهبرداشت بانکآمده در اقتصاد کشور، حاصل کسری بودجه و اضافه

، اما اگر از طریق ، مناسب و مفید خواهد بود. اگر افزایش نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی باشداست

ها باشد، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت و نتیجه مطلوبی در برداشت بانک، کسری بودجه و نیز اضافهبرداشت دولتاضافه

اعث افزایش در واقع اگر نقدینگی از طریق افزایش دارایی خارجی باشد، مفید خواهد بود و ب  .اقتصاد باقی نخواهد گذاشت

ها به بانک مرکزی یا افزایش . اما اگر پایه پولی که از طریق افزایش بدهی بانکقدرت خرید مردم و رونق اقتصادی خواهد شد

یابد که دراین شرایط بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، باعث ایجاد تورم درکشور خواهد شد و قدرت خرید مردم کاهش می

  .های اقتصادی خواهیم بودشاهد مشکالتی در برنامه

 زنگ خطر تورمی

هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی قفل است و در گردش نیست.  300درصد نقدینگی هزار و  ۵0گفتنی است در حال حاضر 

 شدهسازان، ساختمان و مستغالت اختصاص یافته اما هنوز امالک ساختهبخشی از این نقدینگی به تسهیالت اعطایی به انبوه

نشده دولت های پرداختدرصد، مطالبات معوق و بدهی 50. از سوی دیگر بخشی از این ها فروش نرفته استاز طریق این وام

گردد؛ تولیدکنندگانی که به دلیل . بخشی نیز به مطالبات معوق تولیدکنندگان بازمیشودها را شامل میبه بانک مرکزی و بانک

  .های خود را به نظام بانکی بازگردانندکشور نتوانستند تولیدات خود را به فروش برسانند و بدهی رکود حاکم بر تولید و اقتصاد

هد بخش زیادی از نقدینگی در کشور در شبکه بانکی کشور قفل شده و به همین جهت تاکنون در واقع آمار و ارقام نشان می

های جدی در ت تولید نرود و خروج از رکود شکل نگیرد، آسیباثری روی تورم نداشته است. با این حال اگر نقدینگی به سم

گسیخته به سمت به بیان دیگر اگر رشد نقدینگی به صورت لجام .طول چهار سال آینده دولت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد

ن بین به دلیل تواند به یک بمب ساعتی تبدیل شود و بسیار خطرناک خواهد بود. در ایهای غیرمولد حرکت کند میبخش

رسد خطر هجوم یکباره نقدینگی به این بازارها قابل توجه جذابیت بازارهای ارز و سکه از دیرباز در جامعه کشور، به نظر می

تواند تبعات منفی در قالب اثرات تورمی در جامعه به باشد و در صورتی که برای آن راهکاری کارآمد در نظر گرفته نشود، می

های د که زنگ خطری برای دستاورد کنترل تورم در دولت یازدهم خواهد بود و تاثیرات منفی بر سیاستهمراه داشته باش

  .اند، خواهد داشتاقتصادی که در ادامه و در دولت دوازدهم در نظر گرفته شده

 گزیده آماری

هزار ری، حجم نقدینگی به بیش از جااین در حالی است که مطابق جدیدترین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در خردادماه سال

  .درصد رشد داشته است ۱/24هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  3۱۴و 

هزار میلیارد تومان  3۱۴جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و آمارهای اقتصادی در خردادماه سالبانک مرکزی با انتشار گزیده

(، 9۵نسبت به خرداد  9۶درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل )خرداد  9/4کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته اعالم 

 8/5804های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال بر پایه این گزارش میزان دارایی  .دهددرصد افزایش نشان می ۱/24

در عین حال بدهی بخش   .درصد افزایش یافته است 2/2به سال قبل هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشا

درصد رشد یافته  6/20به میزان  9۵هزار میلیارد ریال است که نسبت به خردادماه سال  5/2299دولتی در دوره مورد بررسی 

پول نیز قبل بوده و حجم شبه درصد نسبت به خردادماه سال 7/20هزار میلیارد ریال با  ۱/۱647حجم پول در این دوره  .است

هزار میلیارد  3/9302طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی  .هزار میلیارد ریال است ۱۱۵02درصد رشد،  6/24با 

 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز  5/22دهنده ریال است که نشان



  

 

 

  .دهدمیدرصد رشد نشان  4/۱

 های بانک مرکزیها و بدهیخالصه دارایی

هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه  7/5246جاری به های خارجی بانک مرکزی در خردادماه سالمیزان دارایی

هزار  ۶27همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز   .دهددرصد افزایش نشان می 2/4سال قبل 

هزار  0/۱556جاری های ارزی بانک مرکزی در خردادماه سالبدهی  .درصد رشد است 3/6دهنده میلیارد ریال است که نشان

  .درصد رشد داشته است 2/2میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 هاها و بدهیوضعیت دارایی

درصد رشد نسبت 3/0ها و موسسات اعتباری غیربانکی با خارجی در بخش بانک هایاین گزارش حاکی است میزان دارایی

هزار  8/70درصد رشد،  ۱2هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با  3۴09به مدت مشابه سال گذشته به 

هزار میلیارد  5/۱387درصد رشد به  ۱/20ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با سپرده بانک  .میلیارد ریال است

هزار میلیارد ریال  6/9220درصد رشد،  8/22با  9۶همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال   .ریال رسید

هزار میلیارد ریال است که نسبت به  3۵00های تجاری کشور نیز در خردادماه امسال های خارجی بانکمیزان دارایی  .است

هزار میلیارد  2/279های تجاری نزد بانک مرکزی نیز سپرده بانک  .دهددرصد رشد نشان می 9/۱9مشابه سال گذشته مدت 

هزار میلیارد  ۵. 39۵۴های تجاری در دوره مورد بررسی، های بانکجمع کل دارایی .درصد افزایش یافته است 38ریال بوده که 

های همچنین بر پایه این گزارش، میزان دارایی  .درصد رشد است 5/25دارای  9۵ریال بوده که نسبت به خردادماه سال 

هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته  8/572جاری های تخصصی در خردادماه سالخارجی بانک

هزار میلیارد  3/4500ه رقم های تخصصی نیز در این دورهای بانکها و بدهی. جمع کل داراییدرصد رشد یافته است 7/۱۱

 .درصد رشد دارد 2/۱3ریال است که 

 

 3 صفحه 4۱۱8شماره  23/05/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 به وزیر آینده صنعت« زادهنعمت»پیشنهادهای 

هایی که دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در جمع خبرنگاران درباره اولویت ایرنا:

ولید داخلی و اشتغال دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد، گفت: در زمینه صنعت و معدن باید حمایت منطقی و همه جانبه از ت

های زاده ادامه داد: در زمینه تجارت، باید به صادرات توجهی ویژه داشت و موانع موجود در بخشانجام شود. محمدرضا نعمت

الملل، همچنین روابط بانکی و سیاسی باید رفع شود تا تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند کار کنند. این عضو کابینه دولت بین

ید کرد: تامین کاالهای داخلی که در دولت یازدهم به وفور انجام شده، باید کماکان با کیفیت و رقابت پذیری بیشتر یازدهم تاک

های جدید و نوین در صنعت تاکید کرد و گفت: باید تا آنجایی که ممکن زاده همچنین بر لزوم رسوخ فناوریتداوم یابد. نعمت

رسانی اینجانب در بخش تولید ادامه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: خدمتاست صنایع کشور دانش بنیان شوند. وزیر 

زاده ادامه داد: اینجانب از حدود یک سال پیش از خواهد یافت، زیرا از کودکی در همین بخش فعال بوده و یاد گرفته ام. نعمت

ی که جان در بدن دارم به انجام وظیفه و عنوان یک سرباز کوچک در خدمت ملت بوده و هستم و تا زمانانقالب اسالمی به

 ادای دین خواهم پرداخت.

 

 4 صفحه 839شماره  24/05/96شنبه سه /  گسترش صمتروزنامه 

 عنوان اولویت اقتصادی برنامه ششم توسعه در دستور کار شریعتمداری قرار داردارتقای صنعت به

 همراهی مجلس با وزیر برنامه محور

تواند موفق باشد که به اینکه یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ما رونق تولید است باید گفت تولیدی میبا توجه  :منیر حضوری

 .محور بوده و اصول و استانداردهای جهانی را رعایت کندصادرات

ای است که در برنامه ششم توسعه هم به آن توجه شده، هر فردی که مسئول بخش صنعت و از آنجا که صادرات مسئله

رت کشور باشد باید این مهم را مالک اصلی کار خود قرار دهد. موضوعی که از سوی محمد شریعتمداری موردتوجه قرار تجا

 ها شود وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت با همین رویکرد رای اعتماد مجلسیبینی میگرفته است. بر همین مبنا پیش



  

 

 

دولت دوازدهم برای افزایش اشتغال و رشد تولید تا جایی که قدرت دارد را کسب کند. به باور کارشناسان، وزیر پیشنهادی 

های دهی کند که در خدمت تولید و در جهت رشد صادرات باشد. دیگر زمان آن گذشته که با روشباید واردات را طوری جهت

فکری اساسی کرد. در این بین ای و جهانی باید سنتی و فناوری قدیمی تولید را پیش برد. برای رقابت در بازارهای منطقه

المللی را رعایت کنند و بتوانند بیشتر خود را با قوانین شوند که استانداردهای بینکسانی در جنگ فروش کاالی خود برنده می

روز دنیا هماهنگ کنند. انتظار کارشناسان از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که به محصوالتی که عمرشان به پایان 

کنند، پیوسته به دنبال رانت و امتیاز هستند، حاضر نیستند کیفیت خود را مطابق الگوی ، الگوی جهانی را رعایت نمیرسیده

ها همکاری داشته باشند و در مقایسه با صنایع پیشرو مقداری عقب مانده توانند با خارجیجهانی بهبود بخشند یا نمی

ها و دالیل را برای اینکه چرا برخی از محصوالت صنعتی ما از نظر سری شاخصهستند، اجازه تولید ندهد. وزیر جدید باید یک

کیفیت و نرخ رقابتی نیستند مورد بررسی قرار دهد تا در گردونه هستی ما هم نقشی بزنیم. در این شرایط هم کار رونق 

 .یابدگیرد و هم صادرات افزایش میمی

  واردات برای تولید

محور بودن اشاره کرد وگو با صمت به لزوم مدیریت واردات و صادراتنمایندگان اتاق ایران در گفتتاسحاق، عضو هیایحیی آل

های گذشته وضع شده و درنهایت در قالب اقتصاد مقاومتی که خط اصلی و گفت: این مسئله موضوعی است که از سال

تولید و برنامه اقتصادی باید بر مبنای  های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هرسیاست

محوری باشد. این مهم هم مبنای قانونی و حقوقی دارد و هم اینکه در برنامه ششم به آن توجه شده است. بنابراین صادرات

 محوری را مالک اصلی کار خود قرار دهد. در تولیدهر وزیری که مسئول بخش صنعت، تجارت و تولید کشور است باید صادرات

های برنامه اقتصاد کشور اهمیت داد و واردات را طوری انجام که برای تولید و باید به مدیریت واردات به عنوان یکی از ضرورت

در جهت صادرات باشد. او تاکید کرد: استراتژی دولت جدید و وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید توجه به اقتصاد 

نمایندگان اتاق ایران ای که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. این عضو هیاتگونه مقاومتی و مدیریت واردات باشد به

کنند باید هایی که از تولید میها و پشتیبانیدر ادامه به حوزه مدیریت تولید توجه و بیان کرد: محور ارائه مجوزها، حمایت

مات پس از فروش و مدیریت آن باید براساس بازارهای صادراتی و محور باشد. نوع تولید، خدگونه باشد که تولید صادراتاین

های سنتی و فناوری قدیمی تولید را پیش برد چراکه تولید باید نیازهای موجود شکل بگیرد. دیگر زمان آن گذشته که با روش

به اهمیت نقش وزیر پیشنهادی اسحاق در ادامه ای و جهانی در جنگ کاال برنده شود. یحیی آلبتواند در بازار رقابتی منطقه

یابی و رقابت ها باید به سمت مخاطبگیریصنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: نرخ کاالی تولیدی، نوع محصول و جهت

جهانی پیش برود. در این روند وزیر صنعت، معدن و تجارت نباید به محصولی اجازه تولید دهد که نتواند در بازار جهانی رقابت 

نباید از محصولی حمایت کند که عمرش تمام شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تعهد دهد واحدهای جدیدی کند، 

ای باشد. به طور مثال، دیگر عمر بخاری خواهد به آنها مجوز دهد واحدهایی باشند که الگو و مدل آن جهانی و منطقهکه می

نیاز دارد بنابراین باید همه چیز با سطح فناوری جدید خود را همراه کند.  نفتی تمام شده درحالی که جهان همچنان به بخاری

 .کندبینیم که این کاال در داخل هم مقبولیت پیدا میبعد می

 دهیم که قابل رقابت نیستمحصولی را بیرون می

ایم که ت که محصوالتی تولید کردهایم این اساو درباره لزوم بهبود کیفیت کاالهای ایرانی اظهار کرد: دردی که ما گرفتار شده

کنیم ولی از طرف دیگر تواند رقابت کند و نه در بازار داخلی. به طور مثال، لوازم خانگی درست مینه در بازارهای صنعتی می

خانه شود که کارراند. نتیجه آن میزند و آن را به حاشیه میجنس قاچاق به دلیل کیفیت، نرخ و فناوری بهتر به آن ضربه می

اند و بعد برای حمایت از آنها حاضر تمام واحدهای تولیدی لوازم خانگی به مشکل برخوردهشود. درحالآزمایش ورشکست می

سازی داریم که واحد موتورسیکلت 200حاضر اسحاق ادامه داد: درحالای درنظر بگیریم. آلشویم پشتوانه یارانهمجبور می

دهد. هرچند در این حوزه زیربناهایی مثل سالن، زنجیره تولید، آب و گاز و... را داریم تحویل میسالی یک میلیون موتور به بازار 

گونه دهند موتور چینی و هندی بخرند و اینکنیم که چندان طرفدار ندارد و مردم ترجیح میاما در نهایت محصولی تولید می

کنیم وع اشاره کرد و گفت: متاسفانه محصولی که تولید میروند. او به دلیل این موضها به سمت ورشکستگی میکارخانه

گویند اینها را باید تعطیل کنیم. بنابراین هنوز زیست میسال قبل است گاهی حتی خود مسئوالن محیط 20مربوط به 

 .ای تولید کنیمایم محصول قابل رقابت در سطح جهانی و منطقهنتوانسته



  

 

 

 های تولیدی و خدماتیبنگاهاندازی افزایش اشتغال با راه

وگو با صمت اظهار کرد: اگر دغدغه ما افزایش مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت

پذیر نیست. در این زمینه وزارت های تولیدی و خدماتی امکاناندازی بنگاهاشتغال باشد باید بدانیم که این مسئله بدون راه

عدن و تجارت باید به آنچه به واحدهای تولیدی مرتبط است، توجه کند. او با بیان اینکه حرف زدن فقط کافی نیست و صنعت، م

کند چراکه همه واحدهای محور باشیم کمکی به توسعه نمیباید در عمل هم کاری کرد، بیان کرد: گفتن اینکه ما صادرات

این است که آنها در این زمینه ناتوان هستند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن  محور باشند اما موضوعصنعتی آرزو دارند صادرات

محور شدن واحدهای صنعتی گفت: هر بخش صنعتی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وجود مشکالت و موانع برای صادرات

دن و تجارت کامال به این مشکالت مشکالت خاص خود را دارد و با بخش دیگر کامال متفاوت است بنابراین باید وزارت صنعت، مع

 .توجه و به آنها رسیدگی کند

  توان صادر کردیک حکم عمومی نمی

مهدی پورقاضی با بیان اینکه مشکالت واحدهای صنعتی با هم متفاوت است، اظهار کرد: مسائلی که صنعت نساجی دارد با 

طلبد. بنابراین برای واحدهای مختلف از وزارت را می حل خاص خودمشکالت صنعت لوازم خانگی متفاوت است و هر کدام راه

توان صادر کرد که به نرخ بهره صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم حکم واحد و عمومی صادر نکند. حکم عمومی را وقتی می

شده خود را خ تمامتواند با توجه به این نرخ بهره نرکس نمیآور است. به عبارتی، هیچبانکی توجه کنیم که برای همه عذاب

به صورت نرخ رقابتی درآورد. بروکراسی دولتی، وضع عوارض و مالیات درآمدها هم از جمله دیگر مشکالت عمومی هستند. 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه از انتظار خود از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم سخن گفت و بیان 

شناسی جداگانه شود. آنچه به طور مشخص به وزارت صنعت، معدن الت واحدهای تولیدی باید آسیبکرد: هر کدام از مشک

شناسی و تدوین استراتژی برای این واحدها است. او ادامه داد: به باور من، و تجارت مربوط است مسئله تحلیل و آسیب

شناسی کند. کاری که وزارتخانه و وزیر سیبمشکل اصلی در مدیریت بخش صنعتی کشور است که وزیر جدید باید آن را آ

ها و دالیل را بررسی کنند که چرا محصوالت صنعتی جدید باید انجام دهد این است که در هر بخش صنعتی یک سری شاخص

د: یابد. او ادامه داگیرد و هم صادرات افزایش میما از نظر کیفیت و نرخ رقابتی نیستند. آن موقع است که هم کار رونق می

تواند افزایش تولید داشته باشد. هر بخشی که بتواند مشکالت داخلی خود را حل کند و به یک مدیریت خوب و واحد برسد می

های خوب و بد داریم در این بین باید به آنهایی که کارآمد هستند کمک کنیم تا تولید با توجه به اینکه در هر بخش صنعتی بنگاه

کنند، پیوسته به دنبال رانت و امتیاز هستند، حاضر نیستند کیفیت هایی که به شکل سنتی کار میخود را باال ببرند و بنگاه

ها همکاری داشته باشند، در مقایسه با صنایع پیشرو توانند با خارجیخود را مطابق کیفیت جهانی بهبود بخشند یا نمی

عبارتی، وقت گذاشتن روی آنها در فاز دوم باشد و پورقاضی  مانده هستند باید کمتر مورد توجه قرار بگیرند و بهمقداری عقب

ها برای آنهایی که خودشان عالقه دارند روزآمد شود و در معیارهای جهانی قرار ها و راهتاکید کرد: باید در فاز نخست کمک

 .بگیرد فراهم شود تا بتوانیم به افزایش تولید و اشتغال کمک کنیم

 

 3 صفحه 3705شماره  24/05/96شنبه سه /  جهان صنعتروزنامه 

 مثلث مشکالت اقتصادی

ها در زنیبا نزدیک شدن به زمان رای اعتماد به کابینه توسط مجلس شورای اسالمی، گمانه -گروه اقتصادی :فحه اقتصادص

های دولت و در کنار آن نگرانی و انتقادات مردم و رتخانههای وزرای پیشنهادی برای تصدی وزاها و صحبتمورد چگونگی برنامه

های معرفی شده در کابینه دولت دوازدهم قوت گرفته است، که از بازخورد اظهارات و کارشناسان نسبت به برخی گزینه

های یاستتوان به صالحیت یا عدم صالحیت وزرای پیشنهادی در نظر جامعه کشور برای اجرای سهای کارشناسان میتحلیل

جمهور در مجلس تا از زمان بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی رییس .اقتصادی کالن در دور دوم دولت حسن روحانی پی برد

طور های بسیاری از سوی فعاالن اقتصادی مطرح خواهد شد که بههای دولت، خواستهشروع به کار وزرای جدید در وزارتخانه

بهبود فضای اقتصادی کشور است. در قدم اول پیشنهاد اقتصاددانان به روحانی در چارچوب  عمده به دنبال رفع موانع موجود و

های کاریجداسازی فضای سیاست از اقتصاد است و توصیه آنها به ایجاد سازوکاری کارشناسی شده و مخالف با سیاسی

 .ها و تصمیمات اقتصادی دولت داللت داردبیهوده در اجرای برنامه

http://jahanesanat.ir/94586-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html
http://jahanesanat.ir/94586-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html


  

 

 

های اقتصادی کشور قرار دارد، بحث آزادسازی بازارهای پولی و بانکی و برداشته ه مورد توجه بسیاری از فعاالن بازارمورد دیگر ک

کننده های غلطی که ظاهرا در جهت حمایت از مصرفهای شدید روی بازارهاست که به دنبال حذف سیاستشدن کنترل

 .شوند، هستندکنند و موجب افزایش رکود و بیکاری میهستند ولی در واقعیت به تولید لطمه زیادی وارد می

های مورد بحث کارشناسان است و در آن تاکید بر روشن شدن میزان شفافیت، انضباط مالی و مبارزه با فساد از دیگر محور

های ایههای خود، سعی در بازگرداندن سرمهای دولت است که ضروری است قوه مجریه با پرداخت بدهیها و بدهیدارایی

های دولت باید حول محور ترین اولویتاین در حالی است که یکی دیگر از مهم .های اقتصادی کشور داشته باشدمولد به بخش

اندیشی برای از بین بردن بیکاری و افزایش سطح رفاه آحاد جامعه قرار گیرد؛ موضوعی که در توجه به معیشت مردم و چاره

 .اجتماعی بسیاری را در پی خواهد داشت -ت اقتصادی، عواقب سیاسیصوت عدم توجه به غیر از مشکال

مدت نیاز دارد و باید بتوان از مسیری که برجام فراهم مدت و بلندمدت، میانای کوتاهدر این بین رفع مشکل بیکاری به برنامه

های رشد تولید ها، بسترغییر فرآیندگذاری خارجی و تکرده برای رفع این مشکالت بهره گرفت و با استفاده از جذب سرمایه

ها تبدیل شده است، دغدغه بسیاری اکنون در کشور به یکی از ابربحراننرخ بیکاری که هم .ملی و رونق اقتصاد را فراهم کرد

ات های متفاوتی ارائه و اجرا شده است ولی تغییرحلاز افراد جامعه و حتی سیاستگذاران است. موضوعی که برای حل آن راه

 .در این حوزه به حدی نامحسوس و کند بوده که نتوانسته پاسخگوی نیاز جامعه باشد

 ضرورت جراحی در اقتصاد کشور

خورد، لزوم یک جراحی اقتصادی برای اصالح قوانین و های کارشناسان به چشم میها و صحبتآنچه در بسیاری از اظهارنظر

خصوصی و کم کردن حضور دولت و ای حرکت به سمت توسعه بخشجمهور را برمسیر حرکت دولت است که عزم رییس

برای دستیابی به این موهم اول از همه نیاز به وزرا و مشاورانی متبحر و آشنا به علم  .طلبدهای دولتی در اقتصاد میشرکت

اقتصادی دولت بود تا حرکت اقتصاد و اوضاع اقتصادی کشور است و در ادامه باید به دنبال ایجاد همکاری و همگامی اعضای تیم 

روی های پیشترین اولویتتالش برای اصالح نظام بانکی کشور نیز از مهم .دولت به سمت توسعه از مسیر خود منحرف نشود

رسد اتفاقاتی که در چهار سال گذشته رخ داد، فضا را برای اصالحات ساختاری در اقتصاد دولت دوازدهم است و به نظر می

های فعالیت خود به انجام توان امیدوار بود که دولت دوازدهم بتواند این جراحی مهم را در سالرو میت؛ از اینآماده کرده اس

روی دولت در این زمینه، کاهش نرخ سود بانکی و هدایت جریان نقدینگی به سمت های پیشترین چالشبرساند. یکی از مهم

وجه شبیه چهار سال گذشته نیست؛ اقتصاد امروز شرایطی ران امروز به هیچشرایط اقتصادی ای .بازارهای مولد و اشتغالزاست

های آن کاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار طی روست که نشانهثباتی نسبی روبهتر از گذشته دارد و باثباتبا

گراست که از پس ایجاد رونق و تحریک عهفصول متوالی بوده است. در نتیجه در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند یک تیم توس

های خود به دنبال دادن هشدار به رییس دولت و اعضای ها و مصاحبهاقتصاددانان کشور نیز در نشست.در بازار به درستی برآید

های ها و تصمیمات سکانداران وزارتخانههای موجود، سعی در بهبود برنامهکابینه هستند و ضمن برشمردن مشکالت و چالش

 .ها و اقدامات برخی از دولتمردان در چهار سال آینده استهایی در سیاستکشور دارند که نیازمند اصالحات و بازنگری

 هاآمال و آرزو در برنامه

ترین مشکالت کشور های اقتصادی وزرای معرفی شده به اصلیدر این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در برنامه

وزیران پیشنهادی  ایتی نشده و با اشاره به لزوم ایجاد اصالحات ساختاری و نهادی اذعان شده است که برنامهترین عنکوچک

دستی که صنایع کارشناسان همچنین نسبت به عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط و پایین .بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت

های شبکه بانکی، چگونگی دستیابی به شفافیت مشکالت و بحرانافزوده و ایجاد اشتغال هستند، چگونگی حل خالق ارزش

مند هستند. بر همین اساس فرشاد مومنی در نشست نقد و ها نسبت به تورم، گالیهدر بازار کاال و نیز نوع نگرش برنامه

های ون با توجه به واقعیتهای تیم اقتصادی دولت به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اکنبررسی برنامه

 .ها نیاز داریمها وجود ندارد در نتیجه به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی و همکاری رسانهموجود هماهنگی در درون دستگاه

های کاندیداها این است که های ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامهوی درباره برنامه

تواند رانت ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان میاییابتد

توزیع کند و نیازی به تحوالت جدی ندارد. مساله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا 

 های موجود وجود ندارد و فقط یکسری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به ری بحرانگیمنتشر شده است درباره چرایی شکل



  

 

 

مومنی بیان کرد: در  .توان به این اهداف رسیدطور هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور میخورد. همینچشم می

ه لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی ب

یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت رو است ولی هیچبههایی رونیازهای کشور با خطاها و محدودیت

 .خواهد انجام دهد، برنیامدندجمهور میکشور است و آنچه رییس

 عدم همکاری سایر قوا با دولت

دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت، نون از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار میکارشناس اقتصادی اظهار داشت: اک

بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکالت اقتصادی کشور هیچ نسبتی با مشکالت اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می

 .دانندصادی قوه مجریه میکنند چون مشکالت اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتبا قوه مجریه همکاری نمی

ای بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند، کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عدهمومنی ادامه داد: اکنون عالئم نگران

فروش به سمت دولت ای قدرت و ثروت هستند. از سوی دیگر همزمان از گذار از دولت خامهای توسعهنگران منافع کانون

بینیم دولت به طور مرتب برای امور تاکنون می ۱38۴تا امروز و به طور خاص از سال  ۱3۶8کنیم. از سال ش حرکت میفروآینده

اش برای های داخلی و خارجی متوسل شده و مساله اساسی این است که دولت دیگر نفت فروشیگیریجدی خود بر وام

در حالی که میزان مسوولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از گیری افتاده است، کند و به وامامور جاری کفایت نمی

یعنی اوج درآمد نفتی، در حالی که میانگین  ۱390این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال  .تر استمیانگین جهانی پایین

تر است. به این ترتیب خطرناکدرصد بوده که این وضعیت  2/3درصد بوده در ایران  4/4اعتبارات جهانی برای آموزش پایه 

ای وی افزود: در دولت حسن روحانی به صورت شتابزده و غیر برنامه .اندازدها آینده توسعه ملی را به خطر مینگریکوته

های بیشتری برای سالمت اتفاق افتاد. با وجود این جهش دوپینگی، میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی پرداخت

درصد یعنی کمتر از میانگین جهانی است و این در شرایطی  2/8المت شش درصد است در حالی که در ایران در حوزه س

است که میانگین جهانی هرگز معیار مناسبی نیست. در این میانگین کشورهای خیلی بدتر و کشورهای خیلی بهتر هم لحاظ 

دهیم که حل مسایل اقتصادی کنونی کشور با وجود یجمهور تذکر ممومنی خاطرنشان کرد: صمیمانه به رییس .شوندمی

دهیم که عملکرد دولت روحانی به های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر میبحران

 .تکنند درست نیسای موفقیت دولت را شکست خود قلمداد میشود بنابراین این بینش که عدهحساب کل نظام گذاشته می

 نقش کنگره آمریکا

های پیشنهادی به اصالحات ساختاری و همچنین عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به عدم توجه برنامه

 .ترین عنایتی نداشتندترین مشکالت کشور کوچکهای وزرا به اصلییک از برنامهنهادی اعالم کرد: هیچ

های وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اظهار کرد: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی حسین راغفر در نشست بررسی برنامه

های آنها های اساسی کشور توجه نداشتند و برنامهدهد که اغلب آنها به گرفتاریوزرای پیشنهادی ارائه شده نشان می

اساسی داریم که این وزرا به آنها پاسخ های وزرای قبل است. ما اکنون گرفتارهای های تکراری و کپی برنامهمجموعه حرف

خصوصی با یکدیگر در تعامل دائمی و حافظ منافع این سه گروه وی افزود: اکنون سه گروه قوه مجریه، مقننه و بخش .اندنداده

ن مساله شود. این مجموعه عنوان اقتصاد رفاقتی دارد و مادامی که به ایهستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی می

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکالت کشور به  .شودپاسخ داده نشود، بسیاری از مسایل شوم مملکت ما برطرف نمی

ها به دوستان و آشنایان گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانکخاطر این ائتالف نامیمون است. مساله کارکردهای سه

امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتالف ها و ناآرامیرده در کشور و منشا ناشود که منشا فقر گستوام داده می

خصوصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مساله نامیمون این است که افرادی از بخش

متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین  بینیم کهراغفر گفت: می .شودخود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می

خصوصی های فساد وجود افرادی از بخشکند در حالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوهمردم در بخش عمومی تایید می

 .کندبینید که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد میکنند. متاسفانه میاست که در بخش دولتی فعالیت می

ترین عنایتی نداشتند. یکی ترین مشکالت کشور کوچکهای وزرا به اصلییک از برنامهکارشناس اقتصادی تاکید کرد: هیچاین 

های کشور است. به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه های تجاری بر سیاستگذاریاز موانع بحث سلطه سرمایه

 یچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد. از سوی دیگر همگی فروش برسد و توزیع شود و هنفت چگونه به



  

 

 

وی به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره  .اندسهم خالقیت و سختکوشی را در افزایش درآمد ملی در نظر نگرفته

زمانی که به شدت وابستگی به نفت داریم  و بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره آمریکاست، تا

ای به این مشکالت نشده ها اشارهکدام از برنامهبینیم که در هیچهای خارجی هستیم. با این وجود میدر معرض تهدید قدرت

فاقتی ای به اصالحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رهای پیشنهادی اشارهراغفر ادامه داد: در برنامه .است

یابد. های انرژی مردم افزایش میکند و به دنبال آن قیمت نهادهما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق می

های حامی این مناسبات اشاره خصوصی و دولت و گروهها به این فسادها و رابطه بخشکدام از این گزارشدر حالی که در هیچ

 .نشده است

 زایش نرخ تورمتالش برای اف

ترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است. باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت این اقتصاددان تصریح کرد: امروز بزرگ

میلیارد  6/۱جنوبی قرارداد سوم دوران بعد از انقالب وزیر نفت بوده و متاسفانه شاهد هستیم که کرهوزیر نفت یک  .بوده است

سال  ۱00بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ای استخراج منابع نفتی ما مییورویی بر

وی افزود: نکته قابل  .ترین امور را در حیطه استخراج نفت به عهده گیرندتولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی

افزوده و ایجاد اشتغال دستی که صنایع خالق ارزشک و متوسط و پایینتوجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچ

 .ای به معضالت ساختاری کشور هم نشده استهستند، نشده است. همچنین هیچ اشاره

های بزرگ پتروشیمی، فوالد زنند در حالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاهامروز از افزایش مالیات بر تولید هم حرف می

ای به مشکالت ها هیچ اشارهاین اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه در این برنامه .دهندبرند و مالیاتی هم نمییمان سود میو س

اظهاری همچنین فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم .نظام بانکی و شفافیت در بازار کاال نشده است

دهد که قاچاق در ایران به صورت عمده های گمرکی با چین و امارات نشان میوع مغایرتدهد. اکنون در مجمخود را نشان می

میلیون واحد  5/2دهد.عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز رخ می

خواهد مساله مسکن را که دولت چگونه می بارهمسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این

درآمد خارج شده در حالی که در حل کند، وجود ندارد. امروز مساله مسکن سیاسی شده و مسکن از سبد هزینه خانوار کم

بازنده های افزایش تورم بیان کرد: تورم همیشه برنده و راغفر درباره زمزمه .ها تدبیری برای آن اندیشیده نشده استاین برنامه

هایی دارد که یکی از هایی نیاز داریم که تورم را کنترل و رشد ایجاد کند. تورم در ایران ریشهدارد؛ در ایران هم به برنامه

ای دنبال افزایش قیمت ارز بینیم عدهامروزه می .هایش در نظام بانکی است که از نوآوری و خالقیت حاصل نشده استریشه

کنند که افزایش قیمت ارز رخ دهد. چراکه های خود مطرح و افکار عمومی را آماده میینیم در رسانهبهستند و مرتبا هم می

 .شود، منافعی دارنداز قبل این افزایش قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن حاصل می
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 های مجلس تحلیل کردمرکز پژوهش

 های تغییر ساختار دولتهزینه

در نتیجه تصمیم براي ها و هاي داغ در توجیه عدم توفیق دستگاههر از چندگاهي در کشور شاهد وقوع بحث دنیای اقتصاد:

هاي واگذار شده هستیم. روندی که در اکثر مواقع انتقال وظايف به دستگاه ديگر يا تغییر ساختار و انتظارات توفیق در مسوولیت

يابي در عدم توفیق دستگاه قبلي و چرايي وجود مشكالت ماندگار در اين عرصه بدون در نظر گرفتن آراي كارشناسي و ريشه

هاي بسیاري را براي ايم و همواره اين تجمیع و تفكیك )قبض و بسط( ساختارهاي اداري، هزينهل مجدد وظایف بودهشاهد انتقا

توان گفت در صورتی که قرار است در تشكیالت دولت بازنگري صورت گیرد، اين با این شرایط می كشور دربرداشته است.

تني بر نیازهاي اساسي مردم و كشور باشد، زيرا هر از چند گاهي اين صورت مقطعي و موردي، بلكه بايد مببازنگري نه به

هاي كند؛ موضوعي كه ريشه آن را بايد در عدم هماهنگي دستگاههاي مختلف تفكیك و ادغام بروز پیدا ميتغییرات در شكل

تشكیالت اداري حول نیازهاي وجو كرد. بنابراين باید تغییر اين نگرش و چینش اجرايي حول محور نیازهاي واقعي مردم جست

اصلي و واقعي مردم به جاي چینش بخشي كه حاصل آن تامین منافع صرفا بخشي و دستگاهي است، صورت گیرد. در 

 گردآوری شده این نکته مورد تاکید قرار گرفته که برای اصالح نظام اداري « های مجلسمرکز پژوهش» گزارشی که از سوی 



  

 

 

ساله( معین 20كننده و پرهزينه، تکالیف نظام اداری در يك نگاه بلندمدت)مثال ثباتهاي بيطضروري است به جاي قبض و بس

كند و به صالح کشور نخواهد بود. از سوی دیگر شود چرا که بازي با ساختارها فقط نگراني و ناامیدي نسبت به آينده ايجاد مي

اي كشور در ايجاد زنجیره و تكیه بر تولید و تامین از داخل ههاي اقتصاد مقاومتی، برای استفاده از ظرفیتبراساس شاخص

كشور بايد تولید، اشتغال و رشد ارزش افزوده هدف قرار گیرد؛ این در حالی است که تفكیك، سبب گسست در فرآيند زنجیره 

 گیرد.شود، زيرا تولید در جايي و تجارت و تنظیم بازار در جاي ديگر صورت میبازار مي

توان به نمونه طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به ص میدر این خصو

وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد. طرحی که با هدف تجمیع امور مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت 

شد تا با انتزاع صورت گرفته شرایط برای رسیدن به آرامش در بازار  گرفت، اما نحوه واگذاری وظایف میان دو وزارتخانه موجب

شود رو کند؛ برای نمونه گفته میهای بسیاری روبهطور موقت فراهم شود و اجرایی کردن آن دولت را با مشکالت و گرفتاریبه

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فروشی به بعد را فروشی با جهاد کشاورزی است و از عمدهوظیفه مدیریت تولید تا عمده

 نظمی در تنظیم بازار ایجاد کرده است.مدیریت کند؛ این وضعیت، نوعی بی

حال در این گزارش که به بررسی الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت با تاکید بر پیامد آن بر بخش کشاورزی پرداخته عالوه 

توان شاهد فراهم شدن مزایای گرفته است که در دوره زمانی چند ساله می بر ایرادات قید شده، این نکته نیز مورد تاکید قرار

های انتزاعی بود. در طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت طرح

هاي عمل، از اجراي تجمیع بازرگاني در بخش جهاد کشاورزی نیز این نکته را باید مدنظر قرار داد که با توجه به شرايط تحريم در

تولیدي سه سالي بیشتر نگذشته )سه سال از شروع اجراي قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي 

هاي كالن و خرد در تجمیع وظايف در بخش كشاورزي شاهد دهد از منظر شاخصگذشته است(، اما این مطالعه نشان مي

گره زدن واردات به صادرات، گره زدن افزايش تولید داخلي به واردات يك كاالي عمده وارداتي، محدوديت »دهايي مانند تغییر رويكر

« هاي ترجیحي براي حمايت از خريد تولید داخلي در مقابل وارداتدر مدت اعتبار و تمديد ثبت سفارش و نیز اعمال تعرفه

ت بازار در ازاي بازار نیز که به دنبال انتزاع صورت گرفته مدنظر قرار گرفته است که گیري از سیاسایم. از سوی دیگر، بهرهبوده

مد نظر قرار »توان به توان گفت كه نتايج قابل قبول بوده است، در این خصوص میدر زمینه تجارت به ويژه واردات و صادرات می

بهبود تراز تجاري بخش كشاورزي و كاهش كامال محسوس كننده در تنظیم بازار، گرفتن حمايت توأم از تولیدكننده و مصرف

 اشاره کرد.« عنوان شاخص نوسانات قیمت(انحراف معیار قیمت ماهانه )به

هاي اقتصاد روستايي، از سوی دیگر چنانچه كل اقتصاد روستايي درنظر گرفته شود، رشد كشاورزي آثار خود را بر ديگر بخش

ريزي و مديريت ا محقق كند و آنچه مسلم است الزمه برقراري اين پیوندها و ارتباطات، برنامهاي از پیوندهبايد از طريق مجموعه

مند و هماهنگ كسب و كارهاي كشاورزي است كه بايد تولیدات كشاورزي در ساختارهاي كسب وكار جديد و به شكل نظام

ي و حتي تلفیق آن با هم طراحي و اجرا شود تا هاي به هم پیوسته و ايجاد زنجیره تولید چه به شكل عمودي و چه افقحلقه

توان گفت لغو قانون تمركز وظايف كشاورزي از قاعده كشاورزي معیشتي به كشاورزي تجاري تبديل شود و با این شرایط می

و اختیارات بخش كشاورزي اساسا برگشت به عقب و استمرار ناكارآمدي بازار محصوالت كشاورزي همانند گذشته محسوب 

بخشد )مطابق ماده یک الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت به منظور شود كه حذف اين موضوع از اليحه را ضرورت ميمی

ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت

شود(. همچنین تامین امنیت غذايي ی، وزارت بازرگانی تشکیل میهای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزخانهوزارت

ريزي برای تحقق عنوان يكي از وظايف اصلي در قانون وزارت جهاد كشاورزي گنجانده شده است و با این شرایط قطعا برنامهبه

وري، نگهداري و توزيع اين امر مهم فقط با نگرش جديد از كشاورزي مدرن كه توسط فائو تعريف شده و شامل تولید، فرآ

شود، امكانپذير است. نکته قابل توجه این است که این قانون نه تنها وظایف محصوالت كشاورزي يعني از مزرعه تا سفره مي

حوزه بازرگانی، بلکه وظایف مدیریت صنایع فرآوری را نیز به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته که با تصویب این الیحه، عمال 

شود. این در حالی است که ساختار وزارت بازرگانی نه بط با صنایع تبدیلی نیز به وزارت بازرگانی جدید منتقل میوظایف مرت

 در گذشته و نه در وضعیت جدید تناسبی با بخش کشاورزی و صنعت، آن هم از نوع فرآوری نداشته و نخواهد داشت.

ور كه به جز حدود دو سال در دوره دولت دهم همیشه يكي از همچنین با تصويب اين اليحه، شركت پشتیباني امور دام كش

 هاي هاي زيرمجموعه جهاد كشاورزي بوده و وظیفه پشتیباني از تولیدات دامي كشور و همچنین تامین بازار نهادهشركت



  

 

 

كه چگونه يك  شود، ازاين رو روشن نیستدامي، دام و پروتئین كشور را به عهده دارد به وزارت بازرگاني جديد منتقل مي

تواند پشتیباني تولیدات دام و طیور كشور را برعهده گیرد. با توجه به موارد مذکور شركت خارج از مجموعه صنايع دام و طیور مي

هاي صنفي(در حوزه تولید اعم از صنعت و كشاورزي با جدا شدن حوزه فعاالن اقتصادي)حقیقي و حقوقي و به ويژه تشكل

گذشته مخالف و فعاالن بخش تجارت و به ويژه واردكنندگان با اين عمل موافق هستند. از سوی دیگر بازرگاني و برگشت به 

قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار 28ماده «الف»اليحه مزبور مغاير بند« ۱»براساس بند 

ها، موسسات و واگذاري حالل و اقدام سازمانهاي سازماني، انهاي اجرايي و كاهش سطح مديريت، پستمجموع دستگاه

 آنها است، بنابراین از اين حیث نیازمند دوسوم رای قانونگذار است.

 پیشنهادها

با توجه به گزارش منتشر شده این نکات نیز مورد تاکید قرار گرفته که پس از واگذاري امور تصدي گري به بخش غیردولتي 

وضوعات فرابخشي مرتبط با بازرگاني كشور )سازمان حمايت از تولیدكنندگان و مصرف توان وظايف و موارد پوششي و ممي

فروشي و بخش اصناف( همچنین موارد مرتبط با ديپلماسي تجاري)سازمان توسعه تجارت( را در تشكیالت كنندگان، نظام خرده

هاي پوششي براي كل تجارت يرا وجود سازمانمستقل بازرگاني كشور يا تشكیالت ذيل وزارتخانه اقتصاد و دارايي قرار دهد. ز

خارجي كشور در يك ساختار بخشي، مانعي بر نقش فرابخشي آنهاست ضمنا اين اصالح ساختار؛ بايد دربرگیرنده گمرک و 

 بانك توسعه صادرات نیز باشد.

مساله بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که در صورتی که قرار است در تشكیالت دولت بازنگري صورت گیرد، 

صورت مقطعي و موردي، بلكه بايد مبتني بر نیازهاي اساسي مردم و كشور باشد، زيرا هر از چند گاهي اين اين بازنگري نه به

هاي كند؛ موضوعي كه ريشه آن را بايد در عدم هماهنگي دستگاهادغام بروز پیدا مي هاي مختلف تفكیك وتغییرات در شكل

وجو كرد. بنابراين تغییر اين نگرش و چینش تشكیالت اداري حول نیازهاي اصلي اجرايي حول محور نیازهاي واقعي مردم جست

 شود.اهي است، پیشنهاد ميجاي چینش بخشي كه حاصل آن تامین منافع صرفا بخشي و دستگو واقعي مردم به
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وگو با صمت کمبود نقدینگی، نرخ سود بانکی، فناوری و کمبود تقاضا را مشکل کارشناسان در گفت

 های کشور دانستندبنگاه

 اولویت دولت در بخش تولید و تجارت ۴

های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید توجه به نقش بانک ترین اولویتیکی از مهم از نگاه کارشناسان :منیر حضوری

مرکزی در ارتباط با حل مشکالت بانکی و تامین نقدینگی باشد که به عنوان یکی از معضالت جدی در این حوزه هنوز وجود 

وه در اختیار قرار دادن منابع مالی به تولید کشور به به عبارتی دولت و کل نظام باید در زمینه نرخ سود تسهیالت و نح .دارد

بندی نهایی برسند. بحث دیگر ارتباط دوباره صنایع ما با آخرین فناوری دنیاست. متاسفانه در خیلی از موارد این توافق و جمع

پیشنهادی ها و خصوصیاتی که وزیر یکی از مزیت .کنیم. مسئله دیگر نرخ تمام شده باالستمشکل را احساس می

مندی جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر افراد احتمالی این پست متمایز کرده ارتباط گسترده و عالقهرئیس

گری او فضای تولید به سمت و سوی بهتری پیش کنند که با تصدیبه بخش خصوصی است. کارشناسان ابراز امیدواری می

توان او را فردی ناآشنا به فضای تولید معرفی کرد، امری که مورد توجه خیلی اش نمیکاری برود. با نگاهی اجمالی به پرونده

شود. شریعتمداری با داشتن سابقه از کارشناسان است و به عنوان نقطه قوت وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم تلقی می

ای که وزیر جدید باید درباره اینکه بیشترین حوزه .ها را راحت کرده استطوالنی در حوزه اجرایی و وزارت بازرگانی خیال خیلی

های بزرگی را در جهت حل به آن توجه و به عبارتی سعی کند تا دردی را درمان کند و در ادامه مسیر وزیر قبلی که گام

 .وگو کردیممشکالت صنعت معدن و تجارت برداشت، باشد با اعضای اتاق بازرگانی گفت

 آشنا به فضای تولید

های مختلف اظهار وان کاشفی، عضو هیات ریسه اتاق ایران با حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در حوزهکی

ها در وزارت بازرگانی و بخش کرد: وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت سابقه قدیمی دارد. او سال

  .ی تولید بیگانه باشداجرایی بوده بنابراین فردی نیست که با فضا



  

 

 

ها و خصوصیات شریعتمداری ایجاد ارتباط و عالقه با بخش خصوصی است بنابراین ما روی کاشفی تاکید کرد: یکی از مزیت

عضو هیات ریسه اتاق کرمانشاه   .کنیم و امیدواریم با تصدی او فضا به سمت و سوی بهتری پیش بروداین نقطه حساب می

ای است که خوشبختانه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ش صنعت گفت: اینجا حوزهبا اشاره به اهمیت بخ

های متقابل توانیم شاهد همکاریدر بسیاری از موارد همراهی وجود دارد و هر دو بخش موضعی هماهنگ دارند بنابراین می

دانند و بارها از مشکالت داد: امروز وضعیت تولید را همه میکاشفی با اشاره به وضعیت تولید در کشور ادامه   .خوبی باشیم

ترین آن مشکالت تامین نقدینگی فضای کسب و کار، وجود قوانین مختلف و دست و پاگیر و اند. عمدهاین حوزه سخن گفته

ز تا رسیدن به ماندگی فناوریک است که این چند سال باعث ارتباط محدود ما با دنیا شده است. به این ترتیب هنوعقب

های موجود او با توجه به اهمیت همه واحدها برای رشد و توسعه در کشور به چالش  .استاندارد جهانی خیلی فاصله داریم

آید اگر بخواهیم در حوزه تولید موفق باشیم نباید فقط از شریعتمداری انتظار داشته در کشور پرداخت و اظهار کرد: به نظر می

های دیگر و عوامل مختلفی هم هستند که ی درست را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهیم. گزینهباشیم و همه کارها

ترین آنها نقش بانک مرکزی در ارتباط با حل مشکالت بانکی و تامین تواند تاثیرگذار باشد. یکی از مهمدر بخش صنعت می

. باور دارم که دولت و کل نظام باید در زمینه نرخ سود نقدینگی است که به عنوان یکی از معضالت جدی در این حوزه است

  .بندی نهایی برسندتسهیالت و نحوه در اختیار قرار دادن منابع مالی به تولید کشور به توافق و جمع

یع ما با شده در ایران اشاره و اظهار کرد: بحث دیگر ارتباط دوباره صناعضو هیات ریسه اتاق ایران به مشکل باال بودن نرخ تمام

کنیم. مسئله دیگر نرخ تمام شده باالست آخرین فناوری دنیاست. متاسفانه ما در خیلی از موارد این مشکل را احساس می

رویم و خیلی شود. وقتی ما به بازارهای دنیا میکه به بزرگترین مشکل تولید کشور تبدیل شده و به شدت هم احساس می

ایم افتد. باوجود محدودیت بانکی که در این چند سال داشتهطور قطع اتفاق خوبی میند بهشوها هم وارد کشور ما میاز هیات

رسد با بحث خوشبختانه تعامل ما با دنیا به سمت مناسبی پیش رفته اما زمانی که به عقد قرارداد و مرحله اجرایی می

آوریم چون نرخ تمام دست نمیوفقیت چندانی بهشویم که خوشایند نیست. متاسفانه در آن مرحله ما مرو میها روبهقیمت

المللی کند که بیشترین سهم را در پایین آوردن نرخ در بازارهای بینشده ما باالست. درحالی که اکنون دنیا روی این کار می

های مختلف های بزرگ پیش روی ماست که باید به آن پرداخته شود. حل این مشکل بر حوزهداشته باشند. این یکی از چالش

گذارد. پیشنهاد من در این موارد به آقای شریعتمداری این است که کمیته ونقل گرفته تا تامین نقدینگی تاثیر میاز حمل

کند. زمانی روز بخش تولید ما فشار را بیشتر احساس میاو ادامه داد: متاسفانه روزبه  .مشترکی را با اتاق تشکیل دهد

بینیم که تامین اجتماعی، مالیات و همه چیز اضافه شده و هزینه را بر تولید بانک بود اما اکنون میمشکل تولید ما تنها هزینه 

های مختلفی بر افزایش نرخ تاثیرگذار است بنابراین باید گفت که کار به این آسانی پیش کند. از طرفی چون مولفهتحمیل می

ر پایان گفت: یکی از مسائل دولت آینده پایین آوردن نرخ تمام شود. کاشفی دها حل نمیرود و مشکل به این راحتینمی

 .وری را افزایش دهیممند شوند و بهرهشده است و مستلزم این است که خیلی از خطوط نوسازی از فناوری روز بهره

  ایلزوم دوری از عملکرد سلیقه

ار کرد: اقتصاد ما از ریشه خراب است چراکه برخی افراد وگو با صمت اظهمحمدرضا مازار اتابکی، عضو اتاق بازرگانی در گفت

برند در حالی که این اتفاق در هیچ شود خوشحالند زیرا از قبل آن نفع زیادی میرو میوقتی کشور با افزایش نرخ تورم روبه

ت تصدی آنها را در دست اند و دولافتد. همچنین هنوز واحدهایی هستند که در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفتهجای دنیا نمی

اتابکی در ادامه از توانمندی محمد شریعتمداری به عنوان   .دارد که امیدواریم در دولت دوازدهم این مسله مورد توجه قرار بگیرد

هایی درباره وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی سخن گفت و بیان کرد: او فرد خوب و درستکاری است ولی نگرانی

حوزه صنعت وجود دارد چراکه بیشتر تجربه بازرگانی دارد تا کار صنعتی. آقای شریعتمداری بیشتر کار  اش درآفرینینقش

بازرگانی کرده و با این امر آشناست بنابراین دوری او از صنعت و معدن باعث شده کسانی که در صنعت فعال هستند 

دانید فضای طور که میبر کار تجاری مسلط است اما همان هایی داشته باشند. با اینکه او در بازرگانی فعال بوده ونگرانی

هایی که بر این دست آوردن رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی از معاونتصنعت گسترده است و نیاز دارد که در صورت به

یک فرد توانمند نیاز دارد این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به   .حوزه مسلطند استفاده کند

گیرد. به این وزارتخانه مهم کشور را در برمی 3اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد مسلط نیازمند است چراکه 

  .تواند این کار را به نحو احسن انجام دهدترتیب وزیر مربوط باید ثابت کند که توانمندی باالیی دارد و می



  

 

 

کنیم به نحوی گرایی هستیم و که بیشتر از چین وارد میبه مشکل تولید در کشور بیان کرد: ما کشور مصرفاتابکی با اشاره 

طور که باید و شاید از تولیدکننده داخلی حمایت که تمام زندگی ما را کاالی چین در برگرفته است. این درحالی است که آن

ستم بیندازم؛ خود تولیدکننده داخلی هم ایراداتی دارد و گاهی سعی خواهم همه تقصیر را به گردن سیشود. البته نمینمی

نکرده اصول و استانداردها را رعایت کند. باور دارم که برای حل مشکل تولید نباید مدام یک طرف را مقصر بدانیم بلکه هرکس 

د به این باور برسم که در کشورم تقصیر نبوده است. من تولیدکننده بایبه نوبه خودش سهمی دارد و در ایجاد این مشکل بی

توانم موفقیتی داشته باشم. او این مسئله را به ضعف فرهنگی در کشور گره زد کاری انجام دهم و تا به این باور نرسم نمی

کنیم که به حق هم است اما خیلی چیزها را زیر هایمان از گذشته افتخار میو اظهار کرد: درست است که به خیلی از داشته

کشم کنیم. ما به راستی از نظر فرهنگی مشکل داریم و بشخصه با دیدن اینها زجر میایم و جور دیگری عمل میگذاشته پا

های قانونی در کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که قانونمند این عضو اتاق بازرگانی به ضعف  .شومو بسیار ناراحت می

رود. تا زمانی که برنامه بلندمدت شود و هیچ کاری از پیش نمیای عمل میلیقهنباشیم و قانون نقش پررنگی نداشته باشد س

تواند کاری از پیش ببرد. باور دارم که باید هایش اما نمینداشته باشیم هر کس پشت میز وزارت بنشیند با همه توانمندی

را بلندمدت ببینیم نه اینکه هر وزیری ای به کمک متخصصان تهیه شود و از مشاوران خوب کمک بگیریم و همه چیز برنامه

او ادامه داد: فرق ما با کشورهای دیگر این است که آنها    .های مد نظر خود را تنها پیاده کندای عمل کند و برنامهسلیقه

فناوری های مختلف مثل ورود متخصص، دانش و گیرند و از راهدانند و در نتیجه از کشورهای دیگر مشاوره میپذیرند نمیمی

خواهیم همه کارها را خودمان انجام دهیم که نتیجه این دانیم و میکنند اما ما هنوز باور نداریم که نمینیاز خود را رفع می

هایی را دارد و همه به دنبال این هستند که فرزندان خود را به خارج از کشور بفرستند. هایمان ضعفشود که بیشتر حوزهمی

 .ای حل کردکشور را باید ریشه به این ترتیب مشکالت
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 نسخه جدید برای رونق

های انتظار سیاستکند، چشماقتصاد ایران که چند سالی است با رکود دست و پنجه نرم می -«جهان صنعت» :فحه اقتصادص

مجلس از کابینه دوازدهم دفاع کرد و گفت اگر مجلس به  گشت رونق است. روز گذشته روحانی هم درجدید دولت برای باز

 .تیم اقتصادی دولت دوازدهم رای اعتماد دهد، دولت دوازدهم با رویکرد تازه به حل مشکالت اقتصادی خواهد پرداخت

که اصال حال گویا قرار است اصالحات ساختاری در دستور کار فرمانده اقتصادی قرار گیرد و دولت دوازدهم برای سیستم بانکی 

ها را رفع کرده و با برداشتن بار سنگین تامین مالی از خوبی ندارد، نسخه پیچیده تا با اصالح نظام مالی تنگنای اعتباری بانک

 .محور بودن اقتصاد ایران پایان یابدتا بانک های بزرگ را به بازار سرمایه سوق دهدها، تامین مالی بنگاهروی دوش بانک

ها در آن بسیار پررنگ است، یا از طریق محور بوده و نقش بانککه در شرایطی که نظام اقتصادی کشور بانکواضح است پر

ها و منتقل کردن فرآیند تامین مالی به یا کم کردن بار مسوولیت بانک توان به نتیجه مطلوب رسیداصالح شبکه بانکی می

قابل انکار بازار سرمایه در اقتصاد کشور، است که با وجود اهمیت غیرهمچون بازار سرمایه. این در حالی  بازارهای دیگر

متاسفانه این بازار در شرایط کنونی با مشکالت متعددی دست به گریبان است و از قدرت کافی برای بر عهده گرفتن مسوولیت 

ق اقتصادی در جامعه نیاز بسیاری اگرچه برای دستیابی به رون .های اقتصادی کشور برخوردار نیستتامین مالی صنایع و بخش

رسد دولت بتواند این اکنون به نظر نمیشود اما با توجه به مشکالت فعلی آن، همآفرینی بازار سرمایه احساس میبه نقش

 جوولذا بهترین راهبرد اقتصادی تیم روحانی در دولت دوازدهم را باید در بحث اصالح نظام بانکی جست انتقال را انجام دهد

هایی که در بطن سیستم بانکی وجود دارد، برنامه اصلی دولت برای بازگرداندن شبکه پولی با توجه به تنگناها و بحران .کرد

ها صورت خواهد گرفت و در این و بانکی به مسیر صحیح اقتصاد تنها از طریق اصالح گسترده نظام بانکی و تجدید ساختار بانک

 .دستیابی به این امر بسیار مورد توجه و از حساسیت باالیی برخوردار خواهد بود میان برنامه دولت دوازدهم برای

 راهبردهای اصلی دولت دوازدهم

های خود برای دولت دوازدهم، بخشی از راهبردهای بر همین اساس حسن روحانی دیروز در صحن علنی مجلس با بیان برنامه

جمهور، اصالح نظام بانکی از جمله مواردی است که باید به یدگاه رییساقتصادی تیم خود را تشریح کرد. بر این اساس از د

 ها، ای مفصل تدارک دیده که دامنه آن، از اصالح ترازنامه بانکدولت برای این بخش برنامه فوریت در دستور کار قرار گیرد بنابراین
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الی از دوش نظام بانکی و انتقال آن به بازار سرمایه افزایش سرمایه نظام بانکی، اصالح نرخ سود بانکی تا برداشتن بار تامین م

های بزرگ اقتصادی را به دوش گوید: بازار سرمایه باید تامین مالی اصلی بنگاهجمهور میگونه که رییسآن .کشیده شده است

ومی نداشته باشد. ها و نهادهای عمنظام بانکی مسوولیتی در برابر تامین کسری بودجه دولت، شهرداری کشد و در عین حال

راهبردهای اصلی دولت دوازدهم  .ها و موسسات اعتباری در دستور کار قرار داردبندی نظام بانکی شامل بانکبه گفته او، رتبه

های کشور نیازمند این اصالحات است. بلکه ترازنامه بانک برای نظام بانکی انجام اصالحات معطوف به بودجه دولت نیست

نکی، گسترش موسسات غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تامین مالی دولت از طریق نظام بانکی، ضعف در نظارت با

سبب شده امروز نظام بانکی کشور  ضابطه از سوی شبکه بانکی در دهه گذشتهرونق کاذب در بخش مسکن و بنگاهداری بی

ها بروز دهی بانکود باال و کاهش توان تسهیالتهای ستجمیع این مشکالت خود را در نرخ .با مشکالت اساسی مواجه باشد

داده است، پس نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به محل تامین منابع برای اجرای دولت و حاکمیت باید تغییر کند.برنامه 

باید به ولی سیاستگذاری در مجلس شورای اسالمی و سایر نهادهای حاکمیتی  دولت این است که بودجه خود را اصالح کند

 .ها نباشدها و سایر نهادها بر عهده بانکای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت، شهرداریگونه

ها و موسسات مالی در بندی برای بانکیابد و از طریق ایجاد نظام رتبهتر ادامه میاصالح نظام بانکی با جدیت هر چه تمام

 .ها نیز در دستور کار استجرا درخواهد آمد. در این رابطه افزایش سرمایه بانکها به اکشور، برنامه اصالح ساختار بانک

های بزرگ از های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاهمدت، بر اساس سیاستبا توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان

های کوچک و تری برای تامین مالی بنگاهگستردهنظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات 

های دولت به هللا سیف را در اجرای برنامهجمهور همچنین در مراسم رای اعتماد به وزرا، نقش ولیرییس.متوسط فراهم کند

مرکزی در مراسم جمهور از رییس کل بانک با توجه به تعریف و تشکر رییس .گذار اعالم کردتاثیر های راه و مسکنویژه سیاست

رای اعتماد به وزرا و نام بردن از وی در کنار ظریف و آخوندی که در کابینه دوازدهم نیز حضور دارند، این احتمال وجود دارد که 

 .سیف در کنار سایر مردان اقتصادی معرفی شده به مجلس، در دولت دوازدهم نیز حضور داشته باشد

اما اجرای اصالحات گسترده  رسدها اگرچه روی کاغذ راحت و آسان به نظر میین راهبردبا این حال باید توجه داشت که تمام ا

شبه صورت گیرد و برای اجرای آن توجه و کار جدی وزرا و مسووالن اقتصادی در شبکه بانکی کشور فرآیندی نیست که یک

شده در بود.در این میان نقش وزرای معرفیکشور و یکپارچگی و هماهنگی در تصمیمات و اقدامات به شدت مورد نیاز خواهد 

اهمیت خواهد بود و با توجه به حمایت روحانی از عملکرد های اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیار پروزارتخانه

های اصالحی ستسازی این سیارسد عزم جدی برای پیادهجمهوری از آنها به نظر میوزرای پیشنهادی و البته مطالبات ریاست

یافته های سازمانروحانی نیز اولین خواسته خود از وزیر اقتصاد را مبارزه قاطع با پولشویی و فساد .به کار گرفته شده است

در مسایل مالی، پولی و بانکی مطرح کرده و در اولویت دوم خود اصالح مسایل بانکی و برنامه دولت برای افزایش سرمایه 

رسد مسعود کرباسیان به عنوان وزیر سیدن به استانداردهای جهانی را معرفی کرده است و به نظر میها به منظور ربانک

 .پیشنهادی اقتصاد در دولت آینده راه سختی را در این زمینه در پیش خواهد داشت

 لزوم تغییر در قوانین

شده در زمینه بهبود فرآیندهای گمرکی در همین حال کامران ندری، کارشناس اقتصادی معتقد است اگرچه کرباسیان موفق 

های تکنولوژیکی است و تغییر در اما اجرای اصالحات و تحوالت در ساختار اقتصادی کشور فراتر از دیدگاه تحول جدی ایجاد کند

رک، گفت: در دوره ریاست کرباسیان در سازمان گم« جهان صنعت»گو با وطلبد.او در گفتها و قوانین کالن را میدیدگاه

اند و این امر کامال مشهود است و بر ها نو شدههای چشمگیری مواجه شده و سیستمگمرکی کشور با بهبودفرآیندهای

های شخصی و فردی گیریگرفته در خیلی از موارد منجر به کاهش تصمیمندری افزود: تغییرات صورت .کسی پوشیده نیست

رسد این مقوله در زمینه حل معضل فساد انکار نیست. با این حال به نظر نمیو در نتیجه افزایش شفافیت شده است که قابل 

تر نگاه شود.این کارشناس ای جدی است که باید به آن عمیقدر اقتصاد ما کفایت کند و ایجاد اصالحات در بطن اقتصاد، مساله

تواند فرآیندها را بهبود بخشد اما از کفایت ا میهافزارهای الکترونیکی و نرماقتصادی گفت: اگرچه استفاده از ماشین، دستگاه

های اخیر در کشور، سازی بانکداری الکترونیک طی سالالزم برای ایجاد تغییرات بنیادین برخوردار نیست. به طور مثال در پیاده

تن شفافیت در نظام بانکی های چشمگیری در زمینه نقل و انتقاالت پولی ایجاد شده است اما این امر نتوانسته به باال رفبهبود

 کمک کند.وی افزود: در واقع ما با وجود الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندهای بانکداری، در زمینه مبارزه با پولشویی موفق 



  

 

 

های تکنولوژیکی و به کارگیری تجهیزات رسد ایجاد بهبود و تحول در نظام اقتصادی کشور فراتر از دیدگاهایم و به نظر مینبوده

جمهور در ندری در ارتباط با اولویت رییس .طلبدها و قوانین ساختاری را میافزاری است و تغییر در دیدگاهالکترونیکی و نرم

رابطه با بهبود مسایل بانکی در کشور، اظهار کرد: طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد مشخص و حکم 

شود، با این حال باید توجه داشت که وزیر اقتصاد به طور کلی در حوزه بانکداری ر میجمهور صادوی از سوی شخص رییس

نقش قابل توجهی ندارد و در این زمینه، ریاست کل بانک مرکزی از قدرت و اختیارات بیشتری برای انجام اصالحات برخوردار 

های دولتی از قدرت اعمال نظر برخوردار است و انکنشان کرد: اگرچه وزیر اقتصاد در ارتباط با باین اقتصاددان خاطر .است

اما در رابطه با کل نظام بانکی، این بانک مرکزی است  شوندهای دولتی توسط وزارت اقتصاد تعیین میمجامع عمومی بانک

یف به عنوان ندری همچنین در خصوص حضور س .تری در این زمینه برخوردار استکند و از دست بازای پیدا میکه اهمیت ویژه

هللا سیف از جمله مدیران باسابقه و کارکشته در رییس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، اعالم کرد: مشخص است که ولی

کشور است و یک سال دیگر از دوره ریاست وی باقی مانده است، با این حال تمدید یا عدم تمدید ریاست وی بستگی به 

نظر وی افزود: با این وجود کرباسیان در زمینه ریاست بانک مرکزی اظهار .مهور داردجتمایل خود سیف و البته شخص رییس

 .اکنون در این مورد قضاوت کردتوان هممشخصی نکرده است و نمی

 خطر فروپاشی اقتصاد

ام گوید دولت ناگزیر است دست به جراحی نظهمچنین تیمور رحمانی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران می

ها را متحمل شود، در غیر این صورت اقتصاد بانکی زده، نرخ بهره بانکی را کاهش دهد و با تزریق پایه پولی بخشی از زیان بانک

های بازگشت تورم دو رقمی اظهار کرد: وضعیت تورم در بینیوضعیت تورم و پیش رحمانی درباره .دچار فروپاشی خواهد شد

ای را برای کاهش نرخ خواهد با نظام بانکی چه کند. اگر دولت برنامهتاثیر این است که دولت میآینده بیش از هر چیزی تحت 

درصد باقی  ۱0یا  9بهره و اصالح نظام بانکی در پیش نگیرد، اقتصاد دچار فروپاشی خواهد شد و در این صورت البته تورم در 

خواهد وضعیت نظام بانکی را سروسامان دهد، کاهش نرخ بهره این اقتصاددان به ایسنا گفت: ولی اگر دولت ب .خواهد ماند

اند ها تعهداتی که به صورت سپرده پذیرفتهناپذیر است؛ در این صورت دولت مجبور است پایه پولی تزریق کند، چون بانکاجتناب

افزایش خواهد یافت و دولت نیز  توانند پرداخت کنند و دولت مجبور است زیان آن را تحمل کند. در این صورت البته تورمرا نمی

نرخ بهره، اظهار کرد: دولت اکنون باید اصالح نظام  وی در بخشی از سخنانش درباره .به نظر من نباید نگران افزایش تورم باشد

ا این بانکی را در دستور کار قرار داده و نرخ بهره را پایین بیاورد. استمرار وضعیت کنونی منجر به آن خواهد شد که دولت ب

کنند و اقتصاد دچار فروپاشی شود.رحمانی در پاسخ به این سوال  ها سقوطبدهی سنگین دچار مشکالت جدی شده، بانک

خواهند ها برای کاهش نرخ بهره وجود دارد، دولت و بانک مرکزی چه کاری میاز سوی بانک که در شرایطی که مقاومت جدی

ها خودشان برای کاهش نرخ بهره اقدام کنند، در حالی که چنین قع دارند که بانکانجام دهند، گفت: بانک مرکزی و دولت تو

عضو هیات علمی گروه اقتصاد  .دهدها هم رخ نمینیست و سیستم بانکی به یک جراحی نیاز دارد و به همین سادگی

وری نرخ بهره را کاهش دهند، دانشگاه تهران تاکید کرد: البته منظور من این نیست که دولت و بانک مرکزی به صورت دست

ها را سامان دهند و مانع از این شوند که ها را برعهده گیرند و ترازنامهبلکه بانک مرکزی و دولت مجبورند بخشی از زیان بانک

ابت ها بر سر نرخ سود با یکدیگر به رقها بر سر نرخ سود با یکدیگر رقابت کنند. اکنون موسسات مالی و اعتباری و بانکبانک

تواند بر سر نرخ اند، در حالی که این اتفاق باید توسط بانک مرکزی جلوگیری شود. بانکی که دارایی ندارد چگونه میافتاده

 های دیگر رقابت کند؟سود با بانک

 

 3 صفحه 4۱20شماره  25/05/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 های بازرگانی بررسی کردموسسه مطالعات و پژوهش

 چهار واقعیت در عقبگرد صنعت

دهد سی نشان میهای کارشناگیرد؟ بررسیپایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده از کجا نشات می دنیای اقتصاد:

های باالی کاهش عمق تولید صنعتی، افزایش عدم توازن در رشد صنعتی، فقدان مشارکت صنایع در حلقه»چهار واقعیت 

 در این زمینه اثرگذار است.« زنجیره ارزش و افزایش چسبندگی رشد صنایع )به ویژه مصرفی و نهایی( به بازار داخلی

  



  

 

 

های بسیاری مواجه شود و به سهم اندک ارزش بخش در خلق ارزش افزوده با چالشهایی که موجب شده تا این واقعیت

هاي بازرگاني خارجي موسسه پور کارساالری، مدير گروه پژوهشافزوده در تولید ناخالص داخلی بسنده کند. يوسف حسن

تای افزایش سهم بخش صنعت در های بازرگانی در گزارشی با بررسی این عوامل، دو پیشنهاد نیز در راسمطالعات و پژوهش

های باالتر های ایرانی در حلقهایجاد آمادگی برای حضور بنگاه»توان به اقتصاد پیشنهاد کرده است که در این خصوص می

المللی فعال های بینهای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاهتقویت مشارکت بنگاه»و « المللیهای بینزنجیره ارزش بنگاه

انداز بینی شده در سند چشمگذاری پیشتواند این بخش را در تحقق هدفاشاره کرد. عواملی که تقویت آنها می« ار ایراندر باز

درصدی در تولید ناخالص داخلی مدنظر قرار گرفته  ۱8 /5انداز برای بخش صنعت سهم یاری دهد. براساس سند چشم ۱404

های مورد نیاز را فراهم کرد. براساس گزارش گردآوری در ابتدای امر زیرساختو آنچه مسلم است برای تحقق رقم مذکور باید 

های اعالم شده از سوی مرکز آمار سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلي )بدون نفت( در سال شده و با توجه به داده

رسد. با درصد می ۱4نزدیک به  درصد بوده، البته این سهم با درنظر گرفتن محصول ناخالص داخلي با نفت، ۱6حدود  ۱395

های احیای جایگاه واقعی صنعت توجه به چهار توجه به پایین بودن سهم صنعت در خلق ارزش افزوده، در جهت اتخاذ سیاست

 رسد.نظر میواقعیت مذکور الزامی به

 های اثرگذارواقعیت

عت و کاهش عمق و چگالی تولید صنعتی در تولید های افول سهم صنتوان یکی از واقعیترا می« کاهش عمق تولید صنعتی»

ای ساخت ای با اقالم واسطهناخالص داخلی دانست. در این خصوص برون سپاری و جایگزین شدن واردات کاالهای واسطه

ده ، ارزش افزوده ایجاد ش۱370داخل و توسعه خطوط مونتاژ تولید در صنایع مصرفی از جمله دالیل قابل اشاره است. در سال 

ریال رسید. همچنین سهم ارزش  32به کمتر از  ۱395ریال بود. این رقم در سال  38ریال تولید، نزدیک به  ۱00به ازای هر 

است. این درصد بوده  50نزدیک به ۱385-۱395های ای و اولیه به ارزش افزوده صنعتی طی سالواردات کاالهای واسطه

 درصد هم رسیده است. 60حتی به بیش از  ۱39۱و  ۱385ها نظیر درحالی است که در برخی از سال

های خلق ارزش افزوده طی دوره مورد بررسی عنوان یکی دیگر از واقعیتتوان بهمی« افزایش عدم توازن در رشد صنایع»از 

ی، ای )صنايع شیمیايي، پتروشیمتوان گفت سهم باالی صنایع فرآیندی و واسطهیاد کرد. با توجه به این شاخص می

های نفتی، الستیك و پالستیك، كاني غیرفلزي و فلزات اساسی( در خلق ارزش افزوده صنعت، به نحو محسوسی فرآورده

است. از سوی دیگر دسترسی به انرژی و منابع ارزی حاصل از افزایش و در مقابل سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش یافته 

ای است. سهم صنایع فرآیندی و واسطه غییرات ساختاری بخش صنعت داشتهای در ایجاد تکنندهفروش نفت نیز نقش تعیین

نزدیک  ۱395درصد و در سال  63به  ۱392درصد بوده است. این رقم در سال  28معادل  ۱370در ارزش افزوده صنعت در سال 

 72به  ۱385رصد در سال د 62ای از کل صادرات غیرنفتی از شود. ضمن اینکه سهم صنایع واسطهدرصد برآورد می 60به 

دهد. افزایش یافته و این درحالی است که سهم صنایع مصرفی و نهایی کاهش نشان می ۱395و  ۱394های درصد در سال

گردد. بازمی« های باالی زنجیره ارزش جهانیفقدان مشارکت صنایع در حلقه»اما سومین عامل اثرگذار در خلق ارزش افزوده به 

 طراحی، تولید، توزیع،تحقیق و توسعه، برندینگ، »های ای از فعالیتالمللی شامل مجموعههای بینزنجیره ارزش بنگاه

های اخیر هرچند صادرات صنعتی رشد قابل توجهی را تجربه شود. طی سالمی« بازاریابی،فروش و خدمات پس از فروش

است. های خارجی فعال در شبکه تولید جهانی نبوده بنگاه است، اما این صادرات عمدتا در قالب قراردادهای بلندمدت با کرده

شود. ای نظیر ترکیه و حتی عربستان بسیار ناچیز ارزیابی میمشارکت ایران در شبکه تولید جهانی در مقایسه با رقبای منطقه

ی صنعتی صادراتی سهمی دهد که واحدهاای و اولیه تشکیل میدرصد از صادرات صنعتی ایران را کاالهای واسطه72نزدیک به 

 اند.مدت نداشتهالمللی در قالب قراردادهای کوتامدت و بلندهای معتبر بیندر زنجیره ارزش تولید شرکت

شود. مربوط می« افزایش چسبندگی رشد صنایع )به ویژه مصرفی و نهایی( به بازار داخلی»اما چهارمین واقعیت اثرگذار نیز به 

ای صادرات بودن ریسک فروش محصوالت نهایی به بازار داخلی، چارچوب نهادی ضعیف و غیرحرفه پایین»براساس این واقعیت 

رشد تولید را محدود به اندازه بازار داخلی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته درفاصله « و فقدان استراتژی صادراتی

نعتی به بازار جهانی و عمدتا به بازارهای پیرامونی درصد از تولیدات ص ۱۱طور متوسط نزدیک به ، به۱382-۱393های سال

 میلیون نفری سهمی نزدیک به  80توان گفت صنعت کشور با توجه به جمعیت ارزش افزوده میصادر شده که از حیث اندازه 

 



  

 

 

 79عیت میلیارد دالر داشته است. رقم مذکور برای بخش صنعت ایران در حالی ثبت شده که این رقم برای ترکیه با جم 52

 میلیارد دالر است. 8۱میلیون نفری  32عربستان با جمعیت میلیارد دالر و برای  ۱26میلیون نفری نزدیک به 

 دو پیشنهاد برای بهبود

های مذکور دو پیشنهاد برای بهبود سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی مطرح شده حال با توجه به واقعیت

های های ایرانی در حلقهایجاد آمادگی برای حضور بنگاه»پیشنهادها جهت افزایش سهم صنعت در اقتصاد به است. یکی از 

شود. با توجه به شرایط موجود در کشور تحقق این امر نیازمند تالش مربوط می« المللیهای بینباالتر زنجیره ارزش بنگاه

توان به تدوین هنگی آن با بخش خصوصی است. در این باره میها بین بدنه دولت و هماجانبه و تقویت هماهنگیهمه

های داخلی، انتقال دانش و نوآوری های شفاف مدیریت خریدهای دولتی برای محصوالت با نوآوری پیشرفته شرکتسیاست

ت استفاده شده در تولید محصوالت نظامی به بخش صنعت )هماهنگی بین وزارت دفاع و وزارت صنعت(، تقویت مشارک

المللی فعال در بازار ایران از طریق اهرم مدیریت خریدهای دولتی از این های بینهای داخلی در زنجیره ارزش صنایع بنگاهبنگاه

های نوآور داخلی اشاره ها و اهرم دسترسی به بازار داخلی و تقویت نهادی در محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاهشرکت

های نوآوری هاي صنعت و ایجاد قابلیتشود. پوياييمربوط می« دینه کردن فرهنگ نوآوری در صنعتنها»دومین پیشنهاد به  کرد.

گردد هاي جديد است. این مساله به فرهنگی برمیهای داخلی نیازمند فرهنگ نوآوري، خالقیت و پذيرش تغییر و ايدهدر بنگاه

شود. نوآوری در دهد و در نتیجه نوآوری ایجاد میرورش میپردازی را بین مدیران صنعت کشور تشویق کرده و پکه اندیشه

توانند گذاران کشور میشود که مدیران ارشد صنایع و سیاستها و باورهای قدرتمندی ایجاد میصنعت از طریق فرهنگ و ارزش

 توجه است.های تولیدی و تجاری قابل به واحدهای صنعتی تزریق کنند، در این باره نقش جامعه مدنی نظیر تشکل
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 وگوی صمت با رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق ایرانگفت

 دهد؟بازرگان ایرانی چگونه بازارها را از دست می

 .کند اقتصاد ما رشد کند توجه به بازار داخلی استهایی که کمک میترین بخشیکی از مهم :منیر حضوری

گیری و رشد این بازار باید نخست نیازهای داخلی را بسنجیم. به عبارتی، اگر قصد داریم به رشد بازار داخلی کمک برای شکل

کنیم باید بازار را آزاد بگذاریم که نیاز آن به طور طبیعی شکل بگیرد و این مسئله راهنمایی برای تولیدکننده باشد که بداند 

ی تولیدکننده تمرین کند که بتواند کاالی خود را به بازار داخلی بفروشد، درواقع توانسته نیاز چقدر تولید داشته باشد. وقت

المللی کند. بازار داخلی چه تاثیری بر رشد ای و بینداخلی را بسنجد، تقاضا را تامین و در گام بعدی نگاه خود را منطقه

هایی باید استفاده کند با، خسرو فروغان رئیس کمیسیون از چه اهرم اقتصادی دارد و اینکه دولت دوازدهم برای تحریک این بازار

 .وگو کردیمبازرگانی اتاق ایران گفت

  چقدر توجه به بازار داخلی بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟

رگانی داخلی نیاز بازار داخلی را اگر بخواهیم تعریف کنیم باید گفت که هر گونه خرید و فروش و استفاده از کاال که در بخش باز

کند اقتصاد ما رشد کند هایی که کمک میترین بخششود. یکی از مهمافراد باشد از سوی بخش بازرگانی داخلی انجام می

گیری آن ما باید نخست نیازهای داخلی خود را بسنجیم و بعد با توجه به آن نگاهمان را همین بازار داخلی است. برای شکل

ر قصد داریم به تولیدکنندگان و بازار داخلی کمک کنیم باید بازار را آزاد بگذاریم که نیاز به طور طبیعی محور کنیم. اگصادرات

شکل بگیرد و این مسئله راهنمایی برای تولیدکننده باشد که بداند چقدر تولید داشته باشد. وقتی تولیدکننده تمرین کرد که 

انست نیاز داخلی را با فرهنگ داخلی هماهنگ و مقدار مورد نیاز را تامین کند، در بتواند کاال را به بازار داخلی بفروشد، اگر تو

 .المللی کندای و بعد بینتواند نگاه خود را منطقهنهایت می

 پذیر است و آیا ما آماده رشد هستیم؟چقدر بازرگانی داخلی ما آسیب

خوبی تنظیم کنیم. بحث تنظیم بازار، شناخت و توزیع کاال خیلی ساختار قانونی ما باید به شکلی باشد که بتوانیم بازار را به 

مهم است که متاسفانه در ایران ضعیف است. بیشتر مشکل صادرکنندگان ما در نظام توزیع است. به عبارت دیگر، ناکامی ما 

ایم. در این شتهریزی منسجمی برای چنین امری نداگذاری و برنامهدر توسعه صادرات خیلی عجیب نیست چرا که سیاست

 هایی که با توزیع کاال ارتباط دارند خیلی شفاف نیستند. به تازگی هم تغییر بازار کنندگان و فروشندگان ما و دستگاهروند توزیع



  

 

 

سنتی به بازار کسب و کار نوین باعث شده در این زمینه هم نتوانیم خود را تطبیق دهیم. ما کشوری هستیم که بیشترین 

های ما برای اینکه خودکفا شوند و میلیون واحد داریم. اینها زمانی افزایش یافت که شهرداری 3ی حدود واحد صنفی یعن

ای هم نداشتند یکی از بهترین منابع درآمدی خود را در این دانستند که واحدهای تجاری بسازند و عوارض تجاری بگیرند بودجه

تجاری اقدام کردند. مجوزهای پاساژها و مراکز اداری را دادند و در نتیجه در نتیجه برای تبدیل کاربری واحدها از مسکونی به 

شهر پر شد از مراکز تجاری طوری که بیشتر از نیاز بازار داخلی بود. از طرفی بسیاری از جوانان را هدایت کردیم که به دانشگاه 

. همه فقط خواستند به دانشگاه بروند و مدرک های مناسبی که نیاز کشور باشد را تعریف نکردیمبروند اما برای آنها رشته

التحصیل شدند بدون اینکه کاری برای آنها بگیرند بدون اینکه عالقه و احساس نیازی داشته باشند. بنابراین این جمعیت فارغ

ره مشغول به در بازار داخلی درنظر گرفته شود. از طرف دیگر، بسیاری از کارکنان و بازنشستگان ما بعد از بازنشستگی دوبا

های خود واحد صنفی ایجاد کردند هزینهکار و وارد واحدهای صنفی شدند. حتی بعضی از کارکنان دولت برای تامین کمک

خواستیم خودمان را به جهان نزدیک کنیم و سریع به ایجاد درنتیجه واحدهای صنفی ما اشباع شدند. از طرف دیگر، ما می

ای های زنجیرهدر لندن ایجاد شد و نخستین فروشگاه ۱8یم. نخستین فروشگاه بزرگ در قرن ای روی آوردهای زنجیرهفروشگاه

 70گذرد و سهم آنها سال می 80ای بیش از های زنجیرهم( شکل گرفت. امروز از قدمت فروشگاه ۱922ش)۱300در امریکا در 

ای داشته های زنجیرهه شناخت کاملی از فروشگاهدرصد است اما ما یک شبه و در مدت کوتاه تغییر ایجاد کردیم بدون اینک

های بزرگ را درنظر بگیریم و این تعداد اندازی کردیم بدون اینکه استاندارد فروشگاهمتری را راه ۴00های باشیم. فروشگاه

عث شده تولیدکننده ها باتر شود. این جریانواحدهای صنفی زاید باعث شده بازرگانی داخلی ما آسیب ببیند و روز به روز ضعیف

المللی گونه استاندارد بینتنها براساس هیچما آسیب ببیند و ساختار درونی جامعه بازرگانی ما به هم ریخته باشد. ما نه

هایی را نامهکنیم و آیینکنیم بلکه فقط با سالیقی بدون درنظر گرفتن مشکالت جامعه قوانینی را وضع میحرکت نمی

 .نویسیممی

 شما به دولت دوازدهم برای تحریک این بازار چیست؟ پیشنهاد

ها با هم ارتباط نزدیک دولت باید پژوهش اساسی و کار پژوهشی کاملی را انجام دهد. مسئله این است که باید دستگاه

گانی داشته باشند و همه با هم همسو باشند. به طور مثال یک وزارتخانه بخشی به نام مرکز اصناف و بخشی به نام بازر

هایی که های پخش است و اینها هر دو زیرمجموعه یک جا هستند ولی تصمیمها و شرکتداخلی دارد که در بحث فروشگاه

گونه همبستگی و همکاری در نگری زیاد است بنابراین هیچگیرند مغایر یکدیگر است. هر کسی نظر خود را دارد و بخشیمی

است! تصور کنید اگر دو وزارتخانه بخواهند با یکدیگر همکاری کنند چه وضعی پیش کار نیست. این فقط وضعیت یک وزارتخانه 

 آید. می

ها کنار هم قرار بگیرند، تخصصی تر از این آشفتگی رها شویم و تمام دستگاهبدین ترتیب انتظار ما این است که هر چه سریع

هم مخالفت کنند. همچنین باور دارم که باید تعریف جامع از  افزایی داشته باشند نه اینکه مغایر هم باشند و باکار کنند و هم

تواند انجام دهد این است که بخش خصوصی بازرگانی داخلی شکل بگیرد. یکی از بزرگترین کارهایی که دولت دوازدهم می

د مربوط به نظام ها کوتاه کند. بیشتر مشکلی که واحدهای تولیدی ما دارنگیریتر و دست بخش دولتی را در تصمیمرا قوی

شود و از آنجا که بیشتر بانکی، امور تامین اجتماعی و مالیاتی و بیمه است. درنتیجه محصوالت آنها با هزینه هنگفتی تولید می

این واحدها مشکل مالی دارند برای صادرکردن اجناس خود نیازمند شناسایی و بررسی بازارهای هدف هستند که این امر 

 شود. های آنها مینههم موجب افزایش هزی

بر بودن بازاریابی در بازارهای هدف الزم است دولت برای این مهم اقدام کند و صندوقی برای کمک به این با توجه به هزینه

ماند، رو است از کمک صادرکنندگان و تولیدکنندگان باز میواحدها تشکیل دهد. البته به دلیل اینکه دولت با کمبود بودجه روبه

دهند. سومین ه این اقشار از شناسایی بازار و محصول متناسب با آن غافل شده و در نهایت این بازارها را از دست میدرنتیج

پذیری است یعنی واحدهای مرتبط را باید در بخش بازرگانی داخلی فعال کند حرکتی که باید دولت انجام دهد در بحث رقابت

پذیری در جریان است. هرگاه تر باشند و دولت هم بگوید که رقابتکنند و قوی نه اینکه اجازه دهد برخی از رانت استفاده

پذیری بدون رانت داشتیم آن وقت هنر است. به این ترتیب اگر بتوانیم در این زمینه تغییراتی دهیم شاید در آینده بتوانیم رقابت

 .تکانی بخوریم
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 نظام بانکی در گذر از بحران

 عضو هیات علمی دانشگاه تهران-آلبرت بغزیان

های اخیر بروز پیدا کرده و در سطح جامعه گسترده شده تا به امروز تبعات هر آنچه به عنوان موسسات غیرمجاز در طول سال

  .را بر پیکره اقتصادی کشور گذاشته است منفی خود

موسسات غیرمجاز زمانی که روی کار آمدند با وعده دروغین سودهای باالی خود سریعا موفق به جذب حجم زیادی از منابع 

جاری های گذاری در بازارهای سوداگرایانه یا استفاده از منابع در جهت هزینهمالی مردم شدند و از طریق دادن وام، سرمایه

های مالی در شبکه بانکی و اقتصادی کشور بروز ناخواه تاثیر منفی این فعالیت. در نتیجه خواهاندخود، این منابع را مصرف کرده

های سیاستگذار اقتصادی، همچون آنچه پیش از این وجود داشت و فرآیند نظارتی و مدیریتی را برای سازمان  .یافته است

های این گونه موسسات در منبع اطالعاتی ها و دادهعدم شفافیت در اطالعات و وارد نشدن آمار کرد،بانک مرکزی سخت می

ها به نوعی مفقود بود و توان گفت پیش از این، حجم باالیی از نقدینگی یا موجودی سپرده. در واقع میبانک مرکزی بود

ید داشت با قرار گرفتن این موسسات در چتر نظارتی بانک توان امحال می .آمارهای واقعی و صحیحی از آنها در دست نبود

های مالی و گردش نقدینگی در این موسسات به دست آید و در نتیجه سیستم مرکزی، آمارهای واقعی و شفافی از حساب

براین حذف کامل . بنابانکی از اثرات مثبت این اقدام در راستای بهبود شفافیت و مدیریت بهتر بانک مرکزی برخوردار خواهد شد

تواند اثرات و نتایج مثبتی ها یا ادغام و زیر نظر قرار گرفتن آنها توسط یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری مجاز میغیرمجاز

های مردمی در موسسات باید این نکته را در نظر داشت که با تعیین تکلیف سپرده  .برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد

ها، به کدام بازارها سوق پیدا خواهد کرد که در این میان چند گزینه قابل م باالی نقدینگی خارج شده از حسابغیرمجاز، حج

توانند با اعتماد دوباره به شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، منابع مالی . در ابتدا افراد میتحلیل و بررسی است

نوعی شاهد حفظ این نقدینگی در شبکه بانکی و موسسات، زیر نظر بانک مرکزی خواهیم خود را در اختیار آنها قرار دهند و به 

  .بود که نه تنها اثر منفی بر جای نخواهد گذاشت، بلکه نتایج مثبتی را نیز در پی خواهد داشت

های آنها توسط نهاد ها به شکل صحیحی انجام شود و ضمن مدیریت شایعات و مقابله بادر واقع اگر فرآیند رسیدگی به حساب

توان ها و موسسات برای دریافت پول خود جلوگیری شود، میهای مسوول از خطر هجوم یکباره مردم به بانکدولتی و سازمان

های مجاز انتقال یابد که در های دیگری در موسسات و بانکانتظار داشت نقدینگی به شکل آهسته و کنترل شده به حساب

ها، های خود از حسابتوانند با برداشتن پولدر سوی دیگر، افراد می  .خروج نقدینگی خنثی خواهد شد نتیجه آن اثرات منفی

رسد زیرا منابع خود را به بازارهای دیگر همچون ارز و سکه انتقال دهند که البته این گزینه تا حدودی دور از ذهن به نظر می

اند، به دنبال دریافت سودهای باال و ریسک گذاری زدهست به سپردهاشخاصی که در موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز د

پایین هستند؛ در صورتی که در بازارهایی چون ارز، سکه یا بازار سرمایه میزان ریسک باال بوده و مورد تمایل این افراد نخواهد 

تر خواهد بود؛ ا و موسساتی با ریسک پایینهگذاران به سمت بانکتر، رجوع سپردهرسد گزینه محتملدر واقع به نظر می .بود

هایی چون ارز جذابیت باالیی برای تر این افراد، بازارپذیری پایینهرچند میزان سود کمتری نصیب آنها شود اما به دلیل ریسک

تواند از نهایت میای زیر نظر بانک مرکزی امیدوار بود که در توان به حفظ نقدینگی در شبکهآنها نخواهد داشت و در نتیجه می

های اخیر در خصوص هایی که طی ماهبا اتفاقات و حاشیه -«جهان صنعت» .بروز اثرات منفی بر اقتصاد ایران جلوگیری کند

دار شهموسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سطح کشور رخ داد، فضای اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور تا حدودی خد

ها و موسسات مالی اعتباری بود؛ این اتفاقات نه تنها فعالیت اعتمادی مردم نسبت به برخی بانکشد که نتیجه آن بی

موسسات مجاز را با آشفتگی همراه و عرصه را بر فعالیت آنها تنگ کرد، بلکه باعث کشیده شدن بحران به کل سیستم بانکی 

ها و اعتراضات مردم نسبت به جنجال .اد کشور را وارد باتالق خطرناک کرده استو فضای اقتصادی کشور نیز شد که اقتص

هایی که در خطر از دست رفتن بودند، کار را به جایی رساند که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی قوه قضاییه به سپرده

ها به حدی بود که نه تنها تعیین تکلیف سپرده مساله ورود پیدا کردند و درصدد حل و فصل ماجرا بر آمدند، اما گستردگی بحران

ها به موسسات مجاز نیز شد و در این شرایط کرد، بلکه منجر به سرایت بیماری غیرمجازرا با دشوارهای جدی مواجه می

کردن  ها تا پایان سال، یعنی ظرف هفت ماه آینده، به دنبال آرامرییس کل بانک مرکزی با وعده بسته شدن پرونده غیرمجاز

 فضای عمومی کشور نسبت به شبکه بانکی و موسسات مالی وارد میدان شد و آنطور که اعالم شده تا پایان سال دیگر هیچ 

http://jahanesanat.ir/94872-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://jahanesanat.ir/94872-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html


  

 

 

ها حجم باالیی از نقدینگی که در نکته قابل تامل این است که با ساماندهی غیرمجاز  .موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت

شده بود روانه بازارهای موازی همچون ارز، سکه یا مسکن خواهد شد که های گذشته در این موسسات حبس طول سال

ها به این بازارها به همراه تواند رونق را به اقتصاد بازگرداند اما خطر بازگشت تورم را به واسطه هجوم یکباره سرمایهاگرچه می

های گذشته را به همین موسسات سالخواهد داشت. برخی کارشناسان نیز یکی از دالیل اصلی افزایش نقدینگی در طول 

اکنون مدیریت جدی را دهند که در نتیجه همگونه ظرف چند سال پدید آمدند، نسبت میمالی و اعتباری که به صورت قارچ

از سوی دیگر باید این نکته را در نظر   .طلبدبرای کنترل این حجم از نقدینگی جهت جلوگیری از آشفتگی دیگر بازارها می

شرط اصلی آن پایین آمدن نرخ سود بانکی در کشور است، حجم های خروج از رکود دولت که پیشکه با اتخاذ سیاست داشت

 آوردشود که زنگ خطر تورمی را برای دولت به صدا در میباالیی از نقدینگی از شبکه بانکی خارج و به بازارهای دیگر وارد می

های اند، دیگر حاضر نخواهند بود سپردهدرصدی و بعضا باالتر از آن بوده 30تا  20های سود زیرا افرادی که تا دیروز در حال دریافت

های سرمایه، ارز و سکه، مسکن در این شرایط بازار  .درصدی به امانت بگذارند ۱5های بهره های دولتی با نرخخود را در بانک

ها باشند اما عدم وجود سازوکار نظارتی و ی خارج شده از بانکتوانند پذیرای حجم باالی نقدینگو مواردی از این دست می

توان گفت فضای در نتیجه می  .کنترلی صحیح در چنین بازارهایی خود منجر به بروز مشکالت و تبعات بعدی خواهد شد

قدامی از جمله گیری قرار گرفته است و هر ااقتصادی کشور که در راس آن شبکه بانکی قرار دارد، در یک باتالق تصمیم

های اقتصادی کشور، تاثیرات مثبت تواند به عنوان یک حلقه از زنجیره به هم پیوسته بخشساماندهی موسسات غیر مجاز می

وکار، صنعت و بازارهای پولی و مالی های این شبکه از جمله بازار سرمایه، فضای کسبو منفی دوچندانی را بر دیگر حلقه

  .داشته باشد

  ت مجازنقش موسسا

ها از شبکه بانکی کشور را تواند تا حدودی مدیریت بازار را برعهده بگیرد و خطر خروج یکباره سپردهبا این حال آنچه اکنون می

گذاران را برگردانند از بین ببرد در دست موسسات اعتباری مجاز است، این موسسات اگر موفق شوند بار دیگر اعتماد سپرده

  .در زمینه مدیریتی بازار ایفا کنند و دور باطل موسسات غیرمجاز را به پایان برسانند توانند نقش مثبتیمی

ها از جامعه کشور تا پایان سال محقق شود، موسسات اعتباری های بانک مرکزی مبنی بر حذف غیرمجازدر واقع اگر وعده

باشند؛ چراکه سره از ناسره به خوبی قابل تشخیص توانند در این عرصه فعالیت کرده و جذب سپرده داشته مجاز به راحتی می

های توانند دوباره تالش کنند که مردم سپردهاست و اگر بانک مرکزی پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را ببندد، آنگاه آنها می

اعتباری مجاز از این پس، کارشناسان بانکی نیز بر این باورند که موسسات  .خود را با اعتماد کامل به این موسسات بسپارند

توانند به ادامه رو دارند و باید دوباره اعتماد از دست رفته به موسسات اعتباری را بازگردانند، اما میاگرچه فصل سختی را پیش

 .دهد گذاران قرارمسیر هم امیدوار بوده و تالش کنند که در این بازار، طبق ضوابطی عمل کنند که آنها را در راس انتخاب سپرده

هللا سیف که تنها یک سال دیگر از دوره ریاستش در بانک مرکزی باقی مانده، اگرچه از محبوبیت مناسبی در این مسیر، ولی

جمهور و چینش اعضای های رییسساز این مدت برخوردار نیست، اما با توجه به صحبتگذاران موسسات حاشیهبین سپرده

. پبا این حال سیف رسد در دوره ی آینده هم بر مسند ریاست این بانک حاضر خواهد بودکابینه ی دولت دوازدهم به نظر می

تواند امسال پرونده موسسات اعتباری برای این که به وعده ی خود عمل کند تنها هفت ماه دیگر فرصت دارد و باید دید آیا می

 غیرمجاز را ببندد و به عمرشان خاتمه دهد یا خیر؟

 طان موسسات اعتباریگذاران ضابسپرده

توان در نظر داشت که فصل گشایش برای موسسات اعتباری مجاز آغاز شده است؛ موسساتی که با تمام این تفاسیر می

طور قطع، راه سختی را برای به دلیل بانک نبودنشان، نامشان به موسسات اعتباری غیرمجاز هم گره خورده است و به

هایشان، پیش دارند؛ حال آنها هستند که باید یک بار دیگر، فضا را آرام کرده و با ارایه توانمندی بازگشت دوباره اعتماد به مردم در

ها و گذارانی که با وسواس، پرونده بانکالبته سپرده  .مصمم باشند که یک بار دیگر، نام خود را با اعتماد در این بازار گره بزنند

دانند که تفاوت موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز چیست و حتما هم سری میکنند، به خوبی موسسات اعتباری را رصد می

. آنها به خوبی شان را در اختیار آنها بگذارند، ببینندخواهند پولاند تا اسامی موسساتی را که میبه سایت بانک مرکزی زده

اند، در ار داشته و ضوابط را رعایت کردهدانند که موسسات اعتباری مجازی که زیر پرچم نظارتی بانک مرکزی همواره قرمی

 گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را به عهده بازار مشکالت موسسات اعتباری غیرمجاز، سرپرستی و کفالت سپردهآشفته



  

 

 

و بر این  بانک مرکزی هم برای آنها ضوابطی قرار داده  .گذاران را به موقع به آنها برگردانندگرفته و تالش کردند که پول سپرده

های اقتصادی ها، شرایط را برای مشارکت بیشتر مردم در طرحتوانند در کنار بانکباور است که موسسات اعتباری مجاز هم می

های مالی شان در نظام بانکی و مجموعه نظامطور قطع، بودنهایی را جذب کنند که بهو تامین مالی فراهم کرده و سپرده

زننده ساختارهای اقتصادی کشور باشد و تورم را باال هایی است که ممکن است بر همرگردانی پولکشور به مراتب بهتر از س

  .آفرینی کنندبرند یا وارد بازار ارز شده و مشکل

 دار کدامندها و موسسات اعتباری شناسنامهبانک

دارد چارتر)بانک خارجی(، بانک آینده های استانبراساس آنچه بانک مرکزی به صورت رسمی در سایت خود اعالم کرده، بانک

زمین )بانک )بانک غیردولتی تجاری(، بانک اقتصاد نوین )بانک غیردولتی تجاری(، بانک انصار)بانک غیردولتی تجاری(، بانک ایران

انک غیردولتی غیردولتی تجاری(، بانک پارسیان )بانک غیردولتی تجاری(، بانک پاسارگاد )بانک غیردولتی تجاری(، بانک تجارت )ب

ای(، بانک توسعه صادرات تجاری(، بانک تجارتی ایران و اروپا )بانک خارجی(، بانک توسعه تعاون)بانک دولتی تخصصی و توسعه

ای(، بانک حکمت ایرانیان )بانک غیردولتی تجاری(، بانک خاورمیانه)بانک غیردولتی ایران )بانک دولتی تخصصی و توسعه

غیردولتی تجاری(، بانک رفاه کارگران )بانک غیردولتی تجاری(، بانک سپه )بانک دولتی تجاری(، بانک تجاری(، بانک دی )بانک 

سرمایه )بانک غیردولتی تجاری(، بانک سینا )بانک غیردولتی تجاری( و بانک شهر )بانک غیردولتی تجاری(، دارای مجوز از 

غیردولتی تجاری(، بانک صنعت و معدن )بانک دولتی تخصصی و  همچنین نام بانک صادرات ایران )بانک  .بانک مرکزی هستند

الحسنه مهر ایران )بانک غیردولتی الحسنه(، بانک قرضالحسنه رسالت )بانک غیردولتی قرضای(، بانک قرضتوسعه

دولتی  الحسنه(، بانک قوامین )بانک غیردولتی تجاری(، بانک گردشگری )بانک غیردولتی تجاری(، بانک مسکن )بانکقرض

ونزوئال)بانک مشترک ایرانی و خارجی(، بانک ملی )بانک دولتی تجاری(، بانک  -ای(، بانک مشترک ایرانتخصصی و توسعه

ملت )بانک دولتی تجاری(، بانک مهر اقتصاد )متقاضی دریافت مجوز(، بانک کارآفرین)بانک غیردولتی تجاری(، بانک کشاورزی 

مصرف التعاون  -گذاریبانک )بانک دولتی تجاری( و تعاون اسالمی برای سرمایهپستای(، )بانک دولتی تخصصی و توسعه

  .خوردهای دارای مجوز به چشم میاالسالمی لالستثمار )بانک خارجی(، فیوچرز بانک )بانک خارجی( نیز در فهرست بانک

وسسه اعتباری غیربانکی کاسپین، همچنین در اسامی موسسات اعتباری مجاز هم، نام موسسه اعتباری غیربانکی نو، م

موسسه اعتباری غیربانکی کوثر، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه، موسسه غیربانکی ملل و موسسه غیربانکی ثامن که 

  .خوردمتقاضی دریافت مجوز است، به چشم می

 ، سالی برای پایان غیرمجازها9۶سال 

گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که زی میدر این میان، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرک

گیرد؛ این در های اعتباری را دربرمیالحسنه و تعاونیهای قرضها و صندوقها، لیزینگحوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی

ها مجوز برای صرافی 928ز های گذشته تا امروها، در سالحالی است که براساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی

پردازند که در این صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می ۴2۵ها باطل شده و صرافی به دلیل تخلف 222صادر و مجوز 

های . حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسهها اطالع داده شده استخصوص به نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی

ها واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت 300های لیزینگ گفت: عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شرکتغیرمجاز بر

کنند که برای پلمب به نیروی واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می 9۴واحد از آنها مجوز دریافت کردند و  ۵0اند که تنها ثبت شده

براساس آمار اعالمی  .های اعالم شده مستقر نیستندعالیتی ندارند یا در آدرساند، بقیه یا احتماال فانتظامی معرفی شده

هزار و  3شد، مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می ۱3۶0الحسنه که در دهه های قرضحیدری، در حوزه صندوق

اند یا هیچ روی انتظامی دریافت کردهاند که یا مجوز خود را از نیالحسنه در سراسر کشور شناسایی شدهصندوق قرض ۵2۵

صندوق  9۱۵. به گفته وی، از این تعداد اندمرکزی مجوز فعالیت گرفتهصندوق از بانک  ۴8مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد 

ان، مدیریت مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمتحت پوشش سازمان اقتصاد اسالمی قرار دارند که بانک

صندوق برای  ۵3۴معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید دارد، یک هزار و  .رساندهای تحت پوشش خود را به انجام میصندوق

اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شدههدایت به سمت اخذ مجوز از بانک

های اعتباری کارمندی، کارگری و صنفی که طبق قانون صندوق غیرفعال هستند؛ البته تعاونی 28 هزار و. ضمن آنکه یکشود

 ای است که بانک مرکزی به آن گذار جذب کنند و تسهیالت بدهند، دیگر حوزهتوانند از محیط کاری خود سپردهتعاون تنها می



  

 

 

های خود خالف قانون ها اقدام به توسعه فعالیتاین تعاونی شد اماورود کرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می

تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است که البته تعدادی  ۱3۴تا به امروز بیش از  ۱388به گفته حیدری، از سال  .کردند

های ورت ساماندهی، فعالیتاز این موسسات در فرآیند ساماندهی به دالیل مختلف مشارکت نکردند زیرا کامال آگاه بودند در ص

. به هر حال اکنون سال سختی هایی برایشان به وجود خواهد آوردغیرقانونی انجام شده توسط آنها شفاف شده و مسوولیت

پیش روی موسسات اعتباری مجاز است و اگرچه به گفته کارشناسان نظام بانکی، اوضاع موسسات اعتباری مجاز رو به بهبود 

های مالی و حرکت در چارچوب ضوابط بانک ساز بهبود صورتین موسسات اعتباری مجاز هستند که باید زمینهاست، اما هنوز ا

دار به گذاران و پذیرش هر چه بهتر این موسسات مجاز و شناسنامهمرکزی شوند؛ موضوعی که البته به همراه بیشتر سپرده

 .گذاری استعنوان موسساتی معتبر برای سپرده

 

 3 صفحه 4۱22شماره  28/05/96/ شنبه  دنیای اقتصاد روزنامه

 پلمب برندهای پوشاک بدون مجوز

گوید با اتمام فاز اول شناسایی برندهای پوشاک کاال و ارز استان تهران می دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق دنیای اقتصاد:

اصرار داشته باشند، « برند»غیرمجاز در شهر تهران، از هفته آینده برندهای فاقد مجوز که بر عرضه کاالهای ناشناس در قالب 

به ساماندهی برندها در سطح شهر تهران اکبر پوراحمدنژاد با اشاره پملب خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی

های اخیر نخستین فاز پاالیش برندها و ساماندهی تابلوها در سطح شهر تهران انجام شد و اخطارهای اظهار کرد: طی هفته

 .ای که بدون داشتن مجوزهای الزم تابلوی برندهای مطرح را نصب کرده بودند، داده شدقانونی به برندهای فاقد مجوز و کسبه

وی افزود: در فاز دوم این طرح نیز با واحدهایی که نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نکرده باشند، برخورد خواهد شد. به 

اند به دنبال اخذ درصد واحدهای صنفی شناسایی شده در فاز اول این طرح که اخطارهای الزم را گرفته 50گفته پوراحمدنژاد، 

ی دیگرابراهیم حوالی شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز مجوزهای الزم هستند. از سو

درباره مجوز برندهای خارجی اعالم کرد که هنوز بسیاری از برندهای خارجی براساس دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک 

 دارندبرند خارجی مجوز فعالیت  ۱0اند و تنها مجوز الزم را دریافت نکرده

 

 3 صفحه 4۱22شماره  28/05/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 موافقت با تسهیل واردات مواداولیه پوشاک

های عضو اتحادیه تولید جلسه کارگروه دستورالعمل واردات پوشاک با رئیس کل گمرک، مقرر شد شرکت در خبرگزاری تسنیم:

و صادرات نساجی و پوشاک ایران به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز خود با استفاده از تسهیالت خط سبز گمرکی، بدون 

های وارداتی براساس این توافق، اعضای اتحادیه فقط الزم است نمونهتوقف در گمرک، مواداولیه مورد نیاز خود را تحویل بگیرند. 

 خود را قبل از ورود کاال به کشور برای تایید به اداره استاندارد به گمرک مربوطه ارائه کنند.

 

 3 صفحه 4۱22شماره  28/05/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 اتاق ایران با بررسی تجربه جهانی ارائه کرد

 هاارفاق مالیاتی برای کوچک فرمول

توان یکی توسط را میهای کوچک و مهای مالیاتی برای بنگاهبینی فرمول خاص در راستای اعطای ارفاقپیش دنیای اقتصاد:

گذاران حوزه مالیاتی قرار فرمولی که در ایران چندان مورد توجه قانون ها در دنیا دانست؛های حمایتی از کوچکاز سیاست

های کوچک و متوسط و نیازهای آنها به طراحی قواعد مالیاتی متناسب از سوی توجهی به مفهوم بنگاهنگرفته است. بی

چرا که  گیران اقتصادی هستند؛گذاران و تصمیمها نیازمند توجه ویژه از سوی سیاستلی است که این بنگاهگذاران در حاقانون

های تمکین قوانین و مقررات بار نسبتا سنگین هزینه این بخش در کنار مشکالت خاص از قبیل دسترسی دشوار به منابع مالی،

های حمایتی مخصوص کشند که این کار، طراحی سیاستنیز به دوش میپذیری در شرایط کاهش درآمد و نقدینگی را و آسیب

 سازد.این بخش را ضروری می

  



  

 

 

کند، از این هایی است که به میزان زیادی مشکالت مذکور را تسهیل میهای حمایتی حوزه مالیات از جمله سیاستسیاست

های کوچک و متوسط در نظر لیاتی متعددی برای بنگاههای ماها و معافیتمشوق رو در بسیاری از کشورهای توسعه یافته،

های کوچک و متوسط گذار در حوزه مالیات، توجهی به مفهوم بنگاهرسد در ایران، قانونگرفته شده است. با این حال به نظر می

اقتصاد کشور در و نیازهای آنها به طراحی قواعد مالیاتی متناسب نداشته است.بی توجهی به این مقوله در حالی است که 

مدت از شدت تواند در کوتاههای کوچک و متوسط میهای مالیاتی برای بنگاهها و معافیتبرد و ایجاد مشوقرکود به سر می

ها در زمان رکود را تا حدودی های وارد شده به بنگاهصدمهها، رکود بکاهد و وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. همچنین سیاست

سازد. از سوی دیگر با توجه به نقش این تر میران خواهد کرد و آنها را در برابر شرایط رکودی در آینده مقاوممدت جبدر میان

موجب بهبود وضعیت ملی اقتصاد کشور در بلندمدت وری، تقویت و حمایت آنها، کارگیری نوآوری و افزایش بهرهها در بهبنگاه

های های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بنگاهمرکز تحقیقات و بررسی براساس گزارش منتشر شده از سوی خواهد شد.

حائز اهمیت هستند. براین اساس « تولید، اشتغال، نوآوری و ارتباط با بخش غیررسمی»کوچک و متوسط از چهار جهت 

ها در ایجاد اشتغال هگیرد، نقش دوم این بنگاهای کوچک و متوسط صورت میای از تولید در بنگاهتوان گفت بخش عمدهمی

ها در نوآوری است، های کوچک و متوسط باشد نقش این بنگاهکننده اهمیت بنگاهتواند توجیهاست. سومین دلیلی که می

توانند نوآوری تر میتر از قدرت انعطاف پذیری و تطبیق بیشتری برخوردارند و راحتهای بزرگها نسبت به بنگاهچرا که این بنگاه

های کوچک و متوسط در واقع وضعیت توان گفت بنگاهها بپردازند با این شرایط میکاربسته و به توسعه فعالیاته را بهایجاد شد

اند سهم بازار قابل توجهی از دیگران به دست آورند اما هنوز به شکل یک بنگاه هایی هستند که با نوآوری توانستهمیانی بنگاه

هر چند مشکالت ها ارتباط تنگاتنگ این بخش با بخش غیررسمی است، به اهمیت این بنگاهاند. چهارمین جنبزرگ در نیامده

های کوچک با توجه به موارد مطرح شده در اهمیت بنگاه تر خواهد بود.ها بیشتر باشد اندازه بخش غیررسمی بزرگاین بنگاه

های متفاوت برای عبور از مشکالت مالی است. ارزیابی توان گفت این بخش نیازمند وجود قواعد مالیاتیو متوسط در اقتصاد می

دشواری دسترسی به منابع  ها در کشورهای در حال توسعه،صورت گرفته بیانگر آن است که یکی از دالیل کوچک ماندن بنگاه

اما کنند، های خرد یا از آورده شخصی برای تامین مالی استفاده میهای خیلی کوچک معموال از واممالی است. بنگاه

های های بزرگ تعامل یا وامها و موسسات اعتباری معموال یا با شرکتهای کوچک و متوسط نیازمالی بزرگتری دارند. بانکبنگاه

تواند به میزان زیادی های کوچک و متوسط ندارند؛ در این شرایط نظام مالیاتی میکنند و تمایلی به کار با بنگاهخرد اعطا می

های های کوچک و متوسط است، هزینهکننده تسهیالت مالیاتی برای بنگاهجبران کند. دومین دلیلی که توجیه این مساله را

ای آشنایی تمکین قوانین و مقررات است. فعاالن اقتصادی فارغ از اندازه و نوع فعالیت باید با قوانین و مقرارت مالیاتی و بیمه

ها را اصطالحا، هزینه قوانین را ثبت و ضبط کنند. هزینه انجام این نوع فعالیت داشته باشند و اسناد و مدارک مصرح در این

های حسابداری و مستندسازی در بنگاه بیشتر تر شدن بنگاه، حجم فعالیتنامند. اگرچه با بزرگتمکین قوانین و مقرارت می

های کوچک کند. از این نظر بنگاهه، تغییر زیادی نمیهای تمکین قوانین مالیاتی با تغییر اندازه بنگاولی معموال هزینهشود،می

های بزرگ به علت شوند. در واقع بنگاههای بزرگ، فشار بیشتری برای تمکین قوانین متحمل میو متوسط نسبت به بنگاه

ها و فرار از نگاهای برای کوچک ماندن بتوانند انگیزهها و ایجاد بخش تخصصی برای تمکین میتوانایی در هضم کردن این هزینه

اندازی شرکت، آشنایی ها، در دوران ورود به بخش رسمی با راهتوان گفت بنگاهبخش رسمی نیز باشند. با این شرایط می

های های آموزشی خاص بنگاههای مربوط با نگاه تسهیلگر اوال دورهکافی با قواعد مالیاتی و بیمه ندارند و الزم است دستگاه

تری گذاری را برای تمکین کامل قوانین درنظر بگیرند، به این معنی که قوانین مالیاتی سادهباشند، ثانیا دوران وارد داشتهتازه

تدریج به کل قوانین عمل کنند و ثالثا ها درنظر گرفته شود و به آنها اجازه دهند تا طی یک فاصله چند ساله و بهبرای این بنگاه

ر ارائه اسناد را دال بر فساد آگاهانه نگیرند. سومین توجیه رفتار متفاوت مالیاتی برای اظهاری یا اشتباه دترین کمکوچک

های اعتباری و گیرد. محدودیتپذیری آنها نسبت به کاهش درآمد و نقدینگی نشات میهای کوچک و متوسط از آسیببنگاه

شود، بنابراین ها نسبت به کاهش درآمدی میاهپذیری این بنگهای کوچک و متوسط باعث افزایش آسیبنقدینگی برای بنگاه

 توانند به تعطیلی کشیده شوند.های کوچک و متوسط میبنگاه در صورت عدم همراهی نظام مالیاتی در شرایط رکود،

 های مالیاتی رایج در دنیاحمایت 

های کاهنده حات مالیاتی و برنامهترجی»های کوچک و متوسط به دو دسته کلی های مالیاتی رایج در دنیا از بنگاهحمایت

 سطح کسب و کار »های کوچک و متوسط در دو شوند. درباره ترجیحات مالیاتی حمایت از بنگاهتقسیم می« های تمکینهزینه



  

 

 

گرفته برای ترجیحات مالیاتی در سطح کسب و کار چهار بندی صورتمدنظر قرار گرفته است که براساس دسته« گذارو سرمایه

کرد فوری و استعالم عاجل، انتقال هزینه»توان به خصوص میها در نظر گرفته شده است که در اینایت از این بنگاهنوع حم

های کوچک و متوسط فراهم هایی که شرایط رشد را برای بنگاهاشاره کرد، حمایت« های مالیاتیزیان، اعتبار مالیاتی و معافیت

شود تا های کوچک و متوسط در نظر گرفته میدر دنیا این امکان برای بنگاه« عاجلتعالمکرد فوری و اسهزینه»درباره  کند.می

ها از درآمد عاجل( نسبت به سایر بنگاهکرد فوری( یا با سرعت بیشتری )استهالکگذاری را دفعتا )هزینههای سرمایههزینه

گذاری بنگاه شده و به شکل موثرتری نسبت به ایههای سرممشمول مالیات کسر کنند، این نوع حمایت موجب تقویت انگیزه

نیز اجازه انتقال زیان ساالنه به دوره بعد برای « انتقال زیان»گذارد. درخصوص گذاری تاثیر میکاهش نرخ مالیات روی سرمایه

 ۱00دهد تا های کوچک و متوسط اجازه میعنوان مثال ژاپن به بنگاهبینی شده است. بههای کوچک و متوسط پیشبنگاه

درصد تا  65های بزرگ حداکثر درحالی که این مقدار برای بنگاهپذیر خود را با زیان سال قبل تهاتر کنند، درصد از درآمد مالیات

 است. 20۱7درصدی در سال  50و  20۱6سال 

تحقیق و توسعه، اشتغال گذاری،ههای حمایتی، اعتبارات مالیاتی برای سرمایعنوان یکی دیگر از طرحبه« اعتبار مالیاتی»درباره 

شود اعتبار مالیاتی نقشی پرداخت یک بنگاه صفر و یا منفی میشود. در این طرح زمانی که مالیات قابلیا سالمت اعطا می

 در کاهش مالیات پرداختی نخواهد داشت. در این شرایط برخی از کشورها به میزان اعتبار مالیاتی یا درصدی از آن را به بنگاه

های معافیت»ها کمک کند. از سوی دیگر در زمینه تواند به رفع مشکالت نقدینگی بنگاهکنند، این شیوه میمسترد می

های آشنایی با قوانین و مقررات اندازی و نیز هزینههای راهوارد با توجه به هزینههای تازهنیز با توجه به اینکه بنگاه« مالیاتی

های مالیاتی برای دوره زمانی محدود در نظر ها تخفیفهستند، برخی از کشورها برای این بنگاه ایهای ویژهنیازمند حمایت

بخشد. نرخ معافیت افزوده و مقطوع را میدرصد مالیات بردرآمد، ارزش ۱00گیرند. برای مثال مکزیک در سال اول ورود می

هایی را برای حق بیمه اجتماعی شود. همین کشور معافیتمیساله به مرور کاهش یافته و نهایتا حذف  ۱0ها طی بازه مالیات

 شوند.ساله حذف می ۱0ای گیرد که طی بازهوارد درنظر میهای تازهکارکنان شاغل در بنگاه

خصوص نیز در دنیا سه نوع حمایت درنظر گرفته شده که در این« گذارترجیحات مالیاتی در سطح سرمایه»از سوی دیگر در بخش 

اشاره کرد. اما درخصوص دومین « گذاری و فروش یا واگذاری کسب و کارسرمایه اولیه، زیان حاصل از سرمایه»ان به تومی

گردد نیز سه نوع روش حمایتی در بازمی« سازی تمکین مالیاتیساده»های کوچک و متوسط که به شیوه حمایتی از بنگاه

ستانی انگاشتی، آستانه ثبت اختیاری و ها، روش مالیاتتعداد مالیاتکاهش »توان به نظر گرفته شده که در این خصوص می

تر فشار بیشتری برای تمکین قوانین و های کوچکهای صورت گرفته بنگاهاشاره کرد. براساس ارزیابی« حسابداری نقدی

توان از جمله عوامل تی را میها و تغییرات قوانین مالیاشوند، عواملی مانند تعدد انواع مالیاتمقررات مالیاتی متحمل می

ها انگیزه را برای فعالیت ها عالوه بر حمایت از بنگاههای تمکین دانست و آنچه مسلم است کاهش این هزینهافزایش هزینه

 دهد.در بخش رسمی اقتصاد افزایش می

 های مالیاتی در ایرانوضعیت حمایت

های کوچک و متوسط درحالی است که در ایران تعریف الیاتی از بنگاههای مهای پیش گرفته در دنیا در راستای حمایتروش

های کوچک و متوسط وجود ندارد و همه تعاریف موجود بر مبنای تعداد کارکنان است. نکته دیگری رسمی واحدی برای بنگاه

ن امور مالیاتی و نهادهای ها از سوی سازماکند نبود تعریفی رسمی برای این دسته از بنگاهکه در این میان جلب توجه می

طور مستقل های آنها بهنامههای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیینای است، در واقع در متون دو قانون مالیاتبیمه

مواد و مقرراتی به کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص داده نشده است. روند پیش گرفته در راستای حمایت از 

ها)اشخاص ابزارهای مالیات برارزش افزوده، مالیات بر سود شرکت»وچک و متوسط در ایران در حالی است که های کبنگاه

ترین ابزار درآمدی مالیاتی در کشور دانست؛ منابعی توان مهمرا می« حقیقی(، مالیات بر واردات و مالیات برحقوق و مشاغل

های کوچک و متوسط در نظر گرفته نشده است. روند پیش گرفته در ایران ای برای بنگاهکه در هیچ یک از آنها تسهیالت ویژه

ها و مالیات مالیات بر سود شرکت ارزش افزوده،»در حالی است که با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در سه حوزه مالیات بر 

ست. براین اساس در زمینه بینی شده اهای کوچک و متوسط پیشپیشنهادهایی برای حمایت از بنگاه« بردرآمد شخصی

حسابداری ساالنه و آستانه ثبت نام  شود تسهیالتی در سه شکل حسابداری نقدی،مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد می

 تواند به مدیریت جریان می« حسابداری نقدی مالیات»اختیاری در نظر گرفته شود. از سوی دیگر با توجه به تورم باال در ایران 



  

 

 

آوری های تمکین مودیان و مدیریت جمعنیز باعث کاهش هزینه« آستانه ثبت نام اختیاری»کوچک کمک کند و نقد مودیان 

های کوچک و شود برای بنگاهشود. از سوی دیگر با توجه به تجربه سایر کشورها پیشنهاد میمالیات از سوی سازمان می

ها بهبود گذاری این بنگاهجل استفاده شود تا انگیزه سرمایهکردهای فوری و استهالک عاهای هزینهمتوسط ترکیبی از روش

های بزرگ دسترسی محدودتری به منابع اعتباری دارند. از سوی دیگر های کوچک و متوسط نسبت به بنگاهیابد، چرا که بنگاه

گذاری اولیه در سرمایهگذار در قالب تخفیفات و اعتباری برای هایی در سطح سرمایهتواند حمایتیک راهکار جایگزین می

های کوچک و متوسط باشد. این شیوه حمایت، مستقیما از شیوه تامین مالی از طریق آورده صاحبان سهام حمایت بنگاه

گذاری مستقیم در کسب و کارهای کوچک، موثرتر عمل کند. در حال حاضر طبق های سرمایهکند و شاید در بهبود انگیزهمی

پذیر دوره بعد است و از این حیث ترجیحی برای زیان یک سال مالیاتی، قابل کسر از درآمد مالیاتم، های مستقیقانون مالیات

رسد رویکرد فعلی مناسب است و نیازی به افزودن های کوچک و متوسط لحاظ نشده است. در این خصوص به نظر میبنگاه

قبیل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی پیچیدگی بیشتری نیست. سایر ترجیحات موجود در کشورهای دیگر از 

کرد مدت و پس از ارزیابی دقیق از میزان تاثیر پیشنهاد تسریع استهالک و هزینهتوانند در میانگذاری و اشتغال میسرمایه

جموع درآمد در کشور فوری به کار بسته شوند. از سوی دیگر در زمینه مالیات بردرآمد شخصی نیز متاسفانه نظام مالیات برم

های خوداشتغالی سود ناشی از فعالیت شود. بدین معنی که منابع درآمدی یک فرد، شامل حقوق و دستمزد،اجرا نمی

شود. وجود های متفاوتی برای هریک از این منابع در نظر گرفته میبه تفکیک مشمول مالیات شده و حتی نرخ )مشاغل(،

دهد و با اینکه فردی ممکن است در قالب را برای انتخاب شکل بهینه فعالیت تحت تاثیر قرار میهای متعدد انگیزه افراد نرخ

تر بودن نرخ مالیات مشاغل قالب فعالیت خوداشتغالی را وری را داشته باشد اما به خاطر پایینشرکتی بتواند بیشترین بهره

لیاتی برای اشکال مختلف ایجاد طرحی برای انتقال زیان های ماسازی نرخدهد. در این خصوص عالوه بر همسانترجیح می

اندازی نظام ای برای حمایت از این بخش و نیز راهتواند مقدمههای کوچک و متوسط و سهامداران آنها میای برای بنگاهپایهبین

 مالیات بر مجموع درآمد باشد.

 

 

 


