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 تاریخ چاپ صفحه روزنامه روزنامه عنوان مطلب

 - - ایت تاجرانس بخش خصوصی برای صلح

 05/06/96 4 سترش صمتگ جایزه صادراتی؛مشوق یا مانع

 05/06/96 3 هان صنعتج درصد تسهیالت به تولید 64تخصیص

 05/06/96 3 نیای اقتصادد های صنعتی دولت دوازدهماولویت

 06/06/96 4 سترش صمتگ بدهکارانی که طلبکارند

 06/06/96 3 هان صنعتج دور زدن نرخ سود

 06/06/96 3 نیای اقتصادد صف تولید برای وام رونق

 07/06/96 4 سترش صمتگ تسهیالت کمکی به واحدهای تولیدی

 07/06/96 3 هان صنعتج بازگشت رونقتالش برای 

 07/06/96 3 نیای اقتصادد ای ایرانکشی توسعه منطقهوزن

 08/06/96 4 سترش صمتگ بخش خصوصی بدون سقف در فضای ایران پرواز کند

 08/06/96 3 هان صنعتج تاکید بر رونق غیر تورمی

 08/06/96 3 نیای اقتصادد چهارساله توسعه صنعتیمنشور 

 11/06/96 4 سترش صمتگ منبع ارزش افزوده در تجارت خارجی

 11/06/96 3 هان صنعتج بینتوانایی سیستم بانکی زیر ذره

 11/06/96 3 نیای اقتصادد گام در سه ماه اول 12
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 بخش خصوصی برای صلح

 یفرامرز 

  

رکت و دوستی میان ملتها را معموال دولتها و نمایندگانشان به امضا می رسانند ولی معاهده های صلح و توافقنامه های مشا

واقعیت این است که صلح و ثبات پایدار را نه فقط دولتها، بلکه ملتها با ایجاد و تثبیت ارتباطات عمیق و شکل دهی منافع 

از اصلی ترین راه های ضمانت صلح و دوستی  مشترک درازمدت رقم می زنند. در طول تاریخ، تبادالت تجاری میان ملل یکی

میان کشورها بوده و اکنون با پیشرفت فن آوری اطالعات، بیش از پیش امکان این ارتباط های تجاری فراهم شده است. در 

چنین شرایطی بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی کسب و کار و تجارت می تواند نقش بسیار موثری در ایجاد و تثبیت 

 طقه ای و بین الملل بازی کند.صلح من

 تاریخی های ویژگی به اشاره با «صلح برای مدنی جامعه و خصوصی بخش» عنوان تحت یادداشتی پدرام سلطانی پیشتر در

ه مدنی و دولت گرایی بخش خصوصی در ایران و دیگر جامع ضعف از منطقه، این های ناآرامی و خاورمیانه ژئوپولیتیک و

کشورهای خاورمیانه سخن گفته بود. با نگاهی به تاریخ معاصر کشورمان می تواند دید که به رقم سابقه طوالنی تجارت و 

ریان کسب و کار در ایران و نقش آفرینی بازار در برخی از برحه های تاریخی، بخش خصوصی ما نقش تعیین کننده ای در ج

تحوالت مهم داخلی و بین المللی چهار دهه گذشته ایفا نکرده است. اما واقعیت این است که اگر بخواهیم به آینده صلح پایدار 

در منطقه امیدوار باشیم باید همانقدر که به دانش و تدبیر سیاستمداران و دیپلماتها اتکا می کنیم، به همان اندازه نیز باید 

 ولیان بخش خصوصی با همتایان منطقه ای و بین المللی خود نیز حساب باز کنیم.روی تعامل تجار و مت

درصد کل تجارت آنها  ۱۰دکتر سلطانی در یادداشت خود یادآور شده که حجم تجارت بین کشورهای منطقه خاورمیانه کمتر از 

با جهان است و این امر حکایت از گسستگی عمیق اقتصادی منطقه دارد. نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به تشدید ناآرامی ها 

خاورمیانه تاکید می کند که اکنون وقت آنست که جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشورهای منطقه، در همین حد و اندازه در 

ای که هستند، به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند و برای حفظ صلح و توقف واگرایی و خصومت در این منطقه پا پیش 

خصوصی و اتاق های بازرگانی کشور در کنار همتایان خارجی خود می  نهند. ما نیز با دکتر سلطانی هم نظریم که بخش

  توانند و باید در جهت مشارکت و تعاملی عمل کنند که شرایط صلح پایدار را تسهیل کند.

عالیت های بین المللی بخش خصوصی کشور باید از سوی دولت نیز تسهیل گردد. وجه برونگرایی اقتصاد مقاومتی نباید ف

 سوی از شده ارائه طرح تنها ناظر بر فعالیت های نهادهای دولتی باشد و الزم است کنشگران غیر دولتی را نیز شامل شود. در
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 پی در که قدرتی عنوان به ما رو همین از و دارد ای منطقه بحرانهای حل در کننده تعیین نقشی ایران که است آمده ظریف دکتر

ی کسب و ها همکاری راستا این در. باشیم می باثبات و پیشرفته قدرتمند، امن، ای منطقه خواستار هستیم، برد-برد بازی

کارهای منطقه ای و نقش آفرینی بخش خصوصی کشورمان در ارتباط با بخش های خصوصی دیگر کشورها از اهمیت ویژه 

ای برخوردار می شود. در عین حال که این همکاری ها باید از سوی دولت تسهیل شود، فعالیت های بخش خصوصی نباید 

ای ارتباطات آزاد میان کسب و کارهای بومی با بازارها و کسب و کارهای دولت مدار باشد. مهمترین نقش دولت رفع موانع بر

 دیگر کشورهاست.

بازرگانی جهان که در آخرین روزهای تابستان های حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی ایران در اجالس دوساالنه اتاق

امسال در سیدنی برگزار خواهد شد فرصت خوبی است تا همکاری های بخش خصوصی برای پیشبرد گفتمان صلح و ثبات 

کسب و کار، درگیری و تروریسم: بازسازی »پیگیری شود. جالب توجه است که عنوان اولین پنل نشست سیدنی که تحت عنوان 

برگزار می شود حکایت از اهمیت رابطه فعالیت های بخش خصوصی و صلح بین المللی دارد. در توصیف این « هصلح و رفا

شکی نیست که برای رسیدن به رشد درازمدت اقتصادی، صلح و ثبات مسیری سازنده تر از خشونت و جنگ »پنل آمده است: 

راری صلح و ثبات محلی و منطقه ای و جهانی بازی کند و و تروریسم است. کسب و کار می تواند و باید نقش موثری در برق

« این امر از طریق تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال، تولید ثروت، حکم رانی خوب و مسئولیت پذیری شرکت ها حاصل می شود.

 مراجعه کنید(لینک )برای مشروح برنامه به این

خوشبختانه نمایندگان اتاق بازرگانی و دیگر سفرای بخش خصوصی کشورمان به خوبی به ظرفیت های کسب و کارها و 

بخش خصوصی کشور برای گفتمان سازی و شکل دهی به روند صلح و تعامل منطقه ای واقف هستند. این قدرتی است که در 

ی های کسب و کارهای کشورهای مختلف جلوه کرده و اکنون امکان این همکاری ها بیشتر نیز شده طول تاریح به شکل همکار

است. این تعامالت به اتحاد و مشارکت هایی ارگانیک فراملی می انجامد و از آنجا که بر اساس منافع واقعی و عمیق مردم عادی 

 در ایران بازرگانی اتاق فعال حضور که  گفته مد. پدرام سلطانیسامان یافته، به صلح و امنیت پایدار و درازمدت نیز می انجا

 خصوصی بخش فعال حضور و است کشورمان علیه المللیبین هایتنش کردن کمرنگ برای طالیی فرصتی امسال اجالس

 المللیبین های فعالیت افزایش با. بود خواهد جهان کشورهای دیگر با بخش این ارتباط ل کننده تسهی اجالس، در ایران

 شکل و کشورها دیگر با کشورمان کارهای و کسب بیشتر نزدیکی برای شرایط که بود امیدوار توان می ایران، خصوصیبخش

 .شود فراهم جدید مشترکی منافع و ها همکاری گیری
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 جایزه صادراتی؛مشوق یا مانع

میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به ۲00چندی پیش مجتبی خسروتاج به ابالغ هزار و  :منیر حضوری

 .اشاره کرد 9۶صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سال 

میلیارد ریال به عنوان اعطای  ۲00کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و  9۶مندرج در قانون بودجه سال  هایبر اساس ردیف

بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات محصوالت دانش

وگو با صمت به تولید صادراتی پرداخت شود. کارشناسان در گفت به عنوان یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت

بررسی این مقوله پرداختند و معتقدند اگر جوایز صادراتی با درصد باالیی برای کاالهای صنعتی تمام شود و به کاالهایی که 

پذیری در بخش ایم و رقابتت کردهارزش افزوده پایینی دارند تعلق نگیرد ما تنها از کاالهای صنعتی با ارزش افزوده باال حمای

ماند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه در خرداد امسال از ابالغ دیگری از صنعت مغفول می

ا میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی ب۲00درصدی این مبلغ یعنی هزار و  8۵

میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیالت واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی خبر  8۵0بنیان و اولویت صادرات دانش

میلیون دالر رسیده که در  ۴۵9میلیارد و  ۱۳ماه نخست امسال به  ۴داد. با توجه به اینکه مجموع صادرات غیرنفتی ایران در 

تواند به درصد کاهش داشته سوال این است که اقداماتی از این قبیل تا چه حد می 9 /۵۴ل مقایسه با مدت مشابه سال قب

 رشد صادرات کمک کند و چقدر این مسئله قابلیت اجرا دارد؟

  جایزه صادراتی کمک به رشد تولید

صادراتی برای رشد و توسعه زه وگو با صمت اظهار کرد: پرداخت جایمسعود بنابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت

صادرات خیلی خوب است اما بحث پایداری توسعه صادرات خیلی مهم است. از آنجایی که سابقه داشته مبالغی پرداخت و 

بعد از مدتی قطع شده در نتیجه باعث شده که دولت به عنوان یک بدهکار بزرگ شناخته شود. بنابراین اجرایی شدن و 

ها در کنیم دیگر خیلی از صادرکنندهحاضر که ما از این موضوع صحبت میی مهم است. شاید درحالپیوسته بودن این امر خیل

هایی که وعده داده شده جوایز صادراتی عرصه نباشند و کنار رفته باشند اما به هر حال برای اعتمادسازی باید به صادرکننده

بندی آن گفت: یت عملیاتی شدن این ابالغیه و همچنین اولویتداده شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اهم

های صادراتی شناخته شود و آنچه نیاز است و در آن مزیت صادراتی داریم مورد توجه قرار بگیرد. اگر جوایز باید مزیت

تعلق نگیرد ما فقط به  صادراتی با درصد باالیی برای کاالهای صنعتی تمام شود و به کاالهایی که ارزش افزوده پایینی دارند

طور ایم. او درباره اهمیت جوایز صادراتی برای صادرات غیرنفتی تاکید کرد: بهسمت کاالهای صنعتی با ارزش افزوده باال رفته

توانیم روی صادرات غیرنفتی تاثیرگذار باشیم. بنابیان های گذشته استفاده کنیم و هدفمند پیش برویم، میقطع اگر از تجربه

های بانکی خیلی باالست. وقتی با این شرایط ما در شاره به بهره باالی بانکی در کشور ادامه داد: در کشور ما بهرهبا ا

درصد است. در این  ۳کنیم که بهره بانکی در کشورشان بینیم با کسانی رقابت میکنیم میبازارهای خارجی حضور پیدا می

ای داشته تواند روی صادرات ما تاثیرگذار باشد. اگر برنامهطور قطع میتر بیاید بهنشرایط اگر نرخ تمام شده در بازار هدف پایی

ایم. او درباره اهمیت های موثری برداشتهباشیم که بتوانیم در این بازار ورود کنیم و بعد وارد فاز توسعه صادرات شویم گام

های صادراتی خیلی باالست و تولیدکننده حل اولیه هزینهدادن چنین جوایزی برای صنایع کوچک در کشور گفت: از آنجاکه مرا

کند. اگر ها خیلی کمک میمشکالت جدی در این حوزه دارد بنابراین بازاریابی و حضور اولیه در یک بازار به تولیدکننده

 .کندد تواند برای آنها خیلی انگیزه ایجاتوجه قرار بگیرند این مهم می های کوچک برای صادرات موردبنگاه

 پرداخت جوایز صادراتی منطقی نیست

رفتار، در حالی که مسعود بنابیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پرداخت جوایز صادراتی را مثبت ارزیابی کرد اما حامد نیک

وگو با صمت اظهار کرد: میزان صادرات یک کشور نمایانگر رفتار در گفتداند. نیکفعال اقتصادی این روند را غیرمنطقی می

کشور در بازارهای جهانی است. بنابراین اگر محصوالت کشوری امکان صادرات به سایر کشورها پذیری صنایع آن میزان رقابت

وری کافی هم برخوردار نیست. او پذیر نبوده و از بهرهتوان گفت که آن کشور در تولید آن محصول رقابترا نداشته باشند می

شود باید با یک برنامه جامع هایت منتج به افزایش صادرات میپذیری صنایع کشور که در نادامه داد: برای افزایش میزان رقابت

 پذیر هستند اقدام کرده و در این بین های صنعتی کشور که همان صنایع رقابتتوسعه صنعتی نسبت به تعیین اولویت



  

 

 

داخت یارانه برای توان از پروری این صنایع اختصاص داد. به عنوان مثال میای را برای افزایش میزان بهرههرگونه یارانه

های روز دنیا یاد کرد. این فعال اقتصادی استفاده از جوایز صادراتی یا های تحقیق، توسعه، نوآوری و استفاده از فناوریهزینه

پرداخت یارانه صادراتی را نادرست دانست و گفت: اینکه جوایز صادراتی تنها مبتنی بر حجم صادرات یک محصول باشد 

شود. در واقع اگر یک محصول ایرانی کیفیت الزم را برای رقابت در بازار جهانی نداشته باشد نباید نمیتصمیم درستی تلقی 

طور که در کنیم همانبا پرداخت یارانه به تشویق صادرات آن اقدام کرد زیرا از یک طرف برند ملی را در سطح جهانی بدنام می

کنیم. او کیفیت خود ترغیب میف دیگر صنایع ضعیف را به حفظ محصوالت بیگذشته در بازار آسیای میانه اتفاق افتاد و از طر

در ادامه از معایب جوایز صادرات سخن گفته و اظهار کرد: در بسیاری از موارد به محض اطالع طرف خارجی از پرداخت 

ثر جوایز صادراتی را های صادراتی، درخواست کاهش نرخ محصول را از صادرکننده ایرانی داشته که این موضوع امشوق

دهد. در این میان محصوالتی هم وجود دارند که کاهش یا افزایش نرخ آنها تاثیر چندانی در میزان صادرات آنها کاهش می

ندارد و تقاضای جهانی برای این نوع محصوالت ایرانی ثابت و مشخص است در نتیجه در این مواقع نیز پرداخت جوایز 

رفتار با اشاره به سابقه اعطای جوایز صادراتی گفت: فارغ از درست بودن یا نبودن رسد. نیکیصادراتی منطقی به نظر نم

های مصوب پرداخت توان دریافت که این جوایز اغلب طبق برنامهپرداخت جوایز صادراتی با بررسی سوابق این موضوع می

های میلیارد ریال برای مشوق ۷00هزار و  ۲مبلغ  سازمان برنامه و بودجه به ابالغ 9۵نشده است. اگرچه در ابتدای سال 

درصد رقم مصوب  ۲0میلیارد ریال برای این منظور تخصیص داده شد که کمتر از  ۵00صادراتی اقدام کرد ولی در نهایت مبلغ 

اطمینان توان انتظار داشت که صادرکنندگان نوعی بدبینی به مصوبات سازمان برنامه و بودجه داشته و است بنابراین می

بر اعطای این جوایز صادراتی تاکید کرد: فرآیند کافی از تخصیص این رقم نخواهند داشت. او با توجه به فرآیند طوالنی و زمان

شود که بسیاری از صادرکنندگان این کمک دولت را بر و تشریفات زیاد برای اخذ این جوایز صادراتی باعث میطوالنی، زمان

 .منافع آینده و احتمالی نشات گرفته از این تصمیمات دولت را در نرخ محصوالت خود منعکس نکنند چندان موثر ندانسته یا

 

 ۳ صفحه ۳۷۱5شماره  06/06/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 درصد تسهیالت به تولید ۶۴تخصیص

نظام بانکی کشور که در حال حاضر اوضاع مساعدی ندارد و با تنگنای شدید مالی و کمبود  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های تولیدی در سطح کشور را بر عهده دارد و به واسطه کند، وظیفه خطیر تامین مالی واحدمینقدینگی دست و پنجه نرم 

های روز با دشواریبهشود، روزهای شدیدی که از سوی دولت برای پرداخت تسهیالت اعمال میو نیز فشار تنگناهای موجود

های ای جز اتکا به شبکه بانکی نیست و روش، چارهصنعت کشور با این حال برای گرداندن چرخ .شودبیشتری مواجه می

اند و به همین دلیل است که از فضای اقتصادی کشور با گونه که باید و شاید در اقتصاد ایران جا نیفتادهدیگر تامین مالی آن

اقتصادی در  های اقتصادی دولت برای دستیابی به توسعهشود. از سوی دیگر سیاستیاد می« محوراقتصاد بانک»عنوان 

طور که شایسته است، نتوانسته سایه رکود را از سر جامعه بردارد و های تولیدی آنسطح ملی از طریق تامین مالی بخش

های نظری جدی برای شیوه هدایت منابع مالی و اولویترونق اقتصادی را در سراسر جامعه گسترده سازد و باید تجدید

ار گیرد.این در حالی است که دولت و بانک مرکزی با وجود آگاهی کافی نسبت به ها در دستور کار قراقتصادی بنگاه

توانند از هدایت منابع سیستم بانکی به سمت تولید و تامین سرمایه در های کشور، نمیمشکالت و معضالت عدیده بانک

هایی که خود با یالت به بنگاهها به پرداخت این تسهپوشی کنند و راهکاری جز الزام بانکگردش واحدهای تولیدی چشم

باید توجه داشت که مشکل کمبود  .اند وجود نداردمشکالت اقتصادی متعدد از جمله کمبود نقدینگی دست به گریبان

تنها از ارائه تسهیالت مناسب به ها نیز هست به طوری که آنها نههای اقتصادی کشور، مشکل خود بانکنقدینگی بنگاه

های خود را از محل ها و تعهدات مالی خود نیز دچار مشکل شده و بخشی از هزینهتند که برای هزینهها ناتوان هسبنگاه

رسد دایره با این تفاسیر به نظر می.کننداند، تامین میهای بانکی که از طریق ارائه سودهای باال جذب کردهاصل سپرده

های اقتصاد متصل است، مدام تحت تنش و ه دیگر بخشای که بمشکالت سیستم بانکی تمامی ندارد و همچون زنجیره

ها از بحران و های متعددی برای رهایی بانکشود، قرار دارد. در این راه سیاستفشاری که از هر سو بر این زنجیر وارد می

ک حال شبکه بانکی تواند کمکدام از آنها قابل توجه نبوده و تنها راهکاری که میتنگناها ارائه شده است اما اثربخشی هیچ

 شود، برداشتن بار مسوولیت از دوش آنهاست تا از این طریق پس از مدتی آرامش در نظام بانکی و تجدید قوای آن، امیدوار 

http://jahanesanat.ir/95741-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/95741-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF.html


  

 

 

های جایگزین تامین گفتنی است یافتن راه .های پیش رو بودآفرینی مثبت بدنه بانکی کشور در اقتصاد برای سالبه نقش

گذاری خارجی، سنگین مسوولیت را کاهش داده و از طریق تمرکز بر بازارهای سرمایه یا جذب سرمایه تواند این بارمالی می

های کوچک و متوسط در راستای دستیابی به رونق و توسعه های خالی اقتصاد و حمایت از بنگاهتوان به جبران ظرفیتمی

 .دست یافت ملی

  ها برای دستیابی به رونقتالش دولت و بانک

جاری تخصیص سهم بیشتری از تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به واحدهای تولیدی رسد در سالچند به نظر می هر

ها و موسسات دهد و دولت با علم به مشکالت و تنگناهای بانکهای گذشته، خالف این امر را نشان مینسبت به سال

ها از تامین مالی اقتصاد کشور است و این امر به تشدید انکتر کردن سهم بروز در حال بزرگبهمالی و اعتباری کشور، روز

طور که شایسته است، از بین بردن رکود و بازگشت رونق به و از سوی دیگر آن های شبکه بانکی منجر خواهد شدتنش

 .یافتنی نخواهد بودتهای ساختاری مواجه است و به سادگی دساقتصاد ایران همچنان با دشواری

و رشد  ۱۳9۵هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط شبکه بانکی در سال  ۵۴8۳بطه بانک مرکزی با اعالم خبر اعطای در همین را

درصد از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به  ۶۴درصدی آن نسبت به سال گذشته، تاکید کرد:  4/۳۱

گزارش »های خود با عنوان ارش از سلسله گزارشواحدهای تولیدی تخصیص داده شده است.بانک مرکزی در دومین گز

شود، این رقم را اعالم و تصریح کرد: این بانک در راستای هدایت منابع به که به مناسبت هفته دولت منتشر می« خدمت

یت اهای خالی اقتصاد و حمیتبرداری از ظرفسمت تولید و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره

 ۶۴توان به تخصیص ای انجام داده است که از جمله این اقدامات میاقدامات شایسته (SME's) های کوچک و متوسطاز بنگاه

در ادامه به بررسی میزان  .درصد از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته به واحدهای تولیدی اشاره کرد

، سطح روابط کارگزاری و شرایط ساماندهی بازار ارز الحسنه ازدواجالت قرضتامین سرمایه واحدهای تولیدی، اعطای تسهی

 .پرداخته خواهد شد

 حمایت از تولید

های کوچک و بانک مرکزی در گزارش خود اقدامات صورت گرفته در راستای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه

 :شمرده استه شرح زیر برمتوسط از طریق تسهیالت پرداختی شبکه بانکی را ب

درصدی آن نسبت به سال  4/۳۱و رشد  ۱۳9۵هزار میلیارد ریال تسهیالت توسط شبکه بانکی در سال  ۵۴8۳اعطای  -

 گذشته

به حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش  ۱۳9۵درصد از کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی در سال  ۶۴تخصیص  -

 .درصد بوده است ۳/8۲برای تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل واحدهای تولیدی. این نسبت 

هزار میلیارد ریال بوده که نسبت  ۱/۱5۳۳، کل تسهیالت پرداختی شبکه بانکی معادل۱۳9۶طی چهار ماهه نخست سال  -

ت پرداختی شبکه درصد از تسهیال 9/64درصد رشد داشته است. مضاف بر این،  4/۱8به رقم مشابه سال گذشته به میزان 

بانکی در این دوره، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن 

 .درصد بود ۷/86معادل

و خرداد  ۱۳9۵به شبکه بانکی کشور در اردیبهشت سال « های کوچک و متوسطدستورالعمل تامین مالی بنگاه»ابالغ  -

 ۱۳9۶سال 

 ۳0تا  ۱۳9۵هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال  9/۲4هزار میلیارد ریال تسهیالت به بیش از  ۱۷۵عطای بالغ بر ا -

 ۱۳9۶ماه سال مرداد

هزار  ۲9هزار میلیارد ریال تسهیالت شبکه بانکی و  ۴0مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم شامل  -

درصد از کل  ۴۵هزار میلیارد ریال که  ۶9ها )مجموعا بالغ بر اوراق مرابحه و فروش آن به بانک میلیارد ریال از محل انتشار

 (.شودرا شامل می ۱۳9۵تامین مالی خرید تضمینی گندم کشور در سال 

 الحسنه ازدواجاعطای تسهیالت قرض

الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد، بر اعطای تسهیالت قرضجهت

 الحسنه ازدواج به بیش هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض ۲/98بالغ بر  ۱۳9۵همین راستا با تالش بانک مرکزی، در طول سال 



  

 

 

درصد رشد  8/۳00و  6/۲6تعداد و ارزش آن به ترتیب  ۱۳9۴میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به سال  0۲/۱از 

هزار نفر اعطا شده است. از  ۳۳۱هزار میلیارد ریال تسهیالت به بیش از  8/۳4نیز  ۱۳9۶در چهارماهه سال  .شته استدا

الحسنه ازدواج در راستای کاهش صف جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیالت قرضابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال

بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار  ۱۱مرکز بر مناطق محروم و همکاری الحسنه ازدواج، با تکنندگان تسهیالت قرضدریافت

هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که  ۲۴۵گرفته است.با طرح ضربتی وام ازدواج، تا پایان مردادماه در مجموع 

ها و مناطق کشور تخصیص یافته ستانهزار فقره در سایر ا ۱8۵های محروم و کم برخوردار و هزار فقره از آن در استان ۶0

بانک(  ۳۱های عضو در سامانه وام ازدواج )جاری به طور میانگین برای تمام بانکآمار پرداختی در چهارماهه اول سال .است

 .هزار نفر بوده که در مردادماه پرداختی از نظر تعداد بیش از سه برابر شده است ۷۵تعداد 

 گسترش روابط کارگزاری

های برجام جهت تعامل با گیری اصلی بانک مرکزی در زمینه گسترش روابط کارگزاری بر استفاده از ظرفیتجهت همچنین

ای رود پس از توافق بزرگ هستهالملل استوار بوده است. انتظار میهای بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بینبانک

ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، های ایرانی که در دوران تحریمنک، تعداد روابط کارگزاری با5+۱میان ایران و گروه 

به تدریج به سطح مطلوب بازگردد.تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دالیل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای 

 -۲009های بعد از بحران مالی سالهای بانکی است که المللی فعالیتپیچیده و طوالنی اجرای استانداردها و ضوابط بین

المللی جهت انطباق هر چه سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بیناند. تالش در جهت پیادهتشدید شده ۲00۷

المللی )نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین

الی و ابالغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک دهی مگزارش

های مبارزه با پولشویی و تامین مالی نامهبازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه(، تکمیل پرسش

های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی استعالم بانکهای کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به تروریسم بانک

ها به شبکه بانکی در ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابالغ بخشنامهجامع از تمامی بانک

بوده است. البته  راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این زمینه

 ۲۴9رابطه کارگزاری با  ۷0۴، شبکه بانکی کشور ۱۳9۵های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال در سایه گشایش

هزار فقره ثبت سفارش برات  9/۱هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی،  9/۱۷بانک دنیا ایجاد کرده است.طی این مدت، 

 ۷/۱۷میلیارد دالر و شامل  ۳8له ارزی صادر شده است. ارزش دالری خدمات مذکور بیش از هزار فقره حوا ۲/80اسنادی و 

  .میلیارد دالر حواله ارزی است 6/۱6میلیارد دالر گشایش اعتبار اسنادی، حدود چهار میلیارد دالر برات اسنادی و 

 ساماندهی بازار ارز

بازار بوده است که در همین راستا، اقدامات  ر آرامش و ثبات در اینگیری اصولی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز، استمراجهت

 :زیر انجام شده است

ویژه واردکنندگان کاالهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز )واردکنندگان به -

 (ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران

ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن رز )از طریق هدایت ارز صادرکنندگان بهتقویت سمت عرضه بازار ا -

 (زادآها به خرید و فروش ارز با نرخ های بانکصرافی

 ابالغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد -

 های خارجیتوسعه روابط کارگزاری با بانک -

 .ازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسنادفروش ارز با نرخ ب -

 

 ۳ صفحه 4۱۲9شماره  05/06/96شنبه یک/  دنیای اقتصادروزنامه 

 های صنعتی دولت دوازدهماولویت

پیشرفت درصد  60هزار واحدکوچک و متوسط صنعتی با بیش از  6معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت:  ایرنا:

 برداری برسند.فیزیکی در کشور شناسایی شده است که براساس برنامه، این واحدها باید تا پایان سال به بهره



  

 

  

را از جمله « های تولیدحفظ و توسعه اشتغال، بازسازی تجهیزات واحدهای صنعتی و تکمیل زنجیره»محسن صالحی نیا 

ود: حفظ سطح تولید درشرایط ن و تجارت دولت دوازدهم برشمرد و افزترین محورهای وزیر جدید و وزارت صنعت، معدمهم

منظور تثبیت شرایط واحدهای صنعتی در مرحله نخست و افزایش های موجود بهبرداری حداکثری از ظرفیتفعلی و بهره

نست و ادامه داد: وسازی فرآیند تولید واحدهای صنعتی در کشور را ضروری دانگذاری شده است. وی بازسازی و تولید هدف

آالت واحدهای صنعتی، به دنبال آموزش و بر بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشینبرای افزایش تولید در کشور باید عالوه

 نعتی کشور با تکیه بر خالقیت، نوآوری و به روز کردن تولیدات با ذائقه مردم و بازار بود.های واحدهای صسازی محصولکیفی

ناپذیر است، افزود: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی نیازمند نوسازی و اصالح ان اینکه نوآوری در تولید اجتنابصالحی نیا با بی

های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید عنوان کرد های تولید را از اولویتوی تکمیل زنجیره ساختار تولید است.

ای های گستردههای تولیدی است که باید اقداممحصول نیازمند تکمیل زنجیرهو گفت: افزایش تولید و کاهش هزینه نهایی 

کند. صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت از واحدهای صنعتی که به دنبال تکمیل زنجیره تولید خود باشند، حمایت می

هزار میلیارد ریال  ۱40تاکنون بیش از صالحی نیا با اشاره به اجرای طرح پرداخت تسهیالت رونق صنعت در کشور ادامه داد: 

هزار واحد صنعتی در حوزه صنعت تسهیالت رونق صنعت پرداخت شده؛ ضمن اینکه امسال نیز پرداخت تسهیالت به  ۱۲به 

ها معرفی شده است. معاون امور صنایع وزارت هزار واحد به بانک ۲گذاری که تاکنون بیش از هزار واحد تولیدی هدف۱0

ها، های تولید در کشور مثبت شده است، ادامه داد: از ابتدای امسال شاخصو تجارت با بیان اینکه شاخص صنعت، معدن

ویژه در خودروسازی، فوالد، لوازم خانگی، پتروشیمی و صنایع تبدیلی کشاورزی را مثبت روند افزایشی تولید در کشور به

های وزارت صنعت، معدن و ها و صنایع مرتبط را از دیگر اولویتوی دانش بنیان شدن صنعت در تمامی رشته دهند.نشان می

بر صنایع مدرن و تجارت اعالم کرد و گفت: دانش بنیان بودن صنایع متعلق به هیچ صنعت خاصی نیست، بلکه باید عالوه

داشته باشند.  ریزی جدیهای خود برنامهپیشرفته، تمامی صنایع نسبت به استفاده از علوم روز دنیا در تولید محصول

های سرزمینی بی بهره و در ایجاد و تولید آن از دانش و فناوری روز دنیا صالحی نیا تاکید کرد: محصوالتی که از ظرفیت

طور قطع مزیت صادراتی مناسبی نخواهند داشت. وی در ادامه توجه به صنعت نساجی در کشور را استفاده نشده باشد، به

ساجی مانند صنایع غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است که با توجه به نیاز کنونی کشور خواستار شد و افزود: صنعت ن

 گذاری در این صنعت بسیار ضروری است.، سرمایههای اشتغال باالی این واحدهای صنعتیو ظرفیت

 

 4 صفحه 850شماره  06/06/96شنبه دو/  گسترش صمتروزنامه 

 ملی ریشه یابی زنجیره بدهکاری در اقتصاد

 بدهکارانی که طلبکارند

ها و مطالبات معوق دیرزمانی است که به معضل اقتصاد کشور تبدیل شده است چراکه پیمانکاران، بانک :منیر حضوری

 .های دیگر بپردازندبه بخش توانند بدهی خود راهای بازنشستگی از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر نمیصندوق

توان مشکل را حل کرد و دولت از عهده پرداخت این ای دولت در این حوزه برخی باور دارند هیچ وقت نمیهبا سنگینی بدهی

ها رقم زیادی نیست اما برای پرداخت آن به مدیریت و آید و البته در مقابل برخی هم باور دارند که این بدهیهمه پول بر نمی

هایی که این درآمد کمتر شده و رکود فتی وابسته هستیم در سالاز آنجاکه ما به درآمدهای ن .سازی نیاز استشفاف

ها روی هم انباشته شده است. به طوری که برای اقتصادی بر کشور حاکم بوده دولت نتوانسته بدهی خود را بدهد و بدهی

یلیارد تومان هزار م 800میلیارد دالر معادل  ۲00های بازنشستگی حدود های دولت در بخش صندوقمثال، مجموع بدهی

تواند به گردش پول و در نتیجه رونق تولید کمک کند با ها از سوی دولت چقدر میشود. در این باره که پرداخت بدهیمی

 .وگو نشستیمکارشناسان اقتصاد به گفت

 مندی پیمانکارانگله

ن اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی های دولت به پیمانکاراوگو با صمت به بدهیحسین ساسانی، کارشناس اقتصاد در گفت

شود کنند بدهکار است. این بدهکاری باعث میهایی که با آن کار میاین است که دولت به بسیاری از پیمانکاران و شرکت

حاضر به که پیمانکاران هم به شبکه بانکی بدهکار شوند و به دلیل کمبود نقدینگی نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. درحال

 تواند کاری از پیش ببرد. به این ترتیب بیشتر کند آنقدر طلب از دولت دارد که نمیکنیم گله مییمانکاری که مراجعه میهر پ



  

 

 

او ادامه   .های زیادی از دولت دارندافرادی که در فهرست بدهکاران بانکی با ارقام باال قرار دارند کسانی هستند که طلب

ای که دراختیار دارد بتواند طلب پیمانکاران را بندی کند و بر اساس بودجهخود را طبقه هایداد: حال اگر دولت تمامی بدهی

شود که پول شود پیمانکاران هم بدهی خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند و درنتیجه این باعث میپرداخت کند باعث می

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: اضافه بر اینکه  .ددر گردش باشد، از رکود خارج شویم و رونق از طریق تزریق پول تحقق یاب

بینیم. یعنی وقتی به توانند آن را پرداخت کنند بین کارفرمایان هم این رابطه را میها بدهی دارند و نمیپیمانکاران به بانک

رکود شکل بگیرد و افراد ها قدرت پرداخت چندانی ندارند. درنتیجه باعث شده که در جامعه بینیم که شرکترویم میبازار می

ای که باید در تجارت و صنعت بین تاجران باشد از به هم اعتماد نکنند. اگر بخواهیم به این روش جلو برویم متاسفانه رابطه

شود کار کند. بسیاری از پیمانکاران این باور را دارند که ما قرار نیست کار کنیم چرا رود و در نتیجه کسی حاضر نمیبین می

ها و اشخاص توانند بدهی خود را به بانکآرامش خاطر را نداریم. او تاکید کرد: در این روند اگر چرخه درست شود اینها میکه 

ساسانی اظهار کرد: درآمد دولت مشخص  .تواند موجب اشتغال و رونق شودحقیقی و حقوقی پرداخت کنند و این امر می

ریزی مالی و گیرد. دولت باید برنامهیا از طریق دریافت مالیات و عوارضی است که از مردم می نفت است یا از طریق فروش

است جلوگیری کند. او  هایی که بیهودهبندی دقیق انجام دهد و براساس اولویت، کارهای خود را پیش ببرد و از هزینهبودجه

شود بنابراین برای حل مشکل دولت باید سعی کند هایش هم زیاد میشود هزینهتاکید کرد: درواقع دولت وقتی بزرگ می

سازی کند تا بتواند منابع مالی را به کسانی ها را کاهش دهد و در مباحث مالی سعی کند سالمخود را کوچک کند، هزینه

این کارشناس اقتصاد در آخر گفت: کاری که دولت برای  .توانند اقتصاد را به رونق بیندازدار است و میبدهد که به آنها بدهک

دهد را منتشر و اعالم کند که هایی که در قالب بودجه بیرون میسازی باید انجام دهد این است که تمام هزینهشفاف

شود و صورت منابع و مصارف را روشن کند. اینکه در طول و مالیات است کجا صرف می نفت تمامی درآمدهایی که حاصل

 .شودها جلوگیری میشود. به این ترتیب از تمامی حیف و میلآید در شبکه و در کجاها صرف میسال چقدر منابع مالی می

 ریخی دارندهای تاها ریشهبدهی

های تاریخی دارد، از آنجاکه دولت وگو با صمت اظهار کرد: بحث بدهی دولت ریشهپور، کارشناس اقتصاد در گفتمحمد وطن

به درآمدهای نفتی وابسته بوده در نتیجه در سالی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده در بودجه عمومی مسئله ساز 

های توان بالیای طبیعی، هزینهه رو به افزایش بوده است. حال به این عوامل میشده چراکه تعهدات دولت در طرف هزین

افتد دولت برای اینکه بتواند بینی نشده یا مواردی از این قبیل را هم اضافه کرد. او ادامه داد: زمانی که این اتفاق میپیش

کند. به این ترتیب در قالب متعهد و بدهکار میتعهدات خود را انجام دهد و درآمدهایش هم محقق شود به اصطالح خود را 

بندد و بعد پولی هم ندارد که بدهد. او با اشاره به اینکه این پیمانکاری یا قرض گرفتن از نهادهای پولی و مالی قرار داد می

ردن این جمهوری شود در مثبت کناهماهنگی و به اصطالح کسری بودجه ساختاری است، اظهار کرد: اینکه چه کسی رئیس

شود. این کارشناس اقتصاد اظهار تراز نقشی ندارد. وقتی کسری بودجه ساختاری شده باشد دولت بدهکار بلندمدت می

کرد: دولت ما در این حوزه به لحاظ تاریخی عملکرد مناسبی نداشته است. تا اینکه دولت یازدهم چندین بار تالش کرد در 

ها رفت. به طور هایی برای ساماندهی مطالبات دستگاهه به سمت ابتکار عملمقابل تعهدات خود پاسخگو باشد در نتیج

وقتی در یک ساختار شکننده مالی همواره  .تر شودتوان به تولید اوراق بدهی اشاره کرد تا حسابرسی دقیقمثال می

به جای اینکه تلخی  کنید شرایط اصال خوب نیست ما باید یک بار برای همیشه مشکل را حل کنیم.بدهکار حرکت می

های نامبارک را بشکنیم. ما در اقتصاد به پایان داشته باشیم باید پایان تلخ را تجربه کنیم و یک بار برای همیشه سنتبی

تواند باشد که دولت نسبت به تعهداتش به تمام کارگزاران اقتصادی یک بار به تحول شگرف نیاز داریم. نقطه ابتدایی این می

های سال بعد با وسواس بیشتری نسبت به پایان بخشد. براساس بودجه عملیاتی نسبت به بستن بودجهصورت واقعی 

ماند که ها و درآمدهایش کسری بودجه ساختاری را از اقتصاد دولت زده و بدهکار بردارد. دولت مثل یک خانواده میهزینه

 خود را رفع کند و بعد از آن نسبت به افزودن آنها تالشهمه چیز دارد اما بدهکار است. باید با فروختن چند قلم، بدهی 

تواند از ها پیمانکاران و بانک به قدری سنگین شده که هیچ دولتی نمیاو ادامه داد: تعهدات دولت در حوزه صندوق  .کند 

بودجه عملیاتی عهده رفع این مسئله با بودجه جاری برآید. تا زمانی که تراز دخل و خرج دولت شفاف نشود و بر اساس 

 ها را باالتر ببرد و در طول زمان دچار کسری بودجه تر و هزینهدهد که درآمدهایش را پایینبسته نشود این اجازه را می
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در و پیکر بدهی گونه بیپور در آخر تاکید کرد: دولت باید یک بار برای همیشه ساختار فسادزده و رانتساختاری نشود. وطن

 .را حل کند

 

 ۳ صفحه ۳۷۱6شماره  0۷/06/96شنبه دو/  جهان صنعته روزنام

 دور زدن نرخ سود

 رییس کل بانک مرکزی 

ها به رعایت نرخ سود اهش نرخ سود بانکی و الزام بانکمرکزی برای کبا مصمم شدن بانک  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های سطح کشور و موسسات مالی و اعتباری برای جذب منابع مالی بیشتر و ربودن نقدینگی در ای از بانکمصوب، مجموعه

اندن بانک مرکزی برای بازگردرسد با وجود تصمیم اند، که به نظر میهای خود به تکاپو افتادهدست مردم و ورود آن به حساب

ین شبکه و حتی در بازار اها و هیجانات منفی در انضباطیاکنون شاهد بیانضباط پولی به شبکه پولی و بانکی کشور، هم

های سود بانکی متناسب با اقتضائات بانک مرکزی در راستای فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ .ارز هستیم

ها ابالغ مصوبه سود تسهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک 95به ویژه نرخ تورم، در تیرماه سال اقتصاد کالن و 

. با این حال در طول یک بود ساله مقرر شدهدار یکگذاری مدتهای سرمایهدرصد برای سپرده ۱5کرد که در آن نرخ حداکثر 

ها و موسسات مالی در کشور، نسبت به این تصمیم بانک مرکزی نکسال گذشته در تضاد با قانون مصوب، بسیاری از با

که افراد با سر زدن به طوری. بهانددرصدی پذیرای مشتریان در شعب خود بوده ۲۳تا  ۲0های سود تمکین نکرده و بعضا با نرخ

های گذاری با نرخی سپردههاا مسووالن شعبه، انواع و اقسام طرحهای معتبر و دارای نام و نشان و صحبت بشعب بانک

آمد که توانستند مالحضه و انتخاب کنند و این سوال پیش میمتفاوت و با اختالف چندین درصدی نسبت به نرخ مصوب را می

دولت و بانک   .کنندمی های باالتری به مشتریان خود ارائهرقم ها از نرخ سود مصوب تخطی وبراساس چه ترفندی، بانک

ها نبودند یا ها آگاهی داشتند اما قادر به واکنش و مقابله با فعالیت بانکت به فرار از قانون توسط بانکمرکزی نیز نسب

گذاشتند تا مشکالت ها را در این زمینه باز میهای شبکه بانکی، دست بانکتوان گفت با علم به تنگناها و بحرانمی

های ها به تبعیت از نرخزی در الزام بانککنون با جدیت بانک مرکا. اما همها و موسسات بیش از پیش نشودگذشته بانک

ای در سیستم بانکی و فضای اقتصادی کشور باز خواهد شد؛ با این حال های بانکی، فصل تازهالحساب سپردهسود علی

  .ها و هیاهوی بسیاری همراه بوده استشروع این فصل با حاشیه

 سیگنال به بازار ارز

های بیشتر و حفظ منابع قبلی، از طریق ارسال پیامک به برخی ها در تکاپو برای جذب سپردهاخیر بانکدر طول هفته 

اند تا از این طریق آخرین های آنها، اقدام به فراخواندن مردم به شعب خود کردهمشتریان با نیت تعیین تکلیف سپرده

زیرا مطابق ابالغیه بانک مرکزی تمامی  درصدی را به کار بندند ۲۳تا  ۲0های گذاری با همان نرخهای خود برای سپردهتالش

الحساب در قراردادهای های جدید نخواهند شد و نرخ سود علیاند شامل نرخهایی که پیش از این افتتاح شدهحساب

ها یل برخی بانکبه همین دل  .منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است

مانده و هر یک به بعد از ظهر(، به دنبال حداکثر استفاده از زمان باقی 6حتی با افزایش ساعت کاری خود )بعضا تا ساعت 

نوبه خود در تالش برای ربودن منابع مالی و تعداد مشتریان بیشتر هستند؛ در واقع ابالغیه جدید بانک مرکزی که با هدف 

ها و همچنین بازار ارز شده انضباطی بیشتر در بانکمنتشر شده بود، در روزهای اخیر تنها منجر به بیانضباط پولی و مالی 

ایم و نرخ دالر تجربه افزایش چند تومانی داشته و هایی به بازار ارز بودهکه در چند روز گذشته شاهد سیگنالطوریبه .است

آمده در شبکه بانکی و تکاپوی ناسان دلیل آن را در هیجانات پیشتومان رسیده است و برخی کارش ۳8۷0امروز به رقم 

مجموع این عوامل باعث شده است اوضاع متفاوتی در شبکه پولی و  .دانندجایی نقدینگی میها و مشتریان برای جابهبانک

اهند بود، فضای شبکه بانکی و ها مکلف به تبعیت از نرخ سود خوبانکی ایجاد شود و باید دید از یازدهم شهریورماه که بانک

ها آمادگی الزم برای رسد بانکهای تولید و تجاری کشور دستخوش چه تغییراتی خواهد شد هر چند به نظر میبخش

 دانند چراکه نرخ سود دستوری در بازارکاهش نرخ سود را ندارند و اقدام دستوری بانک مرکزی را مطابق میل خود نمی

ای نبوده که نرخ سود به گاه شرایط به گونهسمت یک رقابت منفی با یکدیگر پیش برده است و هیچ ها را بههمواره بانک

 سمت رقابتی شدن پیش رود و فضای تولید و تجارت کشور در اولویت قرار گیرد و همواره هدف، جذب سهم بیشتری از منابع 

http://jahanesanat.ir/95799-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/95799-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF.html


  

 

 

رسد بانک مرکزی راهکارهایی در دست دارد که به نظر میبا این حال  .ها بوده استهای بانکمردمی و پر کردن گاوصندوق

. از قول یک های بسیاری همراه استشبکه بانکی را ملزم به تبعیت از نرخ سود مصوب خواهد کرد که البته با حرف و حدیث

انک مرکزی جبران ها از طریق ذخایر خود بها داده است که کمبود منابع بانکمقام آگاه بانک مرکزی این وعده را به بانک

برداشت از منابع مالی بانک مرکزی، کمی از مشکالت خود را حل و فصل کنند؛ توانند با اضافهها میخواهد شد و بانک

ها داشته باشد اما به واسطه وارد کردن پول پرقدرت در سیستم بانکی منجر تواند نفعی برای بانکراهکاری که هرچند می

. در کنار این افزایش حجم نقدینگی، باید باال رفتن میزان ر جامعه و خطر افزایش تورم خواهد شدبه باال رفتن پایه پولی د

تواند در بلندمدت اثرات منفی را در سیستم بانکی به بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را نیز مورد توجه قرار داد که می

توان شود که تا چه میزان میبوده و این سوال مطرح می. ضمن اینکه ذخایر بانک مرکزی هم محدود همراه داشته باشد

  .برداشت داشتاضافه

 هاهای میدانی از بانکگزارش

ای از سوی شعب بانکی شده دیگر هیچ عذر و بهانهطور که بانک مرکزی اعالم کرده، پس از مهلت تعیینبا این حال آن

های ند. حتی این بخشنامه، راه را برای صندوقب اعمال کنهای یکسان را در شعشده نیست و همه باید نرخپذیرفته

ها که به اعتقاد بانک مرکزی، فرزند ناخلف سیستم بانکی هم هستند، بسته و اعالم کرده حتی گذاری بانکسرمایه

  .های مصوب ندارندش نرخ سود را باالتر از نرخهای قابل معامله در بورس هم حق افزایصندوق

های منتهی به پرداخت نرخ سود باالتر در نظام بانکی ایران بسته شده و راه گوید همه راهاهر بخشنامه میبر این اساس، ظ

. این در شرایطی است که البته تجربه دور زدن و عدم تمکین نسبت به ناظر و سیاستگذار پولی و بانکی کشور وجود ندارد

برد که همیشه ای پیش میار نوآور است و شرایط را به گونهنشان داده نظام بانکی ایران، حداقل در این مورد بسی

خواهد، مصوبات را اجرایی گونه که خودش دلش میهایی را در پستو داشته باشد تا در روز مبادا رو کند و به نوعی آنطرح

قصد دارند سپرده  هادهد بانکها نشان میهای میدانی در زمینه ارسال پیامک به مشتریان از طریق بانک. بررسیکند

های شان باقی مانده است را با شیوهساله شدنبیشتری جذب کنند و آنهایی هم که حتی چند ماهی به سررسید یک

. هر چه باشد، سال دیگر هم آن سپرده را در اختیار دارندجذاب، به تمدید پیش از موعد فرابخوانند تا بلکه مطمئن باشند یک

 د، البته اگر همه به آن پایبند باشند، مشتری خیلی برایش تفاوتی ندارد که در کدام بانک وسازی نرخ سوبعد از یکسان

گوید: وگو با مهر میی در گفتیکی از مشتریان نظام بانک .دهندگذاری کند چراکه همه سود یکسان میموسسه سپرده

اند که باالخره پیشنهادشان هم تا ای کردهرایط ویژهها و شهای باالی صد میلیون تومان با طرحها شروع به جذب سپردهبانک

گذاری در گذاران به سمت سپردهها با هدایت هدفمند سپردهبه این معنا که برخی بانک حدودی برای مشتریان جذاب است

انجام دهد.وی  گذاری خود راتقاعد کنند که در بانک آنها سپردهمزمان محدود، مشتری را شعب خود، تالش دارند در این مدت

گذاری کرده بودم که سررسید آن مهرماه است اما ای حدود صد میلیون تومان را در صندوق یک بانک سپردهافزاید: سپردهمی

که هنوز چند ماهی زمان اکنون بانک پیامکی را ارسال کرده که برای تعیین تکلیف سپرده خود به بانک مراجعه کنید؛ درحالی

درصد  ۱۵این مشتری نظام بانکی، وقتی به شعبه مراجعه کردم، از موضوع کاهش نرخ سود به میزان . به گفته باقی است

مطلع شدم و به این ترتیب، به درخواست متصدی باجه، سپرده خود را لغو و آن را با یک سپرده دیگر یکساله که نرخ سودی 

  .بهتر از پانزده درصد استدرصد دارد، جایگزین کردم، هر چه باشد نرخ بیست درصدی  ۲0معادل 

 وضعیت به کجا خواهد رسید

گوید: ها برایش ارسال شده، میدر عین حال، یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی با نمایش پیامکی که از سوی یکی از بانک

م که با تعلل دو، بانک این پیامک را ارسال کرده و درخواست نموده تا برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنم؛ من ه

سه روزه برای مراجعه به شعبه، مواجه بودم، مجدد با تماس از سوی کارمندان شعبه مواجه شدم که اصرار داشتند که هر 

در این میان یکی از مشتریان نظام بانکی با  .تر کار را پیش برده و برای تعیین تکلیف سپرده به شعبه مراجعه کنمچه سریع

درصد  ۲۳تا  ۲۲گوید: این بانک خاص حاضر است که برای سپرده یکساله، تی خود از سوی یک بانک میاعالم پیامک دریاف

افزاید: متن پیامک به این شرح است: او می  .سود بپردازد و این شرایط جذابی است که ممکن است هرکسی را اغوا کند

ها، خواهشمند است جهت تعیین درخصوص نرخ سود سپرده، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی ...مشتری گرامی بانک

 ..... شماره مرکز تماسهای خود تا پایان هفته جاری به شعبه مربوطه در این بانک مراجعه فرماییدتکلیف سپرده



  

 

 

برای ها . به هرحال این روزها هرگونه رفتاری از سمت بانکهایی برای جذب سپرده هستندبنابراین مردم شاهد چنین تالش

ها مناسب نیست و هنوز هم ردپای سودهای جذب سپرده بیشتر دور از ذهن نیست؛ چراکه وضعیت منابع برخی از بانک

رسد این اوضاع نامساعد گریبان دیگر بازارها همچون ارز و سکه را و به نظر می خوردموهومی در ترازنامه آنها به چشم می

در ابتدای اجرایی شدن خود که بدون مشکل و حاشیه نبوده است، در ادامه دهد این طرح هم خواهد گرفت که نشان می

های دقیقی را هم احتمال دارد با اثرات منفی برای شبکه بانکی و بدنه اقتصادی کشور همراه باشد که لزوم اتخاذ سیاست

  .طلبداز مسووالن اجرایی و ناظر می

 ای دوباره برای بهبود شرایط اقتصادیآغاز دوره

نگاهی به پشت . نیمدفتر دولت یازدهم به پایان آمد و حکایت خدمت در دولت دوازدهم همچنان باقی است-هللا سیف ولی

سر و برخی مشکالت پشت سرگذاشته شده مایه دلگرمی و امید است و انجام کارهای بزرگ و ناتمام پیش رو، نیت الهی، 

. رشد منفی اقتصادی، افزایش طلبدر و بدون چشمداشت میناپذیای جهادی، تالشی مضاعف و خستگیروحیه

المللی، وقفه در های ناعادالنه بینگذاری، تحریمگسیخته نرخ تورم، تالطم در بازار ارز، افت قابل مالحظه رشد سرمایهلجام

ت تازه تاسیس جامانده از گذشته برای دولها معضل جدی دیگر، بخشی از مشکالت بههای مالی جهانی و دههمکاری

. در روی اقتصاد کشور و مردم قرار داده بودمشکالتی که فضای ناامیدی نسبت به آینده را پیش.بود ۱۳9۲یازدهم در سال 

ایامی چنین سخت و صعب، دولتمردان تدبیر و امید به پاس اعتماد مردم خوب ایران که با رای خود مقدمات حضور دولتی 

پیمان شده و هر آنچه را که در توان داشتند در طبق همان ابتدا برای آبادانی ایران سرافراز هم مقتدر را فراهم آوردند از

های اصولی و هماهنگ بر بخش قابل توجهی از مشکالت غلبه اخالص گذاشتند و به فضل الهی توانستند با اتخاذ سیاست

ای، اصالح انتظارات و دیپلماسی در مذاکرات هسته . موفقیت دستگاهای به دست آورندکرده و دستاوردهای درخور مالحظه

نظیر دورقمی اقتصادی در جهان، رقمی تورم و رشد بیانداز بلندمدت اقتصادی کشور، دستیابی به نرخ پایدار تکبهبود چشم

بات در بازار و رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت، هدایت نقدینگی سرگردان کشور و مهار نوسانات نرخ ارز، ث

برقراری آرامش در پهنه اقتصادی کشور، تعمیق نظارت به منظور انتظام بخشی و شفافیت در شبکه بانکی و ساماندهی 

های تولیدی، ثبات در بازارهای دارایی به موسسات فاقد مجوز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت

هاست که به فضل گذاری مولد و ایجاد اشتغال پایدار، بخشی از این دستاوردها و موفقیتهای سرمایهمنظور تقویت انگیزه

های اجرایی به منظور طراحی و الهی و در سایه همدلی سازنده و حسن تدبیر دولتمردان کارآزموده و تقسیم کار در دستگاه

تردید توفیقات حاصله در بی  .تحقق یافتهای کلی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم اقدام مناسب در راستای سیاست

. این ای روشن را در افق امید ایشان تصویر کرددولت یازدهم که مطالبه به حق و مورد انتظار مردم شریف ایران بود، آینده

ه تشکیل دولت شان در خانه ملت به دولت تدبیر و امید، تبلوری درخشان یافت و بو نمایندگان مهم در اعتماد و رای قاطع آنها

دوازدهم منجر شد و طبیعی است که در این دولت که بیش از گذشته با مشکالت آشناست و به رهنمون رهبری معظم 

گذاری، رشد نقدینگی و مساله قاچاق از مهمات آن است، انقالب، اقتصاد اولویت واقعی آن و اصالح نظام بانکی، سرمایه

گیری و عمل کرد و عالوه بر حفظ دستاوردهای قبلی، به عنایت ر هماهنگ تصمیمطوباید با روحیه خطرپذیری و شجاعت به

های رشد و توسعه قابل توجه کشور، اهدافی مانند اتکا به درآمدهای غیرنفتی، خداوند رحمان و با استفاده موثر از ظرفیت

گذاری جدید داخلی و خارجی، هنوسازی و بازسازی صنایع، مردمی کردن اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی، تشویق سرمای

کنی آن در کشور را تاپایان این دولت دنبال کرده و به سرانجام تحول مالیاتی و در نهایت مبارزه با فقر و تحقق قول ریشه

این  ایم، با اذعان بهای دوباره قرار گرفتهاکنون که به فضل الهی و با اعتماد مردم در ادامه راه گذشته و آغاز دوره  .رساند

های سرفرازی و توفیق راهی پر فراز و نشیب، خطیر و طوالنی در پیش است، اطمینان دارم که به مهم که تا رسیدن به قله

پشتوانه ملت شریف ایران و توان کارشناسی همکارانم در بانک مرکزی قادر خواهیم بود انتظاراتی مانند تشدید رعایت 

های بازار پول در چارچوب اهداف رشد آرامش دربازار ارز، تقویت نظارت بر فعالیتپایداری ثبات و  انضباط پولی و مالی،

ها و های دولت به پیمانکاران، بانکدهی شبکه بانکی کشور، پیگیری پرداخت بدهینقدینگی و تورم و افزایش توان تسهیالت

ها در تامین نیازهای مالی اقتصاد، اصالح نظام نمودن سهم ابزارها و بازاربانک مرکزی، اصالح نظام تامین مالی و متناسب 

 بانکی و ارتقای کارایی آن، تداوم ساماندهی و حل و فصل کامل مشکالت ناشی از فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و در نهایت 

 



  

 

 

با اهتمام  های مختلف تدوین شده برای تحرک و پویایی اقتصادی را جامه عمل بپوشانیم وها و برنامهاجرای تام و تمام طرح

  .بیش از پیش شان و منزلت ایران و ایرانی را در فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی شاهد باشیم

 

 ۳ صفحه 4۱۳0شماره  06/06/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 جزئیات آماری متقاضیان شارژ مالی را بررسی کرد« دنیای اقتصاد»

 صف تولید برای وام رونق

در کنار  96ریزی صورت گرفته در سال براساس برنامه های تولیدی برای دریافت وام رونق به صف شدند.بنگاه اقتصاد:دنیای 

اند. گزارش منتشر های صنعتی، معادن و واحدهای کشاورزی نیز در میان لیست بلند باالی متقاضیان وام قرار گرفتهبنگاه

عنوان متولی این بخش هرچند بیانگر استقبال متقاضیان دریافت تسهیالت شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به

مرداد سال جاری دست هیچ یک از  ۲5ها موجب شده تا پایان رونق است، اما طوالنی بودن روند بررسی درخواست

 کنندگان به این تسهیالت نرسد.نامثبت

  

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

داده و  هزار میلیارد تومانی در قالب سه نوع وام در دستور کار قرار ۳0را با توجه به بودجه  96دهی سال راهبرد وام« کشور

نام یاب زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت وام ثبتبا مراجعه به سایت بهینتوانند متقاضیان دریافت وام می

اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز  هزار بنگاه ۱0ها برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای کنند. نحوه توزیع این وام

هزار واحد  ۵د و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی درص ۶0تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل نیمه هزار طرح ۶

اند؛ طبق ها دو شرط قائل شدهاقتصادی خواهد بود. همچنین برای سال جاری متولیان بخش صنعت برای شارژ مالی بنگاه

درصدی  ۱0افزایش  درصد افزایش دهند و براساس شرط دوم ۱0لید خود را ها با دریافت تسهیالت باید توشرط اول کارخانه

بینی شده مشمول جاری تسهیالت پیشدهی در سال بینی شده است. براساس دستورالعمل جدید واماشتغال پیش

های عامل مالی و اقتصادی مناسب به بانکشود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، هایی میبنگاه

شود که در بازار شده مشمول محصوالتی میبینیبراساس دستورالعمل پیشمعرفی شوند. همچنین دریافت تسهیالت 

قبول باشند و منجر به انباشته شدن محصوالت در انبار نشوند. از سوی دیگر تسهیالت مذکور مشمول فروش قابل 

ر از ظرفیت اسمی رسیده شود که تولید آنها به دلیل کمبود نقدینگی متوقف شده باشد یا فعالیت آنها به کمتهایی میبنگاه

اند نیز اعطای تسهیالت سرمایه در اند و فاقد فروش بودههای گذشته فعالیت نداشتههایی که در سالباشد. درخصوص بنگاه

یابد؛ مشروط بر اینکه متقاضیان دارای ها تخصیص میگردش به تشخیص موسسه اعتباری در راستای فعالیت مجدد بنگاه

اشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود. از سوی دیگر، نوسازی خطوط طرح توجیهی مناسبی ب

توان یکی از اقداماتی دانست که آالت با کاهش بازدهی مواجه شده بودند را میفرسوده برخی از صنایع که به دلیل ماشین

نوسازی خطوط قدیمی شاهد رفع بخش اعظمی از  ست بابینی شده و آنچه مسلم اجاری پیشدر طرح رونق تولید در سال

ها مطرح کرده دهی به بنگاهمشکالت صنایع خواهیم بود. البته سال گذشته هم متولیان حوزه صنعت دو شرط را در وام

بودند؛ اول اینکه کیفیت محصوالت تولیدی واحدهای صنعتی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، دوم اینکه 

های تولیدی به شروط تعیین ای تولیدی آنها نیز بازار مناسبی برای عرضه داشته باشند؛ حال باید دید تا چه حد بنگاهکااله

جاری در دستور کار سایت خرداد ماه سال ۳0شده امسال متعهد خواهند بود. بررسی پرونده متقاضیان سال گذشته تا 

 نام جدید در این سایت آغاز شد.متقاضیان از تیرماه، ثبت یاب قرار داشته و با پایان روند بررسی اینبهین

 نقشه راه رونق

مردادماه( ۲5های جدید )از اول تیرماه تا نامبراساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شروع ثبت

اما ظاهرا طوالنی بودن فرآیند بررسی  اند،نام کردهمتقاضی برای دریافت تسهیالت طرح رونق ثبت 58هزار و  ۱5در مجموع 

متقاضیان دریافت وام موجب شده در دوره زمانی مذکور تسهیالتی به متقاضیان پرداخت نشود. براساس گزارش منتشر 

های ثبت اند. عالوه بر درخواستها معرفی شدهدرخواست به بانک 9۷۳های ثبت شده، هزار و شده از مجموع درخواست

 درخواست نیز از طریق  5۱های صورت گرفته بیانگر آن است که در این دوره زمانی یاب ارزیابیینشده در سایت به



  

 

 

نام برای دریافت تسهیالت رونق بیانگر آن اند. گزارش وضعیت ثبتهای استانی برای دریافت تسهیالت معرفی شدهکارگروه

بیشترین درخواست را برای دریافت وام « و گیالنشرقی، قزوین اصفهان، مازندران، آذربایجان»های است که استان

فقره بوده که از مجموع 404شده برای استان اصفهان برابر با هزار و اند. براساس آمار مذکور درخواست ثبتداشته

و  استان مازندران نیز در دوره زمانی مذکور هزاراند.فقره درخواست به بانک معرفی شده ۲4۳های ثبت شده که درخواست

فقره به بانک معرفی شده  ۱95شده های ثبتیاب ثبت کرده که از میان درخواستفقره درخواست در سایت بهین ۳۱5

 شرقی سومین استانی است که بیشترین درخواست برای دریافت تسهیالت را در این دوره زمانی ثبتاست. اما آذربایجان

فقره بوده که با توجه به گزارش منتشر شده  ۱۲8برابر با هزار و  کرده است. مجموع درخواست ثبت شده برای این استان

 ۷۱فقره بوده که از میان آن  8۳6شده برای قزوین نیز برابر با های ثبتاند. درخواستدرخواست به بانک معرفی شده ۱۲0

فقره بوده که از این میان  8۳5شده برای استان گیالن نیز برابر با های ثبتدرخواست به بانک معرفی شده است. درخواست

های ثبت شده برای دریافت تسهیالت رونق در راستای بازسازی مچنین درخواسته اند.درخواست به بانک معرفی شده ۲8

فقره درخواست برای دریافت تسهیالت  840و نوسازی نیز بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع هزار و 

اند. اما با توجه به درخواست برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده 44ت شده است و تاکنون نوسازی و بازسازی ثب

مرداد  ۲5توان گفت متقاضیان وام بازسازی و نوسازی نیز تا معدن و تجارت میگزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 

رفته برای دریافت تسهیالت نوسازی و بازسازی، اند. براساس ارزیابی صورت گماه سال جاری تسهیالتی دریافت نکرده

بیشترین درخواست را در این دوره زمانی برای « آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، گلستان، اصفهان و مازندران»های استان

دوره  درخواست ثبت کرده اما در ۲45های مذکور آذربایجان شرقی در مجموع اند. در میان استاندریافت تسهیالت ثبت کرده

های ثبت شده برای خراسان زمانی مذکور هیچ درخواستی از سوی این استان به بانک معرفی نشده است. درخواست

فقره است و در این استان نیز درخواستی به بانک معرفی نشده است. در استان گلستان نیز با ثبت  ۱۳8رضوی نیز برابر با 

های د ماه، درخواستی به بانک معرفی نشده است؛ این روند برای استانمردا ۲5درخواست برای دریافت تسهیالت تا  ۱۱۳

درخواست را ثبت  8۷درخواست و استان مازندران نیز  98اصفهان و مازندران نیز تکرار شده است. استان اصفهان در این دوره 

دریافت تسهیالت نوسازی و اند در این دوره بیشترین درخواست را برای های مذکور توانستهکرده است. هرچند استان

کهکیلویه و بویراحمد،  خراسان جنوبی،»های بازسازی ثبت کنند، اما آمار اعالم شده بیانگر آن است که در این دوره استان

های ثبت شده تری برای ارزیابی درخواستعملکرد سریع« همدان، آذربایجان غربی، زنجان و سیستان و بلوچستان

 ها ارجاع داده شده است.ها برای دریافت تسهیالت به بانکمرداد ماه برخی از درخواست ۲5ها تا ستاناند و در این اداشته
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 تسهیالت کمکی به واحدهای تولیدی

  عضو اتاق تهران -مسعود دانشمند 

شود که برای واردات مواد اولیه کارخانجات گفت که این امکان به آنها داده میدهی به واحدهای تولیدی باید درباره تسهیالت

اعتبار اسنادی به این معنا است که ما از بانک خارجی  .تولیدی خود اعتباراتی باز کنند و این مسئله به نفع تولیدکننده باشد

های اروپایی حل کند. ابط کارگزاری خود را با بانکبرای واحد تولیدی خود وام بگیریم، برای این مهم هم نظام بانکی باید رو

های تجاری دهد و آنها بتوانند به راحتی با طرف خارجی باید تعهدات بانک مرکزی روشن باشد تا پول را در سررسید به بانک

باز کند نخست باید بپذیرد  در این بین نظام بانکی برای اینکه بتواند اعتبار اسنادی .ارتباط برقرار کنند و پول را به آنها بدهند

ماه و برای قطعات خط  ۶دار را برای مواد اولیه درنظر بگیرد، به این صورت که برای مواد اولیه حدود که اعتبار اسنادی مدت

های الزم را ارائه دهد، به این صورت که نامهسال زمان قائل شود. بانک مرکزی باید شیوه ۲آالت به مدت تولید و ماشین

نکته مثبت استفاده از یوزانس این  .های تجاری را مکلف کند تا برای واحدهای تولیدی اعتبار اسنادی یوزانس باز کنندبانک

کند و پس از است که تولیدکننده با خیال آسوده مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری و وارد و بعد آن را وارد چرخه تولید می

کند. در این بین واحد تولیدی که صددرصد هزینه را باید ارائه انک و بدهی خود را پرداخت میآنکه کاالی خود را فروخت پول ب

تواند جنس خود را بفروشد یا ماه بعد می۶کند و نگرانی نخواهد داشت که آیا داد مواد اولیه مورد نیاز خود را دریافت میمی

 ینگی الزم برای واحدهای تولیدکننده تامین شود. همچنین باید شود توان تولید افزایش یابد و نقدخیر. این روند باعث می



  

 

 

های توانیم در این باره بخشنامهما می.دهی یوزانس برای واحدهای کوچک و متوسط الزامی استبدانیم که تسهیالت

مه مشخصی را ناتوانیم شیوهاجرایی بدهیم که هیچ کارآیی نداشته باشد و کسی نتواند از آن استفاده کند و برعکس می

نامه اجرایی گشایش ارائه دهیم که واحدهایی که واقعا تولیدکننده هستند بتوانند از آن استفاده کنند. برای تنظیم شیوه

دار در جهت بهبود مواد اولیه و خط تولید کارخانجات، نباید ناگهانی به یک موسسه خاص اعتبارات مدتاعتبارات اسنادی

 .قیه از ادامه فعالیت باز بمانندکه بکالنی داده شود طوری
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 بازگشت رونقتالش برای 

های مولد نظام بانکی کشور همواره پاشنه آشیل دولت برای ایجاد رونق و اشتغال در بخش -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های کوچک و بزرگ بوده و برای دستیابی به توسعه اقتصادی راهی جز دراز کردن دست اقتصادی از طریق تامین مالی بنگاه

محور بودن اقتصاد ایران پدید آمده است و به واسطه د نداشته است؛ این امر به دلیل بانکنیاز به سوی شبکه بانکی وجو

اتکای بیش از حد به نظام بانکی و ناکارآمدی بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه، روز به روز فشار را بر شبکه بانکی بیشتر 

نکه باید توجه داشت با تزریق منابع مالی به یکباره و بدون در . ضمن ایزندهای موجود دامن میکند و به تنگناها و بحرانمی

  .های آن، تبعاتی همچون رشد پایه پولی و باال رفتن تورم، دامن جامعه اقتصادی ایران را خواهد گرفتنظر گرفتن پیامد

ای کشور به خودی خود هک به طرحهای کشور از توانایی کافی مالی در زمینه کمای است که بانکگونهشرایط کنونی به

های دستوری یا اختصاص خطر اعتباری با هدف کمک به رونق برخوردار نیستند و در این راه هرازگاهی دولت با طرح

  .ها به اعطای تسهیالت داردیجاد اشتغال، سعی در الزام بانکاهای کوچک و متوسط و اقتصادی، حمایت از بنگاه

ها تخصیص داده شود، نتیجه بندی به پروژهبندی و رتبهر چنین مبالغ هنگفتی بدون اولویتبا این حال باید توجه داشت که اگ

برد، بلکه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و نه تنها مسیر حرکت کشور را به سمت اهداف کالن توسعه اقتصادی پیش نمی

ها با همچنین تعیین اولویت .مراه داشته باشدتواند خطر بازگشت تورم را به هاز طریق تزریق مبالغ هنگفت به جامعه می

ها توسط درآمدها، سود سهامداران و نیز میزان اشتغال ایجاد شده، باید های تولیدی، پوشش هزینهتوجه به پایداری فعالیت

صل شود که ای از هدررفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری به عمل آید و این اطمینان حاگونهصورت گیرد و دقت شود به

  .شود، هدایت شوندهای تولیدی و رشد اقتصادی میمنابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت

 خطر ورود منابع به بازارهای سیاه

شود که ها و تسهیالت بانکی، این نکته مطرح میاز سوی دیگر با تالش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده

شود، در واقع اگر این هدایت منابع به شیوه صحیح به کار ها خارج شود به چه بازارهایی منتقل مینکاگر نقدینگی از با

گرفته نشود خطر ورود یکباره پول به بازارهایی همچون ارز و سکه را به همراه دارد که خود معضالت بسیاری از جمله باال 

با این حال تاکنون اعالم نشده است که دولت برای این   .داشترفتن ناگهانی تقاضا و افزایش نرخ تورم را در پی خواهد 

خواهد منابع را به بازار سرمایه یا بازارهای مولد برای تامین مالی موضوع چه راهکاری در دست دارد و از چه طریق می

ار سرمایه است و از طرف زهای کالن و بلندمدت برعهده باگفتنی است در دنیا تامین مالی پروژه  .اقتصاد کشور هدایت کند

. اما به دلیل اینکه بازار شودهای کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام میمدت و تامین بنگاهدیگر نیازهای کوتاه

ک به رو در حال حاضر نزدیها برخوردار نبود، از اینهای گذشته از شرایطی مطلوبی برای تامین سرمایه پروژهسرمایه در سال

ها و شود بانک. این بار سنگین در تامین خدمات موجب میتامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است درصد 90

با در نظر گرفتن نکات  .های کوچک و متوسط ایفا کنندموسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه

های کوچک و متوسط از طریق تامین سرمایه در گردش آنها، به بنگاهاکنون بانک مرکزی به دنبال تزریق منابع فوق، هم

 ۱۷نقاط کشور است و با وجود اینکه شبکه بانکی در سال گذشته نوسازی خطوط تولید واحدها و نیز ایجاد اشتغال در اقصی

اکنون بانک کرده است، همنقاط کشور اعطا واحد اقتصادی در اقصی ۵00هزار و  ۲۴میلیارد تومان تسهیالت به  ۵00هزار و 

 .ان برساندهزار میلیارد توم ۵0جاری به برابری، این رقم را در سال 8/۲مرکزی قصد دارد با افزایش 
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 راهکارهای بانک مرکزی

هزار میلیارد تومان منابع برای ایجاد اشتغال و رونق در تولید خبر داد و  ۵0در همین راستا رییس کل بانک مرکزی از اختصاص 

هللا سیف که به ولی  .درصد نخواهد بود ۱۵های بانکی باالتر از الحساب سود سپردهفت: از روز شنبه هفته آینده، نرخ علیگ

ها به استان خراسان مدیره بانکمناسبت هفته دولت به همراه معاونان، مدیران و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیات

های این استان ضمن تقدیر از عملکرد نظام بانکی در حمایت از ماهنگی بانکجنوبی سفر کرده است، در جلسه شورای ه

هزار  ۱۷های کوچک و متوسط و با همراهی شبکه بانکی های تولیدی در سال گذشته گفت: در طرح حمایت از بنگاهفعالیت

شد و شد که این امر به تحقق رنقاط کشور اعطا واحد اقتصادی در اقصی ۵00هزار و  ۲۴میلیارد تومان تسهیالت به  ۵00و 

هزار میلیارد تومان با  ۵0جاری رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: نظام بانکی در سال  .رونق اقتصادی در کشور کمک کرد

های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته و به عنوان یک هدف جدی هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه

هزار  ۱0های کوچک و متوسط و سرمایه در گردش آنها، هزار میلیارد تومان برای بنگاه ۲0. از این میزان خواهد شدعملیاتی 

نقاط کشور در هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی ۲0میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و 

درصدی در سال گذشته گفت: برخی  5/۱۲و اعتبار با اشاره به رشد اقتصادی  رییس شورای پول  .نظر گرفته شده است

در سایه افزایش صادرات نفت حاصل شده، این در حالی است که رشد اقتصادی  ۱۳9۵معتقدند که رشد اقتصادی سال 

ه اهمیت و نقش درصد است. در کنار این مهم و با نگاهی به چهار فصل سال گذشته، ب ۳/۳بدون احتساب بخش نفت نیز 

درصد در فصل اول به  8/۱بریم؛ بدین معنا که رشد بدون نفت از منفی ُپررنگ بخش غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی پی می

های تولید دارد که امیدواریم پویایی . این روند نشان از تحرک اقتصادی در فعالیتدرصد در پایان فصل چهارم رسیده است 6/5

ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در بینیهای اقتصادی نیز رقم بخورد البته پیشدر سایر بخش جاری ومجددا در سال

  .جاری بیش از پنج درصد باشدسال

 جاریاولویت اصلی اقتصاد در سال

دولت، تصریح کرد: در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته  ۱۳9۶های اقتصادی سال وی با اشاره به اولویت

ایشان بر لزوم توجه دولتمردان به رشد و رونق اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه صادرات با محوریت اقتصاد مقاومتی به عنوان 

های مختلف تولیدی و اقتصادی گذاری در بخش. همچنین افزایش حجم سرمایههای اصلی اقتصاد کشور تاکید کردنداولویت

. در این بین نظام بانکی نیز نقش مهمی را در تسهیل و دستیابی به اهداف کالن باشد تواند در تحقق این اهداف موثرمی

ترین وظایف نظام بانکی عنوان کرد و های اقتصادی و تولیدی را از مهمسیف حمایت از فعالیت  .کنداقتصادی کشور ایفا می

همزمان با اصالح این  ا با این حال باید تالش کنیمرو است امهایی روبهگفت: در شرایط کنونی نظام بانکی خود با دشواری

ها ضمن تجهیز شبکه بانکی به استانداردهای روز دنیا، به وظیفه اصلی خود که همان حمایت نظام و رفع برخی عدم تعادل

قق رشد و زمه تحرییس کل بانک مرکزی جلوگیری از هدررفت منابع را ال  .های تولیدی است عمل کنیماز اقتصاد و فعالیت

رونق اقتصادی دانست و اظهارداشت: باید با جدیت هر چه بیشتر از اسراف و هدررفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری 

شود، هدایت های تولیدی و رشد اقتصادی میکنیم و اطمینان یابیم که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت

ها شد و گفت: در دانش تامین مالی، های اقتصادی جامع از سوی بانکها با بررسیژهسیف خواستار تامین مالی پرو .شوند

. البته آنچه در این میان یابدهای با بازدهی مناسب تخصیص میبندی به پروژهبندی و رتبهمنابع محدود به واسطه اولویت

از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز ایجاد اشتغال  . یکیحائز اهمیت است اشتغالزایی جوانان است که باید مدنظر قرار دهیم

هزار فرصت  ۶00التحصیالن دانشگاهی است و خوشبختانه دولت در سال گذشته و با ایجاد ساالنه بیش از برای فارغ

. البته اقتصاد کشورمان برای غلبه بر بیکاری نیازمند شغلی به دستاوردهای خوبی در زمینه اشتغالزایی دست یافته است

های تولیدی باید از پایداری وی خاطرنشان کرد: البته فعالیت  .هزار فرصت شغلی در سال است 900دستیابی به حداقل 

ها باید درآمدها را پوشش دهد و سهامداران نیز سود ناشی از این فعالیت را الزم نیز برخوردار باشد به عبارت دیگر هزینه

تواند خسارتی برای اقتصاد به بار آورد و چه بسا اصرار ده میهای زیانوجه داشت که پروژه. باید به این نکته نیز تدریافت کنند

تواند تبعاتی را برای مجموعه اقتصاد کشور داشته های اقتصادی که از بازده کافی برخوردار نیست میبر ادامه فعالیت بنگاه

  .باشد



  

 

 

 درصد تامین مالی بر دوش نظام بانکی ۹۰

های کالن و بلندمدت مرکزی با اشاره به کارکرد بازار سرمایه و پول عنوان کرد: در دنیا تامین مالی پروژه رییس کل بانک

های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام مدت و تامین بنگاهبرعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه

ها برخوردار نبود، از ین سرمایه پروژههای گذشته در شرایط مطلوبی برای تامشود اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سالمی

. این بار سنگین در تامین خدمات درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است 90رو در حال حاضر نزدیک به این

های کوچک و متوسط ایفا قبال بنگاهگونه که باید نتوانند وظایف خود را در ها و موسسات اعتباری آنشود بانکموجب می

ها وجود دارد اتکا به منابع بانکی است، افزود: این موضوع ای که برای تامین مالی بنگاهسیف با بیان اینکه تنها ایده .کنند

که باید نند، ضمن آنکهای کوچک و متوسط حمایت ها قادر نخواهند بود به خوبی از بنگاهکند که بانکمشکالتی را ایجاد می

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه   .یادآور شد توجه به این مسایل در اقتصاد هر کشوری مهم و حائز اهمیت است

های کوچک های اقتصادی کوچک و متوسط پراکندگی موزون آنها در کل کشور است، تصریح کرد: بنگاهترین ویژگی بنگاهبزرگ

های بزرگ در نقاط کنند و این در حالی است که بنگاهصادی را در اقصی نقاط کشور توزیع میو متوسط، اشتغال و تحرک اقت

شود صرفا در بخش کوچکی از کشور است و در همان محدوده موجب تراکم خاصی متمرکز هستند و اشتغالی که ایجاد می

  .شوندجمعیتی و رونق اقتصادی می

  ها برای حمایت از تولیدعزم جزم بانک

جنوبی را حائز اهمیت خواند و گفت: تالش های کوچک و متوسط در مناطقی همچون استان خراسانسیف وجود بنگاه

های کوچک و متوسط ستودنی است و این امر مورد توجه ویژه ریاست همکاران شبکه بانکی در راستای حمایت از بنگاه

اند و آن را به عنوان سات از این موضوع ابراز خرسندی کردهها و جلمحترم جمهوری قرار گرفته است و بارها در سخنرانی

وی افزود: همه باید به آثار مثبت این اقدامات که با تالش و هماهنگی در نظام  .دهندمورد اشاره قرار می« عملکرد مثبت»

اسب برای حصول به های منریزیجاری نیز برنامهای داشته باشند و در سالبانکی کشور حاصل شده است، توجه ویژه

نظام  ۱۳9۶های انجام شده برای سال ریزیرییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در برنامه  .اهداف نهایی انجام شود

های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نظر گرفته هزار میلیارد تومان با هدف رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه ۵0بانکی 

های کوچک هزار میلیارد تومان برای بنگاه ۲0ف جدی عملیاتی خواهد شد، تصریح کرد: از این میزان است و به عنوان یک هد

هزار میلیارد تومان  ۲0هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولیدی این واحدها و  ۱0و متوسط و سرمایه در گردش آنها، 

وی افزود: ساز و کارهای عملیاتی این تسهیالت   .ده استنیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته ش

اند تا در پایان سال جاری نیز عزم خویش را برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال جزم کردهها در سالابالغ شده است و بانک

است، به این  ل سال گذشتههای اجرایی این موضوع مانند روا. ساز و کارهای قابل اعتنا دست یابیمبه آثار مثبت و شاخص

صورت که هر بنگاه کوچک و متوسطی که نیازمند سرمایه در گردش است و خط تولید آن آماده به کار است لیکن به دلیل 

  .عدم نقدینگی، توانایی تامین مواد اولیه یا پرداخت دستمزد پرسنل خود را ندارند، در اولویت دریافت تسهیالت قرار دارند

  هینه منابعلزوم تخصیص ب

ها شد و گفت: باید به واحد تولیدی ها توسط بانکقبل از اعطای تسهیالت به بنگاه هاها و پروژهسیف خواستار بررسی طرح

تسهیالت اعطا شود که بتواند به صورت پایدار و مستمر به فعالیت بپردازد و الزمه آن نیز فروش محصوالت و بازار مصرف و 

  .انبارهاست تا از این طریق نیز امکان بازپرداخت تسهیالت به نظام بانکی را داشته باشدعدم دپوی تولیدات در 

های مدنظر با توجه به شرایط و های تولیدی به صورت خودکار به بانکوی افزود: در این سازوکار ابتدا صاحبان بنگاه

. در شودلید مراجعه میه کارگروه تسهیل و رفع موانع تو. اگر مواردی نیز بالتکلیف ماند بشده مراجعه کنندهای تعییناولویت

کند و نهایتا در صورت تایید برای دریافت تسهیالت به مرحله بعد کارگروه با دید کارشناسی موضوع، درخواست را بررسی می

دی که توانایی بازپرداخت های تولیها مجاز نیستند به بنگاهسیف با تاکید بر اینکه بانک .شودربط ارجاع داده میبانک ذی

ها که بخشی ناشی از تسهیالت را ندارند، وام تخصیص دهند، گفت: معضالت و مشکالت نظام بانکی از باب انجماد دارایی

مطالبات معوق است، نباید با تخصیص غیربهینه و غیرکارشناسی تسهیالت افزون شود ضمن آنکه این امر در ستاد 

  .ز مورد تاکید قرار گرفته استفرماندهی اقتصاد مقاومتی نی

 



  

 

 

شهریور، نرخ  ۱۱ها، از روز شنبه رییس کل بانک مرکزی همچنین درخصوص نرخ سود بانکی گفت: با همکاری بانک

 .درصد نخواهد بود ۱۵الحساب سود سپرده بانکی باالتر از علی

 

 ۳ صفحه 4۱۳۱شماره  0۷/06/96شنبه سه /  دنیای اقتصادروزنامه 

 های صنعتی شناسایی شدپرپتانسیل برای ایجاد خوشهشهرهای 

 ای ایرانکشی توسعه منطقهوزن

های توان یکی از گامهاي صنعتي را میهای کوچک و متوسط و ساماندهي آنها در قالب خوشهتجمیع بنگاه دنیای اقتصاد:

متوسط و برقراري پیوند آنها با صنايع بزرگ رسیدن به توسعه صنعتی دانست؛ اقدامی که تحقق آن به تقويت صنايع كوچك و 

هاي افزايي صنعت و ارتقای توان رقابتي گره خورده است؛ آنچه مسلم است برای تحقق این امر تمركز بنگاهبه منظور هم

به این رسیدن  هایی در راستایایران نیز تاکنون گام كوچك و متوسط در يك حوزه جغرافیايي باید در دستور کار قرار گیرد.

خوشه کسب و کار در کشور اشاره کرد؛ روندی که از  ۳96توان به شناسایی موضوع برداشته است که در این خصوص می

 ۳96عدن و تجارت از مجموع شده از وزارت صنعت، مای یاد کرد. براساس آمار اعالمکشی توسعه منطقهتوان به وزنآن می

خوشه صنعتی در  ۱56سنجی برای توسعه در مجموع اجرای امکان 95ال شده تا پایان سخوشه كسب و كار شناسايي

ای در دستور کار قرار گرفته و در نهایت از این میزان پروژه توسعه خوشه ۱۱8کشور فراهم شده است که از این تعداد آغاز 

کشی توسعه باره وزنرهای صورت گرفته از سوی این وزارتخانه دارزیابی پروژه بسته شده است. ۷4پرونده توسعه 

مازندران، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی و  اصفهان،»های ای به تفکیک استان بیانگر آن است که استانمنطقه

خوشه صنعتی  5۳اند. براساس آمار اعالم شده در مجموع های صنعتی تاکنون داشتهبهترین عملکرد را در خوشه« همدان

خوشه صنعتی بسته شده است. استان مازندران نیز در این  8شده که از این تعداد پرونده در استان اصفهان شناسایی 

سنجی سه پروژه خاتمه یافته است. اما استان خوشه صنعتی شده که از این تعداد امکان ۳8مدت موفق به شناسایی 

های تهران و استان اند،تکمیل شدهخوشه صنعتی را شناسایی کرده که از این تعداد هفت پروژه  ۳۷آذربایجان شرقی نیز 

پروژه  ۳اند که از این تعداد استان تهران موفق به تکمیل خوشه صنعتی را در این مدت شناسایی کرده ۲0خراسان رضوی نیز 

پروژه را در راستای توسعه  ۱8خوشه صنعتی را نهایی کرده، اما استان همدان نیز  ۱6شده و خراسان رضوی نیز پرونده 

 سیده است.خوشه صنعتی به اتمام ر ۱۱سنجی توسعه شناسایی کرده که از این تعداد امکانخوشه 

 سازی در توسعهتاثیر خوشه

ها و بنگاه توان يكي از بهترين راهكارهاي ارائه شده براي حل مشكلسازي و تجمیع آنها در قالب خوشه را میراهكار خوشه

ها در ها از یکسو امكان استفاده از تجربیات و امكانات بنگاهکه با تجمیع این بنگاهتوسعه صنايع كوچك و متوسط دانست؛ چرا 

صورت اشتراكي در میان شود و از سوی دیگر شرایط برای استفاده از امكانات مشترك و انجام امور بهکنار یکدیگر فراهم می

ها تاثیرگذارند و هاي مختلف بر عملكرد شركتحوزههاي صنعتي در توان گفت خوشهبنابراين مي آيد.ها به وجود ميبنگاه

شوند. بنابراين، با تشكیل هاي كوچك و متوسط و توسعه اين صنايع ميهاي يك بنگاه بزرگ براي بنگاهموجب ايجاد مزيت

مكان مند شوند و اهاي كوچك و متوسط بهرههاي بنگاهتوانند از مزيتها ميها، اين بنگاهخوشه و تجمیع اين شركت

های اخیر توسعه های مذکور موجب شد تا در دهههاي بزرگ را به دست آورند. مزیتهاي بنگاهدستیابي به امكانات و مزيت

ستر خوشه ای بسیاري از کشورهاي در حال توسعه ايفا کند، چرا كه بمنطقه بارزي در توسعه وكار نقشهاي كسبخوشه

های بیرونی به خوشه را های مستقر در خوشه و جذب بنگاهوری بنگاهافزایش بهرهوکارهای جدید،  گیری کسبزمینه شکل

نفر كاركن( و كوچك  ۱0ها خرد )كمتر از های فعال در خوشهآورد. در ايران نیز، با توجه به اينكه بسیاری از بنگاهفراهم می

ت اقتصادی کشور از لحاظ اشتغال، تولید و صادراای در توسعه ها سهم قابل مالحظهنفر كاركن( هستند، خوشه 50)كمتر از 

های کوچک و متوسط نیز ها در کنار یکدیگر شرایط برای توسعه بنگاهکنند و آنچه مسلم است با تجمیع این خوشهایفا می

سبت به سایر نای دارای بازدهی بیشتری یانگر آن است که توسعه خوشههای صورت گرفته بفراهم خواهد شد. ارزیابی

های مشارکتی در این امر شود و به دلیل افزایش همکاری و فعالیتهای بخش خصوصی محسوب میهای توسعه بنگاهراه

توان به ای میخوشههاي درونهای کوچک و متوسط به همراه دارد. از دیگر مزايای ايجاد بنگاههزینه کمتری را برای بنگاه

 پذيري و... اشاره کرد.ري، افزايش رقابتال دانش و فناوهاي ناشي از مقیاس و تنوع، انتقجوييصرفه



  

 

 

های کسب و کار بتوانند در کنار یگدیگر قرار گیرند و تشکیل یک خوشه دهند باید از اما آنچه مسلم است برای اینکه خوشه

یايي، تولید طقه جغرافتمرکز در يك من»توان به چهار ویژگی در این خصوص می های مشترک برخوردار باشند کهویژگی

هایی که این اشاره کرد؛ ویژگی« هاي مشتركها و فرصتهاي یکدیگر، برخورداری از چالشمحصول يا خدمت، تکمیل فعالیت

 های کوچک و متوسط زنجیروار به یکدیگر متصل شوند.کنند تا بنگاهامکان را فراهم می

 

 4 صفحه 85۲شماره  08/06/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 در آیین تودیع و معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

 بخش خصوصی بدون سقف در فضای ایران پرواز کند

زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و معارفه محمد شریعتمداری، وزیر آیین تودیع محمدرضا نعمت :منیر حضوری

ریور با یاد و گرامیداشت شهید رجایی و باهنر در هفته دولت شه ۷شنبه جدید صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم سه

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهور، محمدرضا نعمتاین آیین با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس .برگزار شد

، معدنی و دولت یازدهم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، معاونان وزیران، صنعتگران، اصناف و فعاالن صنعتی

 .المللی تهران برگزار شدتجاری کشور در محل نمایشگاه بین

 چرخ اقتصاد در مسیر توسعه

اند گفت: در مدت زاده از افتخارات کشور بودهجمهور با اشاره به اینکه مهندس نعمتاسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس

داشتنی دارد و معروف است اما او را شخصیتی دوستهایی که شناسم با وجود همه بداخالقیزیادی که ایشان را می

زاده هستند ادامه داد: ازآنجاکه او در بخش صنعت دانم. او با بیان اینکه فعاالن اقتصادی همه قدردان زحمات آقای نعمتمی

کند. جهانگیری در  های دیگر استفادهکارهای ماندگار زیادی انجام داده است امیدوارم دولت دوازدهم از توانمندی او در بخش

های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: آقای شریعتمداری از مدیران بااخالق، پرکار، خوشفکر، ادامه به ویژگی

های مهمی انجام داده و نقش های اقتصادی فعالیتبابرنامه و زحمتکش کشور هستند که از ابتدای انقالب در بخش

دوارم در دوران مسئولیت ایشان شاهد شکوفایی بیشتری در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور اند. امیتاثیرگذاری داشته

ای نیست باشیم.او در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم رو به بهبود بوده گفت: شرایط اقتصادی به گونه

ت در برخی جاها هنوز با مشکالت عمیق و جدی که بگوییم امروز نسبت به دیروز وضعیت بهتر نشده است. گرچه ممکن اس

مواجه باشیم اما چرخ اقتصاد کشور در مسیر توسعه خود قرار گرفته است. او تاکید کرد: در شروع دولت یازدهم شرایط 

تدریج دولت یازدهم های عمیقی از جمله تورم بودیم اما بهای در اقتصاد کشور داشتیم به این صورت که شاهد زخمویژه

جمهور با تاکید بر مواضع دولت های جدی زد. معاون اول رئیسلتهابات را آرام و ثبات را حاکم کرد و بعد دست به حرکتا

دار اصلی اقتصاد کشور باشد دوازدهم در بخش اقتصاد بیان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی باید میدان

ته باشیم. بخش خصوصی نیز باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد که قادر و در این موضوع نباید به هیچ وجه تردیدی داش

باید ابهامات برطرف شود و بخش خصوصی به هر میزان  ۴۴های اصل دار اصلی اقتصاد باشد. بر اساس سیاستاست میدان

کید بر مشارکت بخش خصوصی خواهد سقف پرواز داشته باشد و بتواند چرخ اقتصاد را در دست بگیرد. جهانگیری با تاکه می

گیری گذاری اظهار کرد: دولت باید زمانی که قصد اتخاذ تصمیمی را دارد بخش خصوصی را نیز در این تصمیمدر حوزه سیاست

های مربوط گیریهای مشارکت بخش خصوصی در تصمیموگو یکی از راهمشارکت دهد. در همین زمینه تشکیل شورای گفت

جمهور در ادامه از لزوم حذف قوانین زاید در کشور سخن گفت و اظهار کرد: هرکسی که فکر ل رئیسبه خود است. معاون او

وپاگیر شود موضوع را به اطالع برساند تا قواعد دستکند قانون و مقرراتی که در کشور وضع شده مانع فعالیت او میمی

تواند برای های اقتصادی حاکم است و نمیصولی بر فعالیتهای الزم حذف شوند. البته باید در نظر بگیرد که اپس از بررسی

مثال درخواست کند که ما مالیات را حذف کنیم. او با بیان اینکه تولید کشور باید سرعت و رونق داشته باشد افزود: اینکه 

کم باورشان چراکه کمپسندم که آن را فعاالن اقتصادی تکرار کنند گویند تولید در رکود است را من قبول ندارم و نمیمی

ها و مراکز اقتصادی با مشکالتی مواجه باشند اما در مجموع شود. گرچه ممکن است در دوران رونق نیز برخی کارخانهمی

گیری کلی صنعت در کشور امیدوارکننده و رو به رشد است. جهانگیری با اشاره به انتظارات از دولت و صنعتگران تاکید جهت

 از صنعتگران و همچنین دولتمردان انتظار افزایش سرعت حرکت رشد صنعتی را دارد تا بتواند اشتغال ایجاد  کرد: اقتصاد ایران



  

 

 

کرده و مشکل معیشت مردم را برطرف کند. باید کاری کنیم که مردم کار و درآمد داشته باشند و از دسترنج زحمت خود 

ایم ای از اقتصاد نرسیدهارهای خود صیانت کنیم ادامه داد: ما به درجهشرافتمندانه استفاده کنند. او با بیان اینکه باید از باز

طور که بازار ارز را ای وارد شود بلکه هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و باید همانکه بگوییم هر کاالیی با هر تعرفه

یدن از واردات است باید با اعمال تعرفه کنیم واردات را هم مدیریت کنیم. زمانی که تولید داخلی در حال آسیب دمدیریت می

هایی در این زمینه ایجاد کنیم. دلیلی ندارد اگر کاالی داخلی کیفیت خوبی ندارد ما کاالی های فنی محدودیتیا سیاست

کیفیت خارجی وارد کنیم. جهانگیری با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره اینکه وزیر پیشین صنعت اعالم کرده که بی

کاال محدود شود و چنانچه دولت اقدامی در این زمینه انجام ندهد مجلس باید اقدام کند گفت: مجلس شورای  800اید ورود ب

تواند مانع واردات شود. با این حال آقای اسالمی در زمینه واردات دست دولت را بسته است و دولت به هیچ وجه نمی

دهد و نگران تشکیل پرونده در سازمان بازرسی یا دیوان آن را انجام میگیرد زاده فردی است که وقتی تصمیمی مینعمت

خواهیم که در کدام از مدیران خالف قانون اقدام کنند، گفت: ما مدیری میمحاسبات هم نیست. او با بیان اینکه نباید هیچ

د. او با بیان اینکه شدت مصرف راستای انجام مسئولیت خود از تشکیل پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نترس

های مختلف سازی مصرف انرژی در بخشونقل و مسکن زیاد است ادامه داد: اولویت دولت در بهینهانرژی در صنعت، حمل

است. او همچنین به مهیا شدن شرایط برای بازارهای بزرگ خارجی از سوی بخش صنعت و ورود بخش خصوصی به حوزه 

های دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عنوان کرد.جهانگیری در ادامه ت اشاره و آن را از جمله سیاستمعدن به ویژه معادن فلزا

فروشی اشاره کرد و گفت: هرچه بتوانیم در صادرات خود ارزش افزوده ایجاد کنیم به مصلحت کشور است. باید دید به خام

هایی ریزیر این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامهطور قطع دتوان ارزش افزوده بیشتری تولید کرد. بهکه چگونه می

ها برای صادرات گفت: انجام خواهد داد که شاهد افزایش ارزش افزوده کاالهای صادراتی باشیم. او با تاکید بر انواع حمایت

ت کنند. عراق، باید در زمینه صادرات خطوط اعتباری به کشورهای هدف تخصیص داده شود تا کاالهای ایرانی را دریاف

افغانستان و روسیه از جمله بازارهای مهم صادراتی هستند و اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سایر مراکز مربوط باید تالش کنند 

های ترجیحی با کشورهای نزدیک های تعرفههای بزرگ صادراتی در کشور داشته باشیم. ما به دنبال موافقتنامهکه بنگاه

المللی در شرایط بهتری قرار ه باید دقت شود تا به کشور ما آسیبی نرسد. با توجه به اینکه فضای بینهستیم و در این زمین

 .تری انجام داددارد باید در زمینه صادرات اقدامات جدی

 گذاری را تامین کنیمامنیت سرمایه

ایی که از او در این جلسه شد، گفت: هزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در پاسخ به قدردانیمحمدرضا نعمت

های مختلف بوده و به شخص بنده ارتباطی های گذشته انجام شده با مشارکت و همکاری همه دستگاهآنچه در سال

تواند منشا کارهای بزرگ باشد. او وقت یک نفر نمیچنینی را انجام داد و هیچشد اقدامات ایننداشته چراکه به تنهایی نمی

اند. همه : این قدردانی درواقع قدردانی از همه کسانی است که در بخش صنعت، معدن و تجارت تالش کردهادامه داد

اید و من از همه شما متشکرم. یاد ندارم از دستگاهی کمکی خواسته باشم و جواب رد شنیده زحمات را شما کشیده

توانیم انتظار کشورهای نجا جهان سوم است و نمیایم اما خب به هر حال ایرو شدهباشم، هرچند گاهی با تاخیر روبه

زاده ضمن اینکه حضور شریعتمداری را در این وزارتخانه ارزشمند دانست گفت: صنعت، پیشرفته را داشته باشیم. نعمت

طور قطع این دهد و اگر سیاست درستی نداشته باشیم بهای از اقتصاد ملی را تشکیل میمعدن و تجارت بخش عمده

دهیم. او سپس به لزوم اصالح نظام بانکی کشور اشاره و بیان کرد: این بخش نیازمند ا هم تحت تاثیر قرار میبخش ر

کنند در جلسات ها عنوان میجراحی و اصالح اساسی است، در این زمینه باید کار جدی کرد. متاسفانه برخی مدیران بانک

را اجرا کنیم  ۴۴خواهیم اصل شود در حالی که اگر میتفاده نمیشان اسبانک مرکزی به آنان کم محلی شده و از نظرات

های خارجی با مند شویم. امروز برخورد بانکباید کاری کنیم تا بخش خصوصی فعال شود و از نظرات مختلف بهره

برای بررسی  های خارجی آماده هستند گروهی راهای داخلی است، همچنین بانکتر از بانکگذاران ما بهتر و مثبتسرمایه

توانیم از مشاوران خارجی برای اصالح نظام بانکی بهره ببریم. وزیر صنعت، معدن و به ایران بفرستند. در این مسیر ما می

ای یک جلسه برای اصالح امور بانکی برگزار شود و در صورت لزوم از تجارت دولت یازدهم از جهانگیری خواهش کرد تا هفته

گذاری در زاده در ادامه به اهمیت امنیت سرمایهها کمک گرفته شود. نعمتها و ژاپنیاروپاییمشاوران خارجی به ویژه 

 گذاری در سخنرانی ابتدای امسال تاکید کردند. بعد از آن آقای کشور اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب بر امنیت سرمایه



  

 

 

اند. یادم است که دکتر شوسل، صدراعظم اتریش گفت: از های خود چندین بار به آن اشاره کردهجمهور در سخنرانیرئیس

کند به این ترتیب تامین امنیت بسیار کلیدی است و دولت باید با نظر ما سرمایه مثل آهو است که از کوچکترین صدا فرار می

م است دست به اصالح او با اشاره به لزوم اصالح قوانین گفت: باید هر کجا الز .کوچکترین حرکت نامالیم برخورد قاطع کند

اند. مورد دیگری که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت طور که رهبر معظم انقالب خواستار این مهم شدهقوانین بزنیم، همان

باره گفت: تنها بحث قوانین نیست بلکه باید اعتماد به بخش به آن اشاره کرد بحث اعتماد به بخش خصوصی بود. او در این

ام. بحث سال گذشته هر جا به این بخش اعتماد کردم جواب گرفته ۳9ایش دهیم، اینجانب در خصوصی را هم افز

گذاران ها و فعاالن اقتصادی به طور کامل حذف شود. امروز بسیاری از سرمایهها و زندان باید از سر بنگاهالخروجیممنوع

زاده در آخر همه را به کار، اند. نعمتو اشتغال داشته برند در حالی که سهم باالیی در تولیدکشورمان در زندان به سر می

 .تالش و حمایت از دولت دوازدهم توصیه و ابراز امیدواری کرد به کمک هم بتوانیم مسائل باقیمانده را رفع کنیم

 نقشه راه وزارتخانه روشن است

سال قبل پیر ریل ۴ره کرد و گفت: آنچه زاده اشامحمد شریعتمداری در ابتدای سخنان خود به اقدامات مثبت مهندس نعمت

ها را ای از ضعفهای زیاد توانست بخش قابل مالحظهزاده با تالشجان صنعت بود اما نعمتصنعت ایران تحویل گرفت تن بی

 زاده تنها به خاطرگیرم. او اشاره کرد: قدردانی از نعمتای را تحویل میرفع کند و خوشبختانه امروز من چنین مجموعه

جان جان یا بیها ارائه داده است. او تن نیمهزحمات چهار ساله نیست بلکه مربوط به همه خدماتی است که در این سال

زاده توانست قطار ای آن را تحویل داد. به عبارتی نعمتصنعت و معدن کشور را در اختیار گرفت و در شرایط قابل اشاره

تاکنون اظهار  9۲عتمداری با اشاره به بهبود اوضاع کشور از نظر آماری از سال توسعه کشور را بر ریل خود قرار دهد. شری

 ۱0 /۵تا  ۴ /۵کرد: امروز دیگر از رشد صنعتی منفی خبری نیست. این در حالی است که در دولت قبل صنعت رشد منفی 

زاده وارث بزرگی است که نعمت درصدی را تجربه کرده بود. اینکه در دو سال متوالی رشد صنعتی منفی بوده فاجعه بسیار

گذاری های خوبی را آغاز کرده ادامه داد: او اقدام به پایهزاده برنامهوزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نعمت  .آن بود

سال متوالی مثبت شد، هرچند  ۲در  نفت مطلوبی برای ساخت یک بنای شایسته کرد. تراز تجاری کشور بعد از کاهش نرخ

هزار واحد صنعتی نیمه فعال و تعطیل صنعتی کشور  ۲۵این میزان کم بود اما همین اتفاق بسیار درخوری است. به بیش از 

پیشنهاد  ۴۴ریق شد. با این کار وزارتخانه نشان داد که خود را مکلف به اجرای هزار میلیارد تومان تز ۱۶تسهیالتی معادل 

است. این وضعیت کشور را به سمت مطلوبی برد و نقشه راه ارزشمندی را برای ادامه مسیر در برنامه اقتصاد مقاومتی کرده

در سهولت  ۱۲۱به  ۱۵۲فت و رتبه ایران از دهد. خوشبختانه در این دوره شاخص فضای کسب و کار ارتقا یااختیار ما قرار می

درصد رسید. او  ۶ /۵و نرخ رشد بخش صنعت به  ۷۶به  8۲پذیری ایران از فضای کسب و کار رسید. همچنین جایگاه رقابت

 ۳۳۷بر هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم افزون 8۳گذاری بیش از واحد جدید با سرمایه ۲۱000ادامه داد: در این دوره 

 ۱۷8میلیون به  ۱۲۳هایی مانند زنجیره فوالد کشور از های مهم در طرحگذاری و ایجاد ظرفیتاندازی شد. سرمایههزار نفر راه

میلیون تن رسید. در زمینه اکتشاف در بخش معدن نیز  ۶8به  ۵8میلیون تن تولید رسید. همچنین پتروشیمی با افزایش از 

شهرک و ناحیه صنعتی  ۷۶وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: عالوه بر این  های بسیار مهمی برداشته شد.قدم

کشور افزایش  ۱۵شد به کشوری که صادرات ایران به آنها انجام می 8جدید برای استقرار واحدهای تولیدی تجهیز شد و 

 ۱0اظهار کرد: وقتی نرخ بازده زیر رو است یافت. شریعتمداری سپس با بیان اینکه امروز نظام بانکی با مشکالت جدی روبه

ریزی کرد و این معضل حل شود. باره برنامهدرصد باشد نرخ سود تسهیالت با شرایط فعلی یعنی خواباندن صنعت. باید در این

 کنم. او در ادامه با اشاره به مشکالتبنده به شخصه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلل در این زمینه را تحمل نمی

های های صادراتی به صفر رسیده و باید در این حوزه قدمصادرکنندگان کاال و خدمات فنی و مهندسی گفت: میزان مشوق

رشته  ۱۲0جدی و بزرگی برداشته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکالت بخش مسکن اشاره کرد و گفت: 

های الزم در این زمینه ایجاد نشود همچنان در این بخش با گر محرکوساز در ایران است و ارو صنعت ساختفعالیت دنباله

های وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به بخش ترین سیاسترکود مفرط مواجه خواهیم بود. او با بیان اینکه یکی از مهم

وانی برای شکوفایی های فرایابد، ما در این حوزه ظرفیتمعدن است گفت: به طور حتم نهضت اکتشاف معادن ادامه می

داریم که باید به آن توجه شود. عالوه بر این توجه به صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در دستور کار قرار دارد. ما به 

 های صنعتی این هایی همچون ایدرو، ایمیدرو و سازمان شهرکتوازن صنعتی در کشور اعتقاد داریم و باید از سوی سازمان

http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html
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هایی همچون وزارت ها اشاره کرد و گفت: بخشقرار بگیرد. شریعتمداری در ادامه به واگذاری خصولتی مسئله مورد توجه

های کالن در کشور هستند که باید درباره سازی، مالک بخشی از بنگاهکار، وزارت دفاع، بنیاد شهید و... به عنوان خصوصی

گیرد بنابراین باید اجازه دهیم بخش خصوصی شکل نمی اندیشی شود. بدون حضور مردماین موضوع به صورت جدی چاره

تر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره و بخش خصوصی بدون سقف در فضای ایران پرواز کند. او همچنین از جوان

 .استفاده از بانوان فعال و فرهیخته خبر داد

 

 ۳ صفحه ۳۷۱8شماره  08/06/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 تاکید بر رونق غیر تورمی

تحت نظارت و تابع قوانین عملیات بانکداری اسالمی و سال  ۳4نظام بانکداری ایران قریب به  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

بدون ربا بوده و در طول این مدت انتقادات متعددی نسبت به عملکرد آن در چارچوب قوانین اسالمی وارد شده است و آنطور 

نتوانسته آید، نظام بانکی کشور آنطور که شایسته است که از نظرات کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه بر می

قوانین و موازین شرعی را به طور کامل در عملیات خود به اجرا بگذارد. در این میان علیرغم سابقه کشور در اجرای بانکداری 

 های چشمگیری در سطوح داخلی وایم به موفقیتکنون نتوانستههای اسالمی، تااسالمی نسبت به سایر کشور

ی با شریعت دست یابیم. حال باید به دنبال دالیل و علل ناکامی و عدم توفیق کامل المللی در بحث انطباق عملیات بانکبین

این در حالی است که هر ساله در چنین روزهایی، همایش .های بهبود آن باشیمجوی راهکارودر این عرصه و در جست

و با حضور مقامات ارشد اقتصادی  ها در چارچوب بانکداری اسالمیبانکداری اسالمی با محوریت نقش نظام اعتباری بانک

های پیش روی نظام بانکی و راهکارهای بهبود عملیات بانکداری اسالمی پرداخته شود و در آن به بررسی چالشبرگزار می

دوره از زمان برگزاری این همایش، شاهد اصالحات اساسی و توفیقات چشمگیری در زمینه  ۲۷شود؛ هر چند با گذشت می

رسد راه دستیابی به اهداف اقتصاد اسالمی از مسیر برگزاری ایم و به نظر میربا در نظام پولی و بانکی نبوده بانکداری بدون

با این حال آنچه بیش از همه در همایش امسال مورد توجه مسووالن و کارشناسان .گذردهای متعدد نمیهمایش و نشست

ها از های بهره و نیز واکاوی مساله افزایش نرخانکی و کاهش نرخاقتصادی بوده، تالش برای اجرای دقیق بخشنامه سود ب

ها در ها و موسسات مالی و اعتباری بوده است. در این میان دولت و بانک مرکزی با آگاهی به نقش پررنگ بانکسوی بانک

ا از طریق محول کردن ها در نظام پولی هستند تآفرینی بانکهای اقتصاد، به دنبال کاهش نقشزمینه تامین مالی بخش

های موجود در بدنه بانکی کشور را تعدیل کرده تا بخشی از مسوولیت به بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه، چالش

همچنین از آنجایی که افزایش تولید و اشتغال به عنوان .ها فراهم شودها و اصالح ساختار آنفرصتی برای تجدید قوای بانک

رسد در ولت دوازدهم برای دستیابی به توسعه و رونق ملی در دستور کار قرار گرفته است، به نظر میترین برنامه دمحوری

های اقتصادی در کشور با اهرم شبکه بانکی خواهیم های کالن و تامین مالی پروژهگذاریرو شاهد سرمایههای پیشسال

اما به واسطه ورود نقدینگی به جامعه و افزایش عرضه و تقاضا  تواند سایه رکود را از جامعه برداردبود، اقدامی که اگرچه می

نظر مسووالن اقتصادی کشور در راستای تواند خطر بازگشت تورم را به همراه داشته باشد؛ هرچند که مطابق اظهارمی

دون بازگشت تورم رقمی، باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم و دستیابی به توسعه اقتصادی را بصیانت از دستاورد تورم تک

دنبال کنیم؛ فرآیندی که هرچند روی کاغذ قابل اجراست اما در واقعیت تا حدودی متناقض و غیرقابل دستیابی به نظر 

 .رسدمی

 اصالح مستمر قانون بانکداری بدون ربا

حال اصالح و تکمیل در همین راستا رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا به طور مستمر در 

در کل  ۶۳در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و از ابتدای سال  ۶۲است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 

هللا سیف در سخنان خود در بیست و هشتمین همایش بانکداری ولی.های کشور مورد استفاده و اقدام قرار گرفتبانک

بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق  ا کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت:اسالمی، علت چسبندگی نرخ سود بانکی ر

های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از سیف اظهار داشت: واکاوی مساله افزایش نرخ.بخشنامه سود بانکی است

و برون ساختار  ایر ترازنامهتوان به عوامل مرتبط با درون ساختابندی کلی این مساله را میآن است که در یک دسته

 ها ناشی از مشکالت تنگنای اعتباری و در ای بانکها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامهای بانکترازنامه

http://jahanesanat.ir/96024-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C.html
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ها و تحمیل تکالیف نتیجه کمبود نقدینگی بود که بخش قابل توجهی از این مشکالت نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک

محور خواند و گفت: در رییس کل بانک مرکزی همچنین نظام مالی کشور را بانک.لف در طول سه دهه اخیر داشته استمخت

عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر

ر شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری د

ترین مقام بانک مرکزی عالی.های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابدتامین مالی بخش

مانی انتشار آمارهای بانک اساس جدول زچند بربینی و عنوان کرد: هرجاری را مناسب پیشرشد اقتصادی در فصل اول سال

رو در اما نماگرهای پیش هنوز تهیه و منتشر نشده ۱۳9۶مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 

جاری از دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سالاین زمینه نشان

رشد اقتصادی بسیار باال عمدتا متاثر از رشد بخش  ۱۳9۵پذیرد، اظهار کرد: در سال تصاد تاثیر میهای غیرنفتی اقبخش

های غیرنفتی اقتصاد رود رشد اقتصادی تاثیرپذیری بسیار باالیی از رشد بخشجاری انتظار مینفتی اقتصاد بود اما در سال

 .داشته باشد

 نرخ سود و چسبندگی آن

اخله فعاالنه بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست رییس کل بانک مرکزی مد

ها و موسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار و گفت: هر چند که به واسطه مشکالت ساختاری در ترازنامه بانک

د، اما در سایه تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این وافزایش یافته ب ۱۳9۴بانکی به طور قابل توجهی در ابتدای سال بین

به  ۱۳9۴درصد در فروردین  ۱/۲8ای یافت و از کاهش قابل مالحظه ۱۳9۴بانکی ریال در سال بازار، متوسط نرخ سود بازار بین

ای ت ترازنامهسیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف حل و فصل مشکال.رسید ۱۳9۵درصد در پایان سال  8/۱8رقم 

های مرتبط در دولت طرح اصالح نظام بانکی را در دستور کار ها و رفع مشکل تنگنای اعتباری آنها، با هماهنگی دستگاهبانک

خود قرار داده است تصریح کرد: از سوی دیگر، بخش دیگری از مشکالت مربوط به افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین 

ها ای بانکترازنامه وجو کرد که از جمله موارد مهم مرتبط با عوامل برونها جستای بانکبرون ترازنامهآن را باید در مشکالت 

توان به باال بودن نرخ سود اوراق تامین مالی )نظیر اوراق بدهی دولتی، اخزاها، سخاب و غیره(، پرداخت سود باال از می

فروش خودرو و پرداخت سود نامتعارف از های پیشمشارکت در طرحسوی خودروسازان در قالب سود مشارکت و انصراف از 

 .مجاز اشاره کرداصولی موسسات غیرهای غیرتر رقابتگذاری با درآمد ثابت و از همه مهمهای سرمایهسوی صندوق

ا ساماندهی ر ای و اساسی بانک مرکزی در راستای حل و فصل مشکالت بازار پول، ترین اقدامات ریشهوی یکی از مهم

 ۱۳9۴برشمرد و گفت: هر چند که بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، سال  ۱۳9۶کامل موسسات غیرمجاز در سال 

توان به عنوان اولین سال برخوردهای جدی این بانک با موسسات غیرمجاز قلمداد کرد، اما نقطه اوج فرآیند ساماندهی را می

 .مشاهده کرد ۱۳9۶و  ۱۳9۵ی هاتوان در سالاین موسسات را می

  مفهوم سود در بانکداری بدون ربا

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عالوه بر ساماندهی موسسات غیرمجاز که نقش موثری در کاهش اختالالت موجود 

ها از برداشت بانکه اضافهها و کنترل روند فزایندفشار نقدینگی در بانک کند، بانک مرکزی با هدف کاهشدر بازار پول ایفا می

جاری در دستور کار خود قرار را در سال« ها و موسسات اعتباریبرداشت بانکبرنامه جامع ساماندهی اضافه»بانک مرکزی، 

برداشت آنها را به خطوط اعتباری با نرخ سود ها، اضافهداده است تصریح کرد: این بانک با در نظر گرفتن تمهیداتی برای بانک

تواند ثابت باشد و در آخر رصد تبدیل کرد.وی درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه در نظام بانکی نمید ۱8

الحساب بوده و رقمی دهند قطعی نیست و علیها میتر شود، گفت: نرخ سودی که بانکدوره مالی باید به صورت دقیق

کند و الحساب دریافت میبانک دریافت کند بخشی را در پایان هر ماه به صورت علیتواند از گذار میکه در پایان سال سپرده

 رییس کل بانک مرکزی همچنین با  .بینی شده باالتر باشدتواند از نرخ سود پیشالحساب نمینکته مهم این است که علی

پردازد، بدرصد بیشتر سود  ۱۵ساب سود الحتواند از علیاشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی

 .شودشند که این سودهای اعالمی کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل میها باید توجه داشته بااما بانک

 

 



  

 

 

 ترین برنامه دولتتولید و اشتغال محوری

دهای ارزشمند جاری در وزیر اقتصاد همچنین در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی اعالم کرد: با وجود دستاور

جمهور برای های اقتصادی رییسهای برنامههای تیم اقتصادی دولت، با همکاری متقابل در جهت تحقق اولویتاقتصاد و تالش

ان مسعود کرباسی .سازی اقتصاد ادامه خواهد یافتسازی و مردمیگذاری خارجی، خصوصیتوسعه اشتغال، جذب سرمایه

و شهادت شهید رجایی و باهنر گفت: امسال موضوع محوری، حمایت از تولید و اشتغال است که  با گرامیداشت هفته دولت

 جمهورهای رییسترین برنامهشعار ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بر این اساس است؛ تولید و اشتغال از محوری

حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد  وی گفت: در شرایطی آغاز به کار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که .است

های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ کالن در عمل شاهد گشایش

 .ر و امید رقم خورده استگذاران دولت تدبیتورم و افزایش رشد اقتصادی هستیم که این امر با مساعی گسترده سیاست

بدیلی در که تخصیص منابع نقش بیبیان اینکه، نقش نظام بانکی در این بین بسیار حائز اهمیت است چرا وزیر اقتصاد با

ها در بدیهی است که فعالیت بانک های مختلف اقتصادی دارد، اظهار داشت:تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش

 .ددهتامین مالی اثرگذار است و رشد اقتصاد ملی را ارتقا می

  شناسی عملکرد عقود اسالمیآسیب

تنیدگی باال و ارتباط متقارن نظام بانکداری اسالمی با بخش حقیقی که به واسطه حرمت  وجود درهم وزیر اقتصاد ادامه داد:

سب ، یگانه راه برای کسانی که قصد کهای ربوی وجود نداردانداز جامعه به معاملهربا ایجاد شده در عمل بستر تخصیص پس

اندازهایشان را دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. لذا خروجی این نوع نظام بانکداری در صورت درآمد از پس

شده برای شود و در نتیجه وجوه عرضهاجرای صحیح آن است که منابع موجود مالی، به بخش حقیقی اقتصاد عرضه می

شناسی عملکرد کرباسیان گفت: آسیب .شودرو میی با رشد قابل توجهی روبههای اقتصادگذاری در تمام عرصهسرمایه

زای تامین مالی در چارچوب اسالمی، حاکمیت معامالت و قراردادهای عقود اسالمی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف

وب تمام واقعی در فرآیند اخذ تسهیالت و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچ

های بانکداری اسالمی داری امروز ما با آرمانوی خاطرنشان کرد: به نظر بنده بانک .ها مورد توجه قرار گیردگذاریسیاست

های بانکداری بدون ربا و تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روشناب فاصله دارد ولی همین امر می

ضاعفی کند تا مباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد، دولت نیز باید تالش تر کند. البته ناسالمی را جزم

تواند برای او ترسیم کند قرار دهد. در نهایت، ماهیت اقتصاد اسالمی را باید در خود را در مسیری که اقتصاد اسالمی می

 .بود زندگی مردم دانستدر مسیر به خواهی و طمع و حرکتو گریز از زیاده کمک به عدالت اجتماعی

 گری در اصالح نظام بانکیافراطی

راه دستیابی به  توانند سودده باشند، گفت:ها نمیبا بیان اینکه در شرایط رکود بانک جمهورهمچنین معاون اقتصادی رییس

ندیان در همایش بانکداری اسالمی محمد نهاو .عدل در حوزه اقتصاد مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست

نهاوندیان با تاکید بر  .مندی داردفافیت هدفمند و قاعدهشمند شود و دولت عزم زیادی در گفت: باید رفتار مالی دولت قاعده

ها توجه شویم که به قوتاهمیت نقش نظام بانکی خاطرنشان کرد: در اصالح نظام بانکی گاهی به قدری افراطی می

این در حالی است که مجموعه عظیم نیروی انسانی در این شبکه وجود دارد که از نقاط قوت است البته  شود ونمی

همه ما در یک  وی ادامه داد: .رکت کنیمآمدی دور شویم و باید برای رفع این مشکل حمشکالت تحریم باعث شد که از روز

تواند پایدار باشد و باید نگاه آور نیست نمیاقتصادی که سودایم و اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در کشتی نشسته

شود. اقتصاد ما تصمیم گرا داشته باشیم هم رشد پایدار و هم تعادل ایجاد میاعتدالی داشته باشیم. اگر نگاه هماهنگی

کاهش یابد اما این  گرفته است اقتصاد پیشرو باشد و به پیشرفت برسد، همچنین نرخ سود تسهیالت باید در اقتصاد ایران

ر جریان دنهاوندیان درباره اینکه چرا روح بانکداری بدون ربا در نظام بانکی ایران  .اساس منطق استباید دستوری نیست و بر

نیست، گفت: اگر بخواهیم بانکداری اسالمی به معنای واقعی را اجرا کنیم، باید همه ابعاد اقتصاد ایران را متناسب با این 

تظار موفقیت بانکداری اسالمی را هم درصد و ان ۴0-۳0شود اقتصادی داشته باشیم با تورم زن و تعادل کنیم. نمیموضوع توا

های گذشته های فراری برای این موضوع پیدا و باعث شده میزان تحقق بانکداری اسالمی در سالداشته باشیم! باالخره راه

 .خیلی باال نباشد



  

 

 

ها فشار وارد ها و برنامه دولت برای تزریق منابع به نظام بانکی اظهارداشت: وقتی به بانکبانکوی درباره گران بودن پول در 

های باال داده و مانع از آورند که موسسات غیرمجاز نرخبرید، همیشه این عذر را میشود که چرا نرخ سود را باال میمی

توانند این بهانه را داشته ها نمیالن دیگر بانکبیان اینکه اوی با  .شوندهای مجاز میهای سود در بانکاجرای دقیق نرخ

باشند که موسسات دیگر جذب سپرده با سود باال دارند، افزود: سیاست جدید بانک مرکزی که هفته قبل اعالم کرد و 

کنند که ا میها این امکان را پیدگذاری کاهش یابد و بانکشود سود سپرده، باعث میشاءهللا اعمال هم خواهد شدان

ای موجب دید عده نهاوندیان همچنین با اشاره به تشکیل معاونت اقتصادی که از .تری به متقاضیان بپردازندتسهیالت ارزان

وجه هدف، ایجاد تشکیالت اضافی نیست بلکه هدف، کمک به هماهنگی هر چه شود، گفت: به هیچفربه شدن دولت می

 .های مسوول در حوزه خودشان است. هدف، کمک به اجرای وظایف دستگاههای اقتصادی کشور استبیشتر سیاست

 هاگانه دولت برای افزایش سرمایه بانکاقدام دو

درصد، از لزوم بازنگری در نرخ سود بانکی  ۳4/0رییس سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به برنامه کاهش ضریب جینی به 

نکداری اسالمی با اشاره به هدف راهبردی رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور محمدباقر نوبخت در همایش با .خبر داد

سوم این رشد از محل مند شویم که یکای از بهبود مدیریت بهرهبراساس برنامه ششم توسعه اظهارداشت: باید به گونه

های رمایهسدرصد از محل  5/۲های جدید و گذاریواحد درصد این رشد از محل سرمایه ۵/۵به این معنا که  وری باشدبهره

برای توزیع درآمدها، ضریب جینی باید  جمهورهای رییسبر اساس برنامه وی ادامه داد: .وری حاصل شودقبلی و بهبود بهره

هزار فرصت شغلی  9۵۵رقمی شود و اشتغال نیز ارتقا یابد به نحوی که باید درصد تقلیل یابد، ضمن اینکه تورم تک ۳4/0به 

نشان کرد: تامین نوبخت خاطر .گذاری هستیمل ایجاد شود. البته برای همه این موارد نیازمند تامین مالی و سرمایهدر سا

 .گذاری استهزار میلیارد تومان سرمایه ۷۷0هزار فرصت شغلی نیازمند ساالنه  9۵۵رشد هشت درصدی اقتصاد و ایجاد 

ه ویژه با دستاوردی که در زمینه کاهش تورم به دست آمده است، باید این وی افزود: نرخ سود بانکی نیز باید بازنگری شود ب

شود و ها بیشتر باشد، تسهیالت بیشتری ارائه مینوبخت گفت: هرچه سرمایه بانک .نرخ مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد

ده، در نتیجه منابع کمی برای ها نیز محدود بوها برنگشته و سرمایه بانکهای اخیر بخشی از تسهیالت به بانکطی سال

ها دو کار انجام داد که اقدام این مقام مسوول ادامه داد: دولت برای افزایش سرمایه بانک .ارائه تسهیالت وجود داشته است

های دولتی بود که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه هزار میلیارد تومانی دولت نزد بانک ۲9اول، افزایش سرمایه 

شد.وی افزود: راه دوم این بود که بخشی از دیون دولت را به نظام بانکی پرداخت کنیم که در حوزه میزان دیون ها بانک

 .اختالفاتی وجود دارد که ناشی از مبنای محاسباتی است

 

 ۳ صفحه 4۱۳۲شماره  08/06/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 سازان اقتصادی مطرح کردندتصمیم

 چهارساله توسعه صنعتیمنشور 

ها این روزها شاهد ارزیابی عملکرد دولت در همزمان با مستقر شدن تیم اقتصادی دولت دوازدهم در وزارتخانه دنیای اقتصاد:

معدن و  توان به وضعیت به تصویر کشیده بخش صنعت،دوره قبل و تدوین منشور چهارساله آینده هستیم؛ در این زمینه می

معدن و های وضعیت وزارت صنعت، تودیع وزیر سابق و معارفه وزیر جدید این وزارتخانه اشاره کرد. ارزیابی تجارت در مراسم

طوری که با گذر از دوره چهارساله نه تنها تجارت در ابتدای تحویل به دولت یازدهم از رشد منفی این بخش حکایت دارد؛ به

 6 /5مان تحویل این وزارتخانه به دولت دوازدهم برای این بخش رشدی شاهد عبور از رشد منفی این بخش بودیم بلکه در ز

 درصدی نیز ثبت شد، رشدی که از قرارگرفتن این بخش در مسیر توسعه حکایت دارد.

( هرچند از بهبود و بازگشت رونق به بخش تولید حکایت 96تا مرداد  9۲مسیر طی شده برای این بخش در دوره چهارساله ) 

ین نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تداوم این موضوع به تحریک تقاضا در بازار گره خورده و آنچه مسلم است باز دارد، اما ا

کردن این مشکل نیازمند تدوین راهکاری عملی برای باال بردن قدرت خرید مردم است. در این مراسم در کنار ارائه منشور 

عنوان یکی از راهکارهای تداوم رونق بخش تولید یاد شده خصوصی به چهار ساله توسعه صنعتی از میدان داری بخش

در این  تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.است، اقدامی که برخی فعاالن اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی می

 لی کنونی این بخش، مراسم در کنار ارزیابی پرونده بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی متولی سابق این وزارتخانه و متو



  

 

 

جمهوری در این نشست با صحه گذاشتن بر طوری که معاون اول رئیسبرنامه چهارساله آینده نیز مورد توجه قرار گرفت. به

قرارگیری این بخش در ریل اصلی توسعه براین نکته تاکید کرد که تولید داخل باید رونق و سرعت بیشتری پیدا کند. تایید 

تولید در حالی مطرح شده که وضعیت این بخش همواره نگاه نقادانه به این بخش را نیز به همراه بازگشت رونق به بخش 

طوری که وی با اشاره به سخنان برخی افراد داشته است؛ نگاهی که پاسخگویی اسحاق جهانگیری را به همراه داشت. به

ر چندانی نكرده، عنوان کرد که وضعیت كشور در های گذشته تغییمبنی بر اینكه وضعیت امروز اقتصاد كشور نسبت به سال

دولت یازدهم رو به بهبود بوده است و نباید این طور قلمداد شود كه وضعیت اقتصادی كشور نسبت به گذشته تغییری نكرده، 

 ها هنوز مشكالت جدی وجود دارد اما موتور اقتصاد كشور به حركت افتاده و در ریل صحیح و مسیرشاید در برخی بخش

داری بخش خصوصی در اقتصاد از توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است این كه بدانیم از این به بعد چگونه باید كار كنیم. میدان

دیگر مواردی است که در این مراسم مورد توجه قرار گرفت و تاکید شدکه نباید تنها در مواقعی که مشکالت مالی وجود دارد 

 های اقتصادی مشارکت داده شود.گذاریبلکه باید بخش خصوصی در سیاستاین بخش مورد توجه قرار گیرد، 

هایی که همچنان این زاده نیز با توجه به چهارسال حضور در راس بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت چالشمحمدرضا نعمت

گذاران، امنیت سرمایهبخش با آن درگیر است را برشمرد و در این خصوص اصالح نظام بانکی، ایجاد شرایط برای تضمین 

حذف ممنوع الخروجی بدهکاران صنعتی را مورد تاکید قرار داد. اما در کنار موارد مطرح شده در  اعتماد به بخش خصوصی،

های خصولتی در اقتصاد کشور از سوی شریعتمداری مطرح پذیری برخی شرکتاین مراسم انتقادهایی نیز از عدم مسوولیت

های واگذار شده مهلت داده شود و در صورتی که گامی برای رفع صراحت اعالم کرد به مدیریت بنگاه طوری که وی بابهشد، 

معدن و تجارت اقدام شود. تحریک ها به وزارت صنعت، ها برداشته نشد نسبت به بازگرداندن این بنگاهمشکالت این بنگاه

 شد بخش صنعت یاد شد.رعنوان عاملی برای از آن بهتقاضای موثر در بازار از دیگر مواردی بود که در این مراسم 

 وضعیت رو به بهبود است

که طوریبه جمهوری تاکید شد قرار گرفتن این بخش روی ریل توسعه است،اما آنچه در این مراسم از سوی معاون اول رئیس

وقتی به كسی دائما تلقین »قرار داد که وی ضمن رد اینکه تولید کشور همچنان درگیر رکود است این نکته را نیز مورد توجه 

اند كه در بخش تولید ركود حاكم شده كند. متاسفانه برخی صنعتگران هم باور كردهكنیم كه مریض است سرانجام باور می

اما دوره ركود تعریف مشخصی دارد و نباید توقع داشته باشیم كه در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مشكل نداشته باشد یا 

ای ورشكسته نشود و حتی در كشورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای تولیدی با مشكل مواجه كارخانه هیچ

طوری که وی با اشاره به روندی که تایید شریعتمداری را نیز به همراه داشت. به« كنند. شوند و اعالم ورشكستگی میمی

راس این وزارتخانه قرار گرفته است، عنوان کرد بازگشت صنعت به زاده در اینکه فرد خوش شانسی بوده که پس از نعمت

 ریل اصلی این امکان را به وجود آورده تا در مسیرهای مختلف بتوانیم نسبت به کم یا زیاد کردن سرعت اقدام کنیم.

کرد  براین نکته تاکید طوری که ویصیانت از بازار داخلی از دیگر مواردی بود که از سوی جهانگیری مورد توجه قرار گرفت به

تواند به كشور وارد شود و اهمیتی ندارد ای میایم كه بگوییم هر كاالیی با هر تعرفهای از اقتصاد باز نرسیدهکه ما به درجه

گونه دیریت اقتصاد هستیم و همانكنم كه ما هنوز در دوره مآید. من فكر میوجود میكه چه مشكلی برای تولید داخلی به

شود كنیم باید واردات نیز مدیریت شود و این نکته باید مدنظر قرار گیرد زمانی که احساس میار ارز را مدیریت میكه باز

هایی را اعمال كنیم. اظهار های فنی محدودیتواردات ممكن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه یا سیاست

اسالمی اعالم کرد چنانچه دولت برای مجلس شورایبه گذشته رئیسنظر مطرح شده از سوی وی در حالی است که دوشن

قلم كاال اقدامی نکند، مجلس برای اجرایی کردن آن وارد عمل خواهد شد، خبری که واکنش  800جلوگیری از واردات 

این زمینه  اسالمی دست دولت را درطوری که وی اعالم کرد مجلس شورایجمهوری را به همراه داشت بهاول رئیسمعاون

تواند مانع واردات كاالیی شود؛ واکنشی که در دل آن وجه نمیای كه دولت بر اساس قانون به هیچبسته است، به گونه

زاده در این زمینه در مواقعی که نیاز بوده راسا اقدام طوری که وی افزود: نعمتتقدیر از نعمت زاده را نیز به همراه داشت، به

ایط باید این نکته را مدنظر قرار داد که مدیری كه از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات كرده است. با این شر

خورد؛ هرچند هیچ مدیری نباید برخالف قانون عمل كند و اگر اقدامی بر خالف مقررات برای منافع ترسد به درد نمیمی

 ظ منافع كشور تصمیمی ویژه اتخاذ كند.شود برای حفشخصی باشد خیانت است اما گاهی یك مسوول ناچار می

 



  

 

 

لزوم حمایت از صادرات و اعطای خط اعتباری به صادركنندگان از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد تایید جهانگیری قرار 

ر نظر گرفت، روندی که برای عبور از آن صندوق توسعه ملی اعالم آمادگی كرده تا خط اعتباری برای حمایت از صادرکنندگان د

ها را درنظر گرفته تا به این طریق صادرات غیرنفتی در خصوص انواع و اقسام حمایتگیرد و از سوی دیگر دولت نیز در این

های بزرگ صادراتی از دیگر مواردی است که به واسطه آن شرایط برای رشد صادراتی اندازی بنگاهراه كشور افزایش پیدا كند.

ین زمینه انگیری این ظرفیت باید در كشور ایجاد شود و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف باید در شود و به گفته جهافراهم می

فعال شوند؛ چرا كه در موضوع تحریم روسیه از سوی اروپا، روسیه تمایل پیدا كرد كه محصوالت كشاورزی خود را از ایران 

های ترجیحی که از سوی ایران وجود ندارد. عقد تعرفه تامین كند اما متاسفانه بنگاهی بزرگ برای صادرات به این كشور در

 اه داشته باشد.تواند توسعه صادرات را به همردولت در حال پیگیری است، از دیگر مواردی است که می

جمهوری در این مراسم درخصوص بخش معدن نیز اعالم کرد متاسفانه گاهی در کنار بخش صنعت و تجارت معاون اول رئیس

ها ای است و دهشود غیركارشناسی است. اكتشاف معدن كار بسیار سخت و پیچیدهدرباره معدن بیان میسخنانی كه 

شناسی و اكتشاف و مطالعات مختلف باید انجام شود كه آیا استخراج از یك معدن توجیه اقتصادی دارد یا نه. البته پروژه زمین

خصوص معادن فلزی داشته باشد. این در حالی است که و بهخصوصی تاكنون نتوانسته عملكرد خوبی در بخش معدن بخش

هرچه بتوانیم باید ارزش افزوده را در صادرات باال ببریم و این اقدام در جهت منافع و مصالح كشور است كه امیدوارم وزیر جدید 

یتی از بخش معدن مورد های حماگرفتن برنامهریزی مناسبی انجام دهد. پیشصنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه

ای که وی بر این نکته تاکید کرد که در دولت دوازدهم به بخش معدن توجه ویژهطوریتایید شریعتمداری نیز قرار گرفت، به

 خواهیم کرد و نهضت اکتشاف معدن را ادامه خواهیم داد.

 هاحمایت قاطعانه از خصوصی

زاده در این مراسم مورد تایید قرار گرفت؛ چراکه ت که از سوی نعمتحمایت قاطعانه از بخش خصوصی از جمله مواردی اس

اصالح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش » هر زمان که به بخش خصوصی اعتماد کردم، نتیجه مثبت گرفتم.

دنبال شود. وی معتقد ای در دولت دوازدهم زاده معتقد است باید با توجه ویژهاز دیگر مواردی است که نعمت« خصوصی

المللی، دستمان از خاطر مسائل بینها فعال نشوند، بخش خصوصی نیز فعال نخواهد شد. از سوی دیگر بهاست اگر بانک

ایم. من چهار های خارجی بودههای خارجی کوتاه است، این در حالی که در برخی مواقع شاهد همکاری بهتر بانکبانک

 ام و احساس کردم تصمیمات ما خیلی اثری نداشت.ر بودهسال عضو شورای پول و اعتبا

 تحریک تقاضا

جان صنعت، معدن و تجارت کشور را تحویل گرفت و زاده تن بیاز سوی دیگر محمد شریعتمداری نیز با بیان اینکه نعمت

گرفته های صورتشهایش بهبود یافته است، گفت: با وجود همه تالفای را تحویل داد که بخش اعظمی از ضعمجموعه

تقاضا برای کاالهای مصرفی از سوی مردم کاهش یافته است که تحریک تقاضا باید در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه 

طوری که دراین حکایت دارد به 9۲تا  86های ها از کاهش جدی قدرت خرید مردم در شهرها و روستاها طی سالارزیابی

بازگشت و  8۱و  80های درصد قدرت خرید مردم در شهر و روستا کاهش یافت و به سال ۳8و  ۲۲دوره به ترتیب به میزان 

بنابر این امروز تقاضای مؤثر برای مصرف کاالهای مصرفی صنعتی و کاالهای بادوام با بحرانی جدی مواجه است ؛ بنابر این 

آید و اگرچه در بخش وجود نمیمان بهتولیدی اگر نتوانیم تحریک تقاضا ایجاد کنیم، تقاضای مؤثر هم برای کاالهای بادوام

شوند. رکود در بخش مسکن از دیگر صنعت تولید خوبی داریم، اما در صورت مشکل تقاضا کاالها به سمت انبارها گسیل می

رشته  ۱۲0شده راساس آمار اعالمبهای بخش صنعت یاد شد. الشچعنوان یکی از دالیلی است که در این نشست از آن به

های صنعتی از رکود رو بخش مسکن هستند که اگر برای رکود ساخت و ساز فکری نشود، این گروهعالیت صنعتی دنبالهف

 ست.کنندگان بخش مسکن، صادرات محصوالت آنهاخارج نخواهند شد. بهترین راه حل برای تولید

های خصولتی با آن مواجه هستیم، واگذاری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اظهار کرد: یکی دیگر از مشکالتی که

پذیر ها به بخش خصوصی انجام شود، اما در این مسیر آنها که مسوولیتدانم که واگذاریاست و من ماموریت خود می

 ینها برخورد جدی شود.کنند که باید با اهای بزرگ، کشور را با بحران مواجه مینیستند، در اعمال مالکیت اداره بنگاه

  

 



  

 

 

تاسفانه برخی از این افراد کنار میز دولت همکار ما هستند یا وزیر دفاع، یا وزیر رفاه یا مسوول بنیادشهید و کمیته امداد م

های سازی مالک بخش حوزههستند و حتی ممکن است مسوولیت واحد دیگری را داشته باشند که امروز به اسم خصوصی

وی همچنین  تقاد مقام معظم رهبری در جلسه با دولت هم قرار گرفته است.اند که این موضوع موردانصنعتی و معدنی شده

گفت: صادرکنندگان کاال و خدمات فنی و های دولت است،کند و تابع سیاستبا بیان اینکه درباره نرخ ارز صحبت نمی

وله هم پرداخته باید به این مق های صادراتی با مشکل مواجه هستند کهمهندسی کشور به دلیل عدم پرداخت مشوق

افزوده باالیی دارند، بنیان که ارزشزدایی، حمایت از صنایع نوآور و دانشایجاد توازن صنعتی در کشور، محرومیت»شود. 

هایی از دیگر برنامه« ها، اعطای تسهیالت به واحدهایی که اهلیت دارند و دارای بازار هستنداستفاده از مشاوره در بنگاه

 یعتمداری در منشور چهار ساله این وزارتخانه موردتوجه قرار خواهد گرفت.است که به گفته شر

 هاخواهی خصوصیسهم

زاده و معارفه شریعتمداری در حالی با حضور جمعی از متولیان صنعت، نمایندگان مجلس و فعاالن مراسم تودیع نعمت

خانه صنعت، »، «و کشاورزی ایران ایع، معادنصن اتاق بازرگانی،»خصوصی برگزار شد که نمایندگان سه تشکل مهم بخش

ها و مطالبات خود را با وزیر در کنار قدردانی از متولی سابق صنعت، خواسته« اتاق اصناف ایران»و « معدن و تجارت ایران

 تجارت در میان گذاشتند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که یکی از نفس صنعت، معدن وتازه

تواند بدون مشارکت و همکاری بخش خصوصی بر سخنرانان این مراسم بود؛ معتقد است دولت تحت هیچ شرایطی نمی

جمهوری از وزیر های خود موفق شود. غالمحسین شافعی در حضور معاون اول رئیسمشکالت فائق آید و در پیشبرد برنامه

های اقتصادی عملیاتی شود. وی خطاب به جهانگیری لیتخصوصی در فعاصنعت، معدن و تجارت خواست که مشارکت بخش

العیش باشد، بلکه باید با بیان اینکه خواسته ما حضور شما در دولت بود، گفت: مشارکت بخش خصوصی نباید وصف

باشد. شافعی با اشاره به اینکه شریعتمداری یار دیرین بخشی از اقتصاد کشور است و سابقه  عیاشی در عملعین

هاست، باید چند سوال گریخصوصی دارد، عنوان کرد: حال که صحبت از بحث واگذاری و تصدیدر مشارکت با بخشطوالنی 

را مطرح کنم؛ اینکه در زمان حضور شریعتمداری در وزارت بازرگانی، سازمان قند و شکر چه شد؟ سازمان شهر و روستا با 

یجاد شد؟ رئیس اتاق ایران افزود: در زمان حضور اولتی شد؟ چه تغییراتی در حمل و نقل د روچه سرنوشتی روبه

ها وجود داشت اما با تصمیمات اتخاذ شده توسط وی شریعتمداری در وزارت بازرگانی تالطم بسیاری در موضوع تثبیت تعرفه

عت، معدن و تجارت زیر صناز سوی و« برنامه»عنوان شافعی ابراز امیدواری کرد که آنچه به آرامش در این حوزه به وجود آمد.

ها اعالم آمادگی کرده است. رئیس پارلمان اعالم شده به عمل تبدیل شود و بخش خصوصی نیز برای تحقق این برنامه

های بخش خصوصی معتقد است شریعتمداری در مقام وزارت بازرگانی دولت اصالحات توانسته با حذف تعدادی از سازمان

ساماندهی »و « بخشی به بخش صادراترونق»ها را ارتقا دهد. وی اه خصوصیدولتی که قابل واگذاری بودند، جایگ

ای دانست که در آن دوران از سوی شریعتمداری برداشته شده است. به های مهم و شجاعانهرا از جمله گام« هاتعرفه

نیز بر عهده داشت و  های مشترک راگفته شافعی در دوره وزارت شریعتمداری بر بخش بازرگانی، او مسوولیت کمیسیون

رو شد. افزونی روبههای اقتصادی با گسترش روزوآمدهای هیاتطوری که رفتتوانست در این حوزه نیز تحوالتی ایجاد کند، به

را سه « بهره مرکب»و « نزول»، «رکود»همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گالیه از نظام بانکی فعلی، 

آبادی بر این باور است که با نظام بانکی فعلی که نه مراجع ن صنعت در کشور برشمرد. عبدالوهاب سهلگیر شدعامل زمین

المللی آن را قبول دارند، صنعت رشد نخواهد کرد. وی وضعیت دانند و نه جوامع بینتقلید عملکردش را درست و شرعی می

و معتقد است باری که چهار سال گذشته و در شرایط بدتری بر داند سازان کشور نمیمیل تصمیموجه بابصادرات را به هیچ

کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه عوامل زاده گذاشته شد، هنوز هم سنگینی میدوش نعمت

ل و بهره مرکب کردن این بخش هستند، گفت: نزواند و در حال بیچارهمحیطی در بخش اداره صنعت هنوز به تکامل نرسیده

گیر کرده و تسهیالت نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند. وی ادامه داد: فرزندان ما حاضر نیستند صنعت کشور را زمین

 اند.های ما را به زندان بردهبرای ما یک چک یا سفته امضا کنند زیرا خانواده

و نسبت به بهبود وضعیت صنعتی تصمیمات خصوصی واقعی توجه شود آبادی از متولی صنعت خواست که به بخشسهل

اید ولی در وزارت صنعت پیر خواهید شد؛ این عملیاتی مدنظر قرار گیرد. وی خطاب به شریعتمداری گفت: شما جوان مانده

 ها کار کرده که امروز باید درمورد کند، چراکه امروز صنعت با مشکالت زیادی همراه است و با برخی رانتبخش کمر خم می



  

 

 

ها فکر شود. رئیس اتاق اصناف کشور هم با بیان اینکه دستیابی به رشد و توسعه بدون حضور بخش خصوصی میسر آن

جمهوری با حضور وزرای اقتصادی و روسای سه اتاق های فصلی از سوی معاون اول رئیسشود، به برگزاری نشستنمی

اضلی در این مراسم با اشاره عملکرد متولی سابق صنعت گفت: )اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون( تاکید کرد. علی ف

 40های گذشته بود. وی افزود: دولت یازدهم تورم زاده در سالاصالح قانون نظام صنفی از جمله اقدامات شاخص نعمت

ام شد که توجه به زاده دو وزارتخانه در یکدیگر ادغدرصدی با رکود نسبی را تحویل گرفت، همچنین در زمان ابتدای کار نعمت

های نعمت زاده در جهت رفع برخی کند. فاضلی تالشاند، کفایت میها برای کار بزرگی که ایشان انجام دادههمین نکته

ستایش دانست. رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز معتقد است وزیر قوانین دست و پاگیر در حوزه کسب و کار را نیز قابل

داند. خالف شایعات مطرح شده فردی آشنا به صنعت است که بیماری و مشکل آن را میجدید صنعت، معدن و تجارت بر

داند. وی به می« واردات»و « رکود»، «قاچاق»، «بانک»عزیز اکبریان مشکالت بخش صنعت، معدن و تجارت را مربوط به 

این مشکالت آغاز خواهند کرد. اکبریان با  نمایندگی از مجلس اعالم کرد که با همکاری با دولت و سایر نهادها کار را برای حل

ها به ها گفت: واگذاری شرکتها و مشخص شدن وظایف تخصصی بخشتاکید بر لزوم بررسی و تعیین تکلیف خصولتی

های غیرخصوصی و تشکیل واحدهای خصولتی باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. وی همچنین از معاون اول بخش

 ها تفویض شود.تا اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استانجمهوری خواست رئیس

 برآورد سرمایه خارجی

گذاری خارجی گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از جذب هفت میلیارد دالر سرمایهمدیرکل سرمایه

نظر از قراردادهایی است د و گفت: این آمار صرفهای صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور در دوره پسابرجام خبر دادر بخش

پروژه وارد کشور  ۱0۳ها در قالب گذاریاند. افروز بهرامی در ادامه اظهار کرد: این سرمایهکه نهایی شده یا به امضا رسیده

ا اشاره به یگر نیز در حال طی مراحل اجرایی است. وی بمورد د 6۲برداری رسیده و پروژه به بهره 4۱شده که تاکنون 

گذاری خارجی در دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: در این راستا شاهدیم حتی این گسترش توزیع جغرافیایی سرمایه

ای رسیده است. بهرامی تاکید کرد: ایجاد های زنجیرههای غیرفلزی و فروشگاهها به صنایع غذایی، کانیگذاریسرمایه

های مهم توسعه اقتصادی کشور است. وی اتصال به بازارهای جهانی از اولویت رسانی کسب وکارها وهماستراتژی برای به

سال گذشته شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده  50اظهار کرد: در 

ویکرد استراتژی صادرات باشد، در این است. به گفته این مقام مسوول، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ ر

 راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.

 نگاری تودیع و معارفهحاشیه

شناختم؛ شخصیت زاده را میجمهوری گفت: من زمانی که استاندار، نماینده مجلس و وزیر بودم، نعمتمعاون اول رئیس

برند. رئیس هایش دوست دارم، با همین اخالق کارش را پیش برده و همه از او حساب میه را با تمام بداخالقیزادنعمت

اید اما در وزارت صنعت پیر خواهید خانه صنعت، معدن و تجارت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شما جوان مانده

 مشکالت زیادی همراه است.کند، چراکه امروز صنعت با شد؛ این بخش کمر خم می

زاده سراغ دارم، وی حتی اگر روی ویلچر هم باشد، باز هم دست از ای که از نعمترئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با روحیه

عنوان پیر صنعت ایران تشکر کرد و گفت: زاده بهکار و تالش برنخواهد داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت از نعمت

ها مرتفع و قطار زاده در این وزارتخانه مشغول خواهم شد، چرا که بسیاری از ضعفبعد از نعمت شانس هستم کهخوش

 توسعه صنعتی کشور در ریل خود قرار گرفته است.

 ریزد.یمزاده برای صنعت کشور یک هنر شریعتمداری خطاب به متولی سابق صنعت گفت: از هر انگشت نعمت
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 منبع ارزش افزوده در تجارت خارجی

های پیمانکاری دارد که بخشی از صادرات ایران را صادرات خدمات فنی و مهندسی نشان از توانمندی شرکت :منیر حضوری

صادراتی های تواند بر رشد تاثیر بسزایی داشته باشد. مسئوالن تجارت خارجی کشور بر ظرفیتشود و میشامل می

 .کنندخدمات فنی و مهندسی به عنوان صادرات با ارزش افزوده باال تاکید می



  

 

 

میلیارد دالر بوده که بخش نیرو، راه و  ۱/۴حدود  ۱۳9۲ماه نخست سال  ۵ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی در 

ند اما ارزش این مهم در سال اهای مختلف فنی و مهندسی به خود اختصاص دادهساختمان بیشترین سهم را در میان بخش

های خدمات فنی و مدیره انجمن شرکتمیلیارد دالر رسیده است. محمدرضا انصاری، عضو هیات ۵گذشته به حدود 

های فنی و مهندسی کشور دنیا پروژه ۵۶ها ایران در پیش درباره اهمیت این مسئله گفت: تا پیش از تحریممهندسی چندی

ها و پذیرش آن از سوی کشورهای خارجی این فعالیت به حداقل رسیده درج شدن صدور ضمانتنامه داد که به دلیلانجام می

میلیارد ۲۵کم است. براساس محاسبات انجام شده، ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور دست

ای و بها دادن به چنین مسئله نفت به دالر در سال است که امیدواریم به آن برسیم.با توجه به اهمیت کاهش وابستگی

تواند در رونق تولید و اشتغال نقش داشته باشد. اما در بین کشورهایی که ایران به آنها چنین صادراتی دارد رشد آن می

اهمیت صادرات به این دو کشور به دلیل داشتن مشکالت زیرساختی و جنگ داخلی توان از سوریه و عراق نام برد. می

شوند و کشوری که این رسانی و به عنوان بازار نوپایی شناخته میدوچندان است. به عبارتی، این کشورها تشنه خدمات

برسد. به طور مثال، سوریه یکی از  تواند به سود بلندمدتمهم را دریابد و به بازارهای آنها نگاه اقتصادی داشته باشد می

میلیارد دالری برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان است. از  8مقاصد اصلی بازار ساختمانی 

آنجاکه این کشور از جمله کشورهایی است که در طول مشکالت چندین ساله خود بیشترین همکاری و همراهی را از سوی 

تواند فرصت مناسبی باشد. در این بین نقش تولیدکنندگان و های ایرانی مینتیجه برای فعالیت شرکتایران داشته است در 

های پیمانکاری به جهت بازارسازی، کلیدی است چرا که کشورهای دیگر هم رقیبان قدری هستند که به راحتی شرکت

 .توانند این بازار را به چنگ آورندمی

 در سوریه قدرتمند عمل کنیم

گذاری ایران در وگو با صمت به اهمیت سرمایهآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتبدالوهاب سهلع

کشورهایی مثل سوریه اشاره و اظهار کرد: در سوریه باید بسیار قدرتمند و باسرعت عمل کنیم چون در طول این مدت 

ایم بنابراین ها، ما دیگر با هم همخون شدهایبه قول خود سوریه ایم.بیشترین همکاری و همراهی را ما با سوریه داشته

آبادی با تاکید بر اینکه در سوریه باید نهایت استفاده را بکنیم، گفت: وقتی نباید این فرصت را از دست بدهیم. سهل

و با آنها مفصل درباره وزیر این کشور جلسه گذاشتیم پیش به سوریه رفتم با وزیر صنایع، تجارت، اقتصاد و نخستچندی

دهند ای نخستین کشوری را که مورد توجه قرار میوگو کردیم. آنها اعالم کردند که در هر زمینههای دوجانبه گفتهمکاری

ایران است بنابراین ما هم باید هشیار باشیم و به این مهم توجه کنیم. یکی از مباحثی که بین ما دو کشور وجود دارد نیاز به 

برند. همچنین بحثی را با وزیر لیه است که برخی از کارخانجات طرف مقابل برای ترمیم و مرمت از آن بهره میمواد او

ای استهالکی که در کل کشور سوریه است. ما اگر بتوانیم تولیدات های زنجیرهشان داشتیم درباره احیای فروشگاهتجارت

ایم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ی برداشتهها عرضه کنیم گام بزرگکشورمان را در این فروشگاه

استقبال سوریه از خدمات فنی و مهندسی گفت: یکی از نیازهای واجب سوریه همین بحث است، این کشور به دلیل 

نی مشکالت زیرساختی که از قبل داشته است و بعد هم با جنگ دوچندان شد تشنه چنین مسائلی است. اتاق بازرگا

های زیادی دارند تا به این مهم توجه شود. قرار است در همین باره نشستی اصفهان و خانه صنعت و معدن ایران هم پیگری

را مسئوالن خط اعتباری بین ایران و سوریه در تهران داشته باشند.او ابراز امیدواری کرد: همکاری بخش دولتی و بخش 

آل خود را اعالم های خدمات دهنده فنی و مهندسی بتوانند نظرات ایدهتخصوصی در سطح مناسب و خوبی باشد تا شرک

مان آمد آن را به راحتی از بین هایی که قبال به دستکنند. امیدوارم بتوانیم با موفقیت این مقطع را بگذرانیم و مثل موقعیت

لیدات ما از نظر کمی و کیفی قابل رقابت آبادی به اهمیت کیفیت تولید در داخل اشاره و اظهار کرد: امروز تونبریم. سهل

درصد از تولیدات کشور ما مصرف داخل است و  ۳0های صادراتی را بیشتر دنبال کنیم. بیش از هستند منتها ما باید فرصت

ا سازی تجاری و کیفیت توجه بیشتری کنند و بکنم تولیدکنندگان به موضوع نشانباید بازار خارجی را مهیا کنیم. خواهش می

های الزم را داشته باشند تا بتوانیم از این فرصتی که در منطقه از های بازرگانی و خانه صنعت و معدن ایران همکاریاتاق

ها را اعمال کند و مشکلی جمله سوریه به وجود آمده استفاده کنیم. از طرفی دولت هم باید جوری عمل کند که ضمانتنامه

های صدور خدمات فنی و مهندسی از طرف دیگر مربوط به همکاری نکردن بانکهم برای هموطنان پیش نیاید. چالش 

 های ایرانی برای پذیرش ضمانتنامه بانکی است. صدور ضمانتنامه بانکی یکی از مجوزها برای ورود به خارجی با بانک

http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html
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  .رودبازارهای صادراتی به شمار می

  بروکراسی مانع روابط تجاری

وگو با صمت درباره اهمیت صادرات خدمات فنی و مهندسی و ضعف ایران در این حوزه اه در گفتمرتضی افقه، استاد دانشگ

آمیز توانسته موفقیتهایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی شده که میاظهار کرد: در یکی دو دهه گذشته تالش

ی ساخته شده داخلی خیلی موفق باشد اما این مهم هرگز عملیاتی نشده است. متاسفانه ما در جایگزینی کاالها

های آن بازاری در منطقه کسب کنیم. او سپس به دالیل این مسئله اشاره کرد و ایم با وجود ظرفیتایم و نتوانستهنبوده

ایم رقابت چندانی در منطقه داشته باشیم و گفت: بخشی از ضعف ما به دلیل کیفیت خوب کاالهای دیگر بوده که نتوانسته

های زیادی را از دست بدهیم. به شود فرصتدلیل بروکراسی کند و از کار افتاده کشور است که باعث می بخشی هم به

توانستیم به آنها ورود کنیم اما نتوانستیم از آن طور مثال، بعد از فروپاشی شوروی این بازارها به شدت آماده بودند و ما می

توانیم از آن استفاده کنیم. از های مناسبی هستند که میز جمله فرصتحاضر هم عراق، سوریه و قطر ابهره ببریم. درحال

مان را با آنها گسترده کنیم. افقه با اشاره به موانع ورود توانیم حجم مبادالتآنجاکه ما رابطه خوبی با آنها داریم به راحتی می

د اما نگران این هستم که د در منطقه فعال شونتواننهای خوبی داریم که میایران به بازارهای منطقه ادامه داد: ما شرکت

کننده ورود ما ربط از وزارت خارجه گرفته تا گمرکات که باید تسهیلهای ذیموانع داخلی از جمله بروکراسی، نبود پویایی اداره

موقع  یم بهمانند و اگر ما نتوانبه این بازارها باشند، حل نشود. باید توجه کنیم بازارهای خارجی خیلی معطل نمی

توانند این بازارها را سریع از دست ما بگیرند شان را تامین کنیم رقبای زیادی داریم که با شرایط خیلی بهتر مینیازهای

طور که بازارهای دیگر را خیلی سریع گرفتند. او در ادامه به عنوان راهکار خروج از بروکراسی و استفاده از این فرصت همان

تواند خیلی پویایی الزم را برای رقابت با کشورهای بروکراسی با نیروهای منفعل و فاقد انگیزه نمیگفت: ساختار اداری 

های سنتی بردارد و در ادامه یک نهاد یا سازمان ویژه در ها و ادارهرقیب برای ما ایجاد کند. دولت باید اتکای خود را از سازمان

تواند نقش خوبی داشته باشد به جای اینکه خود دولت با این همه مشکل کشور مستقر شود. در این بین اتاق بازرگانی می

 .ورود کند
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 بینتوانایی سیستم بانکی زیر ذره

های خود گذاران برای تمدید حسابها و سپردههای اخیر شاهد تحرکات هیجانی بانکدر روز -گروه اقتصادی :اقتصادصفحه 

ایم، جهت کسب نهایت استفاده از زمان باقی مانده تا سررسیدن اولتیماتوم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی بوده

های خود و افزایش ساعت کاری صاحبان حساب جهت تمدید سپردهها با ارسال پیامک برای به طوری که برخی بانک

ها و ایجاد فضای های طوالنی در بانکگذاران بیشتر، هیاهویی به راه انداختند که منجر به صفشعبات برای جذب سپرده

ام سیستم بانکی به با این حال با آغاز هفته جاری و فرارسیدن زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای الز.آشفته شده بود

های مردم از هر راه و روشی، ها برای جذب سپردهای بانکحرفهرسد که پایان رقابت غیررعایت سودهای مصوب، به نظر می

اکنون سیستم بانکی آزمون سختی را برای ادامه فعالیت و حیات این شبکه بزرگ، پیش روی خود تمام شده است و از هم

های بیشتر از مردم آن هم درست در روزهایی که توان گفت ماراتن نظام بانکی برای جذب سپردهدر واقع می. خواهد داشت

های بهره را در نظام بانکی داشته باشند، به خواهند ساماندهی نرخبانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دولت دوازدهم می

های سود یکسان باشند؛ اگرچه ها ملزم به اجرای نرخنکپایان رسید و از امروز قرار است با بخشنامه بانک مرکزی، همه با

هیچ تضمینی هم برای اجرای آن وجود ندارد و تا به حال هم که نظام بانکی ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بوده، 

های گذشته وزاین در حالی است که در ر.چندان گوشش به نظارت و بخشنامه و مواردی از این دست، بدهکار نبوده است

مانده تا اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای الزام شبکه بانکی به رعایت سودهای مصوب شورای پول در زمان باقی

ها مشتریان خود را اند. بر همین اساس بانکهایی برای تغییر حساب اقدام کردهها با ارسال پیامکو اعتبار، برخی از بانک

خوانند؛ رفتاری که از نگاه مدیران ارشد بانکی ها فرامیهای سپرده به بانکتکلیف حسابیننگران کرده و برای تعی

های بانکی را خواستار تکلیف سپردهها برای مشتریان خود، تعیینها با ارسال این پیامکبانک.ای و غیراخالقی استغیرحرفه

 های بانکی ای از سپردهپدیدار کرد، در نتیجه بخش عمده های طوالنی را در برابر برخی شعب بانکیشدند؛ این وضعیت صف

http://jahanesanat.ir/96227-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86.html
http://jahanesanat.ir/96227-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86.html


  

 

 

های طوالنی مجبور شدند ساعت کاری خود را ها برای پاسخ به صفمدت تغییر وضعیت داد و شعب بانکمدت به بلنداز کوتاه

شتریان در آنها ایجاد شد که ازدحام بسیاری در نتیجه فراخوان مها مشاهده میتمدید کنند. با عبور از مقابل شعب این بانک

 !اند جای سوال داردشده است، حال اینکه چرا مقامات نظارت نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده

 واکنش تند مسووالن

ای زاده، رییس شورای که حسینهای خصوصی با واکنش تند سایر مدیران بانکی مواجه شد، به گونهاین رفتار برخی از بانک

هایی از ای و غیراخالقی در فراخوانها در اقدامی غیرحرفهمنتقدانه عنوان کرد که برخی بانک دولتی هایهماهنگی بانک

شهریورماه نسبت به افتتاح حساب بلندمدت و دریافت سود بیشتر اقدام کنند. این رفتار به هیچ  ۱۱اند قبل از مردم خواسته

همچنین دبیر شورای هماهنگی  .ن موضوع حساسیت خواهد داشتعنوان قابل تایید نیست و بانک مرکزی نیز نسبت به ای

ها باید به طور هماهنگ از نرخ سود اعالمی بانک مرکزی تبعیت کنند و مشکالت جدی برای ها گفت: همه بانکبانک

ود علیرضا قیطاسی در مورد موضوع کاهش نرخ س.شود، ایجاد میهایی که خارج از ضوابط نرخ سود پرداخت کنندبانک

ها و موسسات اعتباری مجاز با توجه به دستورالعمل بانک درصد از امروز یادآور شد: تمامی بانک ۱۵های بانکی به سپرده

های بانکی باید طبق مقررات مربوطه عمل کنند. وی مرکزی و تصمیمات گرفته شده در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده

جالب اینجاست که  .ضوابط تعیین شده عمل کند، دچار مشکالت جدی خواهد شدافزود: به طور یقین چنانچه بانکی خارج از 

اما چندان  ها موظف به کاهش نرخ سود هستندکنند که گرچه همه بانکهای متخلف به مشتریان اعالم میبرخی از بانک

های این موضوع خاص سپرده درصد در آنها همچنان جریان داشته باشد. البته ۲۲تا  ۲0هم بعید نیست که سودهای بالغ بر 

مل این در حالی است که براساس دستورالع .های قابل توجهی دارندهای بلندمدت همچنان نرخمدت آنها بوده و سپردهکوتاه

 ۱0مدت را تا حداکثر الحساب و کوتاهدرصد علی ۱۵ها مکلف هستند از امروز سودهای ساالنه را حداکثر تا بانک مرکزی بانک

های اخیر بانک مرکزی از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار و در چند مرحله ش دهند. گفتنی است طی سالدرصد کاه

ولی به دلیل اجرای نادرست آن توسط  ها و همچنین تسهیالت اقدام کندتالش کرد نسبت به ساماندهی نرخ سود سپرده

به  روز ۱0ین میان شاید اشکال کار این باشد که ادر  .است ها، تاکنون موفق به اعمال نظارت کافی در این بازار نشدهبانک

های های سود را به نرخها زمان داده شد تا بتوانند بخشنامه سال گذشته شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و نرخبانک

که بانک مرکزی  استها وجود دارد و به همین دلیل معقول برسانند؛ اگرچه هنوز هم بیم دور زدن این نرخ از سوی بانک

ها همیشه برای راضی نگه داشتن بانک .ها داردای برای نظام بانکی در صورت عدم رعایت این نرختدابیر سختگیرانه

های خاص خود استفاده ها، راهکارهایی دارند و از روشگذاران کالن و همچنین رقابت با سایر بانکمشتریان بزرگ و سپرده

سود باالتر از  انند نرخ سود باالتر از مصوبات شورای پول و اعتبار از مشتریان دریافت کنند و همتوکنند. آنها هم میمی

هایی که ها به دلیل مشکالت مالی و کسریگویند برخی بانککارشناسان در این رابطه می .ها بپردازندمصوبات به سپرده

اند رقابت نامناسبی را در زمینه پرداخت غیرمجاز مجبور شدهتر و موسسات پولی های قویدارند، همچنین در رقابت با بانک

 .ها به راه بیندازندسود سپرده

 هامشکالت مبنایی بانک

در خصوص اجرای مصوبه  در این رابطه کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

درصدی از روز جاری و دالیل عدم موفقیت یا اجرای ناقص  ۱۵الحساب جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی

اند و ها تاکنون موفق به کاهش نرخ سود تاکنون نشدهمصوبات قبلی شورای پول و اعتبار گفت: باید ببینیم که چرا بانک

ا به آنها تکلیف کنید ها مشکالت مبنایی داشته باشند و شمندری اظهار داشت: وقتی که بانک مشکل آنها چه بوده است؟

که نرخ سود باید پایین بیاید، چون آن مشکل مبنایی در بانک حل نشده، ممکن است به نوعی حفظ ظاهر کنند و نهایتا 

گذاران بزرگ ها با سپردهشود، ولی در پشت پرده فساد وجود دارد و بانکدرصد رعایت می ۱۵بگویند نرخ سود در سقف 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در عمل آن هدفی که بانک  .ن به پول آنها نیاز دارندکنند چوتوافق غیررسمی می

هایی هم هستند که افتد. بانککند شاید محقق نشود و بارها هم گفته شده که با دستور این اتفاق نمیمرکزی دنبال می

گذارند و مشخص ها با هم نشست مید. بانکسوزنهای دچار بحران میدر وضعیت فعلی مشکلی ندارند ولی در آتش بانک

هاست، ولی درباره کاهش نرخ سود و همچنین توقف افزایش بدهی خود به مردم نیست مشکل اصلی مربوط به کدام بانک

 .کنندتوافق می



  

 

 

ای طالح غیرحرفهدهند و به اصجام میکنند ولی بعدا کار خود را اندار نیز توافق میهای مشکلوی افزود: در این شرایط بانک

گذار پرداخت کند؟ ای ندارند. چه کسی دوست دارد نرخ سود باال به سپردههای دچار مشکل چارهکنند ولی بانکعمل می

دهد های خود را باال ببرد، بنابراین وقتی بانکی چنین رفتاری داشته باشد نشان میعقالنی نیست که کسی بخواهد هزینه

مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به ایبنا گفت: به نظر من  .اردکه در تنگنای مالی قرار د

ها دچار مشکل هستند باید آنها را پیدا کنیم دانیم که کدام بانکدار مشخص شود. اگر نمیهای مشکلابتدا باید تکلیف بانک

گیری کرد که توان درباره آنها تصمیمرا شناسایی کند. بعد از آن میتواند آنها و اگر بانک مرکزی در این زمینه حمایت شود می

 .یک مورد آن ادغام است

 هاراهکارهای حل مشکل بانک

تواند به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گیرد. وقتی بانکی معتقد است به گفته ندری، تملک یک بانک توسط بانک دیگر می

شود. از سویی بانک بانک دچار مشکل را خریداری کند و این کار ادغام هم محسوب نمی توانددر اوضاع خوبی قرار دارد می

های یاد حلهای متعدد وجود دارد؛ البته راهدار را تملک کند. در این زمینه راه حلتواند بانک مشکلمرکزی و دولت نیز می

 .شود، ولی در تمام دنیا به این شکل عمل میشده دشوار است و نیازمند استفاده از کارشناسان و اقدامات دقیق است

ها متوسل شود نه راهکارهای دستوری، گفت: با شرایط موجود، وی با تاکید بر اینکه بهتر است بانک مرکزی به این روش

ید بانکی را کاهش داد؟ پاسخ مثبت است. شما باید ابتدا مشکالت بانکی را رفع کن توان نرخ سودسوال این است که آیا می

توان از تکلیف نشوند، نمیدار تا زمانی که تعیینهای مشکلو این کار ممکن است چند سال زمان نیاز داشته باشد. بانک

مدیرگروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: یک راهکار  .کاهش نرخ سود صحبت کرد

ه اعالم کنیم ولی در سیستم بانکی ایران از ورشکستگی یک بانک دیگر این است که بانک دچار مشکل را ورشکست

ای نیست ولی تکلیف شدند. در هر صورت، کار سادههای بزرگ ورشکست شده و تعیینوحشت داریم. در دنیا هم بانک

ای فهنند و بگویند حرها بنشیندری ادامه داد: با دستور و تکلیف و اینکه بانک .راهکار آن همین است و چاره دیگری وجود ندارد

هایی است که در ایران انجام نشده است. جز چند مورد ادغام که حلشود. بنابراین راهکار، راهعمل کنیم، مشکل حل نمی

 .ی نشده استهای مشخص در ایران عملیاتحلآن هم کامل نبود، راه

 ها برنده یا بازنده خواهند بود؟بانک

هایی یران، توانایی کنار آمدن با مصوبه شورای پول و اعتبار را خواهد داشت یا همچنان راهحال باید دید آیا سیستم بانکی ا

های آینده تجربه خواهد ها و ماهبرای دور زدن قانون را در پیش خواهند گرفت و در نهایت نرخ سود چه سرنوشتی را در هفته

اشته باشد.همچنین این پرسش مطرح قتصادی کشور به همراه دتواند تاثیرات مثبت یا منفی را بر بدنه اکرد که در نتیجه می

های متخلف برخوردی خواهد کرد یا خیر؟! آیا در دور جدید اجرا و اصالح شود که آیا بانک مرکزی در این مورد با بانکمی

های مخرب سود بتدهند یا بازهم چند ماه دیگر شاهد رقاها گوش به فرمان سیاستگذار پولی میهای سود بانکی بانکنرخ

 نوان نهاد ناظر و سیاستگذار در این میان چه خواهد بود؟آفرینی بانک مرکزی به عبانکی خواهیم بود و نقش

بخش باشد و سیستم بانکی ایران در فضای تازه به اعطای سود کمتر به از سوی دیگر اگر اجرای این طرح نتیجه

هایی یابد و فضای اقتصادی کشور را متحول رایط بحرانی و تنگناهای موجود تواند از شرگذاران فعالیت کند، آیا میسپرده

ها در این آزمون های مسوول در قبولی بانکها و نظارت دستگاهکند؟ بدون تردید رفتار مشتریان بانکی، عملکرد خود بانک

 .فضای پولی و بانکی کشور هموار کند تواند راه را برای رسیدن به اهداف کالن اقتصادی درتاثیر نخواهد بود و میسخت بی

 

 ۳ صفحه 4۱۳4شماره  ۱۱/06/96/ شنبه  دنیای اقتصادروزنامه 

 های تولید و تجارت اعالم شداولویت

 گام در سه ماه اول 12

گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم اعالم شد. محورهای  ۱۲قدامات ا دنیای اقتصاد:

ها و تهدیدها و نیز تکالیف ها، فرصتها، ضعفبرنامه این وزارتخانه با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت

مصرح اسناد باالدستی با رویکرد مساله محوری تدوین شده و بررسی اقدامات این وزارتخانه برای سه ماه اول فعالیت بیانگر 

 کنند است.حوزه صنعت که از آن با عنوان آمایش سرزمینی یاد میتوجه ویژه به ایجاد توازن در 



  

 

  

اصالح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن »

خرید  تحریک تقاضای»، «هزار نفر فارغ التحصیل جوان دانشگاهی ۲00تغال برای اجرای طرح ضربتی اش»، «ایمنطقه

تشکیل »، «عنوان پایه توسعه بخش معدن و صنایع معدنیاندازی نهضت اکتشاف در کشور بهراه»، «داخلی با کارت اعتباری

، «کردن فاصله مناطق برخوردار و کمتر برخوردارمنظور کمستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به

، «رات، توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تالش برای افزایش آن تا پایان سالاجرایی کردن بسته حمایت از صاد»

تعریف برنامه ویژه و استراتژیک برای »، «گذاری خارجیگذاری و روند جلب سرمایههای صدور مجوزهای سرمایهاصالح فرآیند»

، «ر جهت توسعه فرهنگ کارآفرینیرینان برتر دتدوین نظام تکریم و تجلیل از کارآف»، «ایگسترش و تعامالت تجاری و منطقه

پایه گذاری و نهادسازی برای »، « 9۷در الیحه بودجه  4۳ها و اجرایی شدن بند پ ماده پیگیری و افزایش سرمایه صندوق»

تجارت معدن و صلی وزارت صنعت، ااقدام  ۱۲توان را می« نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی»، «صنایع نوآورانه

هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن برخی از آنها را به برای سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم دانست. برنامه

توان به بازارگشایی و توسعه صادرات ها واگذار کرده که در این خصوص میهای صنعت، معدن و تجارت استانسازمان

های صنعت، معدن و تجارت کرد، اقدامی که اجرایی کردن آن به عهده سازمان غیرنفتی با تکیه بر بخش خصوصی اشاره

های اعالم شده محمد شریعتمداری در اولین نشست خود با روسای در کنار برنامه های برخوردار گذاشته است.استان

های زمینه» اعالم کرد در های جدید تنظیم بازار خبر داد وها از ابالغ سیاستهای صنعت، معدن و تجارت استانسازمان

های بیشتری در دولت دوازدهم قدم« ها، توجه به معادن و اشتغال مناطق محرومخصوصی سازی، ارتقای سطح دانش بنگاه

 برداشته خواهد شد.

 صنعت در سه ماه اول

ستیابی به اهداف رشد و دهای کشور در تمامی ابعاد از جمله راهکارهای ها و استانریزی در تمامی مناطق، بخشبرنامه

های اصلی دولت توان یکی از اولویتشود. آمایش سرزمینی را میمحسوب می ۱404انداز توسعه کشور در سند چشم

کار دولت دوازدهم در صدر یازدهم دانست که در برنامه راهبردی این وزارتخانه نیز گنجانده شد، اولویتی که با آغاز به

توان از که ایجاد توازن در حوزه صنعت در مناطق جغرافیایی را میطوریبه معدن و تجارت قرار گرفت؛های وزارت صنعت، برنامه

های مهم این وزارتخانه اعالم کرد. تحقق این مهم در حوزه صنعت در برنامه سه ماه اول فعالیت دولت دوازدهم در برنامه

ه صنعتی، معدنی و تجاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توازن اصالح و تکمیل و به تصویب رساندن استراتژی توسع»قالب 

هاي بینی شده است. در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم پنج معیار برای ارزیابی تعیین طرحپیش« ایمنطقه

اولیه،  ابع)موادسطح دسترسي به من» توان به هاي كشور مورد توجه قرار گرفته که در این خصوص میدار در استاناولويت

آب، برق، گاز و راه(، سطح دسترسي به نیروي انساني ماهر، سطح دسترسي به تکنولوژي مورد نظر، میزان قرار داشتن در 

هایی که باید دید در دولت اشاره کرد. اولویت« زنجیره ارزش رشته فعالیت و همجواري و نزديکي استان به بازار مصرف

 هد گرفت یا شاهد تغییراتی در برنامه راهبردی تدوین شده در دولت یازدهم خواهیم بود.دوازدهم نیز مدنظر قرار خوا

منظور کم کردن فاصله مناطق تشکیل ستاد در این وزارتخانه برای شناسایی و تدوین برنامه مناسب به»در این خصوص 

د توازن صنعتی در کشور را سرعت دهد. در کنار تواننیز در دستور کار قرار گرفته که این امر می« برخوردار و کمتر برخوردار

« نهادسازی برای توسعه صنایع کوچک و روستایی»معدن و تجارت برای سه ماه اول فعالیت خود اقدامات مذکور وزیر صنعت، 

رار داد. تحریک های این وزارتخانه قتوان آمایش سرزمینی را در صدر برنامهرا نیز در دستور کار قرار داده که با این شرایط می

ای که در دولت یازدهم نیز های وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست. برنامهتوان یکی دیگر از برنامهتقاضای موثر در بازار را می

های بسیاری مواجه شد و نتوانست در راستای خروج بازار از رکود در دستور کار قرار گرفت، اما اجرایی کردن آن باچالش

که وزیر صنعت، معدن و طوریی در بازار داشته باشد. حال در دولت دوازدهم این طرح مورد توجه قرار گرفته بهاثرگذاری چندان

تجارت در مراسم معارفه خود نیز بر تحریک تقاضای موثر در کشور تاکید کرد. اقدامی که شریعتمداری معتقد است در صورت 

های توان یکی دیگر از اولویتش معدن و صنایع معدنی را میتوسعه بخ تحقق آن شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود.

هایی است که با وجود داشتن پتانسیل باال در کشور در دولت دوازدهم در بخش معدن دانست. بخش معدن ازجمله بخش

خش را رقم اندازی نهضت اکتشاف در کشور رشد این بهای اخیر مهجور مانده و حال دولت دوازدهم سعی دارد تا با راهسال

 زند. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دولت یازدهم تدوین شده سهم بخش معدن در تولید ناخالص 



  

 

 

نیز  ۱404درصد برسد و در سال  ۱ /5جاری باید به درصد اعالم شده که این سهم در سال۱ /۳برابر با  94داخلی در سال 

ای موثر برای این بخش الزامی بینی شده که تدوین برنامهناخالص داخلی پیشدرصدی برای این بخش در تولید ۲سهم 

معدن های وزارت صنعت، توقف رشد منفی صادرات در سال جاری و تالش برای افزایش آن تاپایان سال جاری از برنامه است.

ه منتهی به مردادماه روند ما 5شود. براساس آمار اعالم شده از سوی گمرک در و تجارت برای سال جاری محسوب می

گذاری درصد داشته است و با توجه به هدف5درصد و به لحاظ ارزشی افتی نزدیک به  8صادرات از لحاظ وزنی افتی حدود 

توان گفت شریعتمداری سعی دارد تا این روند را متوقف کند و به این طریق رشد منفی صادرات را به مثبت صورت گرفته می

تعریف برنامه ویژه و استراتژیکی برای گسترش تعامالت تجاری و »تحقق این مهم نیز این وزارتخانه تبدیل کند. برای 

المللی به های بینگذاری خارجی نیز که بعد از لغوتحریمرا در دستور کار قرار داده است. در خصوص جذب سرمایه« ایمنطقه

های صدور مجوزهای اصالح فرآیند»ه اول فعالیت دولت دوازدهم های اصلی این وزارتخانه بدل شد نیز در سه مایکی از هدف

گذاری در دستور کار قرار گرفته است. رفع موانع موجود در جذب سرمایه« گذاری خارجیگذاری و روند جلب سرمایهسرمایه

 گرفته است. گذاران از جمله اقداماتی است که در این زمینه مدنظر قرارخارجی و ایجاد شرایط امن برای سرمایه

 

 


