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 ای حذف ارز مسافرتی بر بازار پول خارجیهپیامد
 20سال و البته برای چندمین بار ارز مسافرتی با نرخ دولتی یا مبادله ای حذف شد براساس اعالم بانک مرکزی از روز  32پس از حدود 

شهریور ماه دیروز پرداخت ارز مسافرت به نرخ مبادله ای به مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند حذف شد و مسافران می توانند 

پاسپورت ارز مورد نیاز خود را به نرخ آزاد از بانک ها تأمین کنند البته دربخشنامه بانک مرکزی یک تبصره برای زائران  با ارائه بلیت و

کربال وجود دارد طبق این تبصره در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی, همانند سال های 

دالر امریکا به نرخ مبادله ای با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران و بلیت مسافرت  200حداکثر  گذشته, ارز مسافرتی به میزان

 برای زائران این موسم را از طریق بانک های ملی ایران, ملت و سامان تأمین می کند در ادامه بیشتر بخوانید

ر دولت های مختلف رخ داده است، اما بازهم آزادشدن ارز مسافرتی هرچند در چهار دهه گذشته تغییرات بسیاری در نحوه تخصیص ارز د

که تنها بخش ناچیزی از میلیاردها دالر هزینه های ارزی کشور را شامل می شود برای عده ای جالب و خبرساز شد. این درحالی است که 

ی که عمده آن به مصرف دهک های باالی درآمدی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اختصاص ارز مسافرتی با نرخ مبادله ا

برهمین  .جامعه می رسد، تنها یک رانت برای این اقشار محسوب می شود و سیاستگذار پولی را از برنامه های اصلی خود دور می کند

را در آزاد کردن ارز اساس هرچند به دیرهنگام بودن این تصمیم اعتراضاتی می شود ولی قاطبه کارشناسان تصمیم اخیر بانک مرکزی 

 .مسافرتی بجا و درجهت ساماندهی بازار ارز تلقی می کنند

 ارز مسافرتی نباید می بود

از ابتدا ارز مسافرتی با نرخی کمتر از بازار آزاد نباید تخصیص داده می شد. به گفته وی عرضه این ارز در حکم اختصاص یارانه به 

 .ورت عمده مورد هدف گردشگران ایرانی قرار می گیردصنعت گردشگری سایر کشورهایی است که به ص

درصورتی که این یارانه به دهک های پایین درآمدی تخصیص داده می شد جای دفاع داشت ولی زمانی که عمده کسانی که به سفر خارجی 

ارزی که برای مسافران عتبات  می روند جزو دهک های باالی درآمدی هستند به یک رانت تبدیل می شود. البته به اعتقاد وی در موضوع

عالیات و زیارتی اختصاص می یابد تنها دیدگاه اقتصادی مطرح نیست و به نوعی باید با نگاه اقتصاد سیاسی به آن نگریست تا زائران 

 .با هزینه کمتری توانایی این نوع سفر را داشته باشند

بازار ارز سیگنال منفی تعبیر می شود و درشرایطی که نرخ ارز در هراقدامی که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد از سوی فعاالن 

روزهای اخیر با افزایش روبرو شده برخی ممکن است این تصور را پیداکنند که به دلیل کمبود ارز بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته 

ه می شد رقم هنگفتی نبود که بخواهد بر است. این درحالی است که ارزی که برای مسافران خارجی آن هم یک بار در سال تخصیص داد

 .تأمین ارز کشور تأثیر زیادی داشته باشد

 مسافران خارجی چقدر ارز می گرفتند

از 95نفر در سال  ۱۴0هزار و  ۱9۶میلیون و  9گرچه تاکنون آمار دقیقی از ارز مسافرتی تخصیصی اعالم نشده است، اما طبق آخرین آمار 

این  -مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری  -کردند. عبدالرضا مهاجری نژاد  ایران به خارج از کشور سفر

دالر بود محاسبه کنیم به  300آمار را به ایسنا اعالم کرد، حال درصورتی که تنها نیمی از این تعداد ارز مسافرتی را که به ازای هر نفر 

تومان به ازای هر دالر( می رسیم که گرچه در مقابل هزینه  3300ار میلیارد تومان )با نرخ متوسط هز 5عدد یک و نیم میلیارد دالر معادل 

های کشور چندان چشمگیر نیست ولی به طور قطع می تواند بخشی از مشکالت ارزی کشور را حل کند. بانک جهانی هم اعالم کرده است 

رفته اند. این درحالی است که ارسالن فتحی پور رئیس سابق کمیسیون اقتصادی میلیون ایرانی به سفر خارجی 7,7حدود  20۱5که در سال 

ساالنه بیش از ده میلیارد دالر به عنوان ارز مسافرتی از ایران خارج می شود و این هیچ توجیه اقتصادی »اعالم کرد: ۱39۱مجلس در سال 

نتیجه جالبی به دست می آید. پیش از حذف ارز مسافرتی به هر مسافر با محاسبه ای دیگر و مقایسه نرخ آزاد ارز مبادله ای نیز « ندارد.

تومان اختالف داشت. به معنای دیگر 500تومانی بازار آزاد حدود  3900تومان عرضه می شد که با نرخ  3300دالر ارز با نرخ حدود  300

 750میلیون نفر( به  5عدد در تعداد مسافران )همان هزار تومان یارانه سفر از دولت دریافت می کرد که ضرب این  ۱50هر مسافر حدود 

میلیارد تومان می رسد. یعنی همان رانت و یارانه ای که بسیاری از اقتصاددانان با آن مخالف بودند. البته این درحالی است که برای یک 



قی هزینه های خود مجبور بود به بازار دالر تنها بخشی از هزینه های سفر را پوشش می دهد و مسافر برای تأمین ماب 300سفر خارجی 

 .آزاد مراجعه کند

 تأثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار

سؤالی که وجود دارد، تأثیر حذف ارز مسافرتی بر قیمت ارز و همچنین تورم است. در این زمینه معاون پژوهشکده پولی و بانکی در 

منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش  پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط کنونی تک نرخی کردن ارز

مشاهده شدید در نرخ ارز به دو شکل می تواند تورم زا باشد. ابتدا اینکه هزینه های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام شده کاال 

یز با مشکل تورم روبه رو شویم. لیکن این دو حالت در شرایطی رخ کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه ن

 .می دهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت بگیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد

ه این ارزی که در اختیار دارد و در اقتصاد کشور حذف ارز مسافرتی موجب باال رفتن قیمت ارز می شود. باالخره دولت به این فکر می کند ک

توسط مسافر و واردکننده خرج می شود، محدود است؛ بنابراین تصمیم دارد در جاهایی مثل عرضه ارز مسافرتی جلوی آن را بگیرد. این 

 .به هر دلیلی صادر شده باشد در بازار تأثیرگذار است و قیمت ارز باال می رود دستورالعمل

 سال قبل 32ز مسافرتی از تولد ار

دالر ارز مسافرتی برای یک بار در سال را به تصویب رساند.  300هیأت وزیران وقت، اختصاص  ۱3۶۴برای نخستین بار در تیر سال 

که  دالر است 300هیأت وزیران ارز پرداختی به هر جلد گذرنامه ) دسته جمعی یا منفرد( در هر سال  ۱3۶۴تیرماه سال  2براساس مصوبه 

دالر ارز کشور مورد نظر مسافر به صورت چک مسافرتی ) تراولر چک( قابل پرداخت در همان  250دالر آن به صورت نقد و معادل  50

کشور پرداخت می شد. مبنای پرداخت ارز به هر جلد گذرنامه نیز گذشت یک سال تمام از تاریخ خروج قبلی تعیین شده بود. همچنین 

این مصوبه مسافرت های دسته جمعی که زیر نظر وزارت ارشاد اسالمی انجام می شد از نظر فوریت اخذ گذرنامه براساس بند دیگری از 

به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و  70و ارز اولویت داشت. اما این مصوبه در طول سال های بعد با تغییرات بسیاری مواجه شد. در دهه 

هزار دالر هم رسید. رقمی که در سال های بعد تعدیل شد و با تحوالتی  2حتی مبلغ ارز مسافرتی به نیاز بانک مرکزی به تبدیل ارز به ریال 

پس از بروز التهابات در بازار، برای کنترل این شرایط  90که رخ داد به هزار دالر کاهش یافت. درهمین راستا بانک مرکزی در اواخر سال 

ان افزایش داد. درحالی که پرداخت ارز مسافرتی با ارقام و محدودیت های مختلف ادامه توم ۱22۶تومان به  ۱050نرخ ارز مرجع را از 

دولت وقت به دلیل مشکالت تشدید تحریم ها مجبور شد ارز مسافرتی را حذف کند. هرچند این ارز پس از مدتی  ۱39۱داشت، در سال 

 .ری رو به رو شددوباره به چرخه تقاضا بازگشت اما نظام ارزی کشور با تغییرات بسیا

پس از عبور از نظام تک نرخی ارز که در دولت دوم اصالحات اجرایی شد، همواره چندین نرخ براین بازار حاکم بود، اما همواره میان ارز 

نهم مرجع و آزاد یک فاصله منطقی درحد چند تومانی وجود داشت که رانت دستیابی به منابع ارزی دولت را کاهش می داد. اما در دولت 

بانک مرکزی  9۱با اجرای سیاست های جدید، فاصله میان این دونرخ بتدریج زیاد شد و حتی به باالی هزار تومان هم رسید. در دوم مهر 

تومان قیمت گذاری شد. 2۴50با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز مبادالت ارزی را راه اندازی کرد. در گام اول نرخ ارز حدود 

 ۱22۶نرخ  ۱392تیر  ۱2در تاریخ  .فاصله چندانی بین نرخ مبادله ای و بازار وجود نداشت اما بتدریج این فاصله بیشتر شددر آن روز 

تومان بود در  2۴77تومانی ارز مرجع نیز دوام نیاورد و به یکباره با حذف این نرخ از سایت بانک مرکزی تنها یک نرخ که در آن روز 

گانه کاالیی باید برای کاالهای وارداتی ضروری تخصیص  ۱0که این نرخ براساس اولویت بندی گروه های  سایت این بانک دیده می شد

 .می یافت

 ارز تک نرخی تا پایان سال

حال در دولت دوازدهم، بانک مرکزی قصد دارد برای سومین بار ارز را تک نرخی کند و به گواه کارشناسان حذف ارز مسافرتی یکی از گام 

هدف بزرگ محسوب می شود تا در ادامه با حذف تدریجی کاالها و اقالم مشمول ارز مبادله ای زمینه یکسان سازی نرخ ارز فراهم  های این

شود. همان هدفی که معاون بین الملل بانک مرکزی از دستیابی به آن تا پایان سال جاری سخن می گوید. غالمعلی کامیاب زمان اجرای 

 .ارز را اواخر امسال اعالم کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان سازی ارزی استبرنامه یکسان سازی نرخ 



  

 

 

 4 صفحه 860شماره  19/06/96شنبه یک/  گسترش صمتروزنامه 

 های بانکیاهمیت راهبردهای پیشگیرانه در زمینه بحران

 ایمان اسالمیان/ کارشناس اقتصادی

تواند زمینه تقویت سالمت های بانکی میتوجه به کارکرد پیشگیرانه و نقش نهاد ضمانت سپرده در جلوگیری از بروز بحران

 .ها را فراهم کندکارآیی هرچه بیشتر بانکبانکی و 

 (Insolvency) به گزارش ایبِنا، به احتمال بزرگترین کابوس هر بانکدار، ریسک نقدینگی و بروز معضل ناتوانی در ایفای تعهد

های ضعفاست. با وجود طراحی و اداره صنعت بانکداری بر مبنای اصل ذخیره جزئی و نگهداری حاشیه نقدینگی حداقلی، 

ها را تواند بانکها(، رکود اقتصادی یا هجوم بانکی میها و بدهیعملیاتی درون بانک )مانند تطبیق نداشتن سررسید دارایی

هاست.از همین رو نهاد گر مواجه کرده و گام بعدی این زنجیره نیز بروز پدیده دومینوی سقوط بانکگذاران مطالبهبا صف سپرده

گذاران کمک های خرد مشتریان به ایجاد احساس اطمینان خاطر در سپردهو استمرار نقدشوندگی سپردهکننده امنیت تضمین

های اجتماعی و سیاسی ها به بحراناجتماعی جلوگیری و از تبدیل این تنشهایکرده، تا حد زیادی از بروز هیجانات و تنش

 9۳قانون برنامه پنجم توسعه طراحی شد و در سال  9۵اده ها بر اساس مکند.در کشور ما صندوق ضمانت سپردهممانعت می

شد که با توجه به نقش اثرگذار و مطلوب ضمانت بینی میدر عمل فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت صندوق پیش

م کند.ولی باید در گذاران خرد فراهسپرده در سایر کشورها، این صندوق بومی نیز بتواند چتر حمایتی مناسبی را برای سپرده

ها در پیشبرد راهبردهای نظر داشت که یکی از آفات و تهدیدات چترهای حمایتی، کاهش انگیزه مدیران و سهامداران بانک

ها با اطمینان از شود این است که بانکباره مطرح میتحکیم ساختاری و مدیریت ریسک است. استدالل دیگری که در این

های امنیتی و اجتماعی ناشی از بحران بانکی، به نوعی سواری مجانی ت نسبت به بروز ناآرامیالعاده حاکمیحساسیت فوق

بنابراین صندوق .کنندپذیری غیرمسئوالنه، بهای سوء تدبیر و کارآیی پایین خود را از محل منافع ملی تامین میگرفته و با ریسک

های خرد به مشتریان باید بتواند نقش کی و بازپرداخت سپردهآفرینی در هنگام ورشکستگی بانضمانت سپرده عالوه بر نقش

ترین ابزار صندوق برای ایجاد خود را در استحکام نظام بانکی و اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در زمینه بحران ایفا کند. مهم

ی عملکردی و مدیریت ریسک بندها براساس رتبهها به سمت استحکام و کارآیی، تعیین نرخ عضویت بانکسازوکار هدایت بانک

در امریکا با وجود تعداد زیاد اعضای خود، از طریق متناسب کردن حق بیمه  (FDIC) باره شرکت فدرال بیمه سپردهاست.در این

های عضو کمک های حاکمیت شرکتی در بانکها در عمل توانسته است به بهبود کارآیی و استقرار مولفهبا نرخ ریسک بانک

ها و ها، در عمل استحکام بانکن بدیهی است در صورت تداوم روند جاری و اخذ حق عضویت ساالنه برابر از بانککند بنابرای

 .ایجاد کارآیی پایدار محقق نخواهد شد

ها به های سالمت بانکی و هدایت بانکتواند با ایفای نقش فعال در پایش شاخصها میعالوه بر این، صندوق ضمانت سپرده

ها موجبات استحکام ها و بدهیی پایدار از محل منابع جذب شده با ماندگاری قابل قبول و مطابقت سررسید داراییتامین مال

ها، خیزی جسورانه اندازی صندوق ضمانت سپردهها را فراهم کند.در پایان باید در نظر داشت که طراحی و راههرچه بیشتر بانک

های بانکی تقویت کارکرد پیشگیرانه و نقش صندوق در جلوگیری از بروز بحرانبرای ارتقای صنعت بانکداری کشور بوده و 

 .ها شودتواند ضمن کاهش هزینه و بهبود اثرگذاری موجب استحکام و کارآیی پایدار بانکمی

 

 ۳ صفحه ۳726شماره  19/06/96شنبه یک/  جهان صنعتروزنامه 

 رسدبحران به بانک مرکزی می

بسیاری از مشکالت کنونی که ها مبدل شده و ای در دستان دولتنظام بانکی ایران به بازیچه -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های نادرست اقتصادی است که سالیان گذشته به واسطه برخی از تصمیمات ها را گرفته، ناشی از سیاستگریبان بانک

رود که همین مشکل های اصلی سیستم بانکی به شمار میکمبود منابع یکی از چالش .نادرست به بحران کشیده شد

بار که بانک مرکزی مجددا به ر بار کاهش نرخ سود نروند و همواره این قانون را دور بزنند اما اینگاه زیها هیچسبب شد تا بانک

ها دستور داد تا نرخ سود را کاهش دهند، آنها زیر بار رفتند و مقاومت نکردند چراکه در پشت پرده این ماجرا بانک مرکزی بانک

 .ها با نرخ سود پایین وام دهدتامین کند و قرار است به بانک ها را از ذخایر خودقول داده تا کمبود منابع بانک

http://jahanesanat.ir/96920-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF.html
http://jahanesanat.ir/96920-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF.html


  

 

 

 هاخطر عدم بازپرداخت وام

های خصوصی ها دارد و از بانکگوید اقدام اخیر بانک مرکزی که تصمیم به ارائه وام به بانکدر همین حال فرشاد مومنی می

های خصوصی مستغالت خود را در که ممکن است بانکتواند برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چراپذیرد، میوثیقه هم می

  .ها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنندقالب وثیقه به بانک مرکزی سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وام

ص اینکه شود از اقدامات بانک مرکزی در خصواین اقتصاددان درباره رفتار بانک مرکزی توضیح داد: از نظر ما در عین حال که می

ها بر بازار پول نظارت کند ولی به قاعده رفتار چهار ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم ها و ناهنجاریتر بر نارساییمسووالنه

ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خالف قانون با جریمه که نگرانی جدی نسبت به مساله اضافه برداشت بانک

درصدی به بانک خصوصی داده شود در حالی که  ۵0ن تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر درصدی ناگها ۳۴

ها را خواهیم اوضاع تولیدکنندهها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی میهیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانک

سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف ها وثیقهانک مرکزی گفته اگر بانککننده است. به ویژه اینکه ببسامان کنیم؛ نگران

های خصوصی گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکمی

وی که در نشست  .کزی و مردم بیندازنداینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغالت غیرقابل فروش خود را به گردن بانک مر

های اقتصاد کالن نشان گفت، اظهار کرد: نگاه به تجربه مدیریتی اقتصادی کشور در حوزه شاخصدین و اقتصاد سخن می

های روش شناختی ما با تقدم مسایل سطح توسعه نسبت به مسایل سطح کالن و با تقدم مسایل سطح دهد از جنبهمی

های کالن بیش از هر چیزی مرهون توفیقات ما در های شاخصرو هستیم و بالندگیبهیل سطح خرد روکالن نسبت به مسا

های ذهنی هویت جمعی، امنیت حقوق مالکیت، وضعیت های سطح توسعه است. آن مسایل بنیادی از جمله سازهشاخص

. از این طریق هر کدام نقش بسیار های مولد باشدهای مبادله، ساختار نهادی بر حسب اینکه مشوق فعالیتهزینه

  .ای دارند که اقتصاد کالن را تحت تاثیر قرار دهندکنندهتعیین

 نگری و رانتیپدید کوته

ترین مشخصه رو هستیم به این دلیل که مهمبهاین اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما همیشه با یک دریغ و تاسف در جامعه رو

نگری و سلطه غیرمتعارف آن در همه مناسبات مربوط به حیات جمعی ماست و نظام کوته عینی و ذهنی ساخت رانتی، پدید

های غیرمتعارف نگریپذیر شده است و نتیجه این کوتهمتعارفی متاسفانه آسیبگیری و تخصیص منابع ما به طور غیرتصمیم

تری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب ترین درآمدهای نفتی را داشتیم، عوارضسابقهای که ما بیبه ویژه در دوره

فرشاد مومنی همچنین بیان کرد: درباره متغیرهای سطح توسعه طیف بسیار متنوعی   .از عوارض اقتصادی را به یادگار گذاشت

و هم انگیزی هم در مطالعات رو به گذشته و تاریخی توسعه شوند ولی یک تشابه یگانگی بسیار حیرتاز متغیرها مطرح می

دهد که اگر کانون اصلی مساله را درست شناختی وجود دارد، نشان میدر مطالعات رو به آینده و معطوف به مالحظات آینده

ها شکست تر و پردستاوردتر باشد. در کتاب چرا ملتهزینهتوانیم انتظار داشته باشیم اداره کشور کمتشخیص دهیم، می

کننده ر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ، متغیر ابرتعیینای آمده است مبنی بخورند، نکتهمی

شود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم بر اساس شفافیت، صداقت، در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط می

ها وضعیت دگرگونی داشته باشند، متغیر عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: شبیه این نتیجه را پژوهشگران موسسه   .آن کشور مسیر قهقرایی را طی خواهد کرد

های اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقالب در فناوریخود ذکر کرده 1999مطالعاتی رند در پروژه سال 

های ها از موضع مسوولیتاند آمریکاییکند و گفتهماکروالکترونیک و تکنولوژی اطالعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می

خواسته بودند « رند»کنند و از استراتژیک، رقبای خود را براساس استانداردهای نظم موج دوم انقالب صنعتی پایش می

های آنها این ترین یافتهناصر کلیدی تغییریافته در ساختار قدرت باشد. مهمهای جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عشاخص

بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی 

و وضعیت تخصیص منابع به  افزاری شامل نظام آمار اطالعات مثل میزان پژوهشگرانهای نرمدهند به مولفهجای خود را می

هایی که به خلق دانایی و کاربست وی بیان کرد: به این ترتیب عناصر اصلی قدرت معطوف شده به مولفه  .تحقیق و توسعه

شاخص برای پایش رقبای آمریکا  11۵شود. نکته اینجاست که براساس این فهم حدود های اقتصادی مربوط میآنها در فعالیت

 های مختلف این تعداد تقلیل یافته و در بندیتصادی تعریف شده که در طبقهاز لحاظ قدرت اق



  

 

 

آخرین تحلیل وقتی خواسته شده بود یک متغیر تعریف شود که نشانگر سایر عوامل هم باشد به رابطه دولت و مردم رسیده 

)ع( در نامه خود به اصالح رابطه شاخص را به نمایش گذاشته است. حضرت علی 11۵های بودند. این موضوع به تنهایی کیفیت

مومنی بیان کرد: از نظر رابطه دولت و ملت باید به این   .دولت و مردم بر بالندگی، ایجاد امنیت و آرامش و... اشاره کرده است

اری نکته توجه کرد که در دوره وفور درآمد نفتی که متاسفانه در فضای رانتی مناسبات کلی بر مبنای عدم اعتماد، عدم همک

 ۴00طور نبوده است شکاف عملکردی ما در سطح ملی تا حدود ای که اینداد در مقایسه با دورهو ستیز و رانت را قرار می

گذارد یعنی اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم درصد تفاوت را به نمایش می

های مجلس منتشر توانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیرا مرکز پژوهشیها مبا همین شرایط و محدودیت

ترین دوره آن در جنگ کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشان

  .بوده است1۳92تا  1۳8۴های تحمیلی و بدترین دوره آن سال

 برای مبارزه با فساد برنامه ملی

درصد میان این دوره تفاوت است. به این  ۵00این اقتصاددان بیان کرد: بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود 

برویم ولو  1۳92تا  1۳8۴های های درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سالترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامه

توانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد از میشده آن نتلطیف

تنها حیثیت خود افراد مخدوش شده بلکه اعتماد نسبت به نظام ملی انتخابات طور دیگری رفتار کنیم. با چنین رفتاری نه

های اقتصادی و اجتماعی ما را از نیازهای مردم منحرف کرده گیریشود. بر همین اساس هرچیزی که در جهتدار میخدشه

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی بیان   .کنندمولدها را بر کرسی اهمیت بنشاند، همه ضرر میو غیر

با مخالفت سازمان حمایت  ها را باال ببرند وضابطه قیمت هزینهخواستند بیکرد: در دولت قبل کسانی بودند که وقتی می

هاست. جورو شدند، اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند در حالی که این شیوه رانتبهرو

نسب هر زمان کنند. مرحوم عالیتوانند کار خود را با تطمیع پیش ببرند شروع به برچسپ زدن میاین افراد وقتی نمی

دهم چوب سوءمدیریت برخی بر سر کرد من اجازه نمیمت داشتند با ریزبینی بررسی کرده و مطرح میدرخواست افزایش قی

مولدها بخشی به منافع غیرشفاف و تقدممومنی ادامه داد: از لحاظ مطالعات سطح توسعه مناسبات رانتی و غیر  .مردم بخورد

تواند برای ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری میاعتنایی به گستره فضای رانتی و عدم طراحی یک برنامه و بی

 .کشور هزینه داشته باشد

 

 ۳ صفحه 4140شماره  19/06/96شنبه یک/  دنیای اقتصادروزنامه 

 بررسی شد 96گروه در تجارت بخش صنعت در بهار  24سهم 

 لرزه در صادرات صنعتی

محصوالت منتخب صنعتی در بهار سال جاری اگرچه از روند مثبت صادرات ریزنمرات منتشر شده از وضعیت تجارت  دنیای اقتصاد:

محصول ارزیابی شده در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ اما بررسی  24گروه صنعتی از مجموع  14در 

 ها است.ترکیب وزنی صادرات نشان دهنده کارنامه منفی صادرات در تمام گروه

درات به لحاظ وزنی در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی نیز تنها بخش معدن بوده که در این دوره در کنار افت ترکیب صا

معدن در بهار سال جاری در حالی صورت زمانی توانسته رشد مثبت را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کند. رشد بخش

اند. از سوی دیگر، های صادراتی با افت تولید مواجه بودهلشگرفته که در مدت زمان مذکور اغلب محصوالت معدنی به دلیل چا

های در فصل اول سال جاری حکایت از افت صادرات در تمام گروه« ایای، مصرفی و واسطهسرمایه»بررسی صادرات کاالی 

ای نیز کاالهای سرمایهمذکور به لحاظ وزنی و ارزشی دارد. افت صادرات این گروه در حالی است که در این دوره زمانی واردات 

ای در مدت زمان مذکور در حالی است که سایر به لحاظ وزنی و ارزشی افت را تجربه کرده است. افت واردات کاالی سرمایه

اند. کاالهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه ها در این دوره رشد واردات را تجربه کردهگروه

شوند(، کاالهای مصرفی )کاالهای ای )کاالهایی که در جریان تولید دیگر کاالها یا خدمات مصرف میاالهای واسطهگروه ک

ای )کاالهایی که شوند( و کاالهای سرمایهکنندگان نهایی مصرف میطور مستقیم به وسیله مصرفنهایی که در طول سال به

 لید کاالها یا خدمات جدید به کار عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تو



  

 

 

ای ای و سرمایهشوند و تغییر در روند واردات کاالهای واسطهدهند( تقسیم میروند و در حین تولید تغییر شکل نمیمی

 صورت مستقیم روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.تواند بهمی

توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی پنج گروه جارت میاما با بررسی آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و ت

ساخت »، «ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»

بیشترین ارزآوری را برای « بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین»و « سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 میلیون دالر بوده است.۳4میلیارد و  6اند. ارز وارد شده به کشور از این سه گروه بالغ بر ر داشتهکشو

 صادرات به تفکیک کاال

 97به لحاظ ارزشی افت « ایسرمایه»براساس آمار اعالم شده در مدت زمان مورد بررسی از مجموع کاالی صادراتی اقالم 

اند. صادرات کاالی مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی درصدی را تجربه کرده ۳1به درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت نزدیک 

دهم درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص صادرات کاالی  8درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افتی  4به لحاظ وزنی افتی 

درصدی به لحاظ  6وزنی و افت بیش از توان به افت بیش از یک درصدی به لحاظ ای نیز در مدت زمان مورد بررسی میواسطه

ای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر ارزشی اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعالم شده مجموع کاالی سرمایه

هزار  402میلیون دالر بوده است. صادرات کاالی مصرفی نیز در این مدت بیش از یک میلیون و  79هزار تن به ارزش بیش از  21

 26ای نیز در این مدت در حدود میلیون دالر داشته است. حجم کاالی واسطه647ن بوده که ارزشی در حدود یک میلیارد و ت

نیز در دوره « ایسرمایه»میلیون دالر بوده است. همچنین واردات اقالم  295میلیارد و  8هزار تن به ارزش حدود  69۳میلیون و 

درصدی را تجربه کرده است. واردات  8درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت بیش از  16از  زمانی مذکور به لحاظ وزنی رشد بیش

درصدی و به لحاظ ارزشی نیز با رشد نزدیک  15ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از کاالهای واسطه

 56د بررسی به لحاظ وزنی رشد نزدیک به درصد همراه بوده و درخصوص واردات کاالی مصرفی نیز در مدت زمان مور۳6به 

 درصد رشد داشته است. 49درصد و به لحاظ ارزشی نیز بیش از 

 ترکیب ارزش صادرات

ها نسبت به مدت مشابه آمار اعالم شده درباره ترکیب ارزش صادرات نیز حکایت از منفی بودن روند صادرات در تمام بخش

 6شود به ترتیب هریک افت می« گاز مایع»و « پتروشیمی»،«صنعت»ه شامل ک« گروه صنعت»طوری که سال قبل دارد؛ به

« معدن»اند. برخالف بخش صنعت در دوره زمانی مذکور بخش دهم درصدی داشته 6درصد و افت  6درصدی، افت نزدیک به 

نیز در « عانات گازینفت و گاز و می»درصدی را به لحاظ ارزشی داشته است. اما صادرات بخش  50در بهار سال جاری رشد 

 18نیز هر یک به ترتیب افتی بیش از « فرش و صنایع دستی»و « کشاورزی»درصد داشته و بخش  9این دوره افتی نزدیک به 

های مذکور در این اند. کارنامه بهاری ترکیب ارزشی صادراتی در حالی است که به لحاظ وزنی تمام بخشدرصدی داشته 11و 

طوری که بخش معدن که به لحاظ ارزشی بهار را با رشد سپری کرده، اما به لحاظ وزنی اند؛ بهاجه شدهدوره زمانی با افت مو

 ها افت صادرات داشته است.همانند سایر بخش

 پیشروهای صادراتی

 بندیبندی مرجع برای طبقهاز سوی دیگر، وضعیت صادرات کاالی بخش صنعت به تفکیک گروه فعالیت دورقمی آیسیک )طبقه

، «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»گروه  6دهنده آن است که در ثلث اول سال جاری های اقتصادی( نشانکلیه فعالیت

ساخت محصوالت »، «ساخت فلزات اساسی»، «ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده»

بندی نشده در آالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین»و « ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی»، «غذایی و انواع آشامیدنی

با « ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»اند. براساس آمار اعالم شده، گروه بیشترین میزان صادرات را داشته« جای دیگر

ساخت کک، »میلیون دالر در رده اول کاالهای صادراتی قرار گرفته است. پس از آن گروه  669میلیارد و  2صادراتی بالغ بر 

میلیون دالر جایگاه دوم صادراتی را به خود  514با یک میلیارد و « ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختفرآورده

نیز در این مدت به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است. صادرات گروه « ساخت فلزات اساسی»اختصاص داده است. صادرات 

هم در این مدت به ترتیب « ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی»و « و انواع آشامیدنیساخت محصوالت غذایی »محصوالت 

 هزار دالر گزارش شده است. همچنین براساس آمارهای این  ۳75میلیون دالر و  758

 



  

 

 

سیده میلیون دالر ر 247نیز در این مدت به « بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین»گزارش، صادرات 

، «ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی»ترین محصوالت صادراتی به لحاظ وزنی نیز در این مدت گروه کاالهای عمده است.

ساخت »، «ایهای هستههای حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده»، «ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»

ساخت سایر محصوالت »هستند. در این میان گروه کاالیی « هایدنیساخت محصوالت غذایی و انواع آشام»و « فلزات اساسی

هزار تن( رتبه اول کاالهای وارداتی را به خود اختصاص  ۳0میلیون و  5با بیشترین میزان صادرات به لحاظ وزنی )« کانی غیرفلزی

هزار تن در جایگاه بعدی قرار  582میلیون و  4نیز با صادراتی معادل « ساخت مواد و محصوالت شیمیایی»داده است. گروه 

های های حاصل از تصفیه نفت و سوختساخت کک، فرآورده»گرفته است. براساس آمار اعالم شده، میزان صادرات محصوالت 

ساخت فلزات »هزار تن رسیده است. همچنین میزان صادرات محصوالت  977میلیون و  ۳نیز در این مدت به « ایهسته

هزار  416میلیون و  2نیز در این مدت به ترتیب از نظر وزنی به « هات غذایی و انواع آشامیدنیساخت محصوال»و « اساسی

 هزار تن به ثبت رسیده است. 52۳تن و 

 

 4 صفحه 861شماره  20/06/96شنبه دو/  گسترش صمتروزنامه 

 نشان دادهای مستقیم قانون مالیات ۱۳2بررسی صمت از رای دیوان عدالت اداری درباره ماده 

 ساله به واحدهای تولیدی محروم ۱۰بازگشت معافیت 

نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که به امضای سیدکامل تقوی :منیر حضوری

تغییرات جدید  سازمان مالیاتی ابطال و 91رسیده آمده است: بر مبنای رای دیوان عدالت اداری، قسمتی از بخشنامه سال 

 .شودبرای اجرا ابالغ می

های مستقیم مقرر شده است که درآمد مشمول مالیات ابرازی قانون مالیات 1۳2در این بخشنامه عنوان شده مطابق ماده

به بعد ازسوی  81های تعاونی یا خصوصی که از اول سال های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی در بخشناشی از فعالیت

برداری به شود، از تاریخ شروع بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میربط برای آنها پروانه بهرهتخانه ذیوزار

سال از مالیات موضوع ماده  10یافته به میزان صد درصد و به مدت سال و در مناطق کمتر توسعه ۴درصد و به مدت  80میزان 

سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن  91دستور کار سال  ۵براین با توجه به اینکه در بند این قانون معاف هستند. بنا 10۵

برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است، این بند به استناد قانون برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره

. به این ترتیب براساس رای صادر شده از سوی دیوان عدالت شودتشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می

ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی در زمینه مطالبه مالیات برای اندوخته

کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش زاده، دبیر از منابع معاف از مالیات ابطال شد. درباره چند و چون این بخشنامه با بیژن پناهی

 .وگو کردیمخصوصی و معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت گفت

  منظور از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی و رای دیوان عدالت اداری چیست؟

های تولیدی و عالیتهای مستقیم، مقرر شده بود که درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فقانون مالیات 1۳2براساس ماده 

به بعد ازسوی وزارتخانه  81شوند که از اول سال های تعاونی یا خصوصی میکه همان واحدهای تولیدی در بخش -معدنی

برداری مناطقی که از تاریخ شروع بهره -برداری صادر شده یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شدهربط برای آنها پروانه بهرهذی

سال معافیت  10یافته و محروم صددرصد و به مدت سال و در مناطق کمتر توسعه۴درصد و به مدت  80ه میزان محروم نیستند ب

گرفتند. برای های مالیاتی، مالیات را از همه میمالیاتی داشته باشند ولی این قانون هیچ وقت اجرایی نشد. یعنی سازمان

ند و موضوع را دادخواست دادند که بخشنامه گرفتن مالیات از ای به هیات عمومی دیوان عدالت رفتحل این مشکل عده

ها داده شود. دیوان هم خوشبختانه رای داده و بخشنامه سازمان امور مالیاتی واحدهای تولیدی ابطال و برابر قانون، معافیت

های مربوط بشوند. درواقع عافیتبر اینکه باید مالیات بگیرند را نقض کرده و گفته که مطابق قانون باید آنها شمول آن ممبنی

کرد اما دیوان رای داده و کرد و آنها را شامل معافیت نمیاین قانون را نقض می 91بخشنامه سازمان امور مالیاتی در سال 

ها اعمال اجرایی شود که همان معافیت 1۳2رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم این را در یک بخشنامه ابالغ کرده که ماده 

 خواهیم به واحد تولیدی مشوق بدهیم و کمک کنیم که موانع تولید رفع شود که . در واقع ما میشود

 



  

 

 

های مالیاتی، تشویق واحدهای تولیدی شود بلکه باید به عمل برسد. از جمله این اقدامات معافیتاین مهم با حرف حل نمی

 .است گذاری در مناطق محروم، تشویق برای ایجاد اشتغالبرای سرمایه

 دانید؟آیا چنین مواد قانونی را برای حمایت از واحدهای تولیدی کافی می

گوید که واحدهای تولیدی در مناطق کمتر خیر. بحث ما فراتر از اینها است و به نظرم این ماده به اصالح نیاز دارد. این قانون می

سال افزایش پیدا  20این مدت خیلی کم است و باید به سال معاف شوند اما به نظر من  10یافته تا صد درصد به مدت توسعه

اند که سال معافیت دارند که باز هم این رقم کم است، واحدهای تولیدی گناهی نکرده ۴کند. در مناطق غیربرخوردار آمده که 

در این قانون به چشم سال افزایش پیدا کند. مسئله دیگری که  10اند، به باور من باید این عدد به مدت در جای محروم نبوده

های مالی خود را تنظیم و ابراز کنند و به سازمان امور مالیاتی بدهند و بعد از آن شامل خورد این است که اینها باید صورتمی

ها در چند های امور مالیاتی استانطور نیست که دفاتر مالیاتی نداشته باشند. متاسفانه سازمانها شوند یعنی اینمعافیت

اند. حال کردهشان را قبول نمیهایاند و دفاتر آنها، فاکتورها و هزینهذشته همراهی الزم را با واحدهای تولیدی نداشتهسال گ

تواند به تولید و اشتغال کمک کند. خوشبختانه دو سالی است که همراهی ها اجرایی شود بسیار میو معافیت 1۳2اگر ماده 

نژاد خیلی بهتر شده است. تا پیش از این مشکل بخش تولید با سازمان امور کامل تقویسازمان امور مالیاتی با حضور سید 

مالیاتی دارای درک متقابل بود که خوشبختانه با همراهی سازمان امورمالیاتی اقدامات مثبتی در جهت حمایت از تولید در 

گیریم و امیدواریم سازمان امور مالیاتی فال نیک می حال انجام است. هر چند که این اقدامات کافی نیست، این اقدام اخیر را به

اقدامات دیگری را هم برای تکمیل این روند انجام دهد. در ادامه باید گفت که حل مشکل واحدهای تولیدی تنها به سازمان 

ولت طلبکار است و شود بلکه دولت هم در این بین سهم زیادی دارد. به طور مثال، واحد تولیدی از دامور مالیاتی خالصه نمی

ها دارد از آن طرف هم سازمان مالیاتی هم از واحد تولیدی بابت مالیات ارزش افزوده مطالبه دارد. حال اگر مطالباتی بابت پروژه

شود. به نظرم باید بدهی واحد تولیدی به سازمان امور مالیاتی با مطالباتش آن قانون درست شود مشکل تا حدودی رفع می

تر شود این خواسته ما است و خیلی در رفع مشکل واحدها و دولت کلیدی است. اینکه دولت برای دریافت طلب از دولت تها

های های بانکی آنها را ببندد ولی از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند حسابالخروج کند و حسابخود واحدهای تولیدی را ممنوع

تواند تهاتر الخروج کنند عادالنه نیست. بنابراین دولت وقتی بدهکار است میدولت را مسدود کنند و مسئوالن دولتی را ممنوع

و کمک کند که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود. استدعای ما از مسعود کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد و رئیس سازمان 

ترین اکه این مسئله یکی از جدینژاد این است که این موضوع را حل کنند چرامور مالیاتی کشور جناب سید کامل تقوی

 .مشکالت واحدهای تولید است و راه آن تهاتر مطالبات با دیون واحدهای تولیدی است

 دانید؟چقدر حرکت در راستای عدالت مالیاتی مهم است و این اقدام سازمان امور مالیاتی را چقدر عادالنه می

مهم در دین ما ریشه دارد. ما باید سعی کنیم به همه مردم های حکومت اسالمی موضوع عدالت است؛ این یکی از ستون

به یک چشم نگاه کنیم تا کمترین فشار را متحمل شوند. قرار نیست کسانی مالیات ندهند و یک عده کار کنند و مالیات بدهند. 

ننده جایی به تولید اقدام های بانکی باید مالیات گرفته شود زیرا این عدالت نیست که تولیدکبه طور مثال، برای سود سپرده

کند کرده، هزینه کند، اشتغال ایجاد کند و بعد مالیات بدهد اما کسی که در بانک پول گذاشته و هیچ ریسکی را هم قبول نمی

شان با خیال راحت بدون پرداخت مالیات زندگی کند! مشکالتی که واحدهای تولیدی دارند این است که باید پول و مطالبات

رداخت شود تا به حیات خود ادامه دهند و فعالیت کنند در غیر این صورت دچار توقف شده و هر کمکی هم که به آنها تر پسریع

شود. به این ترتیب با زحماتی که رئیس سازمان امور مالیاتی کشیده من بسیار بکنیم نوشدارو پس از مرگ سهراب می

 .خوشبین هستم

 

 ۳ صفحه ۳727شماره  20/06/96شنبه دو/  جهان صنعتروزنامه 

 گام بلند تک نرخی شدن ارز

نرخی شدن ارز را زد، به طوری که از های ارزی استارت تکتغییر در سیاستبانک مرکزی با  -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های گذشته و بعد از اینکه در اواخر طی سال .شودای از چرخه مالی خارج میامروز ارز مسافرتی حذف و به تدریج ارز مبادله

 متفاوتی برخوردار شد؛ نرخی در بازار های ، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخی برگشت بار دیگر از قیمت1۳80دهه 
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در مرکز مبادالت ارزی و برای بخش قابل  1۳91خورد و نرخی که از سال آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می

ا برای کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن رتوجهی از کاالها اختصاص یافته و بانک مرکزی تعیین

با این  .گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعالم نشدتومان که هیچ 122۶یعنی نرخ  کاالهای اساسی صادر کرد

به طور کامل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادالت ارزی و آزاد پیش  122۶حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ 

سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز وجود ر جریان اجرایی شدن سیاست یکساناما به مرور و د رودمی

ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چند در حال حاضر لیستی از داشت، کاالهایی که مشمول ارز مبادله

مرکزی در نتیجه بازنگری مجموع مقررات ارزی، ارز  در روزهای اخیر بانک .کاالها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند

سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و چه اعالم شد که در راستای شفافمسافرتی را حذف کرد. اقدامی که گر

ت اما حرکتی به سم ها انجام شده استهمخوانی با قوانین و مقررات باالدستی و تسهیل خدمات ارزی به مشتریان بانک

رسانی سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارزهای دولتی خواهد بود. موید این موضوع تاکید بانک مرکزی بر آن است که به روزیکسان

سازی نرخ ارز کمترین تغییرات در آن لحاظ ای انجام خواهد شد تا در صورت اجرای برنامه یکسانمجموع مقررات ارزی به گونه

سازی نرخ ارز بیش از پیش جمع شده است و این بار بر زم دولت دوازدهم برای اجرای یکسانتوان گفت عدر نتیجه می .شود

ها و اقدامات عجوالنه منجر به ریزی و اجرای این طرح با ناهماهنگیهای پیشین، که برنامهخالف دفعات گذشته در دولت

نرخی در دستور کار برای دستیابی به ارز تک های پیش روهای آهسته و اصولی در ماهرسد گامشکست آن شد، به نظر می

ای برای دولت و بانک مرکزی قرار گرفته و یکی از اهداف اصلی تیم اقتصادی دولت در همین راستا حذف تدریجی ارز مبادله

 .نرخی شدن ارز در کشور استتک

 های بازار در خطر نوسانقیمت

های نرخی شدن، بیش از قیمترز و به ویژه نرخ دالر در کشور در صورت تکبا این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ا

توان آن را به صورت دستوری و با اجبار در کنونی خواهد بود و توسط مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد و نمی

و مردم را برای خرید و فروش ارز رسد دولت مجبور خواهد بود دست صرافان در واقع به نظر می .یک رقم مشخص تثبیت کرد

چند این فرآیند ممکن است منجر به باال رفتن های مبادله ارز را مشخص کند، هرباز بگذارد تا بازار خود به خود بتواند قیمت

 500و  تومان قرار دارد، شود و آن را به محدوده چهار هزار تا چهار هزار 900قیمت دالر از نرخ حاضر که در کانال سه هزار و 

ها، مسووالن اقتصادی کشور، صاحبان مشاغل و توان گفت اگرچه بسیاری از کارشناسان، رسانهدر نتیجه می .تومان برساند

های اند، با این حال چالشاند و دولت را به اجرای آن تشویق کردهنرخی را بارها مورد حمایت قرار دادهفعاالن بازار مقوله ارز تک

شود و در همین مقاومت برخی افراد که در بازار ارز نفوذ باالیی دارند مانع اجرای صحیح و اثربخش آن می پیش روی این طرح و

رابطه کار سختی پیش روی دولت و بانک مرکزی قرار دارد و این یکی از دالیلی است که بازنگری در مقررات ارزی و اقدامات 

 .ودشنهاد مسوول با آهستگی و حساسیت باالیی دنبال می

 واکنش بازار به حذف ارز مسافرتی

های جو کرد، با سر زدن به صرافیوهای فردوسی جستتوان در خیابانانگیز بودن این طرح را نیز میبریکی از مصادیق چالش

یافت که توان ای که تنها تعداد اندکی صرافی را می؛ به گونهفروشان نگران جهش نرخ ارزهستندشویم که ارزبازار متوجه می

ها در روزهای پیش رو، از فروش منابع ارزی خود در حال خرید و فروش ارز هستند و بسیاری از آنها به امید جهش یافتن قیمت

به همین جهت ممکن  .های بیشتر در آینده نزدیک دارندکنند و سعی در حفظ آن جهت کسب سودبه مشتریان خودداری می

های آتی ها و مقررات جدید بانک مرکزی، منجر به بر هم خوردن تعادل بازار در ماهگیریاست هیجانات روانی ناشی از تصمیم

های موجود، از نوسانات قیمتی شود و ضروری است این نهاد سیاستگذار با ورود خود به بازار و در نظر داشتن تهدیدات و فرصت

 .گونه جلوگیری به عمل آوردواقعی و حبابغیر

  م بانک مرکزیواکاوی اولین اقدا

های هوایی، زمینی، سال سن داشتند و از راه 12با حذف ارز مسافرتی از روز جاری، از این پس مسافران ایرانی که بیش از 

دالر آمریکا یا معادل آن را برای  ۳00توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر شدند، میریلی و دریایی از کشور خارج می

ای تهیه کنند، دیگر امکان دریافت یارانه را نخواهند داشت و خرید ارز را تنها از فقط از یک منبع با نرخ مبادلهخرید ارز مسافرتی 

 تواند یکی از راهکارهایی باشد که هرچند به عقیده کارشناسان حذف ارز مسافرتی می .راه بازار آزاد انجام خواهند داد

 



  

 

ها و وسایلی است که مردم به نرخ بازار ستور کار دارد و این موضوع یکی از ابزارنرخی کردن ارز در دبانک مرکزی در جهت تک

سازی نرخ ارز، نرخ ارز مبادالتی است و در این چارچوب برخی کاالها، مشمول ارز آزاد عادت کنند چراکه یکی از موانع یکسان

اردکنندگان ایجاد کرد. بنابراین یکی از اقداماتی که بانک مرکزی اند که با این کار فقط رانت برای وتر از نرخ بازار شدهبا نرخ پایین

های اخیر در کنار طی سال .ای استسازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کاالهای مشمول ارز مبادلهبرای یکسان

مجموع مقررات ارزی نیز  شد، درکاالهایی که مشمول دریافت ارز دولتی بوده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می

ای بوده و البته هنوز نیز وجود دارند. این مجموعه که به تازگی ارز هایی وجود داشت که مشمول دریافت ارز مبادلهبرای گروه

ها و پس از گفتنی است در طول این سال .گیردگروه را در بر می 20بخش دیگر در قالب  20مسافرتی از آن حذف شده حدود 

های متفاوتی برخوردار شد؛ یک نرخ در ، ارز در بازار ایران دوباره به چندنرخ برگشت بار دیگر از قیمت1۳80اواخر دهه  اینکه در

در مرکز مبادالت ارزی و برای بخش قابل  1۳91خورد، نرخی که از سال بازار آزاد که توسط صرافان و ظاهرا خود بازار رقم می

کننده آن بود و البته نرخ دیگری که زمانی محمود بهمنی دستور آن را برای بانک مرکزی تعیینتوجهی از کاالها اختصاص یافته و 

 .گاه دلیل مشخصی برای مبنای تعیین این نرخ اعالم نشدتومانی که البته هیچ 122۶کاالهای اساسی صادر کرد. یعنی نرخ 

ل حذف شد و بازار ظاهرا با دو قیمت مرکز مبادالت ارزی و آزاد به طور کام 122۶با این حال به مرور و در اوایل دولت یازدهم نرخ 

سازی نرخ ارز و از سویی کمبودهایی که برای عرضه ارز اما به مرور و در جریان اجرایی شدن سیاست یکسان رودپیش می

د همانطور که اشاره ای بودند، به تدریج کمتر و از لیست حذف شدند. هر چنوجود داشت، کاالهایی که مشمول ارز مبادله

 .شد در حال حاضر لیستی از کاالها وجود دارند که مشمول ارز دولتی هستند

های خارجی، کارمزد گذاریهای بورسیه دانشجویان، موارد مرتبط با اصل و سود سرمایههای درمانی، هزینهدر این میان هزینه

های علمی و فنی، فروش ارز بابت مللی، هزینه انجام آزمایشالهای بیناعتبارات اسنادی وارداتی، هزینه برگزاری همایش

ای کشور، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیالت های بیمههای شرکتهای سوخت، فروش و انتقال ارز بابت هزینههزینه

توسعه  های بانک توسعه تجارت، بانک جهانی و بانکاعطایی از محل حساب ذخیره ارزی، فاینانس غیرخودگردان، فعالیت

 .شودای انجام میاسالمی، از جمله مواردی است که به نرخ مبادله

  دامنه وسیعی از تحوالت

اما  سازی کامال مشخص نیستبا این تفاسیر گرچه هنوز سیاست بانک مرکزی برای بازار و نحوه اختصاص ارز بعد از یکسان

شود. در عین حال ها با ارز آزاد انجام میو تمامی پرداخت ظاهرا دیگر هیچ کاالیی و خدمتی مشمول ارز دولتی نخواهد بود

نرخی نیز وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید داشته که با برآورده شدن که همچنان زمان مشخصی برای اجرای سیاست ارز تک

 .قدام خواهد کردسازی نرخ ارز در این باره االملل و همچنین اطمینان نسبت به پایداری یکسانانتظارات در حوزه بین

توان اظهار داشت که بانک مرکزی با رویکرد زدودن آثار دوران تحریم، بازنگری و به روزرسانی مجموعه مقررات ارزی در واقع می

را کلید زده است تا به این ترتیب گامی برای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات 

دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدتیق گشایش اعتبار اسنادی، حوالهکاال از طر

شیوه واردات کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کاال تا استفاده از تامین مالی 

از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل منابع بانک توسعه اسالمی، بانک  خارجی )فاینانس و ری فاینانس(، اعطای تسهیالت

حال به عقیده کارشناسان و فعاالن ارزی، با توجه به ورود کشور به دوران  .گرفتمیبرجهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در

شور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی های عمرانی در کگذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرحبرجام و هدفپسا

ناپذیر است. همچنین این موارد در راستای هشت درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، بازنگری در این مقررات اجتناب

سازی، ثبات مقررات، رفع ابهامات، هماهنگی و همخوانی با قوانین و مقررات باالدستی و تسهیل خدمات ارزی به شفاف

سازی ارزی مدت دولت دوازدهم اجرای یکسانها عنوان شده است. در همین رابطه از آنجایی که برنامه بلندمشتریان بانک

سازی ارز را نیز لحاظ کند که البته این کار از دولت یازدهم نیازهای یکساناست، بانک مرکزی قصد دارد تا مقررات جدید پیش

سازی نرخ ارز آغاز آغاز اقدامات ارزی در بانک مرکزی، حرکت به سمت یکسان توان گفت که بابا این اوصاف می .آغاز شده بود

ماند، تنها با مرور زمان و شود و یا به دلیل برخی موانع در میانه راه باز میشده است اما پاسخ اینکه آیا به طور کامل اجرا می

 .تر خواهد شدپیدایش اثرات آن است که روشن

 

 



  

 

 بدنرخ ارز باید افزایش یا

های مربوط به زنیدر همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره گمانه

سازی نرخ ارز از نرخی کردن ارز، اصطالحی غلط بوده و دلیل آن هم یکسانگفت: تک« جهان صنعت»نرخی شدن ارز به تک

 .کندنرخی میتوان گفت دولت ارز را تکنرخی خواهد شد ولی نمیارز تکوی افزود: هرچند در نهایت  .سوی بازار است

ایم نرخی شدن ارز رفتهبه سمت تک 1۳۳2دهد که در گذشته و از سال های مختلف نشان مییوسفی تصریح کرد: تجربه سال

ی که وجود دارد این است که چرا با . با این حال سوالایمهم شاهد این موضوع بوده 90و  80، 70های و بعد از انقالب در دهه

به اعتقاد وی، اگر سیاستی را چند بار آزمایش کنیم و نتیجه  نرخی نشده است؟کنون ارز تکها در ایران، تاوجود همه تالش

هر چند در این رابطه به دالیل مختلفی در  های مدیریتی ما وجود دارددهنده مشکالتی است که در روشنگیریم، نشان

هایی نفتخیز همچون ایران، قیمت ارز ممکن است سیر صعودی پیدا کند و این به آن معناست که کنترل آن به شدت کشور

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به هر روی زندگی اقتصادی ما بر اساس درآمدهای نفتی است و منبع  .دشوار خواهد بود

ها و نی که دولت با کمبود درآمد مواجه شود، اقدام به افزایش مالیاتاصلی درآمد دولت هم بر اساس منابع نفتی است و زما

الوصولی به دست کند. با این حال راه چاره دیگر این است که نرخ ارز را افزایش دهد تا درآمد سهلمنابع درآمدزای دیگری می

نرخی کردن همین رو بهتر است از اصطالح تکنشان کرد: از یوسفی خاطر .آور جاری را بپردازدهای سرسامآورد تا بتواند هزینه

ارز استفاده نکنیم. این موضوع مهم و قابل توجه است که چاپ ریال در اختیار دولت است و بانک مرکزی هر زمان که بخواهد، 

بگیریم، صورت تواند این پول را چاپ کند. به بیان دیگر اگر کسری داشته باشیم که صورت آن ریال و مخرج آن را دالر در نظر می

وی درباره  .کندتوانیم تغییر دهیم که در نتیجه آن، قیمت ارز افزایش پیدا میتوانیم زیاد کنیم اما مخرج کسر را نمیکسر را می

ای است که همیشه بین عرضه و مسایل و مشکالت مرتبط با مدیریت ارز در کشور افزود: مشکالت اقتصادی ایران به گونه

شود فشار برای افزایش قیمت ارز باال رود و در نتیجه قیمت آن افزایش شکافی وجود دارد که موجب میتقاضای ارز خارجی 

های مختلف به صورت تجمعی های غلطی است که طی سالپیدا کند. این مشکالت به طور عمومی ناشی از سیاست

اما تولیدات افزایشی  با افزایش مواجه ساخته نشده باقی مانده است که در نتیجه وابستگی به واردات راشده و حلانباشته

برجاست و درآمدهای المللی همچنان پاهای بینعضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد: تحریم .پیدا نکرده است

به این  ددهند تا در نهایت قیمت ارز افزایش پیدا کنشوند. مجموعه این دالیل دست به دست هم مینفتی وارد کشور نمی

وی معتقد  .معنی که اگر مروری بر مسایل داشته باشیم، شواهد اقتصادی بیانگر آن است که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند

های اخیر دلیلی ها کاهش پیدا کند. بنابراین انباشت مشکالت سالحتی یک مورد دلیل منطقی وجود ندارد که قیمت است

شود در نهایت قیمت ارز افزایش ای ارز کاهش پیدا کند و این سطح از فشار موجب میشده است که عرضه در مقابل تقاض

شود قیمت سایر کاالهای وارداتی همچنین کاالهای داخلی که وابسته یوسفی افزود: این افزایش قیمت موجب می .پیدا کند

هاست را نیز نباید فراموش کنیم. بنابراین یش قیمتای که خود دلیلی بر افزابه واردات هستند نیز افزایش پیدا کند. اثرات روانی

وی بیان  .های اقتصادی را کنترل نکنیم، بعد از حادث شدن این عارضه، دیگر درمان بسیار دشوار خواهد بوداگر چنین عارضه

ین در حالی ای برسد، حل کرد. اکرد: باید توجه داشت که ضروری است مشکالت اقتصادی را قبل از اینکه به چنین مرحله

است که فشارهای اقتصادی ما انباشت شده و از سویی خود را در نرخ سود بانکی و از سویی در افزایش نرخ ارز خود را نشان 

استاد  .توان کرد؛ در واقع بین بد و بدتر باید یکی را انتخاب کرددهد. مشکل اینجاست که در این مرحله دیگر هیچ کاری نمیمی

نشان کرد: از سوی دیگر اگر افزایش نرخ ارز انجام نشود، دولت به واقع با کسری و کمبود طبایی خاطردانشگاه عالمه طبا

کند. در مقابل اگر شود. همچنین فشار برای واردات بیشتر خواهد شد و بسیاری مشکالت دیگر بروز میدرآمد مواجه می

 .خواهیم شد. دولت نیز بین این دو مشکل محصور شده استها مواجه افزایش هم انجام شود به طور طبیعی با افزایش قیمت

بینی نیستند. به واقع انداز نرخ ارز به دلیل غیرطبیعی بودن متغیرهای اقتصادی ایران قابل پیشدان تاکید کرد: چشماین اقتصاد

مورد امور روزمره اش قابل  کند. برای مثال عملکرد یک فرد عاقل و سالم دربینی را دشوار مینرمال نبودن این موضوع پیش

بینی کرد؛ اقتصاد ایران اش پیشتوان یک فرد که دچار مشکالت عقالیی است را در مورد امور روزمرهبینی است اما نمیپیش

 .نیز امروز چنین شرایطی دارد

یوسفی همچنین اظهار کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد عادی نیست، اما آنچه درمورد آن قابل طرح است مقطعی بودن مشکالت 

 بخش نیست. این افزایش است. هر سیاستی هم که دولت تصمیم به دنبال کردن آن داشته باشد مقطعی است و نتیجه

 



  

 

همچنین این کارشناس اقتصادی حذف ارز  .لت باید آن را دنبال کندحل درستی نیست اما اجتناب ناپذیر بوده و دوقیمت راه

کند: فشارهای اقتصادی در طول چندین سال گذشته بر داند و اعالم میمسافرتی در شرایط فعلی را یک راهکار مقطعی می

ه اساسی این است که ها سعی در کنترل قیمت ارز داشته است. اما مسالاقتصاد کشور وارد بوده و دولت در تمام این سال

ای است که وقتی دولت با کمبود ارز مواجه باشد امکان فروش نیز به اندازه کافی ندارد و حذف ارز مسافرتی قدم ساده

 .جویی در میزان فروش ارز شودتواند موجب صرفهمی

 انداز مبهم بازار ارزچشم

گفت: بعد از توقف فروش ارز مسافرتی این تصور تشدید « جهان صنعت»حسن میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره به 

هایی که در این حوزه وجود نرخی کردن نرخ ارز موجود در بازار باشد. با وجود همه نگرانیشد که ممکن است تصمیم بر تک

نرخی شدن عدم تکشد. این نکته قابل کتمان نیست که ایستادگی در مقابل دارد اما این تصمیم پیش از این باید اجرایی می

ای نخواهد داشت.میرزایی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که تا زمان مرتفع بهای ارز عملکردی بیهوده است که نتیجه

نشدن نیاز بازار این امکان وجود دارد که با افزایش نرخ ارز مواجه شویم. این در حالی است که گنگ بودن مسایل اقتصادی 

سازی نرخ ارز باید بینی روشنی درباره آن نتوان بیان کرد.همچنین وی تاکید کرد: یکسانهیچ پیش شودکشور موجب آن می

دانیم حذف ارز مسافرتی در ای است که حتی نمیمدت حفظ شود. شرایط اقتصادی فعلی به گونهدر یک ظرف زمانی بلند

داشت. هرچند این امکان وجود دارد که حذف ارز  سازی انجام شده است یا مقاصد دیگری را پیش رو خواهدراستای یکسان

انداز نرخ ارز خیلی روشن ماندگی افزایش نرخ ارز باشد.به اعتقاد این کارشناس ارز، چشممسافرتی در راستای جبران عقب

 .رود به میزان نرخ تورم شاهد افزایش نرخ ارز باشیمترین شرایط انتظار مینیست و در ساده

 خارجی گذاریی بر سر راه سرمایهنرخی مانعارز چند

گذاری مشخص سازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایهعدم یکسان در همین رابطه یک کارشناس بانکی هم معتقد است بازتاب

سازی نرخ ارز سازی نرخ ارز اظهار داشت: سیاست یکسانحسینی در مورد علت تاخیر در یکسانحیدر مستخدمین .است

 .گذاری داخلی و خارجی ایجاد کندهای سرمایهآرامشی را در حوزه ارز و متعاقب آن در حوزهتواند می

ای که در پروژه ها به تاخیر بیفتند. زمانیگذاریشود که سرمایهسازی نرخ ارز موجب میوی افزود: تاخیر در اجرای یکسان

گذاری مشخص است که برای بازپرداخت آن، نرخ دام به سرمایهشود، آن پروژه نیازمند ارز است و در زمان اقگذاری میسرمایه

گذاری برای بانک مرکزی و دولت های سرمایهتکلیف نیست و موجب اختالفارز در تالطم است و این موضوع قابل تعیین

 .شخص استگذاری مسازی نرخ ارز در حوزه اقتصاد و سرمایهعدم یکسان حسینی تاکید کرد: بازتابشود. مستخدمینمی

گذاری دارد. هر چقدر شرایط برای سرمایهگذاران خارجی را به تعلل وا میسازی نرخ ارز، سرمایهوی ادامه داد: نبود یکسان

 داند نرخ سود را چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه کند. گذار نمیمهیا باشد اما نرخ ارز یکسان نباشد، سرمایه

های نظام بانکی و نقل و انتقاالت ارزی نرخی نشده، تحریمهایی که ارز تاکنون تکلتحسینی افزود: یکی از عمستخدمین

های اقتصادی دولت و بازگشت درآمدها همچنان با تکلیف نشده و منابع حاصل از فعالیتاست که به درستی تعیین

کند. ای ایجاد رانت میعده رز برایسازی نرخ ااین کارشناس اقتصادی تصریح کرد: عدم یکسان .هایی مواجه هستندمحدودیت

 .تواند منشا درآمد برای آنها باشدای یا ارز رسمی اختالف وجود دارد که این اختالف میبین ارز مبادله

 

 ۳ صفحه 4141شماره  20/06/96شنبه دو/  دنیای اقتصادروزنامه 

 اتاق ایران چرایی جاماندگی ایران از رقبا را بررسی کرد

 در بازار همسایگان برندگان تجارت

کشور همسایه  7کدام کشورها توانستند در تجارت با همسایگان ایران برنده باشند؟ بررسی وضعیت تجارت در  دنیای اقتصاد:

ایران)عراق، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان(، بیانگر آن است که این کشورها در 

دهد ایران در این بازارها از اند. آمارها نشان میمیلیارد دالر کاال به کشور خود وارد کرده ۳00ع نزدیک به در مجمو 2016سال 

های ارتباطی زمینی نزدیک مرز بودن، راههایی چون همرقبای خود جامانده است. این در حالی است که ایران با داشتن مزیت

مانده است و ارتباطات فرهنگی و تاریخی از بازار وارداتی همسایگان خود عقبونقل و صادرات که نتیجه آن کاهش هزینه حمل

 میلیارد دالر( را از این بازار به خود اختصاص دهد.  1۳ /۳درصدی )صادرات  4 /5و تنها توانسته سهم ناچیز 

 



  

 

شند، چراکه صادرات به این کنند برای توسعه تجارت خود، از بازارهای همسایه غافل نباحال آنکه معموال کشورها سعی می

 تر است.بازارها برای صادرکنندگان اقتصادی

به این ترتیب ایران برای افزایش سهم خود در بازار وارداتی کشورهای همسایه نیازمند توسعه روابط تجاری با این کشورها  

های ان و عدم شناخت پتانسیلانگیزگی صادرکنندگاست. اما به دالیل گوناگونی چون مشکالت بانکی، مسائل سیاسی، بی

صادراتی بازارهای همسایه، نتوانسته است در این راه موفق عمل کند. از سوی دیگر، عدم پیوستن ایران به سازمان 

ای و کیفیت، در بازار وارداتی دلیل مسائلی چون دیوارهای تعرفهشده تا کاالهای ایرانی بهموجب (WTOجهانی)تجارت

مان، مزیت رقابتی خود را از دست بدهند. به عقیده کارشناسان، عدم تعریف یک نقشه راه منسجم کشورهای عضو این ساز

 برای تجارت، منجر به کاهش سهم ما از بازارهای وارداتی کشورهای همسایه از سوی رقیبان تجاری شده است.

جهانی، راساس آمارهای سازمان تجارتگزارش منتشر شده از سوی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که ب

 2016همسایگان خاکی ایران شامل عراق، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، در سال 

زمان اند. البته در مورد این آمار باید خاطرنشان کرد که سامیلیارد دالر کاال از دیگر کشورها وارد کرده 295در مجموع حدود 

تجارت جهانی آمار واردات و صادرات همه اعضای خود را ثبت کرده و در اختیار دارد؛ اما برای کشورهایی که عضو این سازمان 

شود. با این گیری از آمار صادرات و واردات کشورهای عضو برآورد میصورت تقریبی و با بهرهنیستند، آمار واردات و صادرات به

گونه آماری در پایگاه اطالعاتی نیستند )مثل ایران و عراق( هیچ WTOیک عضو رفه کشورهایی که هیچحال در مورد تجارت دوط

 اتکایی از تجارت آنها با یکدیگر برآورد و منتشر کند.سازمان وجود ندارد و سازمان قادر نیست آمار تقریبی قابل

 صادرات ایران به کشورهای همسایه

 /۳در مجموع حدود  1۳95د که ارزش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای یادشده در سال دهآمارهای گمرک ایران نشان می

آید. شمار میمیلیارد دالری این کشورها، رقم ناچیزی به ۳00میلیارد دالر بوده است که با توجه به واردات نزدیک به  1۳

 1۳2میلیارد و  6ران به عراق با ارزشی معادل کشور یادشده، بیشترین میزان صادرات ای 7براساس آمار اعالمی، از میان 

میلیون دالر کاال صادر شده است. همچنین تجار  248میلیارد و  ۳میلیون دالر صورت گرفته است. پس از آن به ترکیه به میزان 

و ترکمنستان نیز به  میلیون دالر کاال به افغانستان صادر کنند. به پاکستان 459میلیارد و  2اند در این زمان، ایرانی توانسته

میلیون دالر کاال  ۳59میلیون دالر صادرات صورت گرفته است. جمهوری آذربایجان نیز در این مدت  547میلیون دالر و  796ترتیب 

 میلیون دالر گزارش شده است. 179از ایران وارد کرده است. میزان کاالی صادراتی به ارمنستان نیز 

 ورهای همسایهسهم ایران از بازار وارداتی کش

تریلیون دالر )بر مبنای  2در بین همسایگان ایران، ترکیه با توجه به شرایط جمعیتی مناسب و تولید ناخالص داخلی بیش از 

اکنون دومین مقصد مهم صادرات غیرنفتی ایران رود. اگرچه این کشور همشمار میقدرت خرید( بازار وارداتی بسیار مناسبی به

درصد  2میلیارد دالر یعنی کمتر از  ۳ /2در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه تنها حدود شود اما محسوب می

چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا، فرانسه و »کل واردات این کشور بوده است. براساس آمار اعالمی، کشورهایی مانند 

روند که از بین آنها دو کشور چین و آلمان شمار میبه 2016رکیه در سال ترین صادرکنندگان کاال به تاز جمله بزرگ« جنوبیکره

میلیارد دالر بیشترین سهم را از بازار بزرگ واردات ترکیه به خود  21میلیارد دالر و بیش از  25به ترتیب با صادرات بیش از 

میلیون دالر( به این کشور را  ۳84میلیارد و  6جنوبی نیز در بین این کشورها کمترین میزان صادرات )اند. کرهاختصاص داده

 داشته است.

پس از ترکیه، دومین بازار وارداتی مهم در بین همسایگان ایران  2016میلیارد دالر کاال در سال  47پاکستان با وارد کردن حدود 

شود اما ان محسوب میدرآمد جهرود. اگرچه پاکستان ازلحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی جزو کشورهای کمشمار میبه

تواند از آن بازار وارداتی مناسبی بسازد. با تمام این اوصاف، صادرات ایران به میلیون نفری این کشور می 200جمعیت بیش از 

درصد از سهم بازار واردات این کشور به تولیدکنندگان  2میلیون دالر بوده و کمتر از  800پاکستان در سال گذشته تنها حدود 

« چین، امارات، اندونزی، آمریکا، ژاپن، عربستان و هند»رسیده است. این درحالی است که براساس آمارها، کشورهای  ایرانی

 های باالیی از بازار وارداتی پاکستان را از آن خود کنند. کشورهای چین و اند سهمدر این مدت توانسته

 

 



  

 

های اول و دوم صادرکنندگان کاال به این کشور قرار میلیارد دالر در رده 6 میلیارد دالر و 14امارات به ترتیب با صادرات نزدیک به 

 اند.گرفته

عراق با تکیه بر درآمدهای نفتی سرشار خود جایگاه سومین واردکننده بزرگ کاال را در بین همسایگان ایران به خود اختصاص 

شود؛ سومین صادرکننده بزرگ به این کشور محسوب میمیلیارد دالر کاال به عراق،  6داده است. ایران با صادرات بیش از 

های اطالعاتی هرچند این آمار به همان دلیلی که قبال گفته شد )عدم عضویت هر دو کشور در سازمان تجارت جهانی( در پایگاه

یده، قطعا دالوقوع جنگ داخلی عراق و آغاز روند بازسازی مناطق آسیبدرج نشده است. با پایان قریب WTOزیرمجموعه 

واردات عراق از دیگر کشورها افزایش خواهد یافت و ایران باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کند. براساس آمارهای 

میلیارد دالر به عراق، بیشترین سهم را در میان سایر  7سازمان تجارت جهانی، دو کشور ترکیه و چین با صادرات بیش از 

نیز « جنوبی، آمریکا، هند، روسیه و آلمانکره»اند. کشورهای ین کشور به خود اختصاص دادهکشورهای عمده صادرکننده به ا

میلیون دالر صادرات به عراق در رده هفتم  808اند. آلمان با پس از چین و ترکیه بیشترین میزان صادرات به عراق را داشته

 کشورهای صادرکننده به این کشور قرار گرفته است.

اکنون در بین کشورهای همسایه ایران از لحاظ توسعه، همسرعت درحالخیز و بهعنوان یک کشور نفتجان بهجمهوری آذربای

میلیارد دالر صرف واردات کرده است که  7ارزش کل واردات در رتبه چهارم قرار دارد. این کشور در سال گذشته میالدی بیش از 

میلیون دالر صادرات به جمهوری آذربایجان،  ۳59اند. البته ایران با لغ را جذب کردهدرصد از این مب 5صادرکنندگان ایرانی تنها حدود 

ترین صادرکنندگان به این کشور قرار داشته اما به همان دلیلی که اشاره شد )عدم عضویت هر دو کشور در رتبه ششم بزرگ

شود. آمارهای سازمان تجارت جهانی ن دیده نمیدر سازمان تجارت جهانی( نام ایران در بین صادرکنندگان کاال به آذربایجا

ترین صادرکنندگان کاال به این از جمله بزرگ« روسیه، ترکیه، انگلیس، آمریکا، آلمان، چین و ایتالیا»دهد کشورهای نشان می

و ترکیه با  میلیون دالر 508شوند. از میان کشورهای عنوان شده، روسیه با صادراتی معادل یک میلیارد و کشور محسوب می

اند. میلیون دالر بیشترین سهم را در بازار وارداتی جمهوری آذربایجان به خود اختصاص داده 286صادراتی معادل یک میلیارد و 

 میلیون دالری کمترین سهم را در بین این کشورها داشته است. ۳01ایتالیا نیز با صادرات 

توجه دو کشور و شناخت حساب آمده است. اشتراکات فرهنگی قابلبه افغانستان همواره یک شریک تجاری مهم برای ایران 

مناسب دو طرف از بازارهای یکدیگر باعث شده هیچ کشوری توان رقابت با ایران در بازار افغانستان را نداشته باشد. ایران سال 

صد باالتر از ارزش صادرات پاکستان به در 80میلیارد دالر کاال به افغانستان صادر کرد که این رقم حدود  2 /4گذشته بیش از 

این کشور بوده است؛ هرچند باز هم به دلیل عدم عضویت هر دو کشور ایران و افغانستان در سازمان تجارت جهانی تا قبل از 

پیوسته است(، آماری از تجارت دوجانبه این  WTOبه جمع کشورهای عضو  2016)افغانستان در نیمه دوم سال  2016سال 

ترین ، بزرگ2016شود. اما براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، در سال دیده نمی WTOهای وابسته به ور در پایگاهدو کش

اند که از میان آنها بوده« پاکستان، آمریکا، قزاقستان، هند، چین، روسیه و ترکیه»صادرکنندگان کاال به افغانستان، کشورهای 

یارد دالر در جایگاه اول صادرکنندگان به این کشور قرار گرفته است. پس از آن آمریکا با میلپاکستان با صادراتی بیش از یک

میلیون دالر،  146میلیون دالر در رده بعدی جای گرفته است. از میان کشورهای عنوان شده، ترکیه با  91۳صادراتی معادل 

 کمترین میزان صادرات به این کشور را به خود اختصاص داده است.

شود اما به تری محسوب میجز ترکیه( کشور مرفهنستان از لحاظ اقتصادی در قیاس با سایر همسایگان خاکی ایران )بهترکم

جمعیت بودن، بازار واردات آن چندان بزرگ نیست. البته این کشور نیز اشتراکات فرهنگی زیادی با ایران دارد و ایران دلیل کم

ین کشور را با تکیه بر این مزیت افزایش دهد. طبق آمارهای رسمی گمرک ایران، ارزش تواند سهم خود از بازار واردات امی

میلیون دالر بوده است که این رقم، ایران را در جایگاه سوم صادرکنندگان  547صادرات ایران به ترکمنستان سال گذشته حدود 

های کند و در پایگاهترکمنستان هم صدق میدهد. البته همان مشکل آماری قبلی در مورد برتر به ترکمنستان قرار می

ترکیه، روسیه، »اطالعاتی سازمان تجارت جهانی نام ایران در بین صادرکنندگان برتر به ترکمنستان درج نشده است. کشورهای 

اند. اشته، به ترتیب بیشترین سهم را در بازار وارداتی ترکمنستان د2016در سال « جنوبی، چین و ایتالیاآلمان، ژاپن، کره

براساس آمار اعالمی از سوی سازمان تجارت جهانی، از میان کشورهای یاد شده، دو کشور ترکیه و روسیه به ترتیب با 

میلیون دالر کمترین سهم را در  250میلیون دالر بیشترین سهم و ایتالیا نیز با صادرات  571صادرات بیش از یک میلیارد دالر و 

 اند.به خود اختصاص دادهبازار وارداتی ترکمنستان 

 



  

 

جمعیت گیرد. این کشور کوچک و کمارمنستان از لحاظ اندازه بازار واردات، در بین همسایگان خاکی ایران در رده آخر قرار می

میلیارد دالر کاال از سایر کشورها وارد کرده است؛ هرچند کشوری مانند روسیه توانسته  ۳ /2تنها کمی بیش از  2016در سال 

حدود یک میلیارد دالر کاال به این بازار کوچک صادر کند. همچنین آمارهای اعالمی از سوی سازمان توسعه تجارت نشان  است

تشکیل « روسیه، چین، ایران، ترکیه، آلمان، ایتالیا و اوکراین»ترین صادرکنندگان کاال به ارمنستان را کشورهای دهد بزرگمی

میلیون دالر صادرات در جایگاه اول و دوم  ۳56میلیون دالر و  995ه ترتیب با داشتن دهند که دو کشور روسیه و چین بمی

میلیون دالر جایگاه سوم صادرکنندگان به این کشور را به  164اند. ایران نیز با صادرات صادرکنندگان به این کشور قرار داشته

 خود اختصاص داده است.

میلیون دالر برآورد شده است. از میان  179ستان، به روایت گمرک ایران حدود ، صادرات ایران به ارمن1۳95همچنین در سال 

میلیون دالر کمترین میزان صادرات به این کشور را داشته  102ترین کشورهای صادرکننده کاال به ارمنستان، اوکراین با بزرگ

 است.
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 آلمان نشان داد« دوچه وله»اتریش و « اوبر»بلژیک، « بیسیکی»بانک  ۳کاری گزارش از هم

 میلیارد دالر سرمایه ۶۵آغاز تحرک بانکی برای جذب 

های مختلف جذب شود تا گذاری خارجی در بخشمیلیارد دالر سرمایه ۶۵براساس اهداف برنامه ششم باید  :گروه سرمایه

 .هزار شغل ایجاد کند 9۵0ساالنه نزدیک به براساس برنامه ایران بتواند 

هزار شغل در سال بیشتر  ۵00چراکه در شرایط کنونی علی ربیعی وزیر کار اعالم کرده ظرفیت کنونی اقتصاد ایران ایجاد 

گذاری خواهد بود که به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، در حال نیست و تنها گره تحقق این هدف جذب سرمایه

تواند های بزرگ برای همکاری با ایران آغاز شده که میهای کوچک امروز تمایل بانکحاضر با ادامه اجرای برجام و همکاری بانک

  .گذاری در ایران را نیز آسان کندجریان سرمایه

ند به صفر رسیدن گذاری خارجی ایران به شدت کاهش یافته و ادامه آن، روبه گزارش صمت، در دولت دهم میزان جذب سرمایه

ها، افزایش جذب سرمایه خارجی های ایرانی بود، اما دولت یازدهم هم پیش از رفع تحریمها، در پروژهمیزان همکاری خارجی

میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب اقتصاد  10ها و تا پایان سال گذشته بیش از را تسریع کرد به طوری که از شروع رفع تحریم

های داخلی و درصدی، سرعت روند جذب سرمایه 8حالی بود که حال اینکه برای پایداری رشد اقتصادی  ایران شد این در

گذاران خارجی و داخلی به خارجی باید افزایش یابد. با امضای تفاهمنامه برجام در دولت یازدهم، راه برای بازگشت سرمایه

جاری قدیمی ایران که به دلیل جبر تحریم از اقتصاد کشورمان خارج گذاران خارجی و شریکان تایران هموار و بسیاری از سرمایه

میلیارد و 10سال گذشته  ۴های رسمی، در طول شده بودند، دوباره به بازار ایران بازگشتند. به طوری که براساس گزارش

ول دولت تدبیر و امید برای میلیون دالر سرمایه خارجی محقق شد. البته باید از این نکته غافل نشویم که برنامه دور ا 700

ها، از رسیدن های جذب سرمایهمیلیارد دالر بود اما به دلیل آماده نبودن تمام زمینه 18های خارجی حدود گذاریجذب سرمایه

های گذاری خارجی در بخشمیلیارد دالر سرمایه ۶۵به این هدف بازماند. این در حالی است براساس اهداف برنامه ششم باید 

میلیارد دالر مشارکت اقتصادی  20میلیارد دالر فاینانس،  ۳0بینی شده شامل گذاری پیشف جذب شود. این میزان سرمایهمختل

  .میلیارد دالر سرمایه مستقیم است 1۵و 

ندین گذاری در کشور است و برای ادامه این روند روبه رشد وجود چبرجام تنها یکی از بسترهای مورد نیاز برای افزایش سرمایه

  .نیاز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... ضرورت داردپیش

ترین اصل وگو با ایرنا با بیان اینکه معتقدم مهمهللا کرمانشاهی معاون پیشین سازمان توسعه تجارت ایران در گفتکیومرث فتح

قتصادی، سیاسی، اجتماعی گذاری داخلی و چه خارجی، برقراری امنیت اگذاری در هر کشوری چه سرمایهبرای جذب سرمایه

تواند ها امنیت و ثبات اقتصادی است و این موضوع میترین عامل جذب سرمایهو فرهنگی است، گفت: در بین این موارد، اصلی

ها به دنبال آن گذاریگذاری را داشته باشد. در حال حاضر ضعف سیستم بانکی یک تهدید برای جذب سرمایهبیشترین تاثیر

رود. از سوی دیگر هنوز هم دوگانی نرخ ارز در کشورمان حل نشده است و ، تولید و رشد صادرات به شمار میایجاد اشتغال

  .ها را برداشتتوان موانع پیش روی جذب سرمایهتا زمانی که این مشکالت رفع نشود نمی



  

 

 

کوچک و متوسط مسائل مربوط به صنایع کرمانشاهی با بیان اینکه بیماری سیستم بانکی ایران، مشکالت متعدد بازار سرمایه و

ریزی مدون و مستمر پیوندد و نیازمند به برنامهگذاری اتفاقی به وقوع نمیکشور بر همگان روشن است، گفت: جذب سرمایه

دارد. در حالی که صنایع کوچک و متوسط بیشترین سهم را در اشتغالزایی دارند اما برنامه بلندمدتی برای جلب توجه 

شود و بیشترین تمرکز روی صنایع بزرگ مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد است. گذاران به این صنایع دیده نمیسرمایه

افزوده داشته باشد که به همراه سرمایه، فناوری روز دنیا را هم وارد کشور کند تواند ارزشگذار خارجی در صورتی میسرمایه

گذاران داخلی است بنابراین ی به کشور، مشارکت آنها با بخش خصوصی و سرمایههای خارجگذارو بهترین روش ورود سرمایه

گذاران خارجی را داشته در وهله نخست باید مشکالت بخش خصوصی در کشور رفع شود تا بتوانند توان مشارکت با سرمایه

گذاران : به طور قطع برای سرمایهسازمان جهانی تجارت( گفت) WTO کرمانشاهی با اشاره به ضرورت پیوستن ایران به .باشند

المللی حائز اهمیت است و تاکنون نتوانستیم به عضویت دائم آن درآییم زیرا آمادگی الزم برای عضویت ایران در این سازمان بین

انی معاون پیشین سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه الزمه پیوستن به سازمان جه .پیوستن به این نهاد جهانی وجود ندارد

های تامین اجتماعی که بر دوش تجارت شفافیت اقتصادی است، ادامه داد: مباحث مالیاتی، تسهیالت گران بانکی، هزینه

ها، گذاری است. موضوع مهم دیگر در حوزه سرمایههای مهم در بحث سرمایهشود، همه اینها موضوعکارفرما گذاشته می

  .ا که تعداد اسناد تجاری به حداقل برسد و بروکراسی اداری کاهش یابدرعایت مباحث تجارت فرامرزی است به این معن

 های بزرگ اروپایی با ایرانرابطه کارگزاری بانک

بازگشت تدریجی روابط کارگزاری، دالیل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طوالنی اجرای استانداردها و 

اند. در حال میالدی تشدید شده 1۳8۶-1۳89های کی است که بعد از بحران مالی سالهای بانالمللی فعالیتهای بینرابطه

های ملی، کشاورزی، صنعت ومعدن، توسعه صادرات، ملت، تجارت و مسکن پس از برجام رابطه کارگزاری با حاضر بانک

کرد: به مرور زمان و برخالف ابتدای برجام،  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به ایرنا اعالم .اندهای خارجی برقرار کردهبانک

های مختلف ایرانی هستند. در ابتدای امضای توافق برجام های بزرگ اروپایی در حال برقراری رابطه بانکی خود با بانکبانک

ط با شبکه بانکی های بزرگ دنیا به دنبال برقراری ارتباشد اما اکنون بانکهای کوچک و متوسط برقرار میرابطه بانکی با بانک

 KBC هایی چونهای بزرگ اروپایی افزود: بانکآبادی با قابل مالحظه خواندن این تمایل از سوی بانکعلی صالح .ایران هستند

هایی هستند که در این زمینه پیشگام بوده و حتی دویچه بانک آلمان نیز اکنون اتریش از جمله بانک Oberbank بلژیک و

  .پذیرد در حالی که در ابتدای برجام این تمایل کمتر بودایرانی را میهای مشتریان حواله

های کارگزاری با های غیر امریکایی را مکلف به قطع رابطهیکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک

های ایرانی از ائه خدمات کارگزاری به بانکاند و اکنون، هیچ بانک غیرامریکایی به دلیل ارکردند، رفع شدههای ایرانی میبانک

های کارگزاری توانند رابطههای ایرانی میدسترسی به نظام مالی امریکا محروم نخواهد شد. این به آن معناست که بانک

ای سابقهطور بیها به های ایرانی که در دوران تحریمهای خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانکخود را با بانک

 .تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشتکاهش یافته بود، به
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 نوسانات ارزی اوج گرفت

های ارزی فرماندهان زنگری در سیاستنرخی شدن ارز در دولت دوازدهم و باهای تکزمزمه -گروه اقتصادی :صفحه اقتصاد

های ارز و به ویژه دالر ها افتاده و هیجاناتی ایجاد کرده که منجر به نوسان در قیمتاقتصادی کشور مدتی است که بر سر زبان

ولت ها را در محدوده کنونی ثابت نگه دارد و برخالف دهرچند دولت قصد دارد تا جای ممکن قیمت .در بازار کشور شده است

رسد نرخ ارز با ادامه گردد، با این حال به نظر مینهم و دهم از طریق افزایش نرخ ارز به دنبال پوشش کسری بودجه خود نمی

تواند از طریق ورود دالرهای نفتی به بازار های ارزی تیم اقتصادی دولت با شیبی آهسته رو به رشد شود. دولت میسیاست

 .شود دولت فعال این تصمیم را نداردافزایش قیمت را بگیرد اما احساس میو راهکارهای مشابه، جلوی این 

این در حالی است که تصمیمات ارزی دولت ممکن است به صورت جهش ناگهانی در بازار خود را بروز دهد و به همین دلیل 

 ای در این مسیر ن و حاشیهاست که دولت دوازدهم تصمیم گرفته به تدریج به طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحرا
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ها کند، تقاضا و نوسان قیمت -تواند بازار را دستخوش تغییر و تحوالت عرضهترین اقدامی که میدر این راه بزرگ .ایجاد نشود

های بسیاری در دولت یازدهم مواجه نرخی کردن ارز در آینده نزدیک است؛ اقدامی که هرچند با حواشی و مقاومتطرح تک

های آید که این طرح طی ماههای فرماندهان اقتصادی دولت حاضر چنین برمیبه بار ننشست اما از اقدامات و سیاستشد و 

سازی قیمت ارز در کنار کاهش نرخ تورم و کنترل نرخ آینده اجرایی خواهد شد. اهمیت چنین اقدامی در آنجاست که یکسان

 .تواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر شودعنوان متغیرهای کالن اقتصادی میسود بانکی به

 هاارز مسافرتی، دلیل نوسان قیمت

تواند به عنوان اولین گام در همین رابطه توقف فروش ارز مسافرتی به عنوان اقدامی هرچند ساده و در عین حال موثر می

های اخیر منجر به نوسانات اقدام فوق در روزسازی ارزی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود جدی دولت در جهت اجرای یکسان

طوری که صرافان و فعاالن بازار فردوسی این اقدام بانک مرکزی را ها را با تغییرات ملموسی مواجه کرد بهبازار ارز شد و قیمت

یران به عراق این در حالی است که زمستان و تطابق آن با فصل مسافرت مردم ا .داننددلیلی بر نوسانات روزهای اخیر می

همواره با نوسان در بازار ارز همراه بوده است اما با برداشته شدن ارز مسافرتی و رجوع مسافران به بازار آزاد که منجر به 

شود، پدیده نوسانات و هیجانات ارزی تشدید خواهد شد. هرچند در حال حاضر مطابق بخشنامه بانک افزایش تقاضای ارز می

توانند ارز مسافرتی به میزان حداکثر های گذشته میر گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سالکنندگان دمرکزی شرکت

رسد بانک مرکزی به صورت آهسته به دنبال حذف دالر مبادالتی ) به نظر می .ای تامین کننددالر آمریکا را به نرخ مبادله 200

اکنون ارز زیارتی برای سفر به کربال را حذف نکرده است، انات، همحداقل برای مسافران( است و برای جلوگیری از تشدید هیج

 .ای نزدیک، توزیع این ارز نیز از دستور کار بانک مرکزی خارج شودهر چند بعید نیست در آینده

 سکوت معاونت ارزی بانک مرکزی

هارنظر معاون ارزی بانک مرکزی یعنی ای که در این میان جالب توجه است و البته توجیهی برای آن وجود ندارد، عدم اظنکته

های مهم و تاثیرگذار بازار ارز به شمار سیداحمد عراقچی که اخیرا در این سمت منصوب شده است و به عنوان یکی از مهره

های اولیه برای رود، بوده است؛ سکوت معاون ارزی بانک مرکزی با وجود نوسانات اخیر بازار و برداشته شدن گاممی

کند که آیا عراقچی تاثیری بر تصمیمات و اقدامات اخیر بانک مرکزی نداشته است ازی نرخ ارز این سوال را مطرح میسیکسان

در هر حال سکوت معاون ارزی بانک مرکزی باعث شد تا .یا به واسطه تجربه ناکافی نتوانسته اظهارنظری در این رابطه بکند

میاب که تا چندی پیش معاون ارزی بود به صحبت در مورد اقدامات اخیر ارزی بانک الملل این بانک یعنی غالمعلی کامعاونت بین

مرکزی زمان الملل بانکدر همین رابطه معاون بین .های جاری ارائه دهدمرکزی وا داشته شود و توضیحاتی در مورد سیاست

سازی ش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسانسازی نرخ ارز را اواخر امسال اعالم کرد و گفت: توقف فرواجرای برنامه یکسان

کامیاب در پاسخ به این سوال که آیا توقف فروش ارز مسافرتی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و تهیه این ارز  .ارزی است

وقف فروش ت سازی نرخ ارز توسط این بانک باشد، گفت:ای برای اجرای یکسانتواند، مقدمهبا نرخ بازار آزاد توسط مسافران می

سازی معاون رییس کل بانک مرکزی درباره زمان اجرای برنامه یکسان.سازی ارزی استارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان

نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به صورت مشخص تعیین نرخ ارز به ایبنا گفت: گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک

وی با تاکید بر اینکه شرایط الزم برای .بینی کرده استای آن را برای پایان سال جاری پیشها، اجرریزینشده اما فعال برنامه

المللی در این راستا حاصل نشده ها و ارتباطات بینسازی کامل کارگزاریسازی نرخ ارز از جمله آمادهاجرای برنامه یکسان

نرخی با وجود اینکه حذف ارز مسافرتی در جهت تک ود، افزود:نرخی کردن ارز انجام شاست و باید این موارد قبل از برنامه تک

کامیاب ادامه داد: با وجود اینکه کارهای زیادی برای .ای برای اجرای این برنامه دانستتوان آن را مقدمهکردن ارز است اما نمی

های فروش ارز مسافرتی یکی از سیاست سازی نرخ ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقفآغاز اجرای یکسان

 .اتخاذ شده در راهی آغاز شده است

  بازانهای سفتهدولت در مقابل حمالت و هجمه

نرخی شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اینکه گوید اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تکمعاون پژوهشکده پولی و بانکی نیز می

گیرد از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا های خارجی میو تسهیالتی که از بانک دولت بتواند با استفاده از اعتبارات

ای باشد تواند مقدمهکامران ندری درباره حذف ارز مسافرتی اظهار کرد: حذف ارز مسافرتی می .منجر به افزایش تورم نشود

 نرخی کردن ارز را فراهم کند. به تواند زمینه تکهای ترجیحی مینرخی شدن ارز. حذف ارز با نرخبرای تک

 



  

 

کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از ای خریداری میاین ترتیب مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله

 .نرخی شدن ارز محقق خواهد شدگردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم، تکتقاضای ارز به بازار برمی

نرخی کردن ارز وجود عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه گفت: اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک

توانیم های مسووالن روابط کارگزاری در حال احیاست و میدارد چراکه به لحاظ ذخایر ارزی وضعیت بدی نداریم و طبق گفته

تواند ما را به محقق شدن ارز های مثبتی است که میبا دنیا امیدوار باشیم. این موارد پیاماندک به برقراری روابط بانکی اندک

کند، نرخی ایفا میاو با تاکید بر اینکه احیای روابط کارگزاری نقش بسیار کلیدی را در محقق شدن ارز تک .نرخی امیدوار کندتک

د دارد که اگر اقدامات جدی برای برداشته شدن این موانع انجام شود، گفت: هنوز موانع جدی برای برقراری روابط کارگزاری وجو

معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط  .نرخی جلوگیری کنیمتوانیم از تبعات منفی ارز تکمی

جهش شدید در نرخ ارز به دو  نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت:کنونی تک

شده کاال مشاهده کنیم و دیگر های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمامزا باشد؛ ابتدا اینکه هزینهتواند تورمشکل می

دهد رخ میرو شویم. اما این دو حالت در شرایطی اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبه

او در .تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشدکه افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت گیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی

پاسخ به این سوال که دولت چه راهکارهایی دارد برای اینکه مانع افزایش نرخ جهشی نرخ ارز شود، گفت: دولت باید جلوی 

شود که زان بازار ارز را بگیرد. این کار با استفاده از ذخایر، اعتبار است و تسهیالتی انجام میباهای سفتهحمالت و هجمه

گونه که گفتم، برقراری روابط کارگزاری های خارجی برای تسکین، ارز داخلی دریافت کند که راهکار آن هم همانتواند از بانکمی

 .الملل استهای بینمناسب و بانک

 یکسان سازی ارز  عقب افتادنافزایش رانت با 

این در حالی است که یک کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از اقدامات ضروری که دولت یازدهم باید در پایان سال گذشته 

سازی نرخ ارز دیرتر انجام شناس افزود: هر اندازه که یکسانهادی حق .سازی نرخ ارز بوده استداد و نداد، یکسانانجام می

شود. در واقع توزیع ارز مسافرتی که کان استفاده از رانت برای کسانی که دسترسی به ارز دولتی دارند، بیشتر میشود، ام

درصد کمتر از ارز رسمی بانک مرکزی است، پرداخت یارانه برای سفرهای خارجی  20تا  15طور میانگین بین قیمت آن به

شود تنها بالمانع است بلکه توصیه میموزش باشد، پرداخت یارانه نهاگر سفرهای خارجی برای درمان یا تحصیل و آ  .است

گذاری است اما پرداخت یارانه برای کسانی که صرفا برای تفریح به خارج از کشور سفر چراکه درمان و آموزش یک نوع سرمایه

رسد حذف ارز یح کرد: به نظر میوی در این رابطه تصر .کنند، اقدامی عقالیی و خردمندانه نبوده و نیست و نخواهد بودمی

شد یا یارانه برخی های انرژی حذف شد و باید حذف میهمچنان که یارانه حامل .ها باشدمسافرتی در راستای حذف یارانه

ها و درآمدها ها، هزینهها در اقتصاد قیمتبا حذف یارانه .ها کنار گذاشته شدکاالهای دیگر در راستای واقعی کردن قیمت

رسد حذف ارز مسافرتی در همین راستا بوده باشد. اگرچه اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز شود و به نظر میی میواقع

 .ها، اقدام مناسبی بودمسافرتی با تاخیر انجام شد اما با در نظر گرفتن فرض حذف یارانه

سازی قیمت ارز در کنار وف شود. یکسانشناس ادامه داد: گام بعدی دولت باید به ساماندهی بازار چندنرخی ارز معطحق

  .تواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر شودعنوان متغیرهای کالن اقتصادی میکاهش نرخ تورم و کنترل نرخ سود بانکی به

ا نوسان در وی در رابطه با نوسانات بازار ارز نیز اعالم کرد: زمستان و تطابق آن با فصل مسافرت مردم ایران به عراق همواره ب

های بانک مرکزی چه اثری بر روزهای حال سوال این است که حذف ارز مسافرتی از پرداختی .بازار ارز همراه بوده است

پرنوسان بازار خواهد گذاشت؟ اگر قیمت ارز واقعی شود، بازار ارز آرام خواهد بود اما اگر ارز با چند نرخ به فروش برسد، باز هم 

ار خواهیم بود هرچند در بخشنامه بانک مرکزی ارز مسافرتی برای سفرهای زیارتی مستثنی شده اما شاهد تنش در این باز

در غیر این صورت با هر شوک بیرونی و درونی شاهد  .سازی کندتر با حذف استثنائات، نرخ ارز را یکساندولت باید هرچه سریع

 .تالطم بازار خواهیم بود
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 دهندواردهای اقتصاد قرار میمانعی که مقابل تازه ۱6

 های جوانتبانی علیه بنگاه

های های ناموفق و ایجاد زمینه برای بنگاهها در اقتصادهای پویا معموال با هدف غربال بنگاهورود و خروج بنگاه دنیای اقتصاد:

های های قدیمی با تبانی علیه بنگاهشود. اما در اقتصادهای انحصاری، بنگاهمحسوب می های رقابتجوان، یکی از مولفه

های موجود با مکانیزم جلوگیری از ورود رقبا، شدت رقابت را کاهش کنند. در واقع بنگاهجوان، بازار را به نفع خود مصادره می

های این شود، بررسی کرده است. ارزیابیقرار داده می واردهامانعی را که مقابل تازه 16دهند. یک گزارش پژوهشی، می

توانند با همکاری، ائتالف و کسب های قدیمی میدهد هرچه شدت موانع ورود به بازار بیشتر باشد، بنگاهگزارش نشان می

ا کمرنگ کردن رقابت، قدرت بازاری، رفتار غیررقابتی را در پیش گیرند و سودهای غیرمتعارف را کسب کنند. در واقع این موانع ب

دهد. مطالعاتی که در تاثیر قرار میهای جوان و بالقوه را تحتشود و ورود بنگاهباعث نزدیک شدن ساختار بازار به انحصار می

زمینه اقتصاد صنعتی در ایران نیز صورت گرفته، داللت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران نیز به شدت متمرکز است و بخش 

های جوان و از ارزش ایجادشده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است. با توجه به اهمیت موانع ورود بنگاه باالیی

های هایی برای کاهش تمرکز و قوانین و محدودیتنقش آن در تقویت یا تضعیف رقابت در صنعت، کارشناسان بر تدوین برنامه

 ورود به بازار، تاکید دارند.

ها ترین مکانیزمها به بازار یکی از مهمرو هستند؟ ورود بنگاهنوظهور برای ورود به بازارهای صنعتی با چه موانعی روبههای بنگاه

های ناموفق و ایجاد زمینه ها با هدف غربال بنگاهای که در یک اقتصاد پویا ورود و خروج بنگاهگونهرود؛ بهشمار میدر اقتصاد به

رفتار »دهد شود. تجارب بسیاری از کشورهای دنیا نشان میهای رقابت محسوب مینفس یکی از مولفههای تازهبرای بنگاه

های قدیمی و ایجاد همبستگی بین در بسیاری از موارد باعث ایجاد قدرت بازاری برای بنگاه« هاانواع ائتالف»و « غیررقابتی

تحلیلگران اقتصادی باعث شده بازار صنعتی کشورها به سمت  هایی که به گفتهآنها و کمرنگ شدن رقابت شده است. مولفه

انحصارگرایی سوق یابد. مطالعاتی که در زمینه اقتصاد صنعتی در ایران نیز صورت گرفته داللت بر آن دارد که بازارهای صنعتی 

نحصاری است. فصلنامه شدت متمرکز هستند و بخش زیادی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای اایران به

ها به بازارهای های ورود بنگاهوزارت امور اقتصادی و دارایی در پژوهشی موانع و گلوگاه« های اقتصادیها و سیاستپژوهش»

های نوظهور مولفه در پشت در ماندن بنگاه 16ها بیانگر این موضوع است که صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی

 ی صنعتی دخالت دارند.در بازارها

 های بالقوهموانع ورود بنگاه

ها به بازارهای صنعتی و رقابتی وجود دارد. براساس این گزارش، در ادبیات اقتصاد صنعتی تعاریف مختلفی از موانع ورود بنگاه

ای گونهکند؛ بهشخص میم« های بالقوههای موجود نسبت به بنگاهمزیت بنگاه»برخی تحلیلگران بر این باورند مانع ورود را 

های جدید نتوانند به صنعت وارد خود را طوری باالتر از قیمت رقابتی قرار دهند که بنگاه هایهای موجود بتوانند قیمتکه بنگاه

جدید های دانند که به بنگاههایی در فرآیند تولید میها را شامل هزینهشوند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران مانع ورود بنگاه

ها تحمیل هایی که قبال وارد صنعت شده بودند این هزینهشود، در حالی که به بنگاهداوطلب ورود به صنعت تحمیل می

ها نیز مورد مطالعه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. شد. اما تعاریف دیگری برای موانع ورود بنگاهنمی

کند، در حالی که به ها را غیر سودآور میگیرند که ورود بنگاهعنوان عاملی در نظر مید را بهبرخی دیگر از تحلیلگران مانع ورو

 طور مداوم بازده انحصاری به دست آورند.دهد که قیمت را باالتر از هزینه نهایی قرار دهند و بههای موجود اجازه میبنگاه

عنوان یکی از متغیرهای ساختاری بازار در واقع بیانگر به یک بازار، بهدهد در برخی از کشورها مانع ورود ها نشان میارزیابی

های قدیمی سختی یا آسانی ورود به یک بازار است؛ در این کشورها هر چه شدت مانع ورود به بازار بیشتر باشد، بنگاه

های غیرمتعارف کسب کنند. در واقع توانند با همکاری و ائتالف و کسب قدرت بازاری رفتار غیررقابتی در پیش بگیرند و سودمی

ها شود. در این کشورها ویژگیمتغیر ساختاری مانع ورود با کمرنگ کردن رقابت باعث نزدیک شدن ساختار بازار به انحصار می

، «تهای غیرقابل بازگشهزینه»، «های مقیاسصرفه»دهد شامل های بالقوه را تحت تاثیر قرار میهایی که ورود بنگاهو تاکتیک

 است.« هااختصاصی بودن دارایی»و « های سازمانیشکل»، «مزایای اطالعاتی»، «تمایز کاال»، «ایمزایای مطلق هزینه»

 

 های بازدارندهمولفه



  

 

، «ایمزایای مطلق هزینه»گانه شانزده کنندهها به عوامل تعییندهد اثر رقابت بالقوه بنگاهمطالعات این پژوهش نشان می

های سیاست»، «های توزیعدسترسی به کانال»، «های مشتریتغییر هزینه»، «اینیازهای سرمایه»، «الییتفاوت کا»

های هزینه»، «نشان تجاری»، «تمرکز بازار»، «تکنولوژی و تغییرات تکنیکی»، «قیمت»، «تحقیق و توسعه»، «تبلیغات»، «دولت

 بستگی دارد.« ظرفیت اضافی»و « گذاریمایهریسک سر»، «تسلط بر منابع استراتژیک»، «غیرقابل برگشت

مزایای »ها ترین موانع ورود بنگاهها به بازارهای صنعتی بیانگر این موضوع است که یکی از مهممروی بر انواع موانع ورود بنگاه

است. از سوی  صورت مشترک قرار گرفتهای که این مانع در تمام مقیاس و منحنی کشورها بهگونهاست؛ به« ایمطلق هزینه

های موجود در بازارها دارای نشان تجاری مشخص و معین و باید عنوان کرد که بنگاه« تفاوت کاالیی»دیگر در تشریح مانع 

های شود که بنگاهکنندگان در رابطه با تبلیغات را دارند و به نوعی اولین هستند. این موضوع باعث میهمچنین وفاداری مصرف

رو های قدیمی با تفاوت کاالیی روبهکننده نهایی مواجه شوند و در مقابل بنگاهه بازارها با چالش مصرفنوظهور برای ورود ب

ها با رود برای رقابت بنگاهنفس به شمار میهای تازهترین مشکالت بنگاهکه یکی دیگر از عمده« اینیازهای سرمایه»شوند. 

 ساز است.یکدیگر مساله

گذاری زیاد برای رقابت یا ورود به صنعت در حالی یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان مالی و سرمایه ها به منابعنیاز بنگاه

نیز باید گفت که « های مشتریتغییر هزینه»بر میزان آن بسیار باالتر است. در توضیح شود که در صنایع سرمایهمحسوب می

ها را کاهش کند و تغییرات تکنولوژیکی اغلب این هزینهد جلوگیری میکننده را عوض کنهای تغییر از اینکه خریداری عرضههزینه

های توزیع برای محدود کردن دسترسی هایی که داوطلب ورود به بازار هستند از استراتژیدهد. اما اولین بنگاهیا افزایش می

شناخته شده است. « های توزیعکانالدسترسی به »عنوان کنند، مانعی که بهکنندگان استفاده میهای جدید به توزیعبنگاه

رود که از طریق محدود کردن درخواست مجوزهای جدید، بر سر راه ها به شمار مییکی دیگر از گلوگاه« های دولتسیاست»

 کند.های نوظهور مانع ایجاد میبنگاه

های جدید را های ورود برای بنگاهزینههای موجود در بازار نیز یکی دیگر از موانعی است که هاز سوی بنگاه« تبلیغات سنگین»

تحقیق و »های جدید، کند. اما هشتمین گلوگاه برای بنگاههای نوظهور را با ریسک همراه میدهد و ورود بنگاهافزایش می

و توسعه  گذاری بالقوه در تحقیقتوانند با سرمایههای بالقوه میاست که این مانع معموال عمر کوتاهی هم دارد. بنگاه« توسعه

 های جدید جلوگیری کنند.از ورود بنگاه

رود. های جدید به شمار مینهمین مانعی است که از دیدگاه تحلیلگران، یک مانع ورود بزرگ و مهم برای بنگاه« جنگ قیمتی»

، به کار گرفته کارخانه استفاده کنند خواهند با کاهش قیمت از تمام ظرفیتها میویژه در صنایعی که بنگاهجنگ قیمتی به

های اخیر به یک مزیت انکارناپذیر برای صنایع تبدیل یکی از مباحثی است که در سال« تکنولوژی و تغییرات تکنیکی»شود. می

ها شود. همچنین بررسیای محسوب میشده است، معموال تولید در صنایع با تکنولوژی باال یکی از منابع عمده مزایای هزینه

ها رود. در یک صنعت با تمرکز باال بنگاهشمار میهای نوظهور بهترین موانع ورود بنگاهیکی از مهم« کز باالتمر»دهد نشان می

هم که در ردیف دوازدهم « نشان تجاری»های جدید اثر بگذارند. توانند با همکاری روی قیمت و مقدار بر شرایط ورود بنگاهمی

که کسب اطالعات درباره کاالی رگیرنده مجموعه اطالعات درباره کاالهاست. زمانیها قرار گرفته است در بموانع ورود بنگاه

 تواند عدم اطمینان را کاهش دهد.بر باشد نشان تجاری میجدید هزینه

مدت حتی با توقف تولید قابل برگشت نیستند مدت و میانهایی هستند که در کوتاهنیز هزینه« های غیرقابل برگشتهزینه»

ها راه را برای ورود به بازارهای صنعتی تغییر خواهند داد؛ های جدید هستند که با تحمل این هزینهمیان این بنگاه و در این

ها حاکی شود. همچنین بررسیگذاران برگشت به عقب سرمایه محسوب میتغییری که به گفته تحلیلگران برای سرمایه

های تواند سهم غیرقابل انکاری در عدم ورود بنگاهنیز می« ل یا روش تولیدتسلط بر منابع استراتژیک انحصار در محصو»است که 

 جدید به بازارهای صنعتی داشته باشد.

های ای ایجاد کند که انحصار در محصول یا روشها مزیت هزینهتواند برای بنگاهدسترسی انحصاری به منبع استراتژیک می

گذاران را با شک و تردید برای که همواره سرمایه« گذاریریسک سرمایه»روند. شمار میزا بهتولیدی مثالی از موانع درون

گذاری کند، پانزدهمین مانع مورد نظر در این مطالعه است. نیاز به سرمایهوکار مواجه میکاشت پول در یک صنعت و کسب

 « ظرفیت اضافی»اما در آخرین مانع ورود،  ها محسوب شود.تواند مانع ورود بنگاهمنابع مالی فراوان و ریسک مربوط به آن می

 



  

 

های جدید دهد، مطرح است. این مانع در ابتدای ورود بنگاهکه تفاوت بین تولید واقعی و حداکثر ظرفیت اضافی را نشان می

 کند.گذاران و تولیدکنندگان ایجاد میدردسرهای زیادی برای سرمایه

 شروط ورود

طور کلی هیچ دهد بهها به بازارهای صنعتی نشان میعتی پیرامون موانع ورود بنگاههای مختلف اقتصاد صنبررسی نظریه

ها وجود ندارد، اما اهمیت موانع ورود و نقش مهمی که در موضوعات رقابت توافق عامی درباره تعریف دقیق مانع ورود بنگاه

های سودآور موجود بنگاه را به صنعت جذب کند، اما بنگاهرود سودآوری باال، طور معمول انتظار میدارند، غیرقابل انکار است. به

ها بر سر توانند با رفتار همکارانه و تنظیم قیمتای از بازار هستند، میدر صنعت که دارای یک موقعیت مسلط و سهم عمده

رد بازار و رفاه را با کندی مواجه های مسلط، فرآیند عملکهای بالقوه مانع ایجاد کنند. به این ترتیب این روش بنگاهراه ورود بنگاه

ای های ثابت و هزینه غیرقابل برگشت، رابطههای موجود در بازار با هزینهدهد تعداد بنگاهها نشان میخواهد کرد. ارزیابی

های اهنهایی باالی تولید، ورود بنگ های غیرقابل برگشت و همچنین هزینههای ثابت و هزینهکه هزینهطوریمعکوس دارد، به

 کند.ها عمل میبالقوه به صنعت را محدود و مانند مانعی بر سر راه ورود بنگاه

ها های موجود در بازار و تمرکز و سودآوری آنهای موجود در بازار، سهم بازاری بنگاهدر نتیجه با محدود شدن شمار بنگاه

دهد صنعتی چه باید کرد؟ بررسی این گزارش نشان می های جدید در بازارهاییابد. حال برای افزایش سهم بنگاهافزایش می

های حمایت»و نیز « اعطای مجوزها»، «تسهیالت مالی»وارد از طریق دادن های تازهبا فراهم کردن زمینه برای حضور بنگاه

ها زار و افزایش تعداد بنگاههایی که قصد ورود به بازار را دارند زمینه را برای کاهش تمرکز در بااز بنگاه« بندی شدهمحدود و زمان

تر شدن اندازه آنها باید است، گسترش بازارها و بزرگ ها فراهم کرد. نتایج این پژوهش حاکیو توزیع یکسان بازار میان بنگاه

رو های بزرگ و پیشدهد برخورداری بنگاهدر دستور کار سیاست رقابتی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می

ها به دلیل وجود موانع ورود، تحرکی که به نفع آنها و به از سود باال در ایران به دلیل کارآیی برترشان نیست، چرا که این بنگاه

های مظنون که از اند. بنابراین باید رفتار بنگاهکند از موقعیت برتر و قدرت بازاری برخوردار شدههای بالقوه عمل میضرر بنگاه

کنند، کنترل شود. برای از االیی برخوردارند و از وجود موانع ورود به نفع خود برای کسب قدرت بازاری استفاده مینرخ بازده ب

از آنجا که در پی افزایش  های ورود، اجرا شود.هایی جهت کاهش تمرکز و قوانین و محدودیتبین بردن این موانع باید برنامه

شود فزایش یافته و شدت مانع ورود کاهش یافته است، براساس این گزارش پیشنهاد میها اافزوده صنعت نرخ ورود بنگاهارزش

های ها در جهت تشویق تولید و سیاستهای پولی و اعطای تسهیالت به بنگاههای اقتصادی دولت از جمله سیاستسیاست

 ها نیز در جهت تحریک بخش تولید صنعتی باشد.مالی از جمله مالیات

 

 4 صفحه 86۳شماره  22/06/96شنبه چهار/  گسترش صمتروزنامه 

 نشان داد 9۶ماه اول سال  ۳گزارش صمت از رشد اقتصادی ایران در 

 ورود اقتصاد به رونق غیرتورمی

است و  نفت درصد بود، این آمار بدون 7به گفته سخنگوی دولت در بهار سال جاری رشد اقتصادی کشور مثبت  :گروه سرمایه

و  نفت درصد رسیده است. به گفته کارشناسان عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون ۶.۵به  نفت با

 .نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است 1۳9۵همچنین نرخ تورم سال 

بار در کشور نخستینشنبه در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت ادامه داد: برای به گزارش صمت، محمدباقر نوبخت سه

نیم بدون نفت نیز رشد توادهد ما میشده که نشان می نفت در کشور بیشتر از رشد اقتصادی با نفت رشد اقتصادی بدون

درصدی داشته است. از این رو  7.1گذاری در ک شور در بهار سال جاری نیز رشد باالی اقتصادی را تجربه کنیم. رشد سرمایه

گذاری گذاری در دو فصل زمستان سال گذشته و بهار سال جاری مثبت شد که در بهار سال جاری رشد به سرمایهسرمایه

همچنین براساس این گزارش در بهار سال جاری و زمستان سال گذشته رشد ساختمان هم به مثبت درصد رسید.  7.1مثبت 

هزار میلیارد تومان پرداخت  ۴2های عمرانی سال گذشته که برای آنها درصد رسید که نشانگر این است که تمام طرح 7.1

درصد رشد مثبت داشته و در ۳.1سال جاری شد، اثر خود را روی رشد اقتصادی گذشته است. بخش کشاورزی نیز در بهار 

سخنگوی   .دهددرصد رشد نشان می 8.8درصد مثبت رسید و در گروه خدمات مثبت  ۴.9گروه صنعت و معدن این رشد به 

 درصد  ۶.9دولت اظهار کرد براساس این گزارش هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار سال جاری 
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پروژه در بخش اقتصاد مقاومتی در دست اجرا  ۳00ا کرده و در حال حاضر بیش از درصد رشد پید ۶.۵و هزینه مصرف دولت 

شود. حال دولت مصمم است در راستای مطالبات و انتظارات ها دریافت میداریم که در سال جاری ماهانه گزارش آن از سازمان

داریم ولی نسبت به زمانی که دولت  مردم برای رونق اقتصادی فعالیت کند، البته ما نسبت به وضع مطلوب هنوز فاصله

  .به رشد مثبت هفت رسید، اقدامات افتخارآمیز است 7اقداماتش را آغاز کرد از رشد منفی 

 ورود کشور به دوره رونق غیرتورمی

در فصل  وگو با مهر گفته است: برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادیمعاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این باره در گفت

  .درصد رشد دارد ۵.۵ماه نخست سال جاری ۳های بزرگ صنعتی در هم مثبت است، شاخص تولیدات کارگاه 9۶بهار 

پیمان قربانی در با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، گفت: براساس تعاریف استاندارد، 

فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به  2، تجربه رشد اقتصادی منفی در های تجاریبندی چرخهدر مرحله

شود؛ بر همین اساس، بررسی رشد اقتصاد و رشد بندی میفصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه 2رشد مثبت در 

های سال مثبت و رشد ی برای تمامی فصل، حاکی از این است که رشد اقتصاد1۳9۵تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 

و  ۵.۴، ۳.9به ترتیب به  1۳9۵درصد در فصل اول سال  1.8تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده، از منفی 

های دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است. همچنین از درصد در فصل ۵.۶

ماه نخست امسال نرخ تورم کاهش یافته، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ در حالی که، انتقاداتی هم که  ۳نجاکه در آ

در این باره مطرح شده، به طور عمده به دلیل توجه نکردن انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم درباره رونق و رکود بوده 

شود، تصریح کرد: تعیین ل که تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر چه مبنایی انجام میقربانی در پاسخ به این سوا  .است

شود و احیانا عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، براساس ارقام رشد کل انجام می

وی در پاسخ به این   .بندی مزبور نیسترونق، مالک طبقه هایهای رکودی و چه از منظر تعیین دورهچه از بابت تبیین دوره

های موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال جاری نیز وجود دارد، تاکید کرد: نگاهی به سوال که آیا با توجه به داده

بورسی، به خوبی  هایهای بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکتنگر مانند شاخص تولید کارگاههای پیشبرخی شاخص

دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل نخست سال جاری نیز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، نشان می

 ۳های بزرگ صنعتی در شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاهمحدود نمی 1۳9۵تنها به سال 

های درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت ۵.۵مشابه سال قبل، معادل ماه نخست سال جاری نسبت به دوره 

درصد رشد  ۳.29، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1۳9۶ماه نخست سال  ۳رشته فعالیت مختلف در  1۵منتخب بورسی در 

عالیت منفی بوده است، در رشته ف 1۵گروه از  2دهد؛ به نحوی که در فصل نخست سال جاری، تنها رشد فروش را نشان می

رشته فعالیت منفی بوده است. دستاورد خروج از رکود در حالی  8حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش 

واحد  8.2با کاهش  1۳9۵رقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یک

درصدی  ۵.12دهد رشد اقتصادیدرصد رسیده است که نشان می1.9درصد، به 9.11قبل یعنی  درصدی نسبت به رقم سال

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحوالت  .های تورمی حاصل شده استبدون هزینه 1۳9۵سال 

دهد؛ از این رو عملکرد ن میگذاری شده را نشاشاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، همچنان کنترل تورم در سطوح هدف

نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود  1۳9۵رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال 

  .تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است

 

 7 صفحه ۳729شماره  22/06/96شنبه چهار/  جهان صنعتروزنامه 

 ؛96درصدی بخش صنعت در سه ماهه اول  8/5رشد 

 هزار میلیارد تومانی به داد تولید رسید ۱6تسهیالت 

در حالی که این روزها افزایش قیمت دالر، تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی را نگران  -بکیاننسترن یوسف :صفحه صنعت و معدن

دار خواهد شد، دولتمردان از تالش برای ایجاد رونق در آیا شوک دالر مقطعی است یا اینکه ادامهکرده و مشخص نیست که 

تواند تولیدکنندگان را دهند در صورتی که بیشتر مواد اولیه کاالهای تولید داخل، وارداتی است و افزایش دالر میبازار خبر می

 در این میان در شرایطی که   .شتر دچار چالش کندکنند، بیاز شرایط سختی که با آن دست و پنجه نرم می
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کنند، وزارت صنعت آمارهایی هم دل خوشی ندارند و همچنان با رکود دست و پنچه نرم می 96صنعتگران چندان از وضعیت سال 

د در بخش صنعت، آید. آمارهایی که در اوج بحران و رکود تولید داخل از رشکند که چندان با واقعیت جور در نمیرا ارائه می

  .دهدمعدن و بازرگانی خبر می

 روند اعطای منابع خطا نداشته است

های صنعت و بازرگانی در سه ماهه اول های وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد بخشطبق گزارش دفتر آمار و فرآوری داده

ادی کشور حل نشده و مشکالت های اقتصدرصد رسید در حالی که همچنان زیرساخت 8/8و  8/5به ترتیب به  9۶سال 

رسد که گفت: به نظر می« صنعتجهان»در همین خصوص عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن به  .تولیدکنندگان ادامه دارد

هزار میلیارد تومانی برای کمک به واحدهای صنعتی در شش ماهه دوم  16این آمار تا حدی منطقی باشد چراکه تسهیالت 

بینی کرده بودیم که با تزریق این منابع به واحدهای تولیدی از اواخر بهمن تا اوایل نابراین خود ما نیز پیشتوزیع شد. ب 95سال 

آرمان خالقی اظهار کرد: واحدهای تولیدی همچنان درگیر جذب منابع و دریافت   .جاری با رشد بخش صنعت مواجه شویمسال

 .شودصه تولید و افزایش ظرفیت تولیدی آنها میاین تسهیالت هستند که منجر به بازگشت آنها به عر

داد. در غیر این صورت مشخص وی افزود: به طور طبیعی باید تزریق این منابع به بخش صنعت تاثیر خودش را در آمار نشان می

  .شد که در روند اعطای منابع به صورت درست عمل نشده و این راه با خطاهای بسیار دنبال شده استمی

رو هستند و های فراوانی روبهای که با بدهیام خانه صنعت بیان کرد: البته در این میان هستند واحدهای تولیدیمققائم

دهد چراکه آنها های آنها را افزایش میکند بلکه میزان بدهیتنها مشکل آنها را حل نمیپرداخت تسهیالت جدید به آنها، نه

وی اظهار کرد: برخی از واحدهای   .شوندها نیز با مشکل مواجه می. از این رو بانکتوان بازپرداخت اقساط تسهیالت را ندارند

توانند با این میزان تسهیالت دوباره به چرخه تولید بازگردند و اقساط بانکی خود را هم اند، نمیتولیدی که ورشکست شده

توانند پول خود را پس م به آنها تسهیالت دهند، نمیها هعضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن گفت: بنابراین اگر بانک .بدهند

ای باشد که واحدهای تولیدی هم بتوانند مواد گونههای باالتر پاسخگو باشند. از این رو میزان منابع باید بهبگیرند و باید به نهاد

  .اولیه و مایحتاج خود را تامین کنند و هم پول بانک را پس دهند

 یابدرشد صنعت ادامه می گرانی دالر مقطعی باشد،

هزار بنگاه  2۴، به بیش از 9۵خالقی خاطرنشان کرد: علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در سال جاری اعالم کرد که در سال 

 1۵هزار میلیارد تومان به  ۳0هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده و در سال جاری نیز  17کوچک و متوسط برای خروج از رکود، 

هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کند به  ۳0وی ادامه داد: اگر این تسهیالت تا   .یابده راکد و نیازمند بازسازی تخصیص میهزار بنگا

رسد که رشد بخش صنعت ادامه یابد. اگرچه این روزها قیمت دالر افزایش داشته و مشخص نیست که آیا به دلیل نظر می

  .دار خواهد بوداین دست است یا اینکه ادامه سفر حجاج، سفرهای تابستانی و دالیلی از

توان به وضعیت آینده صنعت امیدوار بود اما اگر افزایش قیمت قائم مقام خانه صنعت گفت: اگر این شوک مقطعی باشد، می

این در حالی  های تولیدکنندگان هم افزایش یابد.دالر ادامه پیدا کند، طبیعی است که مواد اولیه وارداتی و بسیاری از هزینه

  .تر خواهد شدشود و مشکالت صنعت پیچیدهاست که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رونقی در بازار ایجاد نمی

وی افزود: البته افزایش قیمت دالر به نفع صادرکنندگان خواهد بود اما از آنجا که بسیاری از آنها تولیدکننده هم هستند، با 

هزار میلیارد تومانی را تا قبل از عید و در فصل پاییز به تولیدکنندگان  ۳0ی با بیان اینکه اگر منابع خالق  .شوندرو میمشکل روبه

  .توان به آینده صنعت امیدوار بوداعطا کنند، ادامه داد: همچنین اگر افزایش قیمت دالر هم مقطعی باشد، می

 المللی بازتر شدهفضای تجارت بین

 96درصدی بخش بازرگانی در سه ماهه ابتدایی سال  8/8معدن همچنین در رابطه با رشد  مدیره خانه صنعت وعضو هیات

المللی بازتر شده است و تجارت نسبت به گذشته، با سهولت بیشتری اتفاق بیان کرد: واقعیت این است که فضای تجارت بین

هم نسبت به سال  95طور که وضعیت سال انافتد. بنابراین چنین رشدی در بخش بازرگانی نیز دور از انتظار نیست هممی

شود.وی بهتر بود. خالقی اظهار کرد: اگرچه هنوز مشکالت زیادی وجود دارد اما به هر حال تبادالت بانکی تا حدی انجام می 94

توان به المللی هم مشکلی ایجاد نشود، میهای اقتصادی کشور فراهم شده و در روابط بینافزود: در این میان اگر زیرساخت

رفته امیدوار بود. خالقی گفت: در حوزه کاالهایی همچون لوازم خانگی، شیرینی و شکالت، پسته و دستبرگشت بازارهای از

 توان در زمینه های مناسب فراهم شود، میمحصوالتی از این دست توانایی داریم و اگر زیرساخت

 



  

 

بخشد. وی اظهار کرد: با وجود اینکه تجارت تجارت خارجی کشور را بهبود میصادرات اقدامات الزم را انجام داد که در نهایت 

رسد در تجارت داخلی هم اتفاق مثبتی افتاده رو شده اما به نظر نمیالمللی با وضعیت بهتری نسبت به گذشته روبهبین

وساز هنوز نتوانسته ی همچون ساختهایباشد چرا که هنوز مردم برای خرید مسکن پولی در بساط ندارند. به همین دلیل حوزه

رسد تردید مردم برای خرید کاال کمتر شده و آنها قائم مقام خانه صنعت گفت: در حال حاضر اگرچه به نظر می  .فعال شود

کنند اما هنوز هم برای خرید کاالهای بزرگ دچار مشکل هستند. های گذشته امنیت بیشتری احساس مینسبت به سال

وی اظهار کرد: به طور کلی   .ست که حتی برخی اقشار جامعه برای خرید مایحتاج روزانه خود نیز پولی ندارنداین در حالی ا

توان به افزایش رونق تولید و ایجاد اشتغال امیدوار بود که در اگر دولت در زمینه اعطای تسهیالت، به درستی عمل کند، می

 .دشونهایت منجر به برگشت پول به چرخه اقتصاد می

 رشد بخش معدن

های وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: رشد محصول ناخالص داخلی در بخش دیگری از گزارش دفتر آمار و فرآوری داده

درصد  2/4به رقم مثبت  96درصد بود در سه ماهه اول  4/6منفی  95افزوده بخش معدن که در سه ماهه اول سال و ارزش

که در سه ماهه گرفته در سال گذشته به تدریج متوقف شد به طوریهای صورتریزیبرنامهرشد منفی این شاخص با  .رسید

افزوده بخش معدن در سه گفتنی است رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش .درصد رسیده بود 1/۳به مثبت  95چهارم سال 

 .درصد شده بود 8/2درصد و منفی  6/۳به ترتیب منفی  95ماهه دوم و سوم سال 

نسبت به مدت مشابه  96افزوده بخش صنعت نیز در سه ماهه ابتدای سال سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی و ارزشاز 

درصد بود در سه ماهه اول سال  7/2مثبت  95این شاخص که در سه ماهه اول سال  .سال گذشته روندی افزایشی داشت

های دوم، سوم داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماههرشد محصول ناخالص  .درصد ارتقا پیدا کرد 8/5به مثبت  96

وزارت صنعت، معدن و تجارت روند منفی رشد محصول ناخالص داخلی و  .درصد بود 7/11و  5/6، 5به ترتیب  95و چهارم سال 

رقم منفی  95ل این شاخص که در سه ماهه ابتدایی سا .افزوده گروه خدمات را نیز متوقف کرد و به رقمی مثبت رساندارزش

درصد شد و در سه  ۳/۳مثبت  95های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان سه ماهه دوم سال درصد بود با پیگیری 9/0

شایان ذکر است که رشد محصول ناخالص داخلی و  .درصد ارتقا پیدا کرد ۳/8به رقم قابل توجه  96ماهه ابتدایی سال 

گزارش دفتر  .درصد شده بود 7/15درصد و مثبت  7/5به ترتیب مثبت  95سوم و چهارم افزوده گروه خدمات در سه ماهه ارزش

 96های وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارتقای رشد محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( در سه ماهه اول آمار و فرآوری داده

درصد بود که در سه  1/1مثبت  95نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. این شاخص در سه ماهه ابتدایی سال 

های سه ماهه دوم و سوم سال به هفت درصد افزایش پیدا کرد. رشد محصول ناخالص داخلی)بدون نفت( در بازه 96ماهه اول 

همچنین  .درصد رسید 8/1۳به بیشترین میزان خود یعنی  95درصد بود و در سه ماهه چهارم  2/6به ترتیب چهار درصد و  95

متوقف شد  95فروشی، هتل و رستوران( رشد منفی هشت درصدی سه ماهه اول فروشی و خردهرگانی )عمدهدر بخش باز

به ترتیب چهار درصد و  95درصد ارتقا یافت. این شاخص در سه ماهه دوم و سوم  8/8به رقم مثبت  96و در سه ماهه ابتدای 

 .درصد رسیده بود 2/16ی به باالترین میزان یعن 95درصد شد و در سه ماهه چهارم  6/10

 

 5 صفحه 414۳شماره  22/06/96شنبه چهار/  دنیای اقتصادروزنامه 

 در پارلمان اقتصاد مطرح شد

 مطالبه ارزی بخش خصوصی

فعاالن بخش خصوصی در نشست اخیر پارلمان بخش خصوصی بار دیگر مطالبه ارزی خود از دولت را مطرح  دنیای اقتصاد:

نظر فعاالن بخش های مهم دولت دوازدهم موضوع تبادلعنوان یکی از اولویتنرخی شدن ارز بهتککردند. در این نشست 

بر حذف ارز مسافرتی، فعاالن بخش خصوصی با مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بود. با توجه به اقدام اخیر دولت مبنی

های بعدی نیز به سرعت برداشته میدواری کردند که گامدانند و ابراز انرخی شدن ارز میخصوصی، آن را اولین گام در جهت تک

تواند به ایجاد شفافیت و حذف رانت کمک قابل توجهی کند. به باور آنها این اقدام به نفع صادرات بوده و در بلندمدت می شود.

 نرخی شدن ارز از سوی رئیس به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با وجود اینکه سال گذشته موضوع تک

 

رود که ایم. از سوی دیگر امید میکل بانک مرکزی بارها مورد تاکید قرار گرفت اما در عمل شاهد موفقیتی در این زمینه نبوده



  

 

های بعدی با نرخی شدن ارز را در سال جاری فراهم کند و گامبانک مرکزی با اجرای حذف ارز مسافرتی بتواند مقدمه تک

امل صندوق ضمانت صادرات نیز که میهمان ویژه این نشست بود نیز بر این باور است سرعت بیشتری برداشته شود. مدیرع

 نرخی شدن ارز این است که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد.که الزمه تک

نرخی های اخیر اشاره کرد و گفت: تکرئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، به مسائل مهم مطرح شده در هفته

کردن ارز، اصالح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رونق بازار سرمایه و کاهش حجم مجوزها از جمله مسائل اساسی اقتصاد است 

کل نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: رئیسکه باید در راس کار دولت قرار گیرد. مسعود خوانساری همچنین به موضوع تک

وضوع را بیان کردند اما عملی نشد و امیدواریم امسال حتما اجرایی شود. خوشبختانه بانک مرکزی در سال گذشته چند بار این م

های بعدی نیز به سرعت برداشته شود. وی افزود: مقدمه این کار را که حذف ارز مسافرتی بود، انجام دادند و امیدواریم گام

ها و شان بیان کرد که آماده واگذاری تمامی بنگاهدر دیداری که با آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم ای

شود. خوانساری در ادامه گفت: همچنین هایی است که هم اکنون ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره میشرکت

ارد ها را به مدت چهار سال ثابت نگه دها بود که وزیر جدید صنعت قصد دارد تعرفهموضوع دیگری که مطرح شد، موضوع تعرفه

 ها صورت گیرد.و فقط در موارد ضروری تغییرات در تعرفه

 خوانساری همچنین به حضور مدیرعامل موسسه فریزر در اتاق تهران اشاره کرد و گفت: مقرر شد این موسسه با ارائه

نین قرار است راهکارها و پیشنهادها، شرایطی را فراهم کند تا رتبه ایران در آزادی اقتصادی بهتر شود. وی افزود: همچ

 ها، این کار را در اتاق تهران و دولت پیگیری کند.وکار با تشکیل کارگروهی با وزارتخانهکمیسیون تسهیل فضای کسب

درصدی بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اظهار کرد: رشد بخش ساختمان  7وی با اشاره به رشد اقتصادی 

درصد رسیده است که در صورت تداوم، شاهد رونق  7 /1یا صفر داشته در فصل بهار به  فصل متوالی که رشد منفی 20بعد از 

های پیش رو خواهیم بود. وی همچنین از حضور هیاتی از اتاق ایران و تهران در اجالس جهانی در بخش ساختمان در فصل

وی در پایان نیز خبر برگزاری مراسم اعطای تندیس های بازرگانی که قرار است هفته آینده در استرالیا برگزار شود خبر داد. اتاق

ماه سال جاری برگزار خواهد الضرب برای دومین سال از سوی اتاق تهران را اعالم کرد و گفت: این مراسم در دینشان امین

 شد.

 عملکرد صندوق ضمانت صادرات

هزار  1۶پرداخت و گفت: حجم تجارت جهانی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ابتدا به ارائه گزارش عملکرد این صندوق 

علی درصد از این میزان است. سید کمال سید 11های صندوق ضمانت صادرات دنیا، میلیارد دالر است که مجموعه پوشش

از مجموع  2006تا  2002های کننده فاینانس دنیا در میان مدت و بلندمدت بوده است و طی سالترین جذبافزود: ایران بزرگ

میلیارد دالر آن را ایران جذب کرد و خوشبختانه در  ۳5میلیارد دالر فاینانس در جهان در ارتباط با خدمات فنی و مهندسی،  200

 ها بازپرداخت شد.ها نیز تمامی اقساط این فاینانسطول دوران تحریم

افزود: در حال حاضر رتبه ریسک اعتباری های اعتباری اشاره کرد و سید علی در ادامه به جایگاه و رتبه ایران در گروه ریسک

را داشتیم.  ۴های منتهی به تحریم، رتبه طور که در سالبرسد، همان ۳رود این رتبه به است در حالی که انتظار می 6ایران 

عه وی از بررسی پیشنهاد ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبر داد و گفت: اعتقادی به ادغام بانک توس

بر ادغام گویم به کار کارشناسی نیاز دارد. وی با اشاره به برخی پیشنهادها مبنیصادرات و صندوق ضمانت ندارم؛ بلکه می

 تر در این زمینه شد.بانک توسعه صادرات با صندوق و تبدیل آن به اگزیم بانک خواستار کار کارشناسی

اشاره کرد و گفت:  1۳96تا  1۳8۳های ند کاری این صندوق طی سالمدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه به رو

میلیون دالر بود که پس از این سال روند کاهشی در  200میلیارد و  ۳به میزان  1۳88های این صندوق در سال میزان پوشش

ل حاضر مجموع تعهدات ها افزایش یافت. به گفته وی در حابه بعد سیر صعودی میزان پوشش ریسک 9۳پیش گرفت اما از سال 

دلیل افزایش حجم معوقات بانکی علی افزود: بهمیلیون ریال است. سید 4۳5هزار میلیارد و  56صندوق ضمانت صادرات ایران 

ها از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران رشد داشته به طوری نامهها به نسبت ضمانتنامههای اخیر، سهم بیمهطی سال

میلیون دالر بوده است. سیدعلی گفت:  666ها نامهمیلیون دالر و سهم ضمانت 889ها نامهم بیمهکه طی سال گذشته، سه

 درصد به صادرکنندگان وام بدهیم، این در حالی  18تمام تالش ما این بوده که بتوانیم پول را با نرخ زیر 

 

هایی که با صندوق توسعه ند، اما برخی از بانکاند با این نرخ به صادرکنندگان وام بدههای خصوصی نتوانستهاست که بانک



  

 

های اند. وی با بیان اینکه نرخ تمام شده پول در بانکدرصد به صادرکنندگان وام داده 1۳تا  12ملی قرارداد دارند، پول را با نرخ 

ای خصوصی بود، اما در حال هتر است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز ما برای پرداخت وام به صادرکنندگان روی بانکدولتی پایین

 های دولتی است.حاضر تمرکز ما روی بانک

نامه با گمرک خاطرنشان کرد: ضمانتنامه ورود موقت را به گمرک خواهیم داد و اگر مشتری با گمرک سیدعلی در مورد موافقت

ارد دالر پوشش خواهیم رسید میلی 2شود. سیدعلی با بیان اینکه امسال حداقل به تسویه حساب نکرد، صندوق وارد عمل می

ها نیز محصول جدیدی است که آن را در سال جاری پوشش خواهیم داد. وی با افزود: پوشش رد غیرمنصفانه ضمانت نامه

درصدی داشته باشیم، 10شود که تورم گردد، تصریح کرد: نمیترین چالش ما در صادرات به نرخ ارز بازمیاشاره به اینکه عمده

اش به درصد است، باید نرخ پول داخلی در سال آینده 20همچنان ثابت باقی بماند، زیرا زمانی که نرخ سود پول اما نرخ ارز 

همان میزان تضعیف شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، کار به درستی پیش نخواهد رفت. البته نرخ ارز در گذشته پرش بلندی 

توانیم جنسی یافت، ما نمیگذشته باید روند رشد نرخ ارز ادامه میداشته است و هنوز هم ظرفیت دارد، ولی در چند سال 

 را گران بخریم و با دالر ارزان بفروشیم.

 بین فعاالن اقتصادیعملکرد صندوق ضمانت صادرات زیر ذره

ین گزارش در ادامه پس از ارائه گزارش عملکرد صندوق ضمانت صادرات، اعضای هیات نمایندگان به ارائه نظرات خود درباره ا

نفس با بیان اینکه اکنون نیکپرداختند و در پایان مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به سواالت آنها پاسخ داد. مهدی شریفی

صورت نقدی نیست، افزود: درخواست ما از صندوق ضمانت صادرات ایران هیچ خریداری حاضر به خرید کاالهای پتروشیمی به

علی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران ر خریدار اختصاص داده شود. در این خصوص سیداین است که به خریداران اعتبا

ماه و حتی یک سال پوشش دهد. محمد  6این آمادگی را دارد که فروش محصوالت پتروشیمی از سوی صادرکنندگان را تا 

دلیل اعمال مقررات سختگیرانه در واردات الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با اشاره به کاهش ورود موقت کاالها به

خواستار تسهیل ورود موقت کاالها شد. سیدعلی نیز در این باره گفت: در حال حاضر گمرک ایران برای پذیرش این مساله 

 ای گرفته است اما طی مذاکرات صورت گرفته این مشکل قابل حل است.اشکاالت اساسنامه

ها و تضامینی که صادرشده نامهگان اتاق تهران نیز نسبت سرمایه این صندوق با بیمهفرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایند

نامه برای نوسانات است را جویا شد و همچنین، این سوال را مطرح کرد که آیا صندوق ضمانت صادرات ایران توان صدور بیمه

علی نیز در ارتباط دوق برای صادرکنندگان انتقاد کرد. سیدهای این صننرخ ارز را دارد یا خیر. وی همچنین از باال بودن رقم هزینه

 10حاضر محدودیت سرمایه ندارد و آماده است تا شده از سوی فزونی گفت: صندوق ضمانت صادرات در حالبا موارد مطرح

 ۳ق تا میزان باالی برابر سرمایه فعلی خود، تعهد ایجاد کند. وی افزود: در صورتی که کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، این صندو

دهد. سیدعلی همچنین با اشاره به اثر نرخ ارز بر رشد صادرات گفت: امکان افزایش میدرصد را برای صادرکنندگان پوشش 

بیند. وی میدرصد، نرخ ارز افزایش نیابد، صادرات آسیب  8تا 7میلیارد دالر نیز وجود دارد اما اگر ساالنه  60ارزش صادرات به 

های صادره از طرف این صندوق در مقایسه نامهخصوص باال بودن کارمزدهای این صندوق، گفت: در حال حاضر بیمه همچنین در

 تر است.با تمام موسسات بیمه دنیا، پایین

بر همکاری صندوق ضمانت صادرات با رئیسه اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان سیدعلی مبنیسیدحامد واحدی، عضو هیات

ها، دلیل تشدید تحریمهای دولتی گرایش پیدا کرده است که بهدولتی گفت: صندوق در حالی به همکاری با بانک هایبانک

اند. اما به همکاری صندوق ضمانت صادرات های خصوصی سوق پیدا کردههای بخش خصوصی به سوی همکاری با بانکبنگاه

های دولتی چرا به همکاری با بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل انکهای دولتی یک ایراد اساسی وارد است و اینکه ببا بانک

رسد، امکان این همکاری کمرنگ میدرصد  ۳1های خصوصی گاه به علی گفت: وقتی نرخ سود در بانکدارند. در ادامه سید

تصاص یافته است. درصد به صندوق ضمانت صادرات اخ 20های دولتی، منابعی با نرخ کمتر ازشود، درحالی که در بانکمی

های خصوصی منابعی را از صندوق توسعه ملی در اختیار بگیرند و با منابع خود ترکیب کنند و پیشنهاد ما این است که بانک

 نرخ سود خود را برای همکاری با صندوق ضمانت صادرات کاهش دهند.

 

 

 

 حمایت از طرح حذف برچسب قیمت کاالها



  

 

ع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست به دفاع از طرح جدید وزارت صنعت، معدن و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنای

تنها به تجارت درخصوص حذف الزام درج قیمت روی کاالهای منتخب پرداخت. به گفته کاوه زرگران با اجرای این طرح، نه

شود. به گفته زرگران، نقص در میها در این بخش فروشی کاالهای مشمول منجر نخواهد شد، بلکه باعث کاهش قیمتگران

کننده بیش از حاضر تفاوت قیمت محصوالت از درب کارخانه تا تحویل به مصرفنظام توزیعی کشور باعث شده است که در حال

درصد باشد.  15شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این میزان باید درصد باشد. در حالی که براساس مقررات تعیین 40

 ها دفاع کرد.نمایندگان اتاق تهران نیز از مواضع زرگران در مورد حذف برچسب قیمتفرد، دیگر عضو هیاتروزانحسن ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 




