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چگونه اتاق بازرگانی محور
مذاکرات اقتصادی شود؟ 1
رونق امضاهای طالیی
در دوران پساتحریم

1

پتانسیل  15میلیارد دالری ایران
در صادرات برق
5
راهبرد توسعه صنعت برق
واكنش فعاالن اقتصادي
به تصميم جديد مالي

شــفافيت اقتصــادي در هــر كشــوري
باعــث توســعه عدالــت اجتماعــي
مــي شــود؛ بــه ايــن معنــا كــه وقتــي
ماليــات حقــه و عادالنــه از تمــام
افــراد حاضــر در حــوزه اقتصــادي
اخــذ شــود،باعث خواهــد شــد
كــه شــرايط اقتصــاد كشــور هــم
متناســبتر شــود و هرفــردي بــه هــر
ميــزان درآمــد دارد ،متناســب بــا آن،
ماليــات پرداخــت كنــد
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اسحاق جهانگیری

رونق و شکوفایی اقتصاد نیازمند
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برنامهریزی و مدیریت دقیق است

جلس ه برنام ه جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار
اولیه سرمایه به ریاست معاون اول رییس جمهور
برگزار شد.

آغاز شیـب صعودی رشــد
صنعــت از سال گذشته 5

کارشناســان میگوینــد تــداوم رشــد صنعتــی
نیازمنــد توجــه هرچــه بیشــتر بــه صنایــع کوچــک و
متوســط اســت .چراکــه رشــد صنعــت در ســال  ۹۴بــا
تمرکــز بیشــتر دولــت بــر صنایــع کوچــک و متوســط
در ارتبــاط اســت.
اگرچــه رشــد صنعتــی در ســال گذشــته مرهــون
توســعه بخشهــای صنعتــی دولتــی بــود ،امــا تــداوم
ایــن رونــد ،توجــه هرچــه بیشــتر بــه صنایــع کوچــک
و متوســط را میطلبــد .نگاهــی بــه اعــداد و ارقــام در
گزارشهــای آمــاری در دولتهــای پیشــین نیــز مهــر
تاییــدی بــر ایــن ادعاســت .صمــت در ایــن گــزارش
عملکــرد دولتهــا در رشــد صنعــت و معــدن را در ۱۵
ســال گذشــته بررســی میکنــد.
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معاون وزیر دادگستری ایتالیا در حضور مهندس نعمت زاده در آئین روز ملی ایران در اکسپو

تمام درهای تجارت با ایران باز است
روزملــی ایــران در اکســپو  ۲۰۱۵روز گذشــته بــا حضــور محمدرضــا نعم ـتزاده وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،علــی جنتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،برخــی مقامــات دولتــی ایتالیــا و رســانههای
.بینالمللــی در ســالن کنفرانــس شــهرک اکســپو برگــزار شــد

صنعت برق جوالنگاه چشم
بادامـیها

بخــش قابــل توجهــی از درآمدهــای
واحدهــای صنعتــی فعــال در زمینــه
بــرق از ســوی وزارت نیــرو بــه آنهــا
پرداخــت نشــده و در نتیجــه از
تحریمهــا و افزایــش مطالبــات آنهــا از
دولــت آســیب دیدهانــد.
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نگاهی به زیر ساخت هاي
تولیدات صادرات محور

علیرغــم اینکــه شــعارهاي
دولــت هــاي نهــم و دهــم
گســترش عدالــت بــود
ولــی ایــن عدالــت منجــر
بــه فقیرتــر شــدن اقشــار
متوســط شــد

پیش شماره یک ///هفته اول شهریورهزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

در کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت مطرح شد

رونق امضاهای طالیی
در دوران پساتحریم
رئیس هیات مدیره انجمن سرب و روی

رئیــس اتــاق ایــران از نگرانــی جــدی فعــاالن اقتصــادی
نســبت بــه رونــق «امضاهــای طالیــی» در دوران پســاتحریم
خبــرداد و گفــت :برخــی نهادهــای شــبهدولتی ،عرصــه را
.بــه بخشخصوصــی تنــگ کردهانــد
محســن جاللپــور در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت:
نگرانــی از شــکلگیری امضاهــای طالیــی هــم قبــل و
هــم حیــن تحریــم در کشــور وجــود داشــته و حــال کــه
قــرار اســت منابــع بلوکــه شــده ایــران در خــارج از کشــور
آزاد شــود و درآمدهــای نفتــی نیــز افزایــش یابــد ،فعــاالن
اقتصــادی بــه شــدت نگــران ایــن هســتند کــه برخــی بــا
دسترســی بــه ایــن امضاهــا ،بتواننــد عرصــه رقابــت را بــر
.تولیدکننــدگان و تجــار بخــش خصوصــی تنــگ کننــد
رئیــس اتــاق بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران افــزود:
بخــش خصوصــی معتقــد اســت کــه بایــد تعــداد مجوزهــا
کــم شــود ،چراکــه هــر قــدر تعــداد مجوزهــا اضافــه شــده
یــا از مجوزهــای قبلــی دســت و پاگیــر و زمینــه ســاز بــروز
فســاد ،باقــی بمانــد؛ بــه همــان انــدازه نیــز زمینــه بــرای
.شــکل گیــری امضاهــای طالیــی فراهــم میشــود
وی تصریــح کــرد :هــر چقــدر تعــداد مراجعــات فعــاالن
اقتصــادی بــه بخشهــای مختلــف دولتــی بــرای کســب
مجــوز کــم شــده و دولــت کوچکتــر شــود ،بدنــه دولــت
کاراتــر شــده و ایــن امضاهــای طالیــی کمتــر زمینــه بــروز
و ظهــور خواهنــد یافــت و بــه تبــع آن ،نگرانــی هــم کمتــر
میشــود؛ امــا در مقابــل هرچقــدر کــه ایــن امضاهــا بیشــتر
شــده و اقتصــاد دولتــی رونــق بیشــتری گیــرد ،بایــد نگرانی
.هــا هــم جــدی تــر شــود
بــه گفتــه جاللپــور ،برخــی نهادهــای دولتــی و شــبه
دولتــی عرصــه را بــرای رقابــت بخــش خصوصــی تنــگ تــر
کــرده انــد و بنابرایــن مــا بــه شــدت نگــران حضــور آنهــا
هســتیم ،ایــن در حالــی اســت کــه اعتقــاد داریــم دولــت،
مجلــس و مقامــات ارشــد کشــور بــر ایــن باورنــد کــه در
فضــای جدیــد اقتصــاد ایــران ،بایــد رقابــت رقــم زده شــود؛
بنابرایــن ادامــه در صفحــه 8

چگونه اتاق بازرگانی محور مذاکرات اقتصادی شود؟
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران ،در نشست این کمیسیون پس از شور و
بررسی راهکارها برای ساماندهی به تبادل هیاتهای تجاری،
فعاالن اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که طرح واگذاری
کلیه امور مربوط به این حوزه به اتاق بازرگانی را به طور
جد دنبال کنند و از سوی دیگر نیز با فراخوان از تشکلها
و انجمنهای صنعتی و اقتصادی امکانات و ظرفیتهای
سرمایهگذاری در ایران و اولویتها در این بخش به صورت
کتابچه به زبان انگلیسی تدوین و در اختیار هیات های
اقتصادی و شرکتهای خارجی قرار بگیرد.
از کاهش  50درصدی صادرات چرم تا واردات ارزان از چین
پیش از ورود اعضای کمیسیون به موضوع ساماندهی
هیاتهای تجاری ،آنها خبرهایی که از گوشه و کنار تجارت
مطرح شده است را بیان کردند .کاشانیپور که به نمایندگی
از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوست و چرم در
این نشست حاضر شده بود ،از کاهش  40تا  50درصدی
صادرات پوست و چرم ایران طی ماههای اخیر خبر داد .به
گفته وی ،دلیل این کاهش شدید نیز اخذ عوارض سنگین
از صادرات این بخش است .وی در عین حال خبر داد که
تاکنون از صادرکنندگان پوست و چرم در حدود  35میلیارد
تومان عوارض دریافت شده و عمال دولت توان رقابت در
بازارهای صادراتی را از فعاالن این بخش گرفته است .محمد
الهوتی دیگر عضو کمیسیون نیز از تشکیل کمیتههای
تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت« :به این منظور
 30کمیته ایجاد شده است و نمایندگانی از اتاق بازرگانی نیز
در آن حضور دارند ».عباس آرگون نیز از ارسال الیحه اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس خبر
داد و اینکه اتاق بازرگانی به دقت مراحل بررسی این الیحه
را رصد کند.
مهدی شریفی نیکنفس ،دیگر عضو کمیسیون تسهیل
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ،از کاهش برابری ارزش
یوآن با ارزهای معتبر دنیا سخن گفت و اینکه این سقوط

ارزی ،منجر به آن خواهد شد که واردات از چین ارزان شده
و این اتفاقی خوب برای صادرات نیست .مرتضی لطفی هم از
افزایش تعرفه صادرات به عراق از سوی دولت خبر داد که به
گفته وی از ماه آینده برقرار خواهد شد و این اتفاق میتواند
اثر منفی روی صادرات به این کشور بگذارد.
از دیدگاه حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز ،رقابت
در بازارهای صادراتی با باال بودن قیمتها عمال بیمعناست.
به گفته صالحی ،تولیدکنندگان داخلی کاالی صادراتی را با
 9درصد افزایش قیمت به صادرکنندگان تحویل میدهند
که همین عامل توان رقابت را از آنها میگیرد .به اعتقاد این
خ کاالهای صادراتی را
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ،نر 
باید پایین آورد تا صادرکنندگان بتوانند در بازارهای خارجی
امکان رقابت داشته باشند.
محمد الهوتی اما نگاه دیگری به چالش صادرات غیرنفتی
ایران دارد .به اعتقاد او ،مالیات بر ارزش افزوده یکی از
عوامل درجا زدن صادرات است و چارهای فوری برای آن
باید اندیشیده شود .ورود کوتاه به همین موضوع کافی بود تا
محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون توسعه صادرات
و تسهیل تجارت ،پیشنهاد بررسی بیشتر مالیات بر ارزش
افزوده در نشست آتی این کمیسیون را مطرح کند که
مورد استقبال اعضا قرار گرفت .بهرامی همچنین با اشاره به
مباحثی که در نشست قبلی کمیسیون در مورد نحوه صدور
و تمدید کارت بازرگانی از سوی اسداله عسگراوالدی مطرح
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شده بود ،این خبر را داد که از سوی وزیر صنعت،معدن و
تجارت اصالحیه آییننامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به
دولت ارسال شده و هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دولت
به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
پیشنهادهای فعاالن اقتصادی برای مدیریت هیاتهای
تجاری
پس از طرح موضوعات مختلف ،اعضای کمیسیون وارد
دستور جلسه شدند که به موضوع بررسی اولویتهای تجاری
به منظور دعوت از هیاتهای تجاری اختصاص داشت.
رییس کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت با اشاره
به آمد و شد چندین هیات تجاری از کشورهای اروپایی
به تهران ،گفت« :نابسامانیهایی در نشستهای هیاتهای
تجاری با طرفهای ایرانی دیده شده است و عمال بخش
خصوصی حضور کمرنگی در مذاکرات داشته است ».به گفته
وی ،ساماندهی اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری خارجی
موضوعی است که باید از سوی اتاق بازرگانی هدایت شود
و از این رو مکاتباتی نیز در این خصوص با دولت صورت
گرفته است تا تمام ساز و کارهای این بخش با محوریت اتاق
بازرگانی صورت بگیرد.
بهرامی ارض اقدس همچنین این نکته را خاطرنشان کرد
که محوریت قرار گرفتن اتاق بازرگانی در این ماموریت
نیز باید مدیریت شده باشد به گونهای که اولویتها برای
مشارکت و سرمایهگذاری از سوی اتاق بازرگانی مشخص و
بر اساس آن کشورها و نوع هیاتهای اقتصادی تعیین شوند.
مجیدرضا حریری از فعاالن اقتصادی نیز در این زمینه
اولویت نخست را اصالح ساختار فضای کسبوکار در کشور
عنوان کرد .به اعتقاد وی ،جذب سرمایهگذاری خارجی پیوند
نزدیکی با شرایط فضای کسبوکار در کشورها دارد از این
رو ،اتاق بازرگانی در همکاری با دولت باید توان خود را روی
اصالح این بخش بگذارد .محمد الهوتی نیز معتقد است که
اتاق بازرگانی باید طی همکاری با تشکلها ،ظرفیتهای
سرمایهگذاری در هر یک از بخشهای اقتصادی را مشخص و
برای ارائه به هیات ها و شرکای خارجی آماده کند.
محمدرضا انصاری اما دیدگاه دیگری در این زمینه دارد.
او معتقد است که نباید از نقش دولت به عنوان مدیریت
در اقتصاد ،غافل بود .وی بر این باور است که سرمایههای
خارجی چه در بخش مالی و چه در حوزه کار و نیروی
انسانی ،باید به سمت مولفههای توسعهای هدایت کرد .عضو
هیات رییسه اتاق ایران در عین حال ،به توسعه ظرفیتهای
ملی اشاره کرد و اینکه اتاق ادامه در صفحه 8
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صنعت برق

جوالنگاه
چشمبادامـیها

جلسـ ه برنامـه جامــع اصــاح نظــام بانکــی
و توســعه بــازار اولیــه ســرمایه بــه ریاســت
معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار شــد.
اســحاق جهانگیــری مــدت زمــان باقــی مانــده از ســال
جــاری را دورهای پراهمیــت بــرای اقتصــاد کشــور ارزیابــی
کــرد و گفــت :در ایــن مقطــع نیازمنــد برنامهریــزی و
مدیریــت دقیــق هســتیم تــا ضمــن جلوگیــری از آســیب
رســیدن بــه اقتصــاد کشــور ،زمین ـهی رونــق و شــکوفایی
آن را فراهــم کنیــم.
معــاون اول رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه برنامـهی قطعــی
دولــت بــرای پرداخــت بدهیهــای خــود ،ضــرورت
تدویــن طرحــی جامــع بــرای ایــن منظــور را مــورد تاکیــد

در شــرایط کنونــی مقولـهای کــه بدیهــی بــه نظــر میرســد
محدودیتهــای اعمالشــدهای اســت کــه تــوان تولیــد
بــرق مــورد نیــاز بهویــژه در بخــش خصوصــی را کاهــش
داده اســت.
هرچنــد ماننــد بســیاری دیگــر از صنایــع ،مســائل و
مشــکالت موجــود در کشــور بــه دلیــل نبــود نظــارت دقیــق
از ســوی نهادهــای دولتــی از یکســو و فرصتطلبــی
گروهــی از ســودجویان از ســویی دیگــر منجــر بــه ورود
برخــی محصــوالت نامرغــوب آســیایی بــه بــازار و جــوالن
دادن نشــان(برند)های بینــام و نشــان در صنعــت
بــرق کشــور شــده کــه هدررفــت منابــع ارزی کشــور و
بیتوجهــی بــه تواناییهــای موجــود در داخــل کشــور را
بــه دنبــال دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــا تشــدید تحریمهــا علیــه ایــران،
هزینــه واردات تجهیــزات صنعــت بــرق بــه کشــور چنــد
برابــر شــده اســت؛ چراکــه عــاوه بــر مشــکل نقلوانتقــال
پــول و تحریــم بانــک مرکــزی ایــران ،اقــام مــورد نیــاز
صنعــت بــرق بایــد از منابــع ثانویــه تهیــه میشــد و بــه
عبــارت دیگــر بــرای تامیــن نیــاز صنعــت بــرق کشــور
مجبــور بــه دور زدن تحریمهــا بودیــم.
بیشــک یکــی از اهــداف اصلــی تحریمهــا تضعیــف اقتصــاد
کشــور اســت ،از آنجــا کــه اصلیتریــن منبــع تامیــن ارز
کشــور ،درآمــد حاصــل از فــروش نفــت اســت ،کشــورهای
غربــی بــا تشــدید تحریمهــا رونــد صــادرات نفــت کشــور را
بــا مشــکل روب ـهرو کردنــد.

پیش شماره یک ///هفته اول شهریورهزار و سیصد نود و چهار

ایــن در حالــی اســت که اگــر در  ۳ - ۲ســال گذشــته هزینه
ســاخت یــک نیــروگاه بــا ظرفیــت ۱۰۰مــگاوات بهطــور
مثــال ۱۰۰میلیــارد تومــان تمــام میشــد ،درحالحاضــر
ایــن میــزان بــا افزایــش  ۲برابــری بــه ۲۰۰میلیــارد تومــان
افزایــش یافتــه اســت.
دربــاره ســاخت از تجهیــزات کــه بهطــور مســتقیم متاثــر
از قیمــت ارز هســتند نیــز بایــد گفــت بهطــور مثــال
۶۰درصــد کابلهــای بــرق از مــس تشــکیل شــده و بــا
وجــود اینکــه ایــران از لحــاظ معــادن مــس غنــی اســت
امــا بــا مشــکل شــدن تبــادالت ارزی ،مــس گاهــی بــا
قیمتهــای جهانــی بــه تولیدکننــدگان فروختــه میشــود
و چنیــن رونــدی در هــر شــرایطی بــه ضــرر تولیــد داخــل
خواهــد بــود.
بررســی وضعیــت موجــود نشــان میدهــد کــه سیاسـتهای
نامعقــول دولتهــای پیشــین و جــدی نگرفتــن تحریمهــا
باعــث ضرردهــی بخــش خصوصــی شــده کــه امیدواریــم در
دوران پســاتحریم شــاهد چنیــن رونــدی نباشــیم .البتــه بــد
نیســت بدانیــد کــه اکنــون بخــش خصوصــی صنعــت بــرق
بــا تحریمهــای داخلــی روب ـهرو اســت.
بــه عبارتــی دیگــر میتــوان گفــت کــه بخــش قابــل
توجهــی از درآمدهــای واحدهــای صنعتــی فعــال در زمینــه
بــرق از ســوی وزارت نیــرو بــه آنهــا پرداخــت نشــده و در
نتیجــه از تحریمهــا و افزایــش مطالبــات آنهــا از دولــت
آســیب دیدهانــد.
درحالحاضــر صنعــت بــرق در مســیر دشــواری قــرار دارد

رونق و شکوفایی اقتصاد نیازمند برنامهریزی و مدیریت دقیق است
قــرار داد و افــزود :بــرای تســویهی بدهیهــای دولــت
نیازمنــد طرحــی هســتیم کــه هم ـهی مســائل و جوانــب
در آن لحــاظ شــده باشــد و اگــر در ایــن راســتا نیازمنــد
بــه قانــون باشــیم ،الیح ـهای تنظیــم و آن را بــه مجلــس
شــورای اســامی تقدیــم خواهیــم کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت بــه تعهــد پرداخــت بدهیهــای
خــود بــه پیمانــکاران پایبنــد اســت ،بــر ضــرورت جلوگیری
از افزایــش بدهیهــای دولــت تاکیــد و خاطرنشــان کــرد:
در طرحــی کــه قــرار اســت بــرای تســویه بدهیهــای
دولــت تدویــن شــود بایــد وظایــف و تکالیــف هــر بخــش

و هــر دســتگاه مشــخص باشــد تــا همــهی دســتگاههای
مربوطــه براســاس نقش ـهی راه حرکــت کننــد.
در ایــن جلســه کــه وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ،رییــس
کل بانــک مرکــزی ،رییــس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی
کشــور ،مشــاور رییــس جمهــور در امــور اقتصــادی  ,رییــس
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز حضــور داشــتند،
گزارشــی از جلســات دســتگاه هــای ســتادی اقتصــادی
دولــت بــرای تدویــن راهکارهــای عملیاتــی جهــت پرداخــت
بدهیهــای دولــت ارائــه شــد و پیشــنهادات و راهکارهــای
اجرایــی و برنام ـهی زمانبنــدی آن تشــریح شــد.

3

و هزینههــای بســیاری بــه ایــن صنعــت تحمیــل شــده و
تــا زمانــی کــه مســائل آن حــل نشــود ،بخــش خصوصــی
فعــال نمیتوانــد در آن حضــور داشــته باشــد .فعــاالن ایــن
حــوزه امیدوارنــد بــا ورود ســرمایهها و فنــاوری کشــورهای
صاحبنــام در تمامــی زمینههــای صنعــت بــرق بــهزودی
شــاهد تغییــرات قابــل توجهــی در ایــن صنعــت باشــیم کــه
عــاوه بــر ارتقــای ســطح تولیــد ،موجــب بهبــود فنــاوری
مــورد اســتفاده در ایــن صنعــت شــود .البتــه چنیــن
امــری بــدون حمایــت دولــت از بخــش خصوصــی در قبــال
خارجیهــا محقــق نخواهــد شــد.
حمیدرضا صالحی
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی

در ادامـ ه ایــن جلســه پــس از طــرح نظــرات و دیدگاههــای
مختلــف ،مقــرر شــد مجموعــه  ،پیشــنهادات و راهکارهــای
مطــرح شــده ،در جلســهای بــا حضــور وزیــر اقتصــاد،
رییــس کل بانــک مرکــزی و رییــس ســازمان مدیریــت و
برنامهریــزی کشــور جمعبنــدی شــده و نتیجــهی نهایــی
جهــت طــرح و تصمیــم گیــری در نشســت هیــات وزیــران
ارائــه شــود.
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نگاهی به
زیر ساخت هاي
تولیدات
صادرات محور
سالهاســت کــه دولتهــاي مختلــف شــعارهایی نظیــر
افزایــش تولیــدات داخلــی و تقویــت و رشــد آن  ،ایجــاد
خوداتــکای ملــی و ارزش افــزوده  ،بــاال بــردن درآمــد و
ثــروت ملــی جهــت افزایــش درآمــد ســرانه را ســر مــی
دهنــد و ایــن شــعارها در ســند چشــم انــداز بیســت ســاله
بصورتــی نمــود پیــدا کــرده کــه در ســال  1404درآمــد
ســرانه بایــد بــه حــدود 18000دالر برســد ولــی متأســفانه
در ده ســال اخیــر ســرانه نــه تنهــا افزایــش نیافتــه بلکــه
بــا تغییــر ناگهانــی ارز بــه یکبــاره درآمــد ســرانه کم شــده
و حقــوق بگیــران کشــورمان درآمدشــان بــا توجــه بــه
نــرخ تــورم و عــدم افزایــش آن بــه میــزان تــورم  ،لطمــه
شــدیدي خــورده و فقیرتــر شــده انــد علیرغــم اینکــه
شــعارهاي دولــت هــاي نهــم و دهــم گســترش عدالــت
بــود ولــی ایــن عدالــت منجــر بــه فقیرتــر شــدن اقشــار
متوســط شــد و دهــک هــاي چهــارم  ،پنجــم  ،ششــم و
هفتــم وضعیتشــان نزدیــک بــه اقشــار فقیــر جامعــه کــه
 .شــامل دهــک هــاي هشــتم  ،نهــم و دهــم بودنــد شــد
بــا نگاهــی بــه کشــورهاي جهــان ســوم و خصوصــاً
کشــورهایی کــه خودشــان را بــه بیســت کشــور اول دنیــا
از نظــر اقتصــادي رســانده انــد  ،نشــان مــی دهــد کــه
همگــی ایــن کشــورها از علــم اقتصــاد و برنامــه ریــزي
بــراي آمــاده کــردن زیــر ســاخت هــاي کشورشــان
بــراي رشــد اقتصــادي هــر چــه بیشــتر بهــره بــرده انــد
ماننــد کــره جنوبــی  ،ســنگاپور  ،تایــوان  ،هنــگ کنــگ ،
مالــزي و کشــور همســایه مــان ترکیــه  ،اگــر کشــورمان
در اقتصــاد کالن متکــی بــه علمــاي اقتصــاد نباشــد ،

نــرخ تــورم کنتــرل نشــود  ،دولــت بودجــه خــودش را از
محــل مالیــات هــا تأمیــن نکنــد و بــا پــول نفــت یکبــاره
واردات بیســت میلیــون دالري دولــت هــاي هفتــم و
هشــتم در دولــت نهــم و دهــم بــه چهــار و پنــج برابــر
واردات قبلــی برســد  ،بدیهــی اســت کــه ایجــاد تــورم مــی
شــود  .قیمــت تمــام شــده تولیــدات ایرانــی ســالیانه ده تــا
بیســت درصــد بــاال مــی رود ولــی نــرخ ارز ســالیانه ســه
درصــد تعدیــل میگــردد و طبعــاً ســال بــه ســال قــدرت
رقابتــی تولیدکننــدگان داخلــی نســبت بــه تولیدکننــدگان
خارجــی کمتــر میگــردد و نهایتــاً درصــد عمــده اي از
بنــگاه هــا ناچــار بــه تعطیلــی مــی شــوند و دولــت هــم
بجــاي تعدیــل نــرخ ارز معــادل تــورم داخلــی منهــاي تــورم
خارجــی  ،بــا تعدیــل ســالیانه  % 3ســالیانه  % 10تــا 20
 %از درآمدهــاي ریالــی خــود را از دســت مــی دهــد و بــه
خارجــی هــا یارانــه مــی دهــد و دچــار کمبــود منابــع
ریالــی مــی گــردد و بــه بانــک هــا  ،بنــگاه هــاي بخــش
خصوصــی و عمومــی و بیمــه هــاي اجتماعــی بدهــکار مــی
شــود  .بنــگاه هــا بــه بانکهــا بدهــکار مــی گردنــد و تــا
زمــان وصــول طلبشــان کــه ســال هــا طــول میکشــد دو تــا
ســه برابــر اصلــی بدهــی شــان بــه بانــک هــا بهــره میدهنــد
در نتیجــه تعــداد زیــادي از آنهــا نمــی تواننــد ایــن شــرایط
را تحمــل کــرده و در نتیجــه ورشکســت مــی شــوند ضمنـاً
بانــک هــا نمــی تواننــد وامهــاي داده شــده را بــه صنــدوق
بانــک برگرداننــد طبع ـاً لطمــه خــورده و نهایت ـاً آنهــا هــم
بنحــوي ورشکســته مــی گردنــد  ،ریــال موجــود در بانــک ها
کــم شــده و مشــتریان را مجبــور بــه دریافــت وامهــاي ارزي
مــی کننــد  .بنــگاه هایــی در ســال هــاي 85و  86وام ارزي
گرفتنــد کاالهــاي خودشــان را بــا ارزش دالر روز بــه دولــت
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فروختنــد امــا پولشــان را پــس 2برابــر ارزش روز دریافــت
وام بــه بانــک هــا عــودت دهنــد و بــا  /نگرفتنــد و حــاال
مجبورنــد وام هــاي ارزي را بــا 5توجــه بــه هزینــه هــاي
مالــی  ،ایــن وامهــا بصــورت ریالــی بــه حــدود  3تــا  4برابــر
بایــد بــه بانکهــا عــودت شــود  .در یــک زنجیــره معیــوب ،
گرفتــن وام ارزي از بانــک هــا و یــا از بنــگاه هــاي خارجــی
بصــورت پرداخــت هــاي یــک  ،دو یــا ســه ســاله  ،متضــرر
واقعــی تولیدکننــدگان و پیمانــکاران هســتند کــه متضــرر
مــی گردنــد و ناچــار بــه تعدیــل نیــروي کار یــا تعطیلــی
بنــگاه هایشــان مــی شــوند  .اینجاســت کــه ســرمایه گــذار
خارجــی یــا داخلــی از ســرمایه گــذاري در ایــران بــه دلیــل
چنــد برابــر شــدن نــرخ ارز نگــران اســت کــه یکبــاره ارزش
ســرمایه اش کاهــش پیــدا کــرده و نهایتـاً در اثــر نوســانات
اقتصــادي ســرمایه وارد شــده بــه ایــران و یــا موجــود در
 .ایــران از بیــن مــی رود
آیا این اشکال در اقتصادکالن نیست و علماي اقتصاد کالن
نمی توانند راه حلی براي آن داشته باشند ؟

بــراي ایجــاد امنیــت ســرمایه گــذاري بایــد بیمــه هــاي
جدیــدي تأســیس شــده و صنعــت بیمــه موجــود هــم
خدماتشــان را گســترش دهــد  .اگــر کســی وام ارزي مــی
گیــرد بایــد نــرخ ارز را نســبت بــه ریــال هــج کنــد و ضــرر
و زیــان ناشــی از نوســانات ارز را بیمــه بعهــده بگیــرد  .بیمــه
عــدم پرداخــت هــم بایــد شــکل گیــرد کــه اگــر دولــت یــا
هــر خریــدار دیگــر بدهــی خــودش را پرداخــت نکــرد  .بیمه
خســارت را بعهــده بگیــرد  .بانکهــا نبایــد بجــاي بیمــه
پوشــش ریســک عــدم پرداخــت را بعهــده بگیرنــد  .در
کنــار هــر بانــک بیمــه اي باشــد کــه شــرکت بیمــه پوشــش
ریســک تجــاري و سیاســی را بعهــده گرفتــه و بیمــه هــا
 .جایگزیــن وثایــق ملکــی در بانــک هــا شــوند
بیمــه هــا بــراي بیمــه کــردن پــروژه هــا و تولیــدات مختلف
از نظــر کارشناســی خودشــان را تقویــت کننــد و حتمــاً
تولیــدات و پــروژه هــاي بنــگاه هایــی را پوشــش ریســک
دهنــد کــه آن بنــگاه هــا شناســنامه دار و جــزو تشــکل
مربوطــه باشــند کــه فضــا بــراي فســاد و کالهبــرداري
تــا انــدازه زیــادي مســدود شــود  .اشــکالی نــدارد کــه
صنعــت بیمــه هــم ســود ببــرد و حتمــاً بایــد ســودآور
باشــد بــراي هرگونــه بیمــه اي درصــد مشــخصی دریافــت
دارد کــه توانایــی بازپرداخــت خســارت را داشــته باشــد .
بخــش خصوصــی هــم بایــد در صنعــت بیمــه درگیــر شــود
بنحویکــه مثــل بیمــه شــخص ثالــث اتومبیــل کــه اجبــاري
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اســت بیمــه هــاي پوشــش ریســک تجــاري  ،سیاســی  ،فنی
 ،نوســانات ریــال نســبت بــه ارز در بخشــی از اقتصادمــان
 .اجبــاري شــود
در مــواردي مثــل ریســک نوســانات ارزي و عــدم پرداخــت
نهادهــاي دولتــی بــه بنــگاه هــاي بخــش خصوصــی  ،بیمــه
هــا بنحــوي بایــد وابســته بــه دولــت باشــند کــه قادر باشــند
بعنــوان کارشــناس در مــواردي کــه دولــت در اقتصــاد کالن
دچــار اشــتباه مــی شــود و بــه بنــگاه هــا و ســرمایه گــذاران
لطمــه میزنــد  ،هــم بــا دولــت مباحثــه کننــد و هــم اگــر
چنانچــه بنــگاه هــا لطمــه خوردنــد بتواننــد بــا اتــکاء بــه
دولــت خســارت مربوطــه را پرداخــت کننــد  .الزم بــه ذکــر
اســت ایــن بیمــه نامــه هــا در بانــک هــا و بــازار ســرمایه ،
بایــد بعنــوان پشــتوانه و وثیقــه قابــل اســتفاده باشــند و بــه
ایــن ترتیــب هــم بانــک هــا از عــدم پرداخــت هــا لطمــه
نخواهنــد دیــد و هــم بنــگاه هــاي بخــش خصوصــی بــراي
داشــتن وثایــق رويبــه بــازار مســکن نخواهنــد آورد کــه
خریــد هایــی را انجــام داده کــه موضــوع ایــن خریــد هــا
ملکــی اســت بــراي وثیقــه گــذاري  ،در نتیجــه رشــد غیــر
 .طبیعــی قیمــت مســکن هــم قابــل مهــار خواهــد بــود
چنانچــه دولــت هــا صرفاًبخاطــر انتخابــات دوره بعــد اقــدام
بــه عــوام گرایــی نکننــد مثــ ً
ا آزادســازي قیمــت هــاي
حامــل انــرژي بــراي رون قصنعــت در بخــش انــرژي و
جــذب ســرمایه گــذار داخلــی و داخلــی بــا شــیب مالیــم
و حداکثــر ده درصــد بــاالي نــرخ تــورم ســالیانه انجــام
پذیــرد و یــا بــدون دلیــل یکبــاره تعرفــه هــاي گمرکــی
نصــف نشــود ( در زمــان دولــت دهــم بدلیــل افزایــش نــرخ
ارز قیمــت هــاي کاالهــاي وارداتــی افزایــش یافــت  ،دولــت
دهــم تصمیــم گرفــت کــه ســود و عــوارض گمرکــی را
نصــف نمایــد و تاکنــون بخشــی از ایــن تعرفــه هــا اصــاح
نشــده اســت و بــه تولیدکننــدگان داخلــی در مقابــل
تولیدکننــدگان خارجــی لطمــه زده اســت ) و مهمتــر اینکــه
دولــت علیرغــم تــورم و قیــد در برنامــه هــاي چهــارم و
پنجــم  ،نــرخ ارز را معــادل تــورم داخلــی منهــاي تــورم
خارجــی تعدیــل ننمــود و خــود را از درآمــد ریالــی ناشــی
از تعدیــل نــرخ ارز محــروم ســاخت و همچنیــن درآمــد
ناشــی از ســود و عــوارض گمرکــی هــم نصــف شــد  .دولــت
بایــد از محــل درآمدهــاي فــوق الذکــر بدهــی خــودش را
کــه حــدود  250هــزار میلیــارد تومــان اســت تســویه مــی
نمــود و بنــگاه هــاي بخــش خصوصــی هــم از همیــن محــل
بدهــی بانــک هــا ادامــه در صفحــه 8
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پتانسیل  15میلیارد دالری ایران در صادرات برق
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران گفــت :علیرغــم
اینکــه ایــران پتانســیل صــادرات  15میلیــارد دالر بــرق را
بــه صــورت خالــص و در قالــب کاال و خدمــات دارد امــا
بهدلیــل برخــی مســائل صــادرات آن نســبت بــه گذشــته
کاهــش پیــدا کــرده اســت.
علیرضاکالهــی در گفتوگــو بــا خبرنــگار ایســنا ،بــا بیــان
اینکــه صــادرات بــرق میتوانــد مزایــای خوبــی را نظیــر
رفــع کمبــود بودجــه وزارت نیــرو و کمبــود نقدینگــی توانیر
و بخــش خصوصــی داشــته باشــد اظهــار کــرد :بخــش
دیگــری از صــادرات مربــوط بــه کاال و خدمــات برقــی
توســط بخــش خصوصــی میشــود ،کــه در ایــن زمینــه
نیــز بــا کاهــش روبــرو هســتیم.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه چالشهــای اساســی کــه
در ایــن صنعــت ازجملــه نبــود کار و ســرمایه در گــردش
وجــود دارد ،میتــوان گفــت کــه صــادرات بــرق میتوانــد
بســیاری از مشــکالت ایــن صنعــت را برطــرف کنــد.
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
گفــت :خواســته مــا از دولــت ایــن اســت کــه بــرای صنعتــی
کــه ارزش افــزوده باالیــی دارد برنامهریــزی خاصــی داشــته
باشــد ،چــرا کــه قطعــا صــادرات بــرق میتوانــد موجــب
افزایــش اشــتغال و تولیــد ارزش افــزودهای باالتــر از
صــادرات کاالهــای غیرنفتــی داشــته باشــد.
کالهــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بســیاری
از کاالهــا ماننــد ســنگآهن بــه صــورت خــام صــادر
میشــود ،اظهــار کــرد :عــاوه بــر اینکــه صــادرات بــرق
ارزش افــزوده باالیــی دارد بلکــه میتوانــد گــردش پولــی
زیــادی را در اقتصــاد کشــور بــه وجــود آورد.
برق ایران به کدام کشورها میرود؟
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر صــادرات بــرق به کشــورهای
ترکیــه ،عــراق ،پاکســت ان و افغانســتان صــورت میگیــرد
کــه البتــه در گذشــته صــادرات کاال و خدمــات برقــی ایــران
بــه بســیاری از کشــورهای دنیــا راه پیــدا مــی کــرد امــا

در حــال حاضــر تنهــا عــراق پذیــرا کاال و خدمــات برقــی
اســت.
رییــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
بــا اســتناد بــه آخریــن آمــار گفــت :صــادرات بــرق بــه
دلیــل تثبیــت مجــدد نــرخ ارز علــی رغــم تــورم داخلــی ،
مشــکالت داخلــی عــراق و کمبــود بودجــه بــه دلیــل افــت
قیمــت نفــت کاهــش یافتــه اســت.
کالهــی بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد راهکارهــای اساســی
را بــرای افزایــش بودجــه در نظــر بگیــرد ،اظهــار کــرد :ایــن
مســاله باعــث شــده تــا دولــت عــراق بــه دنبــال پروژههــای
اقســاطی ســه تــا پنــج ســاله بــرود و بــه پیمانــکاران اعــام
کنــد کــه پــول آنهــا را طــی ســه تــا پنــج ســال پرداخــت
میکنــد.
ترکیه و عربستان سعودی رقبای صادرات برقی ایران
وی مهمتریــن رقبــای ایــران را در صــادرات بــرق ترکیــه
و عربســتان ســعودی عنــوان کــرد و گفــت :نــرخ بهــره
بــه ویــژه در حــوزه صــادرات در ایــن دو کشــور نزدیــک
بــه صفــر اســت و تنظیــم قراردادهــای اقســاطی موجــب
میشــود تــا ایــران  100تــا  150درصــد از رقبــای منطقــه
عقــب بمانــد.
رییــس ســندیکای صنعــت بــرق بــا اشــاره بــه آمــار ســال
 1393اظهــار کــرد 80 :درصــد کل صــادرات خدمــات فنــی
و مهندســی در ایــن ســال مربــوط بــه صــادرات بــرق بــوده
اســت.
کالهــی ادامــه داد :از  20میلیــارد صادراتــی کــه در دولــت
نهــم و دهــم در حــوزه خدمــات فنــی مهندســی صــورت
گرفتــه اســت متاســفانه تنهــا  900میلیــون دالر کاال از
ایــران خــارج شــد.
وی بــا اشــاره بــه ماهیــت پروژههــای برقــی گفــت :صــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی در حــوزه بــرق تنهــا در کلمــه
خدمــات خالصــه نمیشــود ،چــرا کــه بــه همــراه ارســال
خدمــات ،توربیــن و ســایر کاالهـا از ایــران خــارج میشــود
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آغاز شیـب صعودی
رشــد
صنعــت از سال گذشته
کارشناســان میگوینــد تــداوم رشــد صنعتــی نیازمنــد
توجــه هرچــه بیشــتر بــه صنایــع کوچــک و متوســط اســت.
چراکــه رشــد صنعــت در ســال  ۹۴بــا تمرکــز بیشــتر دولت
بــر صنایــع کوچــک و متوســط در ارتبــاط اســت.
اگرچــه رشــد صنعتــی در ســال گذشــته مرهــون توســعه
بخشهــای صنعتــی دولتــی بــود ،امــا تــداوم ایــن رونــد،
توجــه هرچــه بیشــتر بــه صنایــع کوچــک و متوســط را
میطلبــد .نگاهــی بــه اعــداد و ارقــام در گزارشهــای
آمــاری در دولتهــای پیشــین نیــز مهــر تاییــدی بــر ایــن
ادعاســت .صمــت در ایــن گــزارش عملکــرد دولتهــا در
رشــد صنعــت و معــدن را در  ۱۵ســال گذشــته بررســی
میکنــد.
رشد ساالنه صنعت در دولت اصالحات
بــا نگاهــی اجمالــی بــه آمارهــای مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی درمییابیــم کــه میانگیــن رشــد
ســاالنه صنعــت و معــدن در دولــت اصالحــات و در برنامــه
۵ســاله ســوم ۱۱/۱درصــد بــوده کــه ۳/۱درصــد بیشــتر از
هدفگــذاری در برنامــه ســوم بــوده و بــه ۸درصــد رســیده
اســت .همچنیــن میانگیــن رشــد ســاالنه ســرمایهگذاری
بخــش صنعــت و معــدن در طــول ســالهای  ۷۶تــا
 ۸۳معــادل ۱۹/۶درصــد بــود کــه ایــن رشــد بیــش از ۲
برابــر رشــد ســرمایهگذاری کل کشــور (۸/۷درصــد) بــوده
و ســهم صنعــت و معــدن در تولیــد ناخالــص داخلــی از
۱۳/۵درصــد در ســال  ۷۶بــه ۱۸/۸درصــد در پایــان ســال
( ۸۳بــا میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه حــدود ۴/۳درصــد)
رســیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای
 ۷۶تــا  ۸۳بســیاری از تولیــدات کــه نقشــی اساســی در
بخشهــای اقتصــادی کشــور بهویــژه بخــش ســاختمان
و کشــاورزی داشــتند بــا میانگیــن رشــد ســاالنه بیــش
از ۱۰درصــد مواجــه بودنــد کــه افزایــش تولیــد انــواع
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خــودرو ،شــمش آلومینیــوم ،تراکتــور ،کمباین ،ماشــینآالت
راهســازی و تجهیــزات صنعتــی از آن جملــه اســت.در ایــن
میــان بــه گــزارش ایلنــا ارزش صــادرات صنعتــی و معدنــی
نیــز از ۱/۶میلیــارد دالر در ســال  ۷۶بــه حــدود ۴/۶میلیــارد
دالر (بــدون احتســاب صــادرات چمدانــی و بازارچههــای
مــرزی) در پایــان ســال  ۸۳رســید ،همچنیــن ارزش
صــادرات محصــوالت صنعتــی و معدنــی در ســال  ۸۳معادل
۷۲درصــد از کل صــادرات غیرنفتــی را تشــکیل داد و ارزش
صــادرات آهــن و فــوالد در ســال  ۸۳بــرای نخســتین بــار در
ســطح ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی قــرار گرفــت
و ۵/۱۵درصــد از کل ارزش صــادرات صنعتــی و معدنــی را به
خــود اختصــاص داد .بــر اســاس ایــن گــزارش ،بــا اصالحــات
ســاختاری در اقتصــاد کشــور ماننــد یکسانســازی نــرخ
ارز ،تاســیس ذخیــره ارزی ،کاهــش مالیاتهــا ،تجمیــع
عــوارض و ...انگیــزه ســرمایهگذاری در بخــش خصوصــی
افزایــش یافــت کــه ازجملــه شــواهد آن میتــوان بــه
صــدور بیــش از ۱۳۶هــزار مجــوز احــداث واحــد صنعتــی
و انعقــاد بیــش از ۲۰هــزار قــرارداد بــا متقاضیــان احــداث
واحــد در شــهرکهای صنعتــی در ســالهای  ۷۶تــا ۸۳
اشــاره کــرد.
وضعیت بخش صنعت در دولت مهرورزی
بــه گفتــه غضنفــری ،آخریــن وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت در دولــت احمدینــژاد ،از ســال  ۸۴تــا ،۹۲
۱۲۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری دولتــی و
خصوصــی در کشــور انجــام شــد و ایــن درحالــی اســت کــه
حجــم ســرمایهگذاریها تــا قبــل از دولــت احمدینــژاد
۱۶/۵هــزار میلیــارد تومــان بــود و بــه ایــن ترتیــب
ســرمایهگذاری در دولــت مهــرورزی  ۶برابــر قبــل شــده
درحالــی کــه بهــرهوری ســرمایه در ســالهای آخــر دولــت
احمدینــژاد منفــی بــوده و در ســالهای  ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
بــه کمتریــن مقــدار خــود کاهــش یافتــه اســت.
نخستین رشد منفی بخش صنعت
ســرمایهگذاری دولتــی و خصوصــی در دولــت احمدینــژاد
 ۶برابــر دولــت اصالحــات بــود امــا بخــش صنعــت و معــدن
کشــور در ۸ســال دولــت مهــرورزی تنهــا در  ۲ســال رشــد
 ۲رقمــی را تجربــه کــرده و بــرای نخســتینبار نــرخ منفــی
را نیـ�ز ادامــه در صفحــه 9
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واكنش فعاالن اقتصادي
به تصميم جديد مالي

محمــد الهوتــي ،رئيــس كنفدراســيون صــادرات
ايــران
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دررابطــه بــا اجــراي قانــون
جديــد مالياتهــاي مســتقيم معتقــد اســت :شــفافيت
اقتصــادي در هــر كشــوري باعــث توســعه عدالــت اجتماعــي
مــي شــود؛ بــه ايــن معنــا كــه وقتــي ماليــات حقــه و
عادالنــه از تمــام افــراد حاضــر در حــوزه اقتصــادي اخــذ
شــود ،باعــث خواهــد شــد كــه شــرايط اقتصــاد كشــور هــم
متناســبتر شــود و هرفــردي بــه هــر ميــزان درآمــد دارد،
متناســب بــا آن ،ماليــات پرداخــت كنــد .وي ميافزايــد:
در ايــران طــي يــك قــرن گذشــته كــه بحــث ماليــات و
پرداخــت آن مطــرح شــده ،هيــچ زمانــي بــه ماليــات بــه
درســتي اخــذ نشــده و از جايــي زيادتــر و از جايــي كمتــر،
ماليــات دريافــت شــده اســت؛ لــذا شــفاف شــدن شــرايط
اقتصــادي كشــور بــراي اخــذ عادالنــه مالياتهــا مــورد نيــاز
اســت و البتــه بايــد زيرســاختهاي آن نيــز فراهــم شــود،
چراكــه هــم اكنــون هنــوز هــم صنــدوق هــاي يكپارچــه
و مكانيــزه در واحدهــاي صنفــي كشــور كــه بخــش عمــده
معامــات بــازار را انجــام ميدهنــد ،وجــود نــدارد در حالــي
كــه صنــوف گــردش مالــي بااليــي دارنــد ولــي ايــن گــردش
مالــي بــاال قابــل شناســايي نيســت .بــه گفتــه الهوتــي ،تــا
زمانــي كــه تمــام زيرســاختهاي متناســب بــا ايــن قانــون
فراهــم نشــود ،نمــي توانيــم بــا صــدور يــك بخشــنامه و
دســتورالعمل ،بــه هــدف وصــول عادالنــه مالياتهــا دســت
يافــت .از ســوي ديگــر ،ايــن بخشــنامه بــا توجــه بــه اينكــه
موضــوع موديــان مالياتــي را مدنظــر قــرار مــي دهــد و بــه
حســابهاي بانكــي افــرادي كــه شناســنامه دار بــوده و داراي
هويــت هســتند ،ورود پيــدا ميكنــد ،بــه نظــر مــي رســد كــه
بيشــتر حســاب ايــن افــراد شــفاف را مــورد رســيدگي واقــع

كنــد و بخــش ديگــري از اقتصــاد پنهــان و زيرزمينــي را كــه
ماليــات هــم نميپردازنــد ،از ايــن شــرايط بــه وجــود آمــده
بــاز هــم فــرار مالياتــي خواهنــد داشــت .وي در خصــوص
بيــم برخــي فعــاالن اقتصــادي مبنــي بــر خــروج ســرمايه
هــا از بانكهــا و رفتــن بــه ســمت فعاليتهــاي غيرشــفاف مــي
گويــد :در ايــن ميــان بخشــي از جامعــه همچــون كارمنــدان
دولــت كــه حقــوق مشــخصي دارنــد ،هيچــگاه نميتواننــد
بــه ســمتي حركــت كننــد كــه ماليــات ندهنــد و يــا يــك
توليدكنندهــاي كــه واحــد توليــدي دارد و داراي پروانــه
بهــره بــرداري اســت و مجبــور اســت از كارت بازرگانــي
خــود بــراي خريــد و واردات اســتفاده كنــد ،چــاره اي
نــدارد كــه ماليــات خــود را بپــردازد .بــه اعتقــاد رئيــس
كنفدراســيون صــادرات ايــران ،بيشــترين بخــش اقتصــاد
ايــران ،در شــرايط اقتصــاد زيرزمينــي و غيرشناســايي شــده
بــه ســر مــي بــرد؛ بنابرايــن بــا بخشــنامه و دســتورالعمل
نمــي تــوان انتظــار داشــت كــه جلــوي فرارهــاي مالياتــي
را گرفــت ،ايــن در حالــي اســت كــه هنــوز فاكتورهــاي
رســمي در كشــور جــا نيفتــاده اســت در حالــي كــه مصــرف
كننــدگان ماليــات بــر ارزش افــزوده ميپردازنــد؛ بنابرايــن
ايــن اشــكاالت ســاختاري اســت و تــا زمانــي كــه بســترهاي
الزم بــراي آن فراهــم نشــود ،نمــي تــوان انتظــار داشــت كــه
قانــون كارســاز باشــد ٢٧ .همچنيــن حســين ســليمي در
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ،برخــي بخشــهاي قانــون اصــاح
قانــون مالياتهــاي مســتقيم را تيــغ دو لبــه دانســت و گفــت:
ســالهاي ســال ايــن مســاله در ايــران مــورد بحــث واقــع
شــده كــه آيــا دولــت بايــد بــر حســابهاي افــراد بــه منظــور
اخــذ ماليــات ،سركشــي كنــد يــا اينكــه روش ديگــري را
برگزينــد امــا بــه هرحــال ،حضــور هــر مرجعــي در بررســي
حســابهاي بانكــي افــراد ،يــك تنــش ايجــاد مــي كنــد و
البتــه ايــن تنــش ،در كشــورهايي كــه همــه چيــز شــفاف
اســت و اظهارنامــه مالياتــي از ســوي افــراد ارايــه شــده و
تمــام عمليــات مالــي ،در قالــب گــردش حســابها بــه ثبــت
ميرســد ،بــه انــدازه ايــران شــكل نميگيــرد .عضــو هيــات
نماينــدگان اتــاق بازرگانــي و صنايــع و معــادن تهــران افزود:
البتــه ســپردهها از پرداخــت ماليــات معــاف هســتند امــا
ممكــن اســت فــردي مبالــغ هنگفتــي ســپرده دارد و در
مقابــل ،گــردش حســابش بــه ميزانــي نيســت كــه ماليــات
بااليــي بــه آن تعلــق گيــرد ،بنابرايــن ورود بــه حســابهاي
افــراد بــه منظــور تعييــن ميــزان ماليــات آنهــا ،تنــش زا
ميشــود و بــه نوعــي مــردم دلشــان نميخواهــد كــه ايــن
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اتفــاق رخ دهــد .وي تصريــح كــرد :البتــه برخــي بيــم اين را
دارنــد كــه پولهــا بــه ســمت اقتصــاد غيرشــفاف و غيرمولــد
پيــش رود در حالــي كــه لزومــا ايــن اتفــاق رخ نميدهدريــال
چراكــه در كارهــاي غيرمولــد هــم كــه شــفاف باشــد ،فــرد
بايــد ماليــات خــود را بپــردازد ،ايــن در حالــي اســت كــه
يــك فــرد ممكــن اســت كــه گــردش  200ميليــارد ريالــي
در حســاب خــود داشــته باشــد ولــي اظهارنامــه مالياتــي
را هــم پــر نميكنــد و تحويــل نميدهــد؛ بنابرايــن بــه نظــر
مــن بــه عنــوان يــك فعــال اقتصــادي اينجــا وزارت دارايــي
موظــف اســت كــه از فــردي كــه درآمــد دارد و ماليــات
پرداخــت نميكنــد ،بخواهــد كــه مالياتــش را پرداخــت كنــد.
ســليمي معتقــد اســت :اگــر شــفافيت در نظــام اقتصــادي
كشــور وجــود داشــته باشــد ،دسترســي بــه حســاب افــراد،
بــه درد ســازمان امــور مالياتــي نميخــورد ،البتــه روي ديگــر
داســتان هــم ايــن اســت كــه برخــي افــراد ،بــه دليــل
برخوردهــاي غيرعادالنــه مامــوران مالياتــي ،بســياري از
حســابهاي خــود را پنهــان كــرده يــا در اظهارنامــه هــاي
خــود ثبــت نميكننــد ،چراكــه معتقدنــد مامــوران مالياتــي،
بــي توجــه بــه اســناد و مــدارك ،ماليــات را تعييــن مــي
كننــد و بنابرايــن بيــم آن را دارنــد كــه بــه صــورت
غيرعادالنــه ،ماليــات بســتانند.وي بــر ايــن بــاور اســت كــه
بيــش از ســختگيريهاي ايــن چنينــي ،بايــد ايســتگاههاي
فرهنگــي ماليــات را تقويــت كــرد نــه اينكــه چكــش ماليــات
را بــر ســر فعــاالن اقتصــادي بكوبيــم و انتظــار داشــته
باشــيم كــه برخــورد شــفاف از آنهــا ببينيــم؛ بنابرايــن اگــر
وزارت امــور اقتصــادي و دارايــي نســبت بــه افــراد در عــدم
پرداخــت مالياتشــان ،مظنــون اســت ،مــي توانــد اطالعــات
بانكــي آنهــا را از مراجــع قانــون خــود درخواســت كنــد؛ نــه
اينكــه از ابــزار اطالعــات بانكــي و حســابهاي افــراد حقيقــي
و حقوقــي ،اســتفاده كنــد چراكــه ايــن تنــش زا اســت .عضو
كميســيون ســرمايه گــذاري و تاميــن مالــي اتــاق بازرگانــي
تهــران معتقــد اســت كــه برخــي افــراد گردشــهاي مالــي
ميليــاردي دارنــد و ماليــات نميدهنــد؛ منتفــع و برخــي
ديگــر كــه كارشــان شــفاف اســت و ماليــات مــي دهنــد ،در
قانــون جديــد بــاز هــم متضــرر مــي شــوند.
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راهبرد توسعه صنعت برق
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی از آغــاز عملیــات
اجرایــی  511طــرح جدیــد صنعــت بــرق در هفتــه دولــت
خبــر داد و گفــت :متوســط رشــد مصــرف انــرژی بــرق
طــی ســالهای اخیــر بیــن  6تــا  7درصــد بــوده اســت،
ایــن مســاله بیانگــر ایــن اســت کــه همــه ســاله بایــد 5
هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی جدیــد ایجــاد کنیــم.
هوشــنگ فالحتیــان ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن نیــز
بایــد شــبکههای توزیــع ،فــوق توزیــع و انتقــال را
گســترش دهیــم تــا پاســخگوی نیــاز جامعــه باشــیم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه
افزایــش حــدود  4هــزار مگاواتــی ظرفیــت نیروگاههــای
کشــور طــی دو ســال گذشــته گفــت :تابســتان امســال
عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل ،بــرق مــازاد را بــه
کشــورهای پیرامــون صــادر کردیــم .معــاون وزیــر نیــرو
در امــور بــرق و انــرژی بــا بیــان اینکــه ســاالنه حــدود
یــک میلیــون و  400هــزار مشــترک جدیــد بــه جمــع
مشــترکان بــرق افــزوده میشــود ،گفــت :تامیــن بــرق
مشــترکان ،توســعه صنعــت و کشــاورزی نیــاز مصــرف برق
در کشــور را افزایــش میدهــد .فالحتیــان اظهــار کــرد:
زندگــی بــدون بــرق بســیار دشــوار اســت بنابرایــن راهبــرد
وزارت نیــرو تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار بــرای مــردم
اســت .وی بــا اشــاره بــه برنامــه وزارت نیــرو بــرای تبدیــل
نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی گفــت :طــی دو
ســال گذشــته قــرارداد تبدیــل  7100مــگاوات نیــروگاه
گازی بــه ســیکل ترکیبــی بــا بخــش خصوصــی مبادلــه
شــده اســت .معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی
بــا بیــان اینکــه راندمــان نیروگاههــای گازی حــدود 32
درصــد اســت کــه بــا اجــرای بخــش بخــار آنهــا راندمــان
نیروگاههــا بــه مــرز  48درصــد میرســد ،اظهــار کــرد:
بــا اجــرای ایــن طــرح بــدون مصــرف ســوخت جدیــد و
بــا اســتفاده از حــرارت خروجــی نیروگاههــای گازی یــک
نیــروگاه دیگــر راهانــدازی میشــود کــه ایــن اتفــاق در
اقتصــاد ملــی بســیار موثــر اســت.

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

پیش شماره یک ///هفته اول شهریورهزار و سیصد نود و چهار

:معاون وزیر دادگستری ایتالیا در حضور مهندس نعمت زاده در آئین روز ملی ایران در اکسپو

تمام درهای تجارت با ایران باز است

مراســم سیاســی-اقتصادی روزملــی ایــران در اکســپو ۲۰۱۵
روز گذشــته بــا حضــور محمدرضــا نعمـتزاده وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت ،علــی جنتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،برخــی مقامــات دولتــی ایتالیــا و رســانههای
بینالمللــی در ســالن کنفرانــس شــهرک اکســپو برگــزار
.شد
در ایــن مراســم عــاوه بــر وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
ایــران ،معــاون وزیــر دادگســتری ایتالیــا نیــز ســخنرانی
کــرد .محمدرضــا نعمــتزاده در ایــن مراســم بــا اشــاره
بــه لغــو تحریمهــا و توافقــات  ۵+۱تاکیــد کــرد :ایــران بــا
تمــام ظرفیتهایــی کــه دارد میتوانــد شــریک خوبــی
.بــرای ایتالیــا و دیگــر کشــورهای اروپایــی باشــد
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی صمــت بــه میــان ،وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت در ایــن مراســم ضمــن تبریــک
روز ملــی ایــران در اکســپو ،از حضــور مســئوالن ارشــد
ایتالیایــی ماننــد معــاون وزیــر دادگســتری ایتالیــا ،کمیســر
ژنــرال اکســپو ،شــهردار میــان ،فرمانــدار میــان ،فرمانــده
ژاندارمــری ایتالیــا و ســفیران ۲کشــور تشــکر کــرد و افــزود:
ایــران و ایتالیــا روابــط دیرینـهای داشــتند و در آینــده نیــز
.ایــن روابــط گســترش خواهــد یافــت

نعم ـتزاده تصریــح کــرد :اکســپو  ۲۰۱۵میــان بــا توجــه اقتدار ایران

بــه مســائل حــاد اجرایــی جــاری جهــان کــه متاســفانه
امــروز فقــر و گرســنگی قلمــداد میشــود ،برپــا شــد .بــه
گفتــه وی ،مهاجــرت روز افــزون مــردم درمانــده افریقایــی
و کشــورهای فقیــر و پرجمعیــت جهــان بــه اروپــا کــه
کشــور ایتالیــا مجبــور بــه پذیــرش و نگهــداری آنهاســت،
گوش ـهای از فاجعــه انســانی در جهــان امــروز اســت .وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :کشــورهای حاضــر در
اکســپو بایــد بــرای تغذیــه ســالم و کافــی انســانهای
جهــان همفکــری و همــکاری موثــری داشــته باشــند کــه
در ایــن میــان وظایــف کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته کــه
متاســفانه درگذشــته بــا اســتثمار و تصــرف حکومتهــای
کشــورهای افریقایــی ،آســیایی و امریــکای التیــن موجبــات
عقبماندگــی علمــی ،فرهنگــی و اقتصــادی آنهــا را رقــم
.زدهانــد ،بــه مراتــب بیشــتر اســت

بــرای کشــورهای اروپایــی ازجملــه ایتالیــا باشــد.به گفتــه
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ایــران بــا تمــام فشــارها و
تحریمهــای بینالمللــی سیاســی و اقتصــادی توانســت بــا
تکیــه بــر توانایــی نیــروی انســانی خــاق و تحصیلکــرده
خــود در بخشهــای مختلــف علمــی ،صنعتــی فنــی
و هنــری پیشــرفته بــه دســتاوردهای مهمــی برســد.
نعمـتزاده در پایــان از تمــام کشــورهای دنیــا دعــوت کــرد
تــا از ســازه مــدرن و زیبــای ایــران در اکســپو  ۲۰۱۵دیــدن
کنند
.

ایتالیا شریک تجاری اول ایران میشود

نعم ـتزاده افــزود :ایــران بــا وجــود محدودیتهــای خــود
آمادگــی هــر گونــه همــکاری در زمینــه ارتقــای تــوان
تولیــدی محصــوالت کشــاورزی در جهــان ازجملــه انتقــال
دانــش و تجــارب خــود و ســرمایهگذاری بــرای تولیــد
محصــوالت کشــاورزی و دامــی در کشــورهای مســتعد و
.نیازمنــد را دارد
بــه گفتــه وی ،روز ملــی ایــران بــا تولــد اســتاد ،فیلســوف،
حقوقــدان و پزشــک بــزرگ ایرانــی ،ابوعلیســینا مصــادف
شــده کــه بایــد گفــت کتــاب قانــون وی در پزشــکی و کتاب
شــفا در حقــوق در کشــورهای اروپایــی ازجملــه در ایتالیــا
ترجمــه و تــا ســالهای ســال مــورد تدریــس و اســتفاده در
.دانشــگاهها و بیمارســتانها بــوده اســت
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت تصریــح کــرد :ایــران
مفاخــر و دانشــمندان زیــادی در علــوم و فنــون مختلــف بــه
جامعــه بشــری عرضــه کــرده و امــروز نیــز اندیشــمندان و
اســتادان ایرانــی در کنــار بــزرگان گذشــته در مراکــز علمــی

.و تحقیقاتــی و اقتصــادی میدرخشــند
ایــران و ایرانــی همیشــه خواهــان پیشــرفت و توســعه جوامع
بشــری و ایجــاد صلــح و همــکاری و مــودت و رفاقــت بــود.
جنــگ تحمیلــی عــراق نشــان داد متجــاوز کشــور همســایه
.بــوده و مــا ۸ســال از کشــور خــود دفــاع کردیــم
نعمــتزاده بــا اشــاره بــه تحریمهــای اقتصــادی غــرب،
گفــت :ایــن امــر نشــان داد کــه مــا پایبنــد بــه مقــررات و
حقــوق بینالمللــی بــوده و توانســتیم بــا مذاکــرات سیاســی
و اقتصــادی طوالنــی مــدت و صبــر حقانیــت خــود را بــه
جهانیــان ثابــت کــرده و از فاجعــه دیگــری در خاورمیانــه
.جلوگیــری کنیــم
وی ضمــن قدردانــی از همــکاری دولــت و ملــت بــزرگ
ایــران در مذاکــره بــا ۶قــدرت جهانــی ،ادامــه داد :ســفر
وزیــران خارجــه و اقتصــاد و هیــات تجــاری ایتالیــا و دیگــر
کشــورهای اروپایــی بــه ایــران در چنــد مــاه اخیــر همــراه
بــا صدهــا مدیــران ارشــد شــرکتها و بانکهــا بــرای
همــکاری بــا ایــران گــواه ایــن واقعیــت اســت کــه کشــور
و ملــت ایــران میتوانــد شــریکی خــوب و اســتراتژیک

7

همچنیــن در ایــن مراســم ،معــاون وزیــر دادگســتری ایتالیــا
تمــام درهــای تجــارت بــا ایــران را بــاز دانســت و گفــت:
ایتالیــا مصمــم اســت تــا بــا از ســرگیری روابــط بــا ایــران
حجــم صــادرات خــود را بــه ایــن کشــور افزایــش دهــد .بــه
گفتــه وی ،ایــران کشــوری اســت که۶۰درصــد جمعیــت آن
را جوانــان زیــر  ۳۰ســال تشــکیل میدهنــد و از ســوی
دیگــر دارای منابــع مختلفــی ازجملــه انرژیهــای متنــوع
اســت .معــاون وزیــر دادگســتری ایتالیــا تصریــح کــرد:
ایــران و ایتالیــا ســابقه تاریخــی در همکاریهــای دوجانبــه
اقتصــادی و فرهنگــی دارنــد و اکنــون کــه شــرایط بــرای
همکاریهــای جدیــد فراهــم شــده ســعی داریــم دوبــاره
بــه شــریک تجــاری ایــران تبدیــل شــویم .وی تصریــح
کــرد :حجــم صــادرات مــا بــه ایــران در ســال۲۰۱۴م حــدود
یکمیلیــارد دالر بــود کــه قصــد داریــم ایــن میــزان را در
آینــده چنــد برابــر کنیــم ضمــن اینکــه آمادگــی خــود برای
.همــکاری بــا ایــران در تمــام زمینههــا را اعــام میکنیــم

پیش شماره یک ///هفته اول شهریورهزار و سیصد نود و چهار

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامــه از صفحــه 4را تســویه مــی نمودنــد و منابــع بانکــی
بعنــوان موتــور امحرکــه بــراي رشــد اقتصــادي آزاد مــی
 .شــد کــه متأســفانه نشــد
بنظــر مــی رســد بــا تغییــر دولــت هــا هــم برخــی
ازاشــتباهات گذشــته جبــران نشــده اســت و دولــت قصــد
دارد همچنــان وابســته بــه درآمــد نفــت باقــی بمانــد  .اگــر
دولــت در زمینــه اقتصــاد کالن محیــط کســب و کار را امــن
ســازد بطــور طبیعــی شــریک تمامــی بنــگاه هــاي کشــور
اســت و از محــل مالیــات عملکــرد و مالیــات ارزش افــزوده
 .مــی توانــد بودجــه خــودش را تأمیــن نمایــد
همچنیــن بــا مهاراقتصــاد زیرزمینــی و دریافــت مالیــات
از همــه تجــار و بنــگاه هــا  ،درآمــد مالیاتــی اش را بــه
حــدود  5برابــر رقــم فعلــی برســاند کــه در اینصــورت بــا
درآمــد حــدود  400هــزار میلیــارد تومــان درآمــد مالیاتــی
کــه نســبت بــه بودجــه فعلــی رقــم قابــل توجهــی اســت ،
مــازاد خواهــد داشــت کــه مــی توانــد آن را صــرف بیمــه
ســامت  ،بیمــه بیــکاري و کمــک بــه زیــر ســاخت هــاي
 .کشــور نمایــد
یــک فرصــت تاریخــی تحریــم هــا در اختیارمــان گذاشــته
اســت درآمدهــاي نفتــی در بودجــه مــان در ســال جــاري
بهحداقــل رســیده اســت و حــدودا ً  % 30بودجــه از محــل
درآمــد هــاي نفتــی اســت  .اگــر در حــال حاضــر قانــون
عــوض شــود و شــرکت ملــی نفــت ایــران مالیــات عملکــرد
و مالیــات ارزش افــزوده بــه خزانــه واریــز کنــد حــدودا ً 30
تــا  32درصــد فــروش نفــت صــرف مالیــات عملکــرد و
مالیــات ارزش افــزوده مــی شــود  .بنابرایــن شــرکت نفــت
بــا دادن بهــره مالکانــه در حــدود  35درصــد بــه صنــدوق
توســعه ملــی بقیــه درآمــد خــودش را کــه حــدودا ً % 35
اســت صــرف توســعه میادیــن مشــترك و ســرمایه گــزاري
در میادیــن نفــت و گاز کشــورهاي دیگــر و یــا ســرمایه
گــزاري روي پاالیشــگاه هــا در کشــورهاي هــدف صادراتــی
مــی کنــد کــه همــواره بخــش عمــده اي از مشــتریانش
پاالیشــگاه هــاي بــا ســرمایه گــزاري مشــترك ایــران
و کشــور هــدف خواهنــد بــود  .اگــر ایــن تغییــر نگــرش
تاریخــی روي درآمــد نفــت صــورت پذیــرد و حــدود 70
درصــد درآمــد نفتــی صــرف ســرمایه گــزاري در شــرکت
نفــت و صنایــع دیگــر از مســیر صنــدوق توســعهملی صورت

پذیــرد و حــدودا ً  % 30هــم بعنــوان مالیــات ارزش افــزوده
و عملکــرد بــه دولــت داده شــود  .درآمــد نفتــی درآمــدي
 .اســت بیــن نســلی و صــرف ســرمایه گــزاري مــی شــود
نگــرش دولــت از نظــر درآمــد زایــی فقــط بــه مالیــات
معطــوف مــی شــود دولــت بــراي کســب درآمــد بیشــتر
 % 25ســود تمامــی بنــگاه هــاي کشــور را بگیــرد و بــراي
بــاال بــردن درآمــد خــودش ناچــار اســت بعنــوان شــریک
اصلــی بنــگاه هــاي بخــش خصوصــی محیــط کســب و
کار را امــن ســازد در اقتصــاد کالن اشــتباه نکنــد و توجــه
اش را بــه رشــد اقتصــادي هــر چــه باالتــر معطــوف ســازد
از مسیرسیاســتگزاري و نهایتــاً بــا جــذب ســرمایه هــاي
داخلــی و خارجــی و رشــد تولیــدات و خدمــات اشــتغال
زایــی نمایــد مــا ناچــارا ً ســالیانه بایــد حــدود یــک میلیــون
فــارغ التحصیــل دانشــگاهی را بــکار گماریــم و ایــن اشــتغال
موقعــی فراهــم مــی شــود کــه رشــد اقتصــادي مــان
حداقــل بــه  % 10برســد  .موقعــی رشــد اقتصــادي حداقــل
 % 10محقــق مــی شــود کــه نــرخ ارز واقعــی شــود و بــه
تولیــد کننــده خارجــی یارانــه روي نــرخ ارز داده نشــود کــه
تولیــد کننــدگان داخلــی بتواننــد عــاوه بــر بــازار داخلــی
بــه بازارهــاي منطقــه و فــرا منطقــه اي دسترســی داشــته
باشــند  ،تولیداتشــان انبــوه شــود  ،قیمــت تمــام شــده شــان
کاهــش یابــد و در نتیجــه قیمــت هــاي فــروش تولیــدات
داخلــی کاهــش یابــد  .در ایــن حالــت تــورم هــم کنتــرل
مــی شــود و اقتصــاد مقاومتــی واقعــی شــکل مــی گیــرد
 .در چنیــن اقتصــادي تنــوع صادراتــی خواهیــم داشــت و
چنانچــه برخــی از کاال هــا در تحریــم قــرار گیــرد بــا تنــوع
صادراتــی مــی توانیــم لطمــه و ضربــه کمتــري بخوریــم .
چنانچــه نــرخ تــورم مــا یــک رقمــی شــود و در محــدوده 3
تــا  5درصــد قــرار گیــرد نــرخ ارزمــان هــم ثابــت خواهــد
مانــد و پــول ملــی مــان تقویــت مــی شــود  .پشــتوانه ملــی
بایــد انبــوه تولیــدات و خدمــات داخلــی باشــد کــه رویکــرد
صادراتــی دارنــد و بــه هیــچ وجــه درآمــد هــاي کشــورمان
روي مــواد خــام اولیــه مثــل نفــت و گاز و مــواد معدنــی
شــکل نخواهــد گرفــت و ایــن مــواد اولیــه عمدتـاً در کشــور
خودمــان تبدیــل بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال
مــی شــوند و ارز آوري بــراي کشــورمان خواهنــد داشــت .
مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی مــورد نظــر مقــام معظــم رهبــري
و تمامــی مقامــات نظــام  ،مــوارد فــوق الذکــر اســت چــرا
کــه از محــل رشــد اقتصــادي در کشــوري کــه محیــط

کســب و کارش امــن باشــد و بــه انــدازه کافــی نیــروي
متخصــص خــودش را در کشــور خــودش بــکار بگمــارد ،
تنــوع صــادرات کاال خواهیــم داشــت  ،بنــگاه هــاي بــزرگ
در کشــورهاي دیگــر هــم ســرمایه گــذاري میکننــد و بــا
درآمدهــاي صــادرات غیرنفتــی متنــوع و کفایــت درآمدهاي
صــادرات غیرنفتــی نیازهــاي ارزي کشــور  ،تأمیــن خواهــد
شــد و ایــن اقتصــاد در مقابــل توطئه هــاي دشــمنان منطقه
اي و کشــورهاي قدرتمنــد مقاومت بیشــتري خواهد داشــت
 .منطقـاً بــا اصــول بــاال بایــد اقتصــادي مقــاوم پیــدا کنیــم
 ،از همــه ظرفیتهــاي دولتــی و مردمــی اســتفاده کنیــم  ،از
تولیــد داخلــی حمایــت کنیــم و منابــع ارزي را مدیریــت
کنیــم کــه همــه ایــن مــوارد از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی
اســت  .پــس دولــت و مــردم همگــی بایــد دور از شــعار و
بــا مبــارزه بــا فســاد و کارهــاي فرهنگــی در جهــت ارزش
گــذاري هــر چــه بیشــتر روي کارآفرینــان  ،همگــی روي
رشــد پایــدار اقتصــادي تمرکــز نماینــد  .بدیهــی اســت ایــن
رشــد اقتصــادي بایــد متــوازن باشــد و بــه منابــع طبیعــی
و محیــط زیســتمان لطمــه نزنــد  .بــه امیــد آنــروزي کــه
در دیــدگاه همــه مســئوالن  ،منافــع ملــی و منافــع مــردم
اعــم از کارآفرینــان و کارمنــد و کارگــر بعنــوان اولویــت اول
مطــرح باشــد و منافــع میــان مــدت و دراز مــدت نظــام
بــه منافــع کوتــاه مــدت( کــه مــی توانــد انتخــاب مجــدد
رئیــس جمهــور یــا نماینــدگان مجلــس باشــد ) ارجــح
باشــد و بدیهــی اســت کــه بــا همدلــی و همزبانــی دولــت و
 .ملــت ایــن مهــم ســریعتر تحقــق مــی یابــد

نگاهی به
زیر ساخت هاي تولیدات
صادرات محور

ادامــه از صفحــه 2بایــد اصــاح امــور را بــه نحــوی
صــورت داد کــه قوانیــن مزاحــم حــذف شــود و مطمئــن
هســتیم کــه در شــرایط جدیــد اقتصــاد ایــران ،فضــا،
فضــای حضــور بخــش خصوصــی و توســعه پایــدار اقتصــادی
.کشــور خواهــد بــود
بخــش تولیــد کشــور خبرتســهیالت یوزانــس بــه صــورت
ســهمیه بنــدی را آغــاز کــرده و قــرار اســت  ۵میلیــارد دالر
را بــه ایــن صــورت بیــن تولیدکننــدگان توزیــع کنــد .اینکــه
کــدام تولیدکننــدگان بــا امضاهــای دولتمــردان ســهمیه
یوزانــس نصیبشــان خواهــد شــد ،بایــد منتظــر آینــده
.بمانیــم تــا ببنیــم چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن اســت

رونق امضاهای
طالیی
در دوران
پساتحریم
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ادامه از صفحه  2بازرگانی باید نقش ویژهای در این زمینه
ایفا کند .محمدمهدی رییسزاده نیز با انتقاد از نحوه
مشارکت بنگاههای بخش خصوصی در مذاکرات با هیاتهای
خارجی ،گفت« :طی روزهای گذشته هیاتی از کشور اتریش
به تهران آمد اما در نشستی که به همین منظور برگزار
شد ،شرکتهای دولتی رو در روی نمایندگان خارجی قرار
گرفتند و جایی برای حضور شرکتهای کوچک و متوسط
ایرانی نبود ».به گفته وی ،چنین برخوردهایی که از سوی
دولت صورت میگیرد منجر به آن شده که شرکتهای بخش
خصوصی خود اقدام به اعزام هیاتهای تجاری و دعوت از
طرفهای خارجی کنند.
ابوالحسن خلیلی از فعاالن اقتصادی در صنعت غذا نیز
در این زمینه به نکاتی اشاره کرد .وی نبود آمار و اطالعات
کافی از ظرفیت و توانمندیهای اقتصادی در کشور را یک
نقظه ضعف بزرگ عنوان کرد و گفت« :هیاتهای خارجی در
حالی به ایران سفر میکنند که هیچگونه اطالعات و آماری از
وضعیت اقتصادی و ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشور در
اختیار آنها قرار داده نمیشود ».خلیلی گام اولیه برای آغاز
همکاریهای اقتصادی با شرکای خارجی را تدوین و تهیه
کتابچههای جامع از اطالعات صنعتی و تجاری ایران عنوان
کرد و در این راستا ،یکی از وظایف تشکلهای صنعتی را تهیه
اینگونه اسناد دانست .عباس آرگون عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران نیز تشکیل کمیته مشترک میان بخشخصوصی
و دولت در زمینه اعزام و پذیرایی از هیاتهای خارجی را
ضرورت امروز عنوان کرد .او همچنین ایجاد امکاناتی برای
استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را ضروری دانست
که به گفته وی ،در این زمینه اتاق بازرگانی میتواند وارد
عمل شود.

چگونه اتاق
بازرگانی محور
مذاکرات
اقتصادی شود؟

فــــــــــدراســــــــــیون صـادرات انــــــرژی و صـــنایع وابسـته ایـــــــران

ادامــه از صفحــه  5در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســانده
اســت .در ایــن راســتا مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای
اســامی بــا ارزیابــی عملکــرد بخــش صنعــت در ســال
 ۱۳۸۹تحلیلــی تطبیقــی از ســالهای برنامــه چهــارم
توســعه کشــور ارائــه و اعــام کــرد کــه نــرخ رشــد صنعــت
در ســال  ۸۹حــدود  ۱۰درصــد اســت.
شیب نزولی بخش صنعت از سال  ۸۴تا ۹۱
ایــن آمــار و ارقــام ناامیدکننــده در حالــی ارائــه شــده
کــه مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی نیــز
در گــزارش خــود شــیب نزولــی بخــش صنعــت و معــدن
از ســال  ۱۳۸۴تــا  ۱۳۹۱را نشــانه رفتــه اســت .براســاس
گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی
نــرخ رشــد ارزشافــزوده بخــش صنعــت و معــدن کشــور بــه
قیمــت ثابــت ســال  ۱۳۷۶از ۶/۱۳درصــد در ســال ۱۳۸۴
بــه منفــی ۵/۹درصــد در ســال  ۱۳۹۱رســید .همچنیــن
ایــن نــرخ بــرای ســالهای  ۱۳۸۵تــا  ۱۳۹۰بــه ترتیــب
معــادل  ۱۰ ،۳/۵ ،۴/۲ ،۷/۰ ،۷/۱۰و ۷/۳درصــد اعــام شــده
اســت .براســاس ایــن اعــداد میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
بخــش صنعــت و معــدن کشــور در  ۸ســال گذشــته تنهــا
در ۲ســال رشــد ۲رقمــی را تجربــه کــرده و صــد البتــه برای
نخســتین بــار نــرخ منفــی را در کارنامــه خــود بــه ثبــت
رســانده است.براســاس گــزارش مرکــز آمــار رشــد شــاخص
مقــدار تولیــد بخــش صنعــت در تمامــی فصــول ســال
 ۹۱و  ۹۲منفــی گــزارش شــده و در ســال  ۹۳در بهــار
 ،۶/۲تابســتان  ،۹/۳پاییــز  ۴/۱و زمســتان  ۳/۳را نشــان
میدهد.همچنیــن از محــل عملکــرد منابــع ارزی صنــدوق
توســعه ملــی در ســال  ۱۳۹۲کــه حــدود ۱۳۸۰میلیــون
دالر بــود ســهم بخــش صنعــت بیــش از ۷۵درصــد بــوده و
در بخــش تســهیالت ریالــی صنــدوق نیــز حــدود ۱۳۹۰۰
میلیــارد ریــال معــادل ۶۰درصــد کل تســهیالت ریالــی
صنــدوق در ایــن ســال بــه بخــش صنعــت پرداخــت شــده
اســت.
وضعیت رشد صنعت در دولت یازدهم
بــا روی کار آمــدن دولــت «تدبیــر و امیــد» پــس از چنــد
ســال رشــد منفــی در بخــش صنعــت و معــدن ،شــاهد
رشــد ۷/۶درصــدی بخــش صنعــت و ۸/۹درصــدی بخــش

معــدن بودیــم .همچنیــن در ســال  ۱۳۹۲نیــز نــرخ رشــد
صنعــت باوجــود بهبــود نســبی در مقایســه بــا ســال قبــل،
منفــی بــود و از رشــد حــدود منفــی ۴درصــد برخــوردار
شــد و ســهم بخــش صنعــت از کل اقتصــاد نیــز بــا کاهــش
اندکــی نســبت بــه ســال قبــل بــه حــدود ۱۶درصــد رســید.
مشــخصه بــارز تولید صنعتی در ســال  ،۱۳۹۲کاهش شــدید
تولیــد خودروهــای ســنگین و افزایــش برخــی محصــوالت
پاییندســتی پتروشــیمی بود.میــزان ســرمایهگذاری
صنعتــی تحققیافتــه در ســال  ۱۳۹۲حــدود ۸۲هــزار
میلیــارد ریــال بــود کــه باوجــود بهبــود نســبی در مقایســه
بــا ســال  ۱۳۹۱از تغییــرات چشــمگیری برخــوردار نبــوده
اســت.در ایــن ســال براســاس آمــار وزارت صنعــت ،معــدن
و تجــارت حــدود ۷۱هــزار میلیــارد ریــال منابــع ســرمایه در
گــردش بــه واحدهــای تولیــدی بخــش صنعــت اختصــاص
یافــت کــه نســبت بــه ســال قبــل حــدود ۴۸درصــد رشــد را
نشــان میدهــد.در کل رشــد بخــش صنعــت و معــدن تــا۴۰
درصــد در ســال  ۹۳رســید و از  ۳درصــد رشــد اقتصــادی
کشــور در ســال ۲/۱ ،۹۳درصــد مربــوط بــه بخــش صنعــت
و معــدن بــود کــه بــا احتســاب بخــش تجــارت  ۷/۱درصــد
از ۳درصــد رشــد اقتصــادی مربــوط بــه ایــن بخــش بــوده
اســت .همچنیــن بــرای ســال  ۹۴در بخــش صنعــت و
معــدن ،رشــد ۶درصــدی پیشبینــی شــده کــه البتــه بــا
فعالتــر شــدن روابــط بینالمللــی و کاهــش مشــکالت،
بهطــور حتــم ایــن رشــد محقــق میشــود.
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تولیــدی خیلــی پاییــن کار میکردنــد.
کاهش واردات کاالهای واسطهای در دولت گذشته
عضــو هیاتمدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا
تاکیــد بــر اینکــه در دولتهــای نهــم و دهــم در عمــل
شــاهد واردات بیحســاب و کتــاب بودیــم ،عنــوان کــرد:
متاســفانه در ایــن دوران شــاهد واردات انــواع کاالهــای
مصرفــی بودیــم و ایــن درحالــی بــود کــه واردات کاالهــای
واســطهای ،زیرســاختی و صنعتــی بــه شــدت کاهــش یافتــه
بود.شــرکاء معتقــد اســت بــا روی کارآمــدن دولــت یازدهــم
دوبــاره نشــاط و امیــد بــه بخــش صنعــت برگشــت امــا بــا
توجــه بــه اینکــه بیشــتر نگاههــا بــه بیــرون و تــاش دولــت
روحانــی بــر ایــن بــود کــه بتوانــد مســائل خــود را بــا دیگــر
کشــورها از طریــق دیپلماســی حــل کنــد اکنــون زمــان
آن رســیده کــه بــه نقــش اقتصــاد و صنعــت داخــل توجــه
ویــژه شــود .بــه گفتــه وی بــرای اینکــه شــاهد رشــد بخــش
صنعــت در ســال  ۹۴باشــیم بایــد تولیــد و صنایــع کوچک و
متوســط بــار دیگــر در کشــور پــا بگیــرد .البتــه بــرای تحقق
ایــن امــر بایــد ســازوکار حمایتــی تعریــف شــود تــا چــرخ
اقتصــاد و صنعــت کشــور بتوانــد بــار دیگــر بچرخــد.

آغاز شیـب
صعودی
رشــد
صنعــت از سال
گذشته

افزایش سرمایهگذاری در دوره اصالحات
محســن شــرکاء ،عضــو هیاتمدیــره خانــه صنعــت ،معــدن
و تجــارت در مقایســه عملکــرد دولتهــا در بخــش صنعــت
بــه صمــت گفــت :در دوره اصالحــات رشــد قابــل توجهــی را
در بخــش صنعــت شــاهد بودیــم و فضــای سیاســی کشــور
بــه گون ـهای بــود کــه ســرمایهگذاری در کشــور بــه میــزان
قابــل توجهــی افزایــش یافــت .شــرکاء در ادامــه افــزود :ایــن
درحالــی بــود کــه در دوره احمدینــژاد نهتنهــا اتفــاق
خاصــی در بخــش صنعــت کشــور نیفتــاد ،حتــی رشــد
بخــش صنعــت نیــز متوقــف شــد و رشــد نزولــی را شــاهد
بودیــم .وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران احمدینــژاد
بیــش از چندیــن هــزار واحــد تولیــدی و صنعتــی در کشــور
بــه دلیــل بیتوجهــی و مشــکالت عدیــده بــه تعطیلــی
کشــیده شــد ،تصریــح کــرد :حتــی در ایــن دوران شــرایط
بــه گونـهای بــود کــه واحدهــای تولیــدی فعــال بــا ظرفیــت

غفلت از راهبرد توسعه صنعتی
آرمــان خالقــی ،عضــو هیاتمدیــره خانــه صنعــت ،معــدن
و تجــارت در اینبــاره بــه صمــت گفــت :مقایســه عملکــرد
دولتهــا در حــوزه صنعــت نشــان میدهــد کــه تغییــرات
زیــادی در مدیریتهــای کالن و میانــی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت رخ داده؛ بــه نحــوی کــه ایــن وزارتخانــه
بــا چالشهــای زیــادی روبــهرو بــوده اســت .خالقــی در
ادامــه افــزود :بهطــور مثــال در دوران احمدینــژاد بــه
دلیــل نبــود ثبــات مدیریتــی ،برنامــه اســتراتژیک توســعه
صنعتــی کــه در دولتهــای قبــل تدویــن شــده بــود بــه
نتیجــه نرســید و عمــا در دولــت نهــم و دهــم مــورد
بیتوجهــی قــرار گرفــت و هرچنــد برنامــهای در اینبــاره
تدویــن شــد امــا کارآیــی الزم را نداشــت.وی یکــی از
دالیــل رشــد نیافتــن صنعــت در  ۸ســال گذشــته را
سیاســتهای اشــتباه دولــت احمدینــژاد در ســطح کالن
عنــوان و تصریــح کــرد :رشــد صنعتــی را میتــوان ناشــی
از سیاس ـتهای کالن کشــور دانســت و ایــن درحالــی بــود
کــه طرحهــا بیشــتر بــر مبنــای توزیــع پــول شــکل گرفتــه
بودنــد.
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دولت جدید ،وارث اقتصاد بیمار
خالقــی بــا بیــان اینکــه دولــت جدیــد وارث یــک صنعــت
لطمهپذیــر و اقتصــاد بیمــار شــد ،اذعــان کــرد :بــا توجــه
بــه مشــکالت بهوجــود آمــده در اقتصــاد کشــور بــه دلیــل
عملکردهــای اشــتباه دولــت قبــل ،دولــت جدیــد بــه نوعــی
وارث یــک اقتصــاد بیمــار و صنعــت لطمهدیــده شــد .عضــو
هیاتمدیــره خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت در ادامــه
گفــت :در شــرایط کنونــی کــه رکــود بــر اقتصــاد کشــور
حاکــم اســت ،صنعــت و اقتصــاد بیمــار نیازمنــد توجــه
جــدی هســتند ،امــا خــروج از رکــود و تــورم در فاصلــه
کوتــاه امکانپذیــر نیســت .از ایــنرو کشــور نمیتوانــد
در چنیــن شــرایطی آنطــور کــه بایــد روی ریــل توســعه
صنعتــی حرکــت کنــد.

