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بانک مرکزی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش دوباره نرخ 
تورم، دو اولویت مهم سیاســت گــذاری در مهار نرخ تورم و 
جلوگیری از رشــد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل 
رشــد نقدینگی اعالم کرد. در شماره جدید نشریه روند بانک 
مرکزی در بخش نگاهی به اقتصاد اســت: مروری بر ارقام 
رشــد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ و مقایسه 
آن با وضعیت این متغیر در ســال ۱۳۹۴ نشان دهنده بهبود 
قابل توجه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال است. 
رشد تولید ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰( از 
منفی ۵,۴ درصد در فصل سوم سال ۱۳۹۴ به ۲.۳ درصد در 
فصل چهارم آن ســال و پس از آن به ترتیب به ۷.۴، ۱۱.۹ و 
۱۵.۷ درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ افزایش یافته 
و در مجموع رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره 

مشابه سال پیشین به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
عملکرد مناسب رشــد اقتصادی در این مدت باعث شده 
تا پس از گذشــت پنج سال ســطح تولید ناخالص داخلی به 
قیمت های ثابت در ۹ ماهه ســال ۱۳۹۵ در سطحی فراتر از 
رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی 
از عقب ماندگی های گذشــته است. هرچند که سهم عمده 
ای از این رشــد به رشــد قابل مالحظه ارزش افزوده بخش 
نفت مربوط بوده اســت، ولی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز 
تحرک مناسبی را شاهد هســتیم به گونه ای که روند رشد 
تولید ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت های ثابت ســال 
۱۳۹۰( در تمام فصول سال ۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد 
اقتصادی بدون نفت از منفی ۱,۵ درصد در فصل اول ســال 
۱۳۹۵ به ترتیب به ۲.۸ و ۴.۶ درصد در فصول دوم و ســوم 
این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت در ۹ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۵ نسبت به دوره 
مشابه سال پیشــین برابر ۱.۹ درصد بوده است. رشد بخش 
صنعت نیز از منفی ۳.۸ درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴ به 
ترتیب به ۱.۷، ۴.۴ و ۱۱.۳ درصد در فصول اول تا سوم سال 

۱۳۹۵ افزایش یافته است.
برسی ســیر تحوالت شــاخص فصلی تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های 
صنعتــی و خروج این بخش از رکود به دســت می دهد؛ به 
طوری که در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۱۴ گروه )با ضریب 
اهمیت ۸۰,۹ درصدی( از ۲۴ گروه تشــکیل دهنده شاخص 
یادشده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند. در مجموع 
پیش بینی می شــود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت 
به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تســری رشد اقتصادی 
به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد، وضعیت رشد 
بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ و نیز سال 
۱۳۹۶ در وضعیت مناسب تری قرار گیرد. همزمان با توفیقات 
به دســت آمده در زمینه بهبود قابل مالحظه رشد اقتصادی، 
نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشــی خــود به ۸,۶ درصد در 
آذرماه ســال ۱۳۹۵ رسید. نرخ تورم در اسفندماه سال ۱۳۹۵ 
به ۹ درصد رسید و پس از گذشت ۲۶ سال نرخ تورم در پایه 

سال تک رقمی شد.
بــا این وجود، افزایش دوباره نرخ تــورم نقطه به نقطه در 
اســفندماه ســال ۱۳۹۵ به ۱۱,۹ درصد، نگرانــی هایی در 
خصــوص افزایش دوبــاره نرخ تورم ایجاد کــرده که برای 
اجتناب از ان باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی 
در صدر اولویت های مجموعه سیاســت گذاری کشور قرار 
بگیرد. به رغم توفیقات به دســت آمده در زمینه کنترل تورم 
و دســتیابی به نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش 
نرخ تورم نقطه به نقطه به ســطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال 

۱۳۹۵ نشــان دهنده ریســک های موجود هرچه محدود در 
خصوص روند آتی نرخ تورم است. در چنین شرایطی، تقویت 
انضباط پولی و کنترل رشــد نقدینگی از اهمیت باالیی برای 
حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار 
بوده که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به 
اثرپذیری نرخ ارز از تحوالت نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی 
از حیث حفــظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به 
طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز 
اهمیت فراوانی دارد. گفتنی است که رشد باالی نقدینگی در 
سال ۱۳۹۴ )۳۰درصد( و نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ )۲۸.۱ 

درصد( بوده است.
براســاس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر 
۱۳۹۵ به ۱۱۸۴۸.۶ هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به 
پایان آذر سال ۱۳۹۴ به میزان ۲۸.۱ درصد رشد داشت. رشد 
نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۵ در مقایســه با 
رشــد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به آذر ســال ۱۳۹۴ 
)۲۴.۶درصد( به میزان ۳.۵ واحد درصد افزایش داشت. حجم 
نقدینگی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از رشدی برابر ۱۶.۵ 
درصد برخوردار شــد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 
۱۳۹۴ )۱۸.۲ درصد( برابر ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می 
دهد. پایه پولی در پایان آذر سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر ۱۱.۲ 
درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ ) ۱۷۱.۱ هزار میلیارد ریال 
افزایش( به ۱۷۰۴.۷ هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به 
رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ )۸.۹ درصد(، ۲.۳ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 
۲۵.۳ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ ) ۲۱۱.۶ هزار 
میلیارد ریال افزایش ( سهمی فزاینده برابر ۱۳.۸ واحد درصد، 
مهمترین عامل فزاینده رشــد پایه پولی در نه ماهه نخست 

سال ۱۳۹۵ بوده است.
افزون بــر این، خالص مطالبات بانــک مرکزی از بخش 
دولتــی با ۲۷.۹ درصد افزایش )۵۰.۹ هــزار میلیارد ریال( و 
ســهمی فزاینده برابر ۳.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی، از 
عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال 
۱۳۹۵ بوده است. در مقابل، خالص سایر اقالم سهمی کاهنده 
برابر ۳.۴ واحد درصد در رشــد پایــه پولی، مهمترین عامل 
کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررســی بوده است. عالوه بر 
خالص سایر اقالم، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
نیز با ۲ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی 
کاهنده برابر ۲.۵ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشــد پایه 
پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ بوده است. در پایان آذر 
۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۹۵۱ رسید. بدین ترتیب، 
ضریب فزاینده نقدینگی نســبت به پایان ســال ۱۳۹۴، ۴.۸ 

درصد افزایش یافت که در مقایســه با رشد دوره مشابه سال 
۱۳۹۴ )۸.۶ درصد( ۳.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

مازاد حساب تراز پرداخت ها به ۱۲.۷ میلیارد دالر رسید
براســاس برآوردهای مقدماتی، در ۹ ماهه نخســت سال 
۱۳۹۵ مازاد حساب تراز پرداخت ها با افزایش ۲۷,۵ درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال پیشین، به ۱۲.۷ میلیارد دالر رسید. 
افزایش قابل توجه مازاد حســاب جاری در ۹ ماهه نخســت 
ســال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال پیشین، عمدتا ناشی 
از رشــد ارزش صادرات نفتی بود. در ۹ ماهه نخســت سال 
۱۳۹۵، ارزش فــوب صادرات کاال با ۱۹,۷ درصد افزایش در 
مقایســه با دوره مشابه ســال ۱۳۹۴ به ۶۰.۳ میلیارد دالر و 
ارزش فوب واردات کاال با ۱۲.۷ درصد افزایش به رقم ۴۳.۵ 

میلیارد دالر رسید.
رقم تعهدات خارجی ۲۵.۷ میلیارد دالر

مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ 
به رقم ۲۵,۷ میلیارد دالر رسید که ۶۹.۵ درصد )۱۷.۹ میلیارد 
دالر( آن را تعهــدات بالقوه و ۳۰.۵ درصد )۷.۸ میلیارد دالر( 
آن را تعهدات بالفعل )بدهی ها( تشکیل می داد. سهم بدهی 
هــای کوتاه مــدت و بلندمدت از کل بدهــی های خارجی 
)تعهدات بالفعل( در مقطع زمانی یاد شده به ترتیب برابر ۳۵.۶ 

و ۶۴.۴ درصد بود.
ت( تحوالت بازار دارایی ها

به رغم شــرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه 
کاهش قیمت نفــت در بازارهای جهانی، بازار ارز در ۹ ماهه 
نخست سال ۱۳۹۵ از ثبات مناســبی برخوردار بود. متوسط 
نرخ اســمی دالر در این دوره در بازار آزاد برابر ۳۵۶۸۰ ریال 
بود که نسبت به دوره مشابه ســال ۱۳۹۴، ۴,۷ درصد رشد 
داشــت. همچنین هر دالر آمریکا در ۹ ماهه نخســت سال 
۱۳۹۵ در بــازار بین بانکی با نرخ متوســط ۳۱۰۶۶ ریال در 
اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایســه با عملکرد دوره 
مشابه سال پیشین حدود ۵,۷ درصد افزایش نشان می دهد. 
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دالر در بازار 
آزاد از بازار رســمی با ۱,۱ واحد درصد کاهش نسبت به دوره 

مشابه سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹ درصد رسید.
هدف اصلی بانــک مرکزی در بازار ارز در ســال ۱۳۹۵، 
برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه 
های سوداگری در بازار و نیز اصالح مقررات موجود در زمینه 
روان ســازی بازار ارز بوده است. با وجود افزایش قابل توجه 
نوسان متوسط نرخ برابری دالر در برابر ریال در آذرماه سال 
۱۳۹۵، انحــراف معیار نرخ برابــری دالر آمریکا مقابل ریال 
در بازار آزاد در ۹ ماهه نخســت ســال ۱۳۹۵ نسبت به دوره 
مشابه سال ۱۳۹۴ تنها ۵,۸ درصد افزایش پیدا کرد که نشان 

دهنده ثبات مناسب بازار در این دوره است. ضریب تغییرات 
نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رســمی 
در ۹ ماهه نخست ســال ۱۳۹۵ در دامنه ۱,۳۵ تا ۴.۶۱ قرار 
داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در 
فاصله ۲.۱۴ تا ۴.۴۱ بود که همگرایی مناسب دو بازار رسمی 

و غیررسمی در طول این دوره را نشان می دهد. 
در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه 
طال در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت 
هر قطعه ســکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰۸۳۲ هزار ریال 
رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴، در حدود ۱۷,۵ 
درصد رشد نشــان می دهد. در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، 
میانگین قیمــت ربع بهار آزادی بــا ۱۱.۴ درصد و میانگین 
قیمت ســکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۷.۵ درصد افزایش، 
به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات 
مختلف سکه در مقایســه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ به خود 
اختصاص دادند. افزایش قیمــت طال در بازارهای جهانی از 
۱۱۴۳,۹ دالر بــه ازای هر اونس در ۹ ماهه ســال ۱۳۹۴ به 
۱۲۷۴.۶ دالر در دوره مشــابه سال ۱۳۹۵ )برابر ۱۱.۴ درصد 
رشد(، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف 

سکه در بازار داخلی بوده است.
جمع بندی

دستیابی به رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی در نه ماهه نخست 
سال ۹۵ و نیز تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۹۵ پس از 
گذشت ۲۶ سال، نشان دهنده روند رو به بهبود اقتصاد کشور 
است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی 
کشور در ســال ۹۵ به افزایش تولید و صادرات نفت مربوط 
بوده که عمدتا از گشایش های اجرتی برجام و بازپس گیری 
ســهم ایران از بازار جهانی نفت ناشــی بوده است. بنابراین 
تداوم این وضعیت و دســتیابی به رشد اقتصادی باال در سال 
های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد 
و تامین رشد از این محل است. با توجه به وجود پتانسیل ها 
و ظرفیت های خالی بســیار در اقتصاد کشور، انتظار می رود 
که با انجام اصالحات الزم و تنظیم سیاســت های مناسب، 
زمینه الزم برای به فعل درآمــدن این ظرفیت ها و حرکت 
اقتصاد کشور در مســیر رشد پایدار و با ثبات فراهم شود. در 
این راســتا انجام اصالحات الزم در حوزه تامین مالی و رفع 
مشــکالت موجود در این زمینه یکی از اولویت های اساسی 
برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می آید که باید 
با جدیت پیگیری شوند. افزون بر این، بهبود فضای کسب و 
کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیر ساخت های حامی فعالیت 
های مولد نیز از اولویت های دیگر موجود برای بهره برداری 
از ظرفیت های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می 
آیند که باید در کنار اصالح نظام مالی، مورد توجه مجموعه 

سیاست گذاری کشور قرار گیرد.
با توجه به توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم، 
افزایــش نرخ تورم نقطه به نقطه به ســطح ۱۱.۹ درصد در 
اسفندماه سال ۹۵، نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد 
نرخ تورم ایجاد کرده است. برای احتراز از افزایش دوباره نرخ 
تورم و صیانت از توفیقات به دســت آمده در این زمینه، الزم 
اســت کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای 
اعتباری شبکه بانکی از یک ســوی و الزامات موجود برای 
کنترل رشــد نقدینگی و تورم از سوی دیگر، ضرورت پرهیز 
از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش 
بدهی بانــک ها به بانک مرکزی )به عنوان یک عامل مهم 
در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته( را 

تقویت کرده است.

یک کارشناس اقتصادی می گوید: وضعیت فعلی بانک های ایرانی مناسب نیست و به همین دلیل سرمایه بانک های دولتی بایدافزایش یابد. احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با اعالم این مطلب اظهارداشت:  
با توجه به حجم باالی مطاللبات معوق بانک ها در ایران ، باید به این نکته توجه داشــت که آنها با مشــکالت فراوانی روبرو هســتند. این مدیر اسبق نظام بانکی با اشاره به اینکه در صورت تداوم وضعیت موجود ، 
مشکالت بانک ها پیچیده تر و بغرنج تر از گذشته می شود، ادامه داد: بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی بانک ها اصرار کرده است که بانک ها برای تسهیالت معوق خود چاره ای اندیشیده و ذخیره برای مطالبات 
معوق را افزایش دهند. وی گفت: وقتی هزینه بانک ها باال برود، قیمت سهام آنها نیز در بورس کاهش می یابد و سلسله عواقب بعدی بر روی بانک ها تاثیرات منفی خود را به جای می گذارند. او گفت: طبق قانون 
هر بانک می تواند ۱۰ برابر سرمایه خود تسهیالت دهد، وقتی سرمایه بانکی اندک باشد ، قدرت تسهیالت دهی آن بانک نیز کاهش می یابد چرا که اگر قرار باشد ذخیره احتیاطی برای تسهیالت معوق باال برود، در 

نتیجه سرمایه بانک کاهش یافته و قدرت تسهیالت دهی ان نیز دستخوش کاهش می شود.

دبیر کانون سراســری انبوه ســازان گفت: پیرو جلسه ای که هفته قبل در کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه باید 
قانون پیش فروش را اصالح کند و به این کمیســیون ارجاع دهد. فرشید پورحاجت در 
گفتگو با ایســنا اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس به تقاضای کانون انبوه سازان در 
هفته گذشــته تشکیل جلسه داد تا موانع اجرای قانون پیش فروش را مورد بررسی قرار 
دهد. ما معتقدیم در زمان تدوین این قانون دقت الزم کارشناسی صورت نگرفته و لذا 
شرایط برای تســهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست. وی افزود: به اعتقاد کانون 
انبوه سازان، اصالحیه قانون پیش فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام 
مهندســی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند ســال گذشته تالش کردیم این 
قانون به نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت 
این است که نمی توان این قانون را اجرا کرد. دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به ماموریت 
کمیســیون عمران برای اصالح قانون پیش فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رییس 
مجلس ماموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون 
را مورد بررســی قرار دهد. کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل شده که 
اولین جلســه آن با حضور دستگاه های مربوطه و کارشناســان برگزار شد. پورحاجت 
تصریح کرد: با توجه به اعالم صریح وزارت کشــور و نماینده شهرداری ها درخصوص 
این که حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون 
سازمان شهرداری ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این 
اجماع رسیدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد. 
در این خصوص الیحه ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت 
یک ماه به کمیسیون عمران مجلس ارایه می شود. سپس به عنوان یک طرح در صحن 

علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می گیرند.

آخرین خبر 

چرا قدرت 
تسهیالت دهی 

بانک ها کم است؟

اصالح قانون پیش فروش 
ساختمان تا ماه آینده

رخداد 

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت اعالم کرد: ۸۶ شهرک صنعتی غیردولتی مجوز 
دریافت کردند. علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
در نشســت خبری اظهار داشت: گزارش ها نشــان می دهد تعداد واحدهای به بهره 
برداری رســیده در سال ۹۵ حدود دو هزار و ۲۲۷ واحد با اشتغال ۳۲ هزار و ۲۱ نفر و 
در ســال ۹۵ حدود دو هزار ۴۱۱ واحد با اشــتغال ۳۸ هزار و ۳۹۲ نفر بوده است. وی 
افزود: عملکرد ۴۲ ماهه دولت در شهرک ها و نواحی صنعتی، بهره برداری ۸ هزار و 
۹۲ واحد بوده است که عمدتا نیز صنایع کوچک هستند. یزدانی تصریح کرد: در سال 
۹۵ بالغ بر ۴ هزار و ۳۱ قرارداد جدید صورت گرفت که ۱۹ درصد نسبت به سال ۹۴ 
افزایش یافته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: عملکرد ۴۲ ماهه 
دولت نیز این گونه بوده ۱۴ هزار و ۷۹۵ قرارداد در داخل شــهرک ها برای ســرمایه 
گذاری جدید منعقد شده است. یزدانی متذکر شد: در سال ۹۵ بالغ بر یک هزار و ۸۱ 
واحد تعطیل شــده در دولت های قبل به چرخه تولید بازگشــت و عملکرد ۴۲ ماهه 
دولت بازگشت ۳ هزار و ۴۶۸ بنگاه تعطیل شده به چرخه تولید است. وی با اشاره به 
مجموعه اقدامات مجموعه سازمان و شهرک های صنعتی یادآور شد: در حال حاضر 
۹۶۰ شــهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشــور وجود داد که ۷۹۳ شهرک و نواحی 

صنعتی در دست بهره برداری )واگذاری زمین( است.
یزدانی گفت: عملکرد ۴۲ ماهه دولت ایجاد ۳۸ شهرک و نواحی صنعتی بوده است 
و عملکرد ســال ۹۵، ۱۱ شهرک و نواحی صنعتی اســت. وی با بیان این که صدور 
مجوز شــهرک های صنعتی غیردولتی یکی از اقدامات بوده است، افزود: مجوز ۴۱ 
شهرک دارای پروانه تاسیس و ۴۵ شــهرک دارای پروانه بهره برداری داده شده که 
در کل تاکنون به ۸۶ شــهرک صنعتی غیردولتی مجوز داده ایم. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های 
غیردولتی ۶ هزار و ۷۲ واحد صنعتی با اشتغال بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۱۶۴ نفر بوده است.

یزدانی عنوان کرد: در کل کشــور بالغ بر ۱۳۹ هزار و ۴۵۷ هکتار اراضی در اختیار 
ما قرار دارد که ۱۵ هزار و ۸۹۰ هکتار عملکرد این دولت بوده و بقیه به از سال ۶۴ تا 
دولت یازدهم مربوط می شود. وی یادآور شد: مجموع زمین صنعتی ۵۶ هزار و ۲۳۲ 
هکتار است که عملکرد ۴۲ ماهه دولت ۶ هزار و ۴۲۲ هکتار است.یزدانی با اشاره به 
این که در دولت های مختلف واحدهای متعددی تعطیل شده اند که آمارهای مختلفی 
دارد، افزود: در مجموع سهم دولت قبل در تعطیلی واحدهای تولیدی ۴۸ درصد بوده 
است. البته سایر دولت ها نیز متفاوت است. وی متذکر شد: واحدهایی می توانند ادامه 
حیات دهند که به مرور خود را به روز و با فناوری های جدید تطبیق دهند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در طول این مدت باید در نظر بگیریم که تعدادی واحد 
جدید اضافه و تعدادی تعطیل شــده اند. یزدانی ادامه داد: یک واحد لبنیاتی به دلیل 
اختالف شرکا تعطیل شده است. این دیگر به دولت ربطی ندارد.وی گفت: در ابتدای 
دولت بیــش از ۱۲ هزار واحد تعطیل و متوقف بود و االن این تعداد به حدود ۷ هزار 
واحد کاهش یافته است. در سال ۹۵ نیز یک هزار و ۸۱ واحد به چرخه تولید بازگشتند.

تــالش برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل شــدهیزدانی با بیــان این که باید 
منصفانه قضاوت کنیم، تصریح کرد: میانگین تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده و 
به چرخه تولید بازگشته نسبت به تعداد واحدهایی که تعطیل شده اند، بیش از دو برابر 
بوده اســت. وی تاکید کرد: در کل مجموع روند اقدامات دولت رو به رشــد بوده و به 
راه اندازی واحدهای تولیدی و احیای واحدهای تعطیل شده کمک کنیم. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کــرد: ما حداکثر تالش برای این که واحدها تعطیل 
نشــوند را انجام م دهیم، اما این که بخواهیم تعطیلی واحدها را پررنگ کنیم، به نفع 
نظام نیســت. یزدانی عنوان کرد: تعطیلی واحدها یا به دلیــل منابع مالی، یا بازار، یا 
اختالف شرکا و یا فرسوده بودن تکنولوژی بوده است. وی تاکید کرد: ما وقتی آموزش 
رایگان برای واحدهای تولیدی می گذاریم و خود بنگاه ها استقبال نمی کنند، دولت 
چه باید کند؟ یزدانی تصریح کرد: این که بگوییم واحد تولید تعطیل شده نداری، دروغ 

گفته ایم، اما این تعطیلی مربوط به تمام دولت هاست و باید منصفانه صحبت کنیم.

٨۶ شهرک صنعتی غیردولتی مجوز گرفتند

گمرک ایران از تفویض اختیــار به گمرکات اجرایی جهت صدور مجوزهای ورود موقت 
کاال خبر داد. گمرک ایران با ابالغ بخشنامه ای به گمرکات اجرایی، صدور مجوزهای ورود 
موقــت را تفویض اختیار کرد. در واقع، این موضــوع یکی از اقدامات مهم برای حمایت از 
صادرات غیرنفتی تفویض اختیار به گمــرکات اجرایی جهت صدور مجوزهای ورود موقت 
اســت. افزایش اختیار تفویض شده به گمرکات اجرایی کشور جهت صدور مجوزهای ورود 
موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی به نحوی که به غیر از ۴ قلم کاالی حســاس 
)گندم، شــکر، روغن خام و شیر خشــک(، اختیار صدور مجوز ورود موقت سایر کاالها به 
ناظرین اســتان ها و مدیران کل گمرکات تهران و استان ها تفویض گردیده، به طوری که 
به منظور ایجاد امکان نظــارت و کنترل، کلیه متقاضیان مجوزهای خود را فارغ از گمرک 
ورود موقت کننده کاال، صرفاً از گمرک اســتان محل واحد تولیــدی دریافت کنند. بر این 
اســاس علی اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران می گوید: در تازه ترین اقدام 
برای حمایت از صادرات غیرنفتی درخصوص صدور مجوزهای ورود موقت نیاز به استعالم 
مجوزهای مقرراتی نیســت. وی گفته که درخصوص کاالهای ســالمت محور و ایمنی و 
اســتاندارد اجباری البته نیاز اســت که اســتعالم صورت پذیرد و در رابطه با ورود موقت ۴ 
قلم کاالی اساســی شامل گندم، روغن، شکر و شیر خشک نیز که صدور مجوزهای ورود 
موقت این کاالها در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی اســت؛ با جهاد کشاورزی مکاتبه شده 
تا این کاالها نیز از دریافت مجوز مســتثنی شــده و با توجه به سهم این کاالهای اساسی 
در واحدهــای تولیدی صادرات محور امکان ورود موقت این کاالها نیز بدون دریافت مجوز 

جهاد کشاورزی فراهم گردد.

بخش نامه جدید درباره ورود موقت کاال
آماده تحویل شد 

مهار نرخ تورم با انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی

کاهش 1/1 درصدي شکاف نرخ دالر آزاد و رسمی

سوء مدیریت کارخانه ها را به پای تحریم ها نگذارید

خیز چین برای تبدیل شدن به پیشگام صنعت 
خودروی جهان

ارتقاء رتبه شاخص تجارت فرامرزی ایران در 
سال ۲۰۱۷

یــک فعال کارگری معتقد اســت که برجام بســیاری از 
تحریم ها را از میان برداشــته و دیگر نمی توان سوء مدیریت 
کارخانه ها و سیاستهای غلط را به پای تحریم ها نوشت. علی 
اکبر سیارمه، با بیان اینکه اقتصاد در معیشت مردم و زندگی 
خانوارهای کارگــری نقش تاثیرگذاری دارد، اظهار کرد: اگر 
قاعده اشــتغال به هم بریزد، بســیاری از مولفه ها را تحت 
تاثیر قــرار می دهد، مثال یک واحد تولیــدی وقتی می بیند 

هزینه هایش باالست، برای ایجاد تعادل بین هزینه و درآمد 
به کاهش دستمزد کارگر روی می آورد، در حالی که با پایین 
آوردن دستمزد نیروی انســانی ابتدا برای آن واحد و سپس 
مجموعه کارگران چالش آفرین می شــود. به گزارش ایسنا، 
وی ادامــه داد: هم اکنون کارگــران زیادی در کارخانه های 
تولیدی حقوق پرداخت نشــده و معوق دارند ولی در چنین 
شرایطی همچنان مشغول کار در واحدهای تولیدی هستند. 

ســیارمه افزود: متاسفانه سالهای سال است که به مسئوالن 
بلند پایه وزارت کار این مساله را هشدار می دهم که در شرایط 
سخت اقتصادی و تولید و اشتغال شاهد برخی سوء استفاده ها 
توسط یک عده منفعت طلب هستیم، به طوری که در بیشتر 
کارخانه ها نیروی انســانی با وجود آنکه ماه ها و شاید سالها 
باشد که دستمزد نگرفته اما برای حفظ اشتغال و بیکار نشدن 
خود، ماندن در چنین شــرایطی را تحمل می کند. این فعال 

کارگری در ادامه به اجــرای برجام و لغو برخی تحریم های 
ناشی از آن اشاره کرد و گفت: زمانی کارفرمایان هزینه باالی 
تولید و تامین مواد اولیه خود را به گردن تحریم ها می انداختند 
و این شرایط را دستاویزی برای فرار از تعهدات قرار می دادند 
ولی امروز برخی از تحریم ها برداشته شده و دیگر نمی توان 
ســوء مدیریت کارخانه ها و سیاســتهای غلطی که در پیش 

گرفته می شود به پای تحریم ها نوشت.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش اعالم کرد: شــاخص 
تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است . این 
موضوع در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص بهبود 
فضای کسب و کار عنوان شــد که بر اساس ۱۰ شاخص 
کوچکتر بررسی شده است و یکی از آنها به شاخص تجارت 
فرامــرزی اختصــاص دارد. به گزارش اقتصــاد آنالین به 
نقل از ایبنا، در بخشــی از این گزارش آمده است:"کشور 
جمهوری اسالمی ایران روند صادرات و واردات را با بهبود 
و گسترش خدمات ارائه شده از طریق پنجره واحد آسان تر 
کرده اســت." تازه ترین گزارش بانک جهانی در خصوص 
شاخص عملکرد لجســتیک هم نشان می دهد رتبه ایران 
در این شــاخص بین المللی ۲۳ پله صعود کرده است. این 
نخستین باری است که روند نزولی رتبه ایران در رتبه بندی 
لجستیک کشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهی در 
بهبود عملکرد لجســتیکی ایران هستیم. با توجه به اینکه 
ایران در زیر شاخص کارایی فرآیندهای ترخیص کاال شامل 

سرعت، ســادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات اداری 
مثــل فرآیندهای گمرکی ۲۳ پله صعود داشــته می تواند 
نشانگر موفقیت آمیز بودن اجرای پنجره واحد تجاری باشد. 
همچنین زمان اعالم شــده جهت انجام تشریفات گمرکی 
براســاس نتایج پرسش نامه لجســتیک داخلی )LPI ( با 
شــاخص تجارت فرامرزی متفاوت بوده و در این گزارش 
آمده اســت؛ تنها ۳۹% از محموله ها ارزیابی فیزیکی می 
شــوند و متوسط زمان بین ارائه و پذیرش گمرکی و اعالم 
ترخیص بــرای واردات جهت محموله هایی که بازرســی 
فیزیکــی می شــوند ۴ روز و محموله هایی که بازرســی 
فیزیکی نمی شوند ۳ روز اعالم شده است. گزارش شاخص 
تجارت فرامرزی بانک جهانی به صورت ســاالنه در قالب 
بهبود فضای کســب و کار و شاخص عملکردی لجستیک 
دوساالنه منتشر می شود. این گزارش می افزاید؛ گمرک در 
ایران مسئول صدور مجوزهای ترخیص کاالهای صادراتی 
و وارداتی نیست و در این امر ۲۲ سازمان دخالت دارند."

چینی ها قصد دارند ظرف 
پیشگام  به  آینده  یک دهه 
صنعــت خودروســازی در 
شوند؛ ضمن  تبدیل  جهان 
اینکــه در حــال حاضــر 
تولید  بزرگ تریــن  عنوان 
کننده خــودروی جهان را 
به خــود اختصاص داده اند. 
به گزارش شــینهوا، چین 
در حــال حاضــر بــزرگ 
ترین تولیــد کننده خودرو 
در جهان اســت و تا سال 
۲۰۲۵ میــالدی قصد دارد 
سهم خودروهای برند چینی 

را در بازارهــای بین المللی 
اتومبیل افزایــش دهد. در 
همین حال ســاعاتی پیش 
فناوری  و  وزرای صنعــت 
برنامه  چیــن،  اطالعــات 
توسعه صنعت خودروسازی 
را منتشــر کردند که ظرف 
یک دهــه آینــده چین را 
به پیشــگام این صنعت در 
بر  می کند.  تبدیــل  جهان 
اساس این برنامه، قرار است 
کــه تولید ســاالنه خودرو 
چین به ۳۰ میلیون دستگاه 
تا سال ۲۰۲۰ میالدی و به 

۳۵ میلیون دستگاه تا سال 
۲۰۲۵ میالدی افزایش پیدا 
کند.فروش خودرو در چین 
در ســال ۲۰۱۶ میالدی با 
رســیدن به ۲۸.۰۳ میلیون 
به یــک رکورد  دســتگاه 
تبدیل شد که در مقایسه با 
سال قبل از آن ۱۳.۷ درصد 
رشد نشــان می دهد. چین 
پیشــرفت در فناوری های 
نویــن در صنعت خودرو  را 
هدف گذاری کــرده  تا با 
برقی  خوردوهای  توســعه 
بازارهای  از  بیشتری  سهم 

جهانــی خــودرو تصاحب 
کند. برآورد می شــود که 
خودروهای  فروش  و  تولید 
برقی این کشــور تا ســال 
۲۰۲۰ میالدی به ۲ میلیون 
دستگاه در سال برسد؛  چین 
با  در سال گذشته میالدی 
فروش ۵۰۷ هزار خودروی 
برقی بعنــوان بزرگ ترین 
نســل  خودروهای  بــازار 
جدید انــرژی لقب گرفت؛ 
ضمن اینکه در سال ۲۰۱۵ 
میالدی هــم این عنوان را 

ازان خود کرده بود.


