
فضاي پرداخت ماليات كسب و كارهاي الكترونيكي از جمله اسنپ بايد شفاف شود
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من با تمناي كمك از 
بخش خصوصي به ميدان آمدم 

محمدشريعتمداري در جمع بخش خصوصي: 

آقاي نعمت زاده 5 بار براي كارت اعتباري دورخيز كرد و به نتيجه نرسيد

وزير اقتصاد دول��ت اصالحات گفت: 
كرباس��يان اين ظرفيت را دارد كه در 
اقتصاد كشور تحول ساختاري ايجاد كند. طهماسب 
مظاهري، وزير اقتصاد دولت اصالحات در گفت وگو 
با ايلنا، در ارزيابي عملكرد مس��عود كرباسيان، وزير 
پيش��نهادي ب��راي وزارت اقتصاد دول��ت دوازدهم 
گفت: بنده آقاي كرباس��يان را از 30 س��ال گذشته 
زماني كه در سازمان برنامه دولت مهندس موسوي 
حضور داش��ته، مي شناسم. ايش��ان در سمت هاي 
مختل��ف توفيقات زيادي داش��ته اس��ت. او فردي 
پرانرژي و عالقه مند بود و در تمامي مناصب از جمله 
سازمان برنامه كه شروع كارش بود تا دوران حضور 
در گمرك خدم��ات خوبي ارايه داده اس��ت. وي با 
تاكيد بر پاكدست بودن و سالمت كاري كرباسيان، 
تصريح كرد: عملكرد او همواره بي غل و غش بوده و 
همواره كار خود را با سرافرازي به اتمام رسانده است.  
مظاهري خاطرنشان كرد: او در هر دو دولت خاتمي و 
روحاني كه مسوول سازمان گمرك بوده، گمركي را 
كه تحويل داده بسيار بهتر از گمركي بود كه تحويل 
گرفت. به طوري كه همين گمركي كه 4 سال پيش 
در زم��ان دول��ت روحاني تحويل گرف��ت، وضعيت 
بهتري دارد. سيس��تم الكترونيك آن هر چند هنوز 
جاي بهبود دارد، راه اندازي شده كه موفقيت شايان 
توجهي است. وي با اشاره به تاليفات و نقطه نظرات 
كرباس��يان در زمينه جهاني شدن، اظهار داشت: او 
چند كتاب با تم جهاني شدن و با تمركز روي تفاوت 
در گلوباليزيش��ن و اينترنشناليزيشن دارد. بسياري 
از مديران به عمق اين دو موضوع توجه نكرده اند اما 
كرباسيان تفاوت اين دو را درك كرده و چند كتاب 
ني��ز در اين زمينه ترجمه كرده اس��ت. كرباس��يان 
ب��ه لح��اظ تئوريك كامال ب��ا پديده جهاني  ش��دن 
آشناس��ت. وزير اقتصاد دولت اصالحات با اشاره به 
سابقه اجرايي گزينه پيشنهادي براي وزارت اقتصاد 
دول��ت دوازدهم بيان ك��رد: او 8 س��ال در گمرك 
حضور داشته و زير و بم وزارت اقتصاد را مي شناسد. 
كسي كه در اين وزارتخانه كار نكرده باشد يك سال 
طول مي كشد تا با دس��تگاه هاي وابسته آشنا شود 
 ولي ايش��ان هم داخل وزارتخانه و ه��م روابط بين 
وزارت اقتص��اد ب��ا س��اير مجموعه ها را ب��ه خوبي 
مي شناس��د. وي در ادامه تاكيد كرد: وزارت اقتصاد 
نياز ب��ه مدير اجرايي و عملياتي دارد كه برنامه هايي 
را كه تدوين شده اجرا كند. مظاهري با يادآوري اين 
نكته كه ما ب��ه لحاظ تئوريك و برنامه اي مش��كلي 
نداريم و فق��ط بايد آنها را به مرحله اجرا برس��انيم، 
گفت: م��ا برنامه هاي زيادي از جمله برنامه شش��م 
توس��عه را داريم كه بايد فرد توانمن��دي آنها را اجرا 
كرده و به ثمر برس��اند. وي ادامه داد: كرباسيان اين 
ظرفيت را دارد كه در اقتصاد كشور تحول ساختاري 
ايجاد كند. وزير اقتصاد دولت اصالحات خاطرنشان 
كرد: سازمان برنامه هم نقش تعيين كننده اي دارد. 
بنابراين بايد با وزارت اقتصاد همراهي داشته باشند 

تا مشكالت راحت تر حل شوند. 

    خوش بين�ي آژان�س بين المللي انرژي به رش�د 
تقاضاي نفت. رويترز

   قائم مقام سازمان توسعه تجارت: يارانه محصوالت 
كشاورزي از طريق البي وزارت جهاد كشاورزي براي 
برخي واحدها صورت گرفته است و آنها توانسته اند 

هيات وزيران را به خوبي توجيه كنند. تسنيم
   ش�مار دكل هاي حفاري نفت فع�ال امريكا براي 
نفت هفته گذش�ته ۳ حلقه افزايش يافت و به ۷۶۸ 

حلقه رسيد. ايسنا
   عضو ارشد پارلمان روسيه: روسيه بايد استفاده از 

دالر در مبادالت تجاري را كاهش دهد. اسپوتنيك
   دبير انجمن صنايع همگن قطعه س�ازان خودرو: 
نگران اجراي درس�ت قرارداد جديد رنو هس�تيم. 

تسنيم
   وزيركار: هر نوع توس�عه اي از مسير مسكن آغاز 

مي شود. فارس

عددنوشت

سرخط خبرها دريچه صنعت، معدن و تجارت

ضرورت نظارت
نظ�ارت و پيگي�ري براي 
تحق�ق اه�داف بس�يار 
مهم اس�ت كه متاسفانه 
ايراني ه�ا در اي�ن زمينه 
موف�ق نبوده ان�د. البت�ه 
نعمت زاده نيز پير صنعت 
اس�ت و در اي�ن ح�وزه 
اس�تخوان خ�رد ك�رده 
اس�ت. ايش�ان هم�واره 
همراه دولت خواهند بود و 
مسووليت هاي سنگيني 
را در دول�ت دوازده�م به 

دوش خواهند كشيد. 
رييس اتحاديه ميوه و س��بزي گفت: ب��ا ورود پياز از 
شهرهاي بروجرد، شيراز و حاش��يه تهران به بازار و 
عرضه بيش��تر، قيمت اين محصول به 2500 تومان 

رسيده و به مرور بازهم كاهش خواهد يافت. 
حسين مهاجران در گفت وگو با فارس در مورد آخرين 
وضعيت عرضه پي��از در بازار و روند قيمتي آن اظهار 
داشت: از آنجايي كه پيازهاي توليدي شهرستان هاي 
بروجرد، شيراز، شمال كشور و حاشيه تهران وارد بازار 
شده است، اكنون ميوه فروشان پياز سفيد را كيلويي 
1500 و پي��از زرد را كيلويي 2000 تومان از ميدان 
بارفروشان خريداري مي كنند و قاعدتا بين 2500 تا 

3000 آن را مي فروشند. 
وي افزود: اين درحالي است كه بايد تا هفته گذشته 
اين محص��والت را كيلويي 2500 ت��ا 3000 تومان 

خريداري مي كردند. 
رييس اتحاديه ميوه و سبزي همچنين در مورد ساير 
اقالم مي��وه و صيفي در بازار نيز گف��ت: تقريبا همه 
ميوه جات قيمت متعادلي را در بازار دارند اما گيالس 
تك دانه به دليل چينش خاص و حس��اس بودن كاال 
كيلويي 14 هزار تومان در ميدان به فروش مي رسيد 
 و پس��ته اكبري نيز كه تازه وارد بازار ش��ده كيلويي

24 هزار تومان به ميوه فروشان فروخته مي شود. 

رييس سازمان شيالت از ارزآوري 412 ميليون دالري 
محصوالت شيالتي در سال گذشته خبر داد و گفت: 
ت��ا قبل از برجام تكنولوژي ف��رآوري براي حضور در 
بازارهاي جهاني از جمله روس��يه وجود نداش��ت اما 
امروز تجهيزات پيشرفته وارد و زمينه فرآوري 3000 

تن ميگو فراهم شده است. 
حس��ن صالحي - معاون وزير جهاد كشاورزي - در 
مراسم افتتاح يك واحد فرآوري محصوالت شيالتي 
كه ديروز در نظرآباد برگزار شد، اظهار كرد: نظرآباد 
از شهرستان هايي است كه در توليد و صنعت كشور 
پيشگام است و برخي صنايع در اين شهرستان بيش 

از نيم قرن قدمت دارند. 
صالحي اف��زود: ام��روز اين شهرس��تان ب��ه همت 
توليدكنندگان، كارگران ماهر و كشاورزان در بخش 
مربوط به كشاورزي و صنعتي جزو پيشگامان است. 
وي ادامه داد: س��ال گذشته يك ميليون و 100 هزار 
تن توليدات انواع محصوالت شيالتي داشتيم كه گام 

بزرگي محسوب مي شود. 
رييس سازمان ش��يالت خاطرنشان كرد: 54 درصد 
اين محص��والت از صيد دريا بود ك��ه نيمي از آن در 
درياي عمان و اقيانوس هند و 46 درصد از طريق آبزي 
پروري حاصل شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي 
از جايگاه خوب ش��يالت ايران در خاورميانه گفت و 
تصريح كرد: ايران در زمينه پرورش ماهي قزل آالي 
آب شيرين و خاويار دنيا اول است. اين مقام مسوول 
ادامه داد: در بخش مربوط به صادرات س��ال گذشته 
110 هزار تن محصوالت شيالتي صادر شد كه حاصل 

آن 412 ميليون دالر ارز بود. 

صادرات فوالد هند در س��ال گذشته مالي اين كشور 
به دليل اجراي سياس��ت هاي دولت براي حمايت از 
صنعت فوالد اين كش��ور به 8/2 ميليون تن افزايش 

يافت. 
به گزارش روزنامه »تامي��ز آو اينديا« هند، صادرات 
فوالد هند در سال مالي گذشته اين كشور كه بخشي 
از آن در س��ال 2016 و 2017 ميالدي قرار داشت با 
رسيدن به 8 ميليون و 200 هزار تن به 2 برابر افزايش 
پيدا كرد؛ ضمن اينكه واردات فوالد هندي ها در اين 
بازه زماني در حدود يك سوم كاهش نشان مي دهد. 
كاهش واردات ف��والد هند به دليل حمايت از بخش 
داخلي اين صنعت در مقابل واردات فوالد ارزان قيمت 

چيني به هند صورت گرفته است. 
در همين حال انتظار مي رود به دنبال افزايش ظرفيت 
توليد فوالد توسط كارخانجات هندي، ميزان صادرات 
فوالد هند روند صعودي داشته باشد. از سويي ديگر 
واردات آلياژ به هند در سال 2016-2017 ميالدي 
با 36/6 درصد كاهش به 7/4 ميليون تن رس��يد؛ در 
حاليكه اين رقم براي س��ال مالي قب��ل از آن 11/7 

ميليون تن گزارش شده است. 
 صادرات فوالد هند در سال مالي گذشته 8/2 ميليون 
تن ثبت شده كه اين رقم براي مدت مشابه سال قبل 
4/1 ميليون تن است. به گفته مقامات هندي، افزايش 
روند صادرات فوالد هند با توجه به نرخ عرض با ثبات 

»روپيه« حايز اهميت و جالب است.

قيمت پياز

صادرات شيالت

افزايش صادرات فوالد هند

2500 تومان

412 ميليون دالر

100 درصد

معامله گران بورس تهران روز گذشته و در نخستين روز كاري هفته شاهد رشد قيمت سهام پااليشي ها در دامنه نوسان مثبت بود هر 
چند كه غلبه عرضه بر تقاضاي سهام از سوي معامله گران حقوقي مانع شكل گيري صف هاي خريد در اين گروه شد. 

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت ديروز شنبه با افزايش 183 واحدي روي رقم 81 هزار و 
763 واحد ايستاد. شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 47 واحدي عدد 17 هزار و 653 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
ش��ناور نيز با افزايش 68 واحدي به رقم 89 هزار و 948 واحد دس��ت يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 171 واحدي به 
رقم 57 هزار و 344 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 170 واحدي عدد 177 هزار و 923 واحد را به نمايش گذاشت. 
همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( نيز با كاهش 4 واحدي به رقم 919 واحد رضايت داد. روز گذشته معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي تاپيكو با 18 واحد، گروه صنعتي پاكشو با 11 واحد و ملي صنايع مس ايران با 10 واحد كاهش بيشترين تاثير 
 منفي را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي كشتيراني 
ج. ا. ا با 66 واحد، پااليش نفت بندرعباس با 59 واحد و پااليش نفت اصفهان با 53 واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را در برآورد 
اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معامالت روز شنبه بورس تهران به بيش از 143 ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از 
دس��ت به دست شدن بيش از 527 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 47 هزار و 998 نوبت داد و ستد بود. همچنين دوره 
معامالتي اوراق اختيار فروش تبعي سهام شركت گروه دارويي بركت با سررسيد مرداد ماه 97 آغاز شد. همچنين پذيره نويسي حق 

تقدم استفاده نشده بيمه سامان نيز از امروز تا يكم 
شهريور ماه 96 آغاز شد. در بازار 2 بورس تهران 
كه به معامالت درون گروهي س��هامداران عمده 
اختصاص دارد كمتر از 34 ميليون س��هم گروه 
داروي��ي بركت به ارزش بيش از 6 ميليارد تومان 
ميان سهامداران عمده اين سهم منتقل شد. در 
سرمايه گذاري غدير اما اندكي بيش از 17 ميليون 
س��هم به ارزش كمتر از 2 ميلي��ارد تومان ميان 
سهامداران عمده با معامالت انتقالي مواجه شد. 

به نظر مي رسد تنش  روزهاي گذشته ميان امريكا و كره شمالي اثر خود را قبل از هر چيز بر بازار طالي بين المللي گذاشته است. 
اين تاثير موجب افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني شده است كه به نظر مي رسد در صورت افزايش تنش ها، افزايش قيمت 

طال محتمل ترين اتفاقي است كه رخ خواهد داد. 
ريي��س اتحاديه طال و جواهر تهران ضمن تحليل بازار جهاني و داخلي طال عنوان كرد كه تنش هاي سياس��ي بين امريكا و كره 

شمالي در هفته گذشته باعث افزايش قيمت جهاني طال و به تبع آن افزايش قيمت در بازار 
داخلي شده است. محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا، گفت: هفته گذشته تنش هاي 
سياسي كه بين امريكا و كره شمالي اتفاق افتاد باعث شد كه قيمت جهاني طال با افزايش 
مواجه شود و به طور متوسط 2/6 درصد قيمت جهاني طال افزايش پيدا كرد. وي ادامه داد: 
يعني اين تنش ها به طور متوسط 30 دالر در هفته گذشته باعث افزايش قيمت جهاني طال 
شد و در بازارهاي مالي دنيا افزايش تقاضا ايجاد شد كه اين افزايش تقاضا منجر به افزايش 
قيمت شده اس��ت. رييس اتحاديه طال و جواهر درباره وضعيت بازار داخلي گفت: در بازار 
داخلي همين افزايش قيمت جهاني تاثير عمده اي گذاشته است و در حالي كه ارزش دالر 
كاهش پيدا كرده، قيمت هر گرم طالي 18 عيار حدود 2000 تومان و قيمت سكه حدود 
5000 تومان افزايش پيدا كرده است. كش��تي آراي تصريح كرد: يكي ديگر از عواملي كه 
باعث افزايش قيمت جهاني طال شد كاهش ارزش دالر بوده است؛ يعني در هفته گذشته 
قيمت ارز رو به كاهش رفته است. اگر قيمت ارز كاهش پيدا نمي كرد همين ميزان افزايش 
قيمت جهاني ط��ال تاثير دو برابري در افزايش قيمت ها را باعث مي ش��د ولي چون ارزش 
دالر پايين آمده اس��ت اين اتفاق رخ نداد. در بازار تهران و در نخستين روز هفته هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد يك ميليون و 224 هزار و 900 تومان خريد و فروش شد. 
همچنين ارزش هر سكه تمام بهار طرح قديم يك ميليون و 194 هزار تومان اعالم شد. نيم 
س��كه و ربع سكه به ترتيب 639 هزار تومان و 377 هزار تومان ارزش گذاري شدند. قيمت 

هر سكه يك گرمي نيز 251 هزار تومان اعالم شد. 

تنش كره و امريكا طال را گران كردتقويت ۱۸۳ واحدي شاخص كل بورس
بازار طالبورس

محمد شريعتمداري، وزير 
پيشنهادي حسن روحاني 
ب��راي وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
است كه س��ابقه وزارت در دولت هشتم را 
دارد. حاال قرار است سكاندار وزارتخانه اي 
ش��ود كه آميخته اي از دو وزارتخانه بزرگ 
اس��ت. ش��ريعتمداري پيش از اين 8 سال 
در دولت اصالحات سكان بخش بازرگاني 
اين وزارتخانه ادغام شده را برعهده داشت 
و قطعا س��كانداري وزارت صنعت، معدن 
وتجارت كار آساني نيست. از همين رو پيش 
از آنكه از برنامه هايش در مقابل نمايندگان 
مجلس ش��وراي اس��المي دف��اع كند، به 
پارلمان بخش خصوصي رفت تا هم درباره 
برنامه هايش س��خن بگويد و هم مطالبات 

بخش خصوصي را از زبان آنها بشنود. 
در نشس��ت پارلمان بخش خصوصي با دو 
وزير پيش��نهادي صنعت و اقتصاد اگرچه 
فع��االن بخش خصوص��ي از ه��ر دو وزير 
پيشنهادي رييس جمهور استقبال كردند، 
اما در البه الي صحبت هاي شان گاليه هايي 
از عملك��رد فعلي حوزه تجارت داش��تند؛ 
گاليه هايي كه بارها در چهارسال گذشته 

مطرح شده است. 
محمد ش��ريعتمداري پي��ش از آنكه پاي 
گله گذاري باز ش��ود، صحبت هاي خود را 
در جمع فعاالن اقتصادي در اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران اين گونه 
آغ��از كرد: س��هم بخ��ش خصوص��ي در 
نش��اط آفريني در اقتصاد، اين روزها بيش 
از دولت اس��ت؛ بنابراين بايد به خوبي وارد 
ميدان شوند؛ پس بهترين برنامه براي ارايه 
به بخش خصوصي، پيشينه كاري ام با اتاق 

بازرگاني ايران است. 
 وزير پيش��نهادي صنعت، معدن و تجارت 
افزود: كار دولت بايد تسهيل شرايط براي 
بخش خصوصي باش��د و كاره��ا را به اين 
بخش بس��پارد، اين هدف مقدس��ي است 
و البت��ه اذع��ان دارم كه در اي��ن راه موفق 
نب��وده ام؛ بنابراين برخ��ي وزرا كم كاري 
كرده اند، پس نمي توانيم نمره قابل قبولي 
براي واگذاري تصدي ها از دولت به بخش 

خصوصي بدهيم. 
 وي با اشاره به حضور خصولتي ها در اقتصاد 
ايران تصريح ك��رد: مهم ترين هدف من در 
حضور اتاق بازرگاني ايران، بيعت مجدد با 
مجموعه تشكل هاي بخش غيردولتي ايران 
بود و در آن جهت گام برمي دارم، هر چقدر 
همراهي بيشتر باشد، در اين عرصه موفق تر 
خواهم ب��ود و اگر بخ��ش خصوصي كمتر 

كمك كند، كارنام��ه من ضعيف تر خواهد 
بود، پس به تمناي كمك از بخش خصوصي 
به اتاق ايران آمده ام تا مشكالت را حل كنم. 
 به گفت��ه ش��ريعتمداري، بضاعت فكري 
و توانمن��دي دول��ت از نفت و مع��ادن در 
مالكيتش، تاب برداشتن اين سنگ بزرگ 
را ن��دارد و بايد در اين زمين��ه به همديگر 
كمك ك��رد؛ پس اگ��ر جايگاه خ��ود را به 
خوبي بشناس��يم، حتم��ا مي توانيم موفق 
باشيم؛ در حالي كه هيچ كشوري كه موفق 
شده، چيزي از ايران باالتر نداشته است؛ اما 
نظم و برنامه مهم ترين نياز رسيدن به اين 

تحوالت بوده كه تامين شده است. 
وي اظهار داش��ت: نظارت و پيگيري براي 
تحقق اهداف بسيار مهم است كه متاسفانه 
ايراني ه��ا در اي��ن زمينه موف��ق نبوده اند. 
البته نعم��ت زاده نيز پير صنعت اس��ت و 
در اين حوزه اس��تخوان خرد كرده اس��ت. 
ايش��ان همواره همراه دول��ت خواهند بود 
و مس��ووليت هاي س��نگيني را در دول��ت 

دوازدهم به دوش خواهند كشيد. 
ش��ريعتمداري با بيان اينك��ه نعمت زاده 
مس��ائل صنعت پتروش��يمي را به خوبي 
منعكس مي كرد، گفت: به نفع ايش��ان بود 
كه براي محصوالت مختلف پتروش��يمي 
كه اكثرا انحصاري بود، حواله بكش��ند اما 
تالش داشت كه سهميه بندي را بردارند و 
حواله از ميان برداشته شده و آزاد به دست 

مردم برسد. 
برنامه عمل به جاي نوشتن استراتژي

وي اظهار داشت: يكي از مسائل مهمي كه 
نياز داريم برنامه اس��ت، استراتژي توسعه 
صنعتي ايران در گذش��ته ب��ه عنوان يك 
پيش نياز براي رسيدن به هدف، ابراز شده 
است و در دولت آقاي خاتمي نيز، در زمان 
وزارت آقاي جهانگيري، استراتژي توسعه 
صنعتي ايران يك بار نوشته شده و در دوره 
اخي��ر وزارت صنعت، نيز اين اس��تراتژي 
نوشته شده اس��ت بنابراين اميدواريم كه 
بتوانيم برنامه عمل را تقديم به وزير بعدي 

داشته باشيم. 
ش��ريعتمداري گفت: اس��ناد باالدس��تي 
فراواني داريم؛ به نحوي كه از مقررات خفه 
ش��ده ايم، درحالي كه هنوز جوهر امضاي 
ريي��س مجل��س نگذش��ته، اصالحيه در 
كميسيون هاي مجلس در حال طرح است؛ 
نمونه آن هم قانون ماليات هاي مستقيم تا 

اصالحيه قانون مالياتي است. 
وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت با 
اش��اره به قانون برنامه ششم توسعه گفت: 
اين قانون در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
بسيار غني است و 44 تكليف نيز در ستاد 

اقتص��اد مقاومتي به اين حوزه ابالغ ش��ده 
اس��ت كه بايد براي انجام آن گام برداشت؛ 
پ��س در چارچ��وب قوانين موج��ود، بايد 
حركت كنيم؛ لذا در چارچوب اين اسناد و 
قوانين برنامه خود را تقديم مجلس كردم. 

وي افزود: اگر بخواهيم به تشويق صادرات 
و تنبي��ه واردات ادامه دهي��م، كار پيش 
نم��ي رود، چراك��ه در دنيا ني��ز اين طور 
نيست و ش��ش كش��ور اول دنيا در حوزه 
صادرات، همان كش��ورهايي هستند كه 
در حوزه واردات هم پيش��رو ب��وده و تراز 
تج��اري مازاد و نقصان آنه��ا در حد كمي 
است؛ پس واردات مكمل صادرات است، 
اما بايد دوره اي را طي كنيم كه حمايت از 

صنايع را دنبال مي كند. 
ش��ريعتمداري گفت: در مورد نرخ ارز همه 
دنيا تجربه داش��ته اس��ت و ماب��ه التفاوت 
نرخ تورم داخل��ي و خارجي در نظر گرفته 
مي ش��ود، البته حفظ ارزش پول ملي نيز 
مورد تاكيد است، هر چه توليد قابل رقابت 
در كش��وري وجود داش��ته باش��د، آينده 
آن كش��ور هم در جهت حف��ظ ارزش پول 
ملي، روشن تر اس��ت؛ پس كنترل نرخ ارز، 
فقط فنر را متراكم مي كند و اگر هم پريد، 
حل مش��كل آن از دست ما خارج مي شود. 
آزادس��ازي نرخ ارز مدنظر ما نيست؛ هيچ 
جاي دنيا نيز اين اتفاق رخ نمي دهد بنابراين 
صادركننده نبايد از صادراتش ضرر است؛ 
بكش��يد خودت��ان را در چهارماهه ابتداي 
امس��ال كاهش صادرات رخ داده اس��ت و 
اگر باز هم نرخ ارز تثبيت شود، اين كاهش 
صادرات بيشتر خواهد شد. البته براي اين 

كار هم بايد برنامه داشت. 
شريعتمداري گفت: االن هم اگر مسووليت 
به عهده بگيرم در ش��وراي پول و اعتبار در 
زمينه رقابتي ش��دن نرخ ارز فرياد خواهم 
زد، البته بايد بخش خصوصي نيز حمايت 
كن��د؛ همانطور كه بخ��ش خصوصي بايد 
صدايش در مجلس و س��اير دستگاه هاي 

دولتي شنيده شود. 
وي اظهار داش��ت: حضور بخش خصوصي 
مي تواند هماهنگ كننده اعضاي دولت با 
هم باشد؛ اين در حالي است كه بايد بخش 
خصوص��ي در قانونگذاري نيز مش��اركت 
جدي داشته باشد و به جاي اينكه بگوييد 
وزرا در كميسيون ها ش��ركت نمي كنند؛ 
برويد به دنبال اينك��ه آنها به دنبال حضور 
در كميسيون هاي بخش خصوصي باشند. 

بايد دست توليدكنندگان را بوسيد
ش��ريعتمداري گفت: در زمينه مشوق ها و 
حمايت ها، اگر از يك طرف نرخ ارز را ثابت 
نگه داريم و مش��وق ها را نيز تعطيل كنيم، 

نمي ت��وان كار را پيش برد؛ همان س��ال ها 
كه وزي��ر بازرگاني ب��ودم، 1000 ميليارد 
توم��ان مش��وق صادراتي در نظ��ر گرفته 
ش��د؛ ضمن اينكه 4 درصد مابه التفاوت به 
صادركنندگان خدمات فني و مهندس��ي 
ارايه داديم و آنها رفتند و در بازارهاي هدف 

موفق شدند. 
وي با بيان اينكه بايد دست توليدكنندگان 
را بوسيد، اظهار داشت: نبايد انتظار داشت 
كه نرخ رش��د منفي 8 درصدي را ظرف 4 
س��ال با معجزه درست كرد؛ اين رقم يعني 
بيچاره شدن فعاليت هاي اقتصادي كشور 
كه جبران آن به اين راحتي امكان پذير نبود. 
به گفته وزير پيش��نهادي صنعت، معدن و 
تجارت، همه بايد مكلف شوند كه در برنامه 
زمان بندي توليد ش��وند بنابراين در ايران 
باي��د برندهاي بزرگ حض��ور يابند و البته 
دول��ت نيز موانع را از س��ر راه بردارد؛ آنگاه 

صادرات نيز عملي تر خواهد بود. 
وي افزود: مشوق هاي مالياتي در دنيا عمل 
مي شود، اما ما هنوز آن را كشف نكرده ايم. 
اگر طرح ش��انزده هزار ميليارد تومان براي 
حماي��ت از توليد، با نظ��ارت عالي به نحو 
احسن اجرايي شود، كارگشا خواهد بود؛ در 
حالي كه نياز كشور 230 هزار ميليارد تومان 
است. البته اين كارها اشتغال جاري را حفظ 
مي كند و نه اشتغال جديد ايجاد مي نمايد؛ 
البته مسكن خوبي است و بايد نظارت شود. 
شريعتمداري از مذاكره با بدهكاران ارزي 
بانك مركزي در زندان اوين گفت: جرم آنها 
اين بود كه ارز آنها را مافياي آنها خورده بود 
و نتوانس��ته بودند به پيمان خود با بانك ها 
عمل كنند بنابراين قاچاقچي ارزي شناخته 
شده بودند ما با كمك قوه قضاييه توانستيم 
مشكل آنها را حل كنيم. اتاق هاي كشور در 
سراسر كشور، كالهبرداران را مي شناسند 

و مي توانند كمك كنند. 
وي در خص��وص انتزاع و ادغ��ام نيز گفت: 
مواردي اكنون در دس��تور كار اس��ت كه 
مي خواهي��م از بخش دولت��ي و خصولتي 
پس بگيريم. بنابراين اگر واگذاري صورت 
گرفته اس��ت، بايد آن را اص��الح كنيم. اگر 
چابك باشيم، مي توانيم كار را پيش برده و 
چند وزارتخانه ديگر را هم در وزارتخانه هاي 

فعلي تجميع كنيم. 
ش��ريعتمداري گفت: طيب ني��ا از برادران 
ارزشمند در حوزه اقتصاد بود كه اميدواريم 
از حضور ايشان در مجموعه دولت استفاده 
شود اما كرباسيان مدير بسيار جدي است 
و توانمندي خود را به اثبات رس��انده است 
بنابراين با توان��ي ك��ه وي دارد، مي تواند 
وزارتخانه را پوياتر كند؛ البته هماهنگي ما 
اكنون با وزير پيشنهادي صنعت بسيار باال 
است و دوازده سال كار مشترك، در كارنامه 
ما به ثبت رس��يده اس��ت؛ بنابراين يكي از 

هماهنگ ترين تيم عل را خواهيم داشت. 
وي با بي��ان اينكه دنيا ب��ا كارت اعتباري، 
معيشت مردم را تامين مي كند؛ در حالي كه 
آق��اي نعمت زاده 5 ب��ار دورخيز كرد كه از 
اين داستان عبور كند، ولي هنوز آن چيزي 
كه باي��د، در حوزه كارت اعتباري رخ نداده 
است، گفت: در حوزه رايزنان بازرگاني راه را 
اشتباه رفته ايم، 20 سال پيش اين حرف ها 
را تكرار كرده ام، اما هنوز متاسفانه اجرايي 
نشده اس��ت. بنابراين بايد تالش كنيم كه 

روندها را اصالح كنيم. 
وزير بازارگرا  مي خواهيم

همچنين در اين نشست  فعاالن اقتصادي با 
تاكيد بر ضرورت توجه هرچه بيشتر  به حل 
مشكالت پيش روي توليد و صنعت كشور، 
خواس��تار يكسان س��ازي نرخ ارز، احياي 
ياران��ه صنعت، توجه ب��ه صنايع كوچك و 

تشكل گرايي شدند. 
موضوع��ي ك��ه  ابوالفضل روغن��ي درباره 
درخواس��ت ها از وزير پيشنهادي صنعت، 
معدن و تجارت گفت: به دليل مش��كالت 
رك��ود در بازار، وزي��ر بازارگرا ني��از داريم 
ك��ه توجه به امر صادرات داش��ته باش��د و 
شبكه هاي زنجيره ارزش را حل كند، البته 
ممكن اس��ت نقايصي به دليل تخصص و 
اطالعات صنعتي وجود داشته باشد. يكي از 
مسائل بسيار مهم در موضوع توليد كشور 
كه اوضاع خوبي ندارد، ركود است كه اميد 
م��ي رود برنامه جام��ع و عملياتي براي آن 

ارايه دهيد تا صنع��ت را به نوعي از ركودي 
كه كمر صنعت را شكانده است، خارج كنند. 
يكي از بحران هاي اساسي كه صنعت امروز 
با آن مواجه اس��ت، كيفي��ت و قيمت تمام 
شده است كه متاسفانه كشور ما در بخش 
صنعت، با بحران قيمت تمام ش��ده مواجه 
اس��ت كه مس��ائل بانك و بهره وري و بيمه 
و مالي��ات را در بر مي گي��رد؛ بنابراين اميد 
مي رود كه اين مس��ائل با همكاري وزاري 

صنعت و اقتصاد حل شود. 
 وي اظهار داش��ت: در جري��ان هدفمندي 
يارانه ها كه كار كامال درس��تي در كش��ور 
بود، قرباني اصلي ماجرا صنعت كشور شد و 
بنابراين انتظار مي رود كه يارانه اي كه براي 
بخش صنعت در نظر گرفته ش��ده بود، آن 
را فع��ال كنند. بنابراين يك��ي از مطالبات 
اساسي اين است كه در اين زمينه اقدامات 

الزم صورت گيرد. 
  روغن��ي با بي��ان اينك��ه رش��د اقتصادي

12 درصدي پيش بيني ش��ده در كشور، با 
توجه به توليد و اش��تغال در كشور محقق 
مي ش��ود، گفت: بايد به بنگاه هاي كوچك 

و متوسط توجه شود. 
 وي اف��زود: يك��ي از تكاليف قان��ون بهبود 
مس��تمر فض��اي كس��ب و كار، تجمي��ع 
تشكل ها است كه بايد با آن به شيوه منطقي 

برخورد كرد. 
پنجره واحد اجرايي شود

شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع 
معدني اتاق بازرگاني ايران گفت: با تركيب 
وزراي اقتصاد، آينده روشن است و پنجره 
واحد قابليت اجرايي ش��دن دارد تا بتوان 
با همكاري اي��ن وزارتخانه ها، اش��تغال و 
توليد را محق��ق كنيم. يك��ي از مطالبات 
اصلي كميسيون هاي تخصصي، همراهي 
و همفكري با بخش خصوصي بوده اس��ت 
و اميدواريم تركي��ب معاونت ها به گونه اي 
باش��د كه از نظرات مشورتي كميسيون ها 

استفاده شود. 
 مخالفان يكسان سازي در دولت

همچنين رضي آقاميري، رييس كميسيون 
 ص��ادرات ات��اق اي��ران ه��م با گالي��ه از 
عدم هماهنگ��ي در تيم اقتص��ادي دولت 
يازده��م گف��ت: يكي از مش��كالت جدي 
همين ع��دم هماهنگي بود؛ همه مي دانند 
كه در دول��ت يازدهم، هماهنگي در برخي 
موارد از جمله نرخ ارز وجود نداشت؛ اگر قرار 
باشد اين عدم هماهنگي وجود داشته باشد، 
مشكالت ادامه مي يابد، اين در حالي است 
كه مخالفان يكسان سازي نرخ ارز همچنان 

در كابينه وجود دارند. 
اس��تراتژي توس��عه ص��ادرات غيرنفتي 
را اساس��ا مدنظ��ر قرار داريد، اين س��وال 
مشخصي اس��ت كه بايد پاسخ داده شود؛ 
البته فعاالن اقتصادي با عدم آگاهي نسبت 
به آمارهاي صحيح در امر صادرات همواره 
مواج��ه هس��تند و گمرك ني��ز در دولت 
قبلي، آمار دقي��ق را به موق��ع در اختيار 
فع��االن اقتصادي قرار نداد، نظر ش��ما در 

اين رابطه چيست. 
شوراي رقابت از كاركرد اصلي خود 

خارج شد
فرهاد احتشام زاد نيز با بيان اينكه تجارت 
جاده دوطرفه است، گفت: توليد و صادرات 
در كن��ار واردات دو روي س��كه هس��تند، 
نمي توان انتظار داشت كه صرفا تمركز روي 
توليد و صادرات باشد و به واردات كم توجه 
بود؛ هر باليي كه نعمت زاده مي خواس��ت 

سر ما آورد. 
رييس فدراسيون واردات ايران افزود: گاهي 
كه صحبت از واردات بي رويه مي شود، بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه هيچ رويه اي 
وجود ندارد كه بخواهيم از آن عدول كنيم؛ 
اين در حالي اس��ت كه در حوزه خودرو سه 
مش��كل اصلي غيرفعال شدن شركت هاي 
غيرنماينده، متوقف شدن ثبت سفارش ها و 
سپردن كار به نمايندگان رسمي و نيز تداوم 

خودروي فرسوده وجود داشت. 
وي افزود: شوراي رقابت از نقش اصلي خود 
خارج شده است؛ در حالي كه شوراي رقابت 
تفسير شخصي مي كند و بايد عملكرد آن 
شفاف ش��ود. اين درحالي اس��ت كه همه 
تشكل ها، مش��اوران رايگان دولت هستند 
و بنابراين بايد از آنها به خوبي استفاده كرد. 
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حمايت صنعتگران از توليد 
صادرات محور؛ رويكرد 

دولت دوازدهم
ارزيابي ضرورت اصالحات ساختاري 
در اقتصاد كش��ور، به ويژه در عرصه 
صنعت و تجارت نيازمند فهرست كردن اولويت هايي 
است كه بتواندما را در تعامل با اقتصاد جهاني ارتقا 
دهد و از محل ارزش افزوده حاصل از ارايه خدمات 
و توليدات موجب ش��كوفايي اقتصاد كش��ور شود، 
ضرورتي كه به نظر مي رسد دولت دوازدهم آن را در 

مركز توجه خود قرار داده است. 
مروري بر جنس انتخاب رياست محترم جمهوري 
درمعرف��ي كابين��ه به چش��م مي خ��ورد، توجه به 
برنامه هاي ارايه ش��ده ازس��وي وزير پيش��نهادي 
براي وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نشان 
مي دهد با مجموعه رويكرد هاي انتخابي مي توان به 
توس��عه توليد صادرات محور دس��ت يافت و در اين 

بخش اميدواربود. 
محم��د ش��ريعتمداري گزينه پيش��نهادي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراي اسالمي 
براي تصدي اين وزارتخانه در دولت دوازدهم متولد 
1339 تهران بوده و داراي فوق ليس��انس مديريت 
بازرگاني است. او كه مسووليت وزارت بازرگاني را در 
دوران اصالحات در برنامه كاري خود دارد، توانست 
اقدامات ماندگاري را از خود به جاي بگذارد. ازآنجا 
كه رويكرد دولت دوازدهم تقويت صادرات غيرنفتي 
است، بي شك تقويت بخش توليد را در رئوس كاري 
خود قرار داده و بر همين اس��اس گزينه اي همچون 
ش��ريعتمداري را به عنوان وزير برگزيده است. نگاه 
پررنگ وي به مقول��ه بازرگاني دليل اصلي انتخاب 
دولت ب��راي صدارت ب��ر وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت است چراكه به طور قطع اين نگاه و اين روند 
به تزريق نگاه توليد صادرات محور به صنعت كشور 

كمك خواهد كرد. 
اين ش��رايط در حالي است كه در سال هاي گذشته 
تاكنون و پيش از تدوين اس��تراتژي هاي مرتبط با 
توليد، مقوله بازارسنجي و بازرگاني مورد توجه كافي 
قرار نگرفته اس��ت ازاين رو انتخاب شريعتمداري با 
سابقه اي كه در اين بخش دارد، مي تواند ضعف هاي 
موجود در برنامه هاي صنعتي س��ال هاي گذشته را 
تا اندازه زيادي جبران كند. بخ��ش توليد ما آنقدر 
قوي نيس��ت كه توليد صادرات محور داشته باشد 
و به همين دليل، وقتي به جزييات صادرات كش��ور 
نگاه مي كنيد، بيش��تر شاهد صادرات كاالهاي خام 
و نيمه ساخته هس��تيد تا كاالهاي صنعتي با ارزش 
افزوده باال. اين مس��اله البته به مشكالت ساختاري 
برمي گردد. صنعت ما س��ال ها اس��ت از مشكالت 
س��اختاري، از قوانين كار كه نه كارگر از آن رضايت 
دارد و نه كارفرما و تنها هزينه هاي هنگفتي به بخش 

توليد تحميل مي كند، رنج مي برد. 

ويژه
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