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تقسیمبندی

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی برخی شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری گفت :مطرح کردن مطالب و شعارهایی مثل به  ۹۶و  ۴درصدی برای جامعه مثل سم میماند .محمدرضا
نجفی منش در گفتگو با ایسنا ،درباره شعار  ۹۶درصد و چهار درصدی که از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شده است ،گفت :به هیچ وجه چنین تقسیم بندیهایی که عنوان میشود را قبول ندارم .در همه جوامع بخشی
هستند که بهعنوان کارآفرین فعالیت میکنند و بخشی هم برای آنها کار میکنند .وی ادامه داد :معموال در تمام دنیا اینگونه است که تعداد کارآفرینان کمتر است .شاید مطرح کردن چنین شعارهایی برای کسانی که درآمد پایینی دارند
ظاهر خوبی داشته باشد و در واقع برای جامعه مضر است و مثل سم میماند .وی اضافه کرد :تجربه هم نشان نداده است دولت نمیتواند به شکل مطلوب تامین کننده شغل باشد و اگر بخش خصوصی و کارآفرینان به پیش میایند شغلی
ایجاد نمیشــود .تجربه جهانی هم نشــان داده که باید از کارآفرینانی که میتوانند شغل ایجاد کنند حمایت شود و درعین حال جلوی رانت هم گرفته شود .نجفیمنش در بخش دیگری از صحبتهایش درباره برخی شعارهای اقتصادی
کاندیداها مبنی بر  ۲.۵برابر کردن درآمد کشور و ایجاد پنج میلیون شغل گفت :اگر شعار داده میشود که میخواهیم درآمد  ۲.۵برابری ایجاد کنیم یعنی باید رشد  ۲۶درصدی داشته باشیم.

جامعه به  ۹۶و

اقتصاد

 ۴درصد مثل
سم است

جایگاه اقتصادی ایران از دریچه شاخصهای بینالمللی

ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری-تجاری خارج شد

ارزیابی اقتصاد ملی از سوی سازمانهای بینالمللی ،نشان
دهنده بهبود جایگاه جمهوری اسالمی ایران در شاخصهایی
مانند نوآوری ،ســهولت کسب و کار ،درجه ریسک اعتباری-
تجــاری ،آزادی اقتصــادی ،عملکرد لجســتیکی ،فالکت
اقتصادی ،ادراک فساد ،کیفیت زندگی و شادی است .سازمانها
و نهادهای بینالمللی بر پایه شاخصهای مختلف به بررسی
اقتصاد کشــورهای گوناگون و ردهبندی آنها میپردازند .این
نهادها برای ارزیابیهای خود به آمارها و اطالعات ارایه شده
از این کشــورها مراجعه میکنند و نشانههای اقتصادی بروز
یافته در عرصه بینالمللی را نیز کنار یکدیگر میگذارند تا به
یک جمعبندی مستند برسند .به گزارش ایرنا ،بررسی آمارها و
جدولهای ارایه شده در شبکه پیام رسان وزارت اموراقتصادی
و دارایی نشان میدهد ایران در سال  ۲۰۱۳میالدی ()۱۳۹۲
تا  ۲۰۱۶میالدی ( )۱۳۹۵در  ۱۱شاخص از  ۱۳شاخص مورد
بررسی نهادهای بینالمللی بهبود یافته است.
در سال  ۲۰۱۶میالدی رتبه ریسک اعتباری-تجاری ایران
ارتقا پیدا کرد و کشور بعد از مدتها از گروه کشورهای بسیار
پرریسک خارج شــد .نمره ریسک تجاری-اعتباری کشورها
که توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (اُ.یی.سی.
دی )OECD -به شــکل دورهای تعیین میشود از جهات
مختلف برای اقتصاد هر کشوری اهمیت دارد .مهمترین ثمره
این امر افزایش ورود ســرمایه های خارجی است .فایده دیگر
بهبود رتبه ریســک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد
است .یعنی ارتقای رتبه کشــورها و کاهش ریسک اعتباری
کمک می کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد
را انجام دهد ،زیرا با نرخ ســود کمتری می تواند تســهیالت
بگیــرد .حتی بنگاه ها و بانک های کشــور نیز می توانند به
منابع ارزان تری دسترســی داشته باشند .در مجموع ریسک
تجاری-اعتباری هفت رتبه دارد که ایران توانســت در سال
 ۱۳۹۵یک رتبه جایگاه خود را نســبت به سال  ۱۳۹۲بهبود
دهد .بررســی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشاندهنده آن
اســت که ایران در ســال  ۱۳۹۵با ارتقای  ۳۵پله ای نسبت
به ســال  ،۱۳۹۲به جایگاه هفتاد و هشــتم صعود کرد و بین
کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند و قزاقستان در
رتبه سوم قرار گرفت.
سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی
اســت ،بدین معنا که به واســطه فضای کسب وکار مناسب،
می توان به ســرمایه گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت های
اقتصادی نیز بیشتر می شود .از همین رو ،در ایران نیز از چند
سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و
حتی در دولت قبل الیحه بهبود فضای کسب وکار به مجلس
برده شــد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شــدن به قانون،

روی کاغذ باقی ماند .رتبه فضای کســب وکار ایران از ۱۵۲
در ســال  ۲۰۱۳میالدی ( )۱۳۹۲روند بهبود را آغاز کرد و در
سال  ۲۰۱۶میالدی ( )۱۳۹۵به  ۱۲۰ارتقا یافت .بهبود جایگاه
در حالی به دســت آمد که در این مدت  ۱۵کشــور به شمار
کشورهای رتبه بندی شده اضافه شد.
بنیاد هریتیج طبق روال هر ســال رتبهبندی جدیدی را از
آزادی اقتصادهای جهان منتشــر کرده است .بر این اساس،
در گزارش  ،۲۰۱۷ایران توانســت از میان  ۱۸۰کشور در رتبه
یکصد و پنجاه و پنجم قرار گیرد .در ســال  ۲۰۱۶ایران رتبه
یکصد و هفتاد و یکم را کسب کرده بود .بنابراین امسال شاهد
ارتقای  ۱۶پلهای ایران در شــاخص آزادی اقتصادی هستیم.
بدین ترتیب ایران پس از صعــود  ۱۷پله ای امارات ،دومین
کشــور دارای باالترین بهبود میان کشــورهای منطقه خلیج
فارس محسوب میشــود .بر این اساس ،نمره ایران در سال
 ۲۰۱۵میالدی  ۴۳٫۵از  ۱۰۰بود که امســال افزایشی قابل
توجه یافت و به  ۵۰٫۵رسید .سال  ۲۰۱۵میالدی نیز نسبت
به سال پیش از آن نمره ایران ۱٫۷ ،واحد بهبود یافت اما رتبه
ایران در همان رتبه یکصد و هفتاد و یکم ثابت ماند.
تورم و بیکاری پدیده های مذموم اقتصادی به شــمار می
روند که اولی قــدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت را کاهش
داده و دومی نشــاندهنده استفاده غیربهینه از منابع اقتصادی
به ویژه سرمایه های انسانی اســت که عالوه بر تاثیر منفی
بر ابعاد کالن اقتصاد و جامعه ،در ســطح خرد نیز نتایج بدی
به همراه دارد .افرادی که قادر به یافتن شغلی نمی شوند قادر
بــه تامین هزینه های زندگی خود نیــز نخواهند بود .تالش
دولتها در سیاست گذاری اقتصادی ،تثبیت اقتصاد و کاهش
نرخ تورم و بیکاری است و موفقیت دولت ها از منظر اقتصادی

با توجه به این شاخص ها سنجیده می شود .بنابراین یکی از
شــاخصهایی که می تواند موفقیت دولت ها در غلبه بر این
دو پدیده را نشان دهد ،شاخص فالکت است .شاخص فالکت
یک شــاخص اقتصادی بــرای نشــان دادن وخامت اوضاع
اقتصادی یک کشور اســت .در یکی از تعاریف ،این شاخص
به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است.
اعتقاد بر این اســت که ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم
و جنایت در یک جامعه و شــاخص فالکــت وجود دارد .این
شاخص یک شاخص معکوس است؛ یعنی هر چقدر رتبه کمتر
یا امتیاز بیشتر باشد به معنی وضعیت نابسامان تری است .روند
کاهشی شاخص فالکت و بهبود جایگاه جهانی ایران در این
شــاخص از ســال  ۲۰۱۴میالدی ( )۱۳۹۳آغاز شد .در سال
 ۲۰۱۶میالدی ( )۱۳۹۵ایران بهترین جایگاه جهانی شاخص
فالکت را از سال  ۲۰۰۵میالدی ( )۱۳۹۴به دست آورد.
ســازمان بیــن المللی شــفافیت در گزارشــی جدید رتبه
کشــورهای جهان در فســادزدایی را در سال  ۲۰۱۶میالدی
منتشــر کرد .در این رتبه بندی ۱۷۶ ،کشــور از لحاظ فساد
مورد ســنجش قرار گرفتند .بر پایه این رتبه بندی ،در حالی
که شفافیت کشــورهای عربی منطقه خلیج فارس به شدت
تنزل یافته ،نمره ایران نسبت به سال پیش  ۲واحد بهبود یافته
بود .در این گزارش ،ایران توانســت با کسب نمره  ۲۹از ۱۰۰
میان ۱۷۶کشــور در جایگاه یکصد و ســی و یکم قرار گیرد.
در گزارش  ۲۰۱۶همچون ســال های گذشــته به هر کشور
نمرهای در شــاخص ادراک فساد اختصاص داده شد که بین
صفر (بدترین نمره به معنای بیشــترین میزان فساد) و ۱۰۰
(بهترین نمره به معنای شــفاف ترین کشور) قرار می گرفت.
بر اســاس این گزارش ،ایران با کسب نمره  ۲۹از  ۱۰۰میان

 ۱۷۶کشور در جایگاه یکصد و سی و یکم قرار گرفت .در سال
 ۲۰۱۵ایران میان  ۱۶۸کشور در جایگاه یکصد و سی ام قرار
داشت و نمره  ۲۷از  ۱۰۰را به دست آورده بود.
حقوق مالکیت در استقرار یک فضای مساعد برای شفافیت
و امنیت اقتصادی در یک کشــور اساســی اســت .بنابراین،
کشــورهای توســعه یافته جهان اهمیت حقــوق مالکیت را
دریافتهانــد و حمایت خود از آن را تضمین کرده اند .مطالعات
بینالمللی نشــان می دهد همبســتگی مثبــت و قوی بین
وضعیت حقوق مالکیت در یک کشور و عملکرد اقتصادی آن
کشور وجود دارد .در سال  ۲۰۱۶میالدی ( )۱۳۹۵جایگاه ایران
در شاخص حقوق مالکیت بین الملل به  ۱۰۱رسید که بهترین
جایگاه در دوره مورد بررسی بود .نمره ایران در شاخص حقوق
مالکیت بین الملل در سال  ۲۰۱۶میالدی  ۴٫۲شد که هنوز
 ۰٫۱واحد از نمره سال  ۲۰۱۳میالدی ( )۱۳۹۲کمتر است.
هرســاله مجمع جهانی اقتصاد گزارشی درباره توان رقابت
پذیری کشــورهای جهان منتشــر می کند و در آن جایگاه
کشــورها برحسب این شاخص ،به طور مقایسه ای مشخص
می شــود .این شاخص که از سال  ۲۰۱۱میالدی برای ایران
منتشر شــده ،شامل  ۱۲مولفه اســت که در سه زیرشاخص
طبقه بندی می شوند .این شاخص به دلیل آنکه چند بعدی و
چندعاملی است اهمیت زیادی دارد و مورد توجه سرمایهگذاران
و تحلیلگران اقتصاد بین الملل است .به همین جهت بهبود در
آن به معنای فرستادن یک نشانه مثبت به بازیگران اقتصاد و
سیاســت بین الملل به شمار می رود .جایگاه و نمره ایران در
شاخص جهانی رقابت پذیری در سال  ۲۰۱۶میالدی ()۱۳۹۵
بهبود یافت و بهترین عملکرد سه سال گذشته بود اما هنوز به
قله سال  ۲۰۱۲میالدی ( )۱۳۹۱برنگشته است.
بیشترین افزایش جایگاه معادل  ۳۵پله در شاخص نوآوری
جهانی بود که به افزایش  ۱۱٫۷۲درصدی امتیاز کشــور در
این شــاخص منجر شد .در همین پیوند ،جایگاه جهانی ایران
در شــاخص سهولت کســب وکار نیز  ۳۲پله ارتقا یافت که
فاصله کشور را از مرز این شاخص  ۲٫۶۴درصد کاهش داده
است .همچنین کشور از گروه کشورهای با ریسک باال خارج
شــد و درجه ریســک اعتباری-تجاری آن از  ۷به  ۶کاهش
یافت که باعث می شــود رتبه ریسک کشــور از  ۸۲به ۵۴
بهبود یابد .جایگاه بین المللی کشور نیز در شاخص های آزادی
اقتصادی ،عملکرد لجستیکی ،فالکت اقتصادی و ادراک فساد
بــه ترتیب  ۱۵ ،۱۶ ،۱۸و  ۱۳پله بهبود یافت و نمره ایران در
این شاخصها به ترتیب معادل ۵۸٫۷۳ ،۴٫۴۲ ،۲۵٫۳۱
و  ۱۶درصد بیشتر شد .مجموعه این بهبود رتبه ها و امتیازات
نشــان می دهد شرایط مساعدتری نســبت به گذشته برای
سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم شده است.

اولویتهای صنعت ،معدن و تجارت ایران در سال ۹۶

توانمندســازی و توسعه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط
بــا هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیون
دالر و تکمیــل و راهاندازی  ۵۰طرح مهم و ملی ،مهمترین
اولویتهــای در نظر گرفته شــده در حوزه صنعت ،معدن و
تجارت ایران در سال  ۱۳۹۶است.
پس از ابالغیه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مورد
اولویتهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ســال جاری
و تعییــن پروژههای اولویتدار برای ایــن وزارتخانه طبق
مصوبه ســتاد مذکور با توجه به نامگذاری سال جاری تحت
عنوان تولید و اشــتغال ضمن مشــخص شدن تکالیف این
بخش بســتههای رونق تولید و اشتغال در نظر گرفته شده
است .در ابتدای امر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تقویت،
توانمندســازی و توسعه بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط را
بــا هدف افزایش صادرات غیرنفتی آنها به میزان دو میلیارد
دالر در دســتور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال
 ۱۳۹۶قرار داده تا این وزارتخانه پس از برنامههایی که سال
گذشته در راستای طرح رونق تولید که با ارائهی تسهیالت

بانکی به بنگاههای کوچک و متوســط مدنظر قرار داد ،این
تکلیف تعیین شــده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی را در سال
جاری اجرایی کند.
طرح رونق تولید در ســال  ۱۳۹۵کلید خورد و قرار شد در
سال جاری نیز ادامه این طرح به منظور پرداخت تسهیالت
به بنگاههای کوچک و متوســط صنعتی مدنظر قرار گیرد.
بنابر آمار ارائه شــده حدود  ۲۴هزار واحد کوچک و متوسط
صنعتی و کشاورزی در سال گذشته ۱۷ ،هزار میلیارد تومان
تســهیالت رونق تولید دریافت کردند و قرار بر این شــده
در ســال جاری نیز ادامه این طرح با ارائه تسهیالت بانکی
مدنظر قــرار گیرد که در این رابطــه وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت قصد دارد تســهیالت  ۲۰هزار میلیــارد تومانی
برای  ۱۰هزار واحد صنعتی را در ســال  ۱۳۹۶مدنظر قرار
دهد .دومین تکلیف تعیین شــده توســط ســتاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی به ریاســت جهانگیری  -معاون اول رییس
جمهوری  -تکمیل و راهاندازی  ۵۰طرح مهم و ملی توسط
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســت تــا از این طریق در

افزایش تولید نفت از دو میدان
یاران شمالی و جنوبی

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت :بر اساس پیش بینی ها ،تولید از میادین
یاران شــمالی و جنوبی برای ســال  96نزدیک به  25هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
نورالدین شــهنازیزاده در گفتگو با خبرآنالین با بیان اینکه در سال  97تولید میادین یاران
شمالی و وجنوبی در مجموع به  55هزار بشکه در روز می رسد،اظهارداشت :با توسعه کامل
این میادین انتظار داریم تولید آنها به  80هزار بشــکه در روز برســد؛در حال حاضر قرارداد
مطالعاتی  HOAتوسعه این میدان با شرکت پرشیا منعقد شده که بر اساس آن این شرکت
موظف است هم افزایش تولید و هم افزایش ضریب بازیافت را مد نظر قرار دهد .وی افزود:
برای فاز  2میدان آزادگان شمالی هم قرار است تولید تا پایان سال  97نزدیک به  75هزار
بشکه افزایش یابد که در مجموع تولید نهایی این میدان به  150هزار بشکه در روز خواهد
رسید .به گفته وی قرارداد فاز دوم آن قرار است در قالب قراردادهای جدید عرضه به سرمایه
گذار عرضه شود .مدیرعامل شرکت متن با اشاره به برنامه توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز
گفت :در سال  95توانستیم از این میدان  45هزار بشکه در روز تولید کنیم ،که این میزان
در سال  96به  150هزار بشکه در روز می رسد .او اضافه کرد :از این میزان  110هزار بشکه
تا خرداد ماه محقق می شود .در سال  97تولید ما از این میدان به  320هزار بشکه در روز
میرســد .البته کارخانه ما برای فراورش برنامههای آتی آماده نیستند و هنوز حتی قرارداد
برخی کارخانههای میادین امضا نشــده که اگر بهطور مثال قرارداد کارخانه آزادگان جنوبی
را خرداد ماه به امضا برسانیم 30 ،ماه در بهترین حالت تکمیل آن زمان میبرد و ما باید تا
دی ماه سال  98منتظر بمانیم.

کالن این بخش که شامل ســه حوزه کاری مختلف است
تغییر و تکلیف اساسی رخ دهد.
به منظور اجرای دو تکلیف کالن تعیین شده توسط ستاد
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی بــرای وزارت صنعت ،معدن و
تجارت مواردی توســط این ستاد تعیین شــده است .ابتدا
اینکه پروژههای مصوب برای اجرا در ســال جاری توسط
دســتگاه مجری بــا اولویت و در چارچوب نظــام یکپارچه
پیشــبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شــوند که
بدیهی اســت کلیه مسوولیتها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه
برعهده دســتگاه مجری خواهد بود .وزارت صنعت ،معدن
و تجارت مکلف اســت تا انتهای اردیبهشتماه سال جاری
برای هر یک از پروژههای تعیین شــده در چارچوب منشور
پــروژه مندرج در نظــام یکپارچه پیشــبرد و پایش اقتصاد
مقاومتی برنامــه عملیاتی تهیه کند .عــاوه بر این تامین
منابع مالی برای اجــرای پروژههای مصوب برعهده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است که باید در چارچوب اعتبارات،
وظایف و اختیاراتش کلیه اقدامات الزم را برای تامین منابع

مالی پروژه به گونهای مدنظر قــرار دهد که پروژهها طبق
زمانبندی مصوب به مرحله اجرا برسند.
بنابر سیاســت ابالغی در نظر گرفته شــده توســط ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی کلیه دستگاههای اجرایی کشور
باالخص نظام بانکی موظف به انجام همکاریهای الزم با
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت به عنوان دســتگاه مجری
هســتند تا پروژههای اولویتدار مصوب ستاد فرماندهی که
برای اجرا در سال  ۱۳۹۶مدنظر قرار گرفته است به سرانجام
برسد.
عالوه بر این دبیرخانه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
پــس از بررســی گزارشهای واصله از دســتگاه مجری و
مســتندات مربوطه موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه،
رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات
مقتضی برای پیشــبرد پروژه در دســتور کار قرار میدهد و
نتیجه اقدامات انجام شــده درارتباط با مصوبات ابالغی به
رییس ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی گــزارش خواهد
شد.

جزئیات طرح کارورزی جوانان از زبان معاون وزیر کار

معاون وزیر کار میگوید :طرح کارورزی
برای اتصال جوانان به بازار کار پیشبینی
شده و بیش از  ۷۰درصد افراد جویای کار
با اجــرای این طرح در کارگاهها ماندگار
میشوند .عیسی منصوری در گفتوگو
با ایســنا ،مزایای اجرای طرح کارورزی
جوانــان را مورد ارزیابی قرار داد و گفت:
در این طرح افراد تحصیلکرده در مقاطع
پایینتر از دانشگاه ،با حضور در دورههای
آموزشــی با محیط واقعی کسب و کار
آشنا و مشــمول بیمه حوادث میشوند.

در کنار آن یکسری آموزشهای مهارتی
هم توسط ســازمان فنی و حرفهای به
آنها ارائه میشــود .وی افزود :در فرایند
طــرح کارورزی چنانچه جوانان جویای
کار در کارگاهها به شکل رسمی مشغول
کار شوند ،کارفرمایان هم معادل میزان
بیمه ســهم کارفرما به مدت دو سال از
مشوقهای دولت برخوردار خواهند شد.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزیر کار ،طرح کارورزی سال گذشته در
برخی استانها به شکل آزمایشی اجرا شده

و زمینــه جذب و اســتخدام بیش از ۷۰
درصد کارجویــان در کارگاهها را فراهم
کرده است .وی در ادامه درباره جزییات
طرح کاج (کارانه اشتغال جوانان) اظهار
کرد :این طرح تحصیلکردگان سنین ۲۳
تا  ۳۴ســال را شامل میشود که پس از
ط کســب و
طــی فرایند اتصال به محی 
کار و توافق بــا کارفرما ،دوره کارورزی
در کارگاههــا را ظرف مدت شــش ماه
میگذرانند .به گفته منصوری کارورزان
در این طرح تحت پوشش بیمه حوادث

قرار میگیرند و یک سوم حداقل دستمزد
به آنها پرداخت میشود .معاون وزیر کار
خاطرنشــان کرد :در طرح کاج که برای
اتصــال جوانان به بازار کار و تشــویق
آنها برای حضور و مشارکت در بنگاهها
پیشبینی شده ،حدود پنج میلیون تومان
اعتبار به عنوان کارانه اشتغال در اختیار
هر جوان قرار داده میشــود و افراد تنها
در صورتی امکان اســتفاده از این اعتبار
را پیدا میکنند که در یک کارگاه تولیدی
کارورزی و مهارت آموزی کرده باشند.

ابالغ بخشودگی سود تسهیالت تا سقف  ۲۵میلیون تومان
بخشودگی سود برای تسهیالت حداکثر تا
سقف  ۲۵میلیون تومان ،درصورت تقاضای
بدهــکار و واریز اصل بدهی تــا تاریخ ۳۱
خردادماه ســال جاری ،صرف ًا برای «مانده
مطالبات تســهیالت اعطایی یارانهای مورد
حمایت دولت ،حوادث غیرمترقبه و مسکن
روســتایی» و «مانده مطالبات امهال شده
آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه»
ابالغ شد .این بخشــودگی صرفا مشمول
بدهــکاران بانک های ملی ایران ،ســپه،
کشــاورزی ،تجارت ،صادرات ایران ،ملت،
رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.
الزم به ذکر اســت در راستای اجرای مفاد
ماده  ۲آییــن نامه اجرایی تبصره  ۳۵قانون
اصالح قانون بودجه سال  ۱۳۹۵کل کشور
که در ســال  ۱۳۹۶به موجب مفاد بند (و)
تبصــره  ۱۶قانون بودجه نیز تمدید شــده

است ،درخصوص بخشــودگی سود متعلق
به تســهیالت تا یک میلیــارد ریال منوط
به بازپرداخت اصل تســهیالت و بخشش
تمام وجهالتزامهای متعلقه در زمان تسویه،
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس
از ابالغ آییننامه اجرایی قانون موصوف از
سوی دولت در تاریخ  ،۱۳۹۵.۱۱.۳نسبت به
ابالغ آئیننامه اجرایی و تدوین دستورالعمل
اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیالت
کمتر از یــک میلیاردریال با تدوین اولویت
هایی در دســتورالعمل اقدام کرد .لیکن با
توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده
در مفاد قانون و جدول پیوســت آن ،بانک
مرکزی ناگزیر شــد تا اولویتهایی در مفاد
دســتورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار
دهد.
بر این اســاس بانک مرکــزی در اولین

مرحله نسبت به تعیین و تامین سهمیه ای
بابت بخشودگی سود تســهیالت کمتر از
یک میلیارد ریال برای تسهیالت تا حداکثر
ســقف یکصد میلیون ریال ،با اولویت های
«مانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانهای
مورد حمایــت دولت ،حــوادث غیرمترقبه
و مســکن روســتایی» و «مانده مطالبات
امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث

غیرمترقبه» ،به بانک های ملی ایران ،سپه،
کشــاورزی ،تجارت ،صادرات ایران ،اقدام
کــرد .در حال حاضر و در این مرحله ،بانک
مرکزی بخشودگی سود برای تسهیالت زیر
 ۲۵میلیون تومان را برای موارد ذکرشــده
ابالغ کرد.
از زمان اجــرای این طرح تــا تاریخ ۱۸
اردیبهشــت ماه سال جاری در مجموع بالغ
بر  ۱۰.۳۰۰میلیارد ریال بابت بخشــودگی
ســود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک
ها مصرف شده است .ضمنا یادآور می شود
بعد از پایان مهلت تعیین شــده ( ۳۱خرداد
ماه سال جاری) و ارزیابی عملکرد بانک ها
در مورد اجــرای قانون مذکور و با توجه به
امکان تامین منابع در مرحله بعدی نسبت به
افزایش سقفهای پرونده های مازاد اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
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حاشیه بازار

تولید خودرو افزایش یافت

فروردین ماه امسال تولید انواع خودرو به طور میانگین  ۲۰.۱درصد افزایش یافت .به
گزارش ایســنا ،در این مدت تولید انواع خودرو از  ۵۶هزار و  ۶۷۶دستگاه در فروردین
 ۱۳۹۵به  ۶۸هزار و  ۷۴دســتگاه افزایش یافت .فروردین ماه تولید انواع سواری نیز
با رشــد  ۲۳.۹درصدی همراه بوده و از  ۵۲هزار و  ۱۲۱دستگاه در فروردین ماه سال
گذشــته به  ۶۴هزار و  ۵۷۴دستگاه رسید .تولید انواع ون نیز صعودی بوده و از صفر
دســتگاه در فروردین  ۱۳۹۵به  ۱۸دستگاه افزایش یافت .اما تولید انواع وانت نزولی
بوده و با کاهش  ۲۸.۴درصدی از  ۴۰۶۰دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۲۹۰۷
دســتگاه کاهش یافت .تولید انواع مینیبوس و میدلباس اما افزایش یافته و با رشد
 ۲۶۱.۵درصدی از  ۱۳دستگاه در فروردین  ۱۳۹۵به  ۴۷دستگاه افزایش یافت .تولید
انواع اتوبوس نیز صعودی بوده و با رشد  ۹۰.۹درصدی از  ۳۳دستگاه در فروردین ماه
ســال گذشته به  ۶۳دستگاه رسید .فروردین ماه امسال تولید انواع کامیونت ،کامیون
و کشنده نیز با رشد  ۳.۶درصدی همراه بوده و از  ۴۴۹دستگاه در فروردین  ۱۳۹۵به
 ۴۶۵دستگاه افزایش یافت.

رخداد

تایید کسری  ۷هزار  ۵۰۰میلیارد تومانی
منابع یارانههای نقدی

در حالی که محاسبات نشان از کسری بودجه یارانهها برای پرداخت یارانه به بیش
از  74میلیون ایرانی در ســال جاری دارد ،برخی از کاندیداها با مانور بر مســاله یارانه
در صدد جذب رای برآمدهاند .به گزارش خبرآنالین ،بررسیهای صورت گرفته نشان
میدهد مفاد پیشبینی شــده در قانون بودجه سال جاری امکان پرداخت یارانه به 61
میلیون ایرانی را فراهم می کند ،این در حالی است که به طور مشخص دو کاندیدای
پایگاه اصولگرایان وعده افزایش یارانه ها را به مردم داده اند .محمدباقر قالیباف اعالم
کرده اســت در صورت کسب رای یارانه را سه برابر میکند و رییسی ،دیگر کاندیدای
این جناح در انتخابات ریاســت جمهوری نیز ســه برابر کردن یارانه ســه دهک اول
درامدی را در ســال جاری وعده داده است .به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی
در ســال جاری ،سازمان هدفمندی یارانهها مجاز است تنها  33.5هزار میلیارد تومان
از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی نماید .به این ترتیب با احتســاب رقم 45
هزار و  500تومان برای هر ایرانی ،این اعتبار تکافوی پرداخت یارانه  61میلیون نفر را
میدهد .در عین حال باید توجه داشت که یارانهها در حال حاضر به حدود  75میلیون
ایرانی پرداخت می شود  ،پس در آستانه دومین ماه سال ،بررسیها حاکی از کسری 7
هزار  500میلیارد تومانی اعتبار برای پرداخت یارانه های نقدی به اتباع ایرانی است.
این رقم در حالی محاســبه شده اســت که جمعیت یارانه بگیر  ،ثابت  75میلیون نفر
فرض شــود و زاد و ولد جدید  ،در آمار دریافت یارانه قرار نگیرد .پرداخت یارانه نقدی
از ســال  ، 1389با هدف رقابتی شدن وضعیت تولید و کاهش بار سنگین یارانهها در
اقتصاد ایران آغاز شد.
مبلغ  45هزار و  500تومان قرار بود در قالب کمک هزینه ای به مدت  5ســال در
اختیــار مردم ایران قرار گیرد اما با این حال عدم تحقق اهداف پیشبینی شــده اولیه
سبب شد نه تنها اهداف پیش بینی شده در این حوزه محقق نشود بلکه وضعیت اقتصاد
ایران بغرنج تر از گذشته شود .بار سنگین یارانه های نقدی نیز مشکلی را به مشکالت
متعدد پیشــین اقتصاد اضافه نماید .مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی در
گزارشــی تاکید کرده است  :موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهیانه به تقريب ًا  99درصد
جمعیت كشــور ،آن هم با حجمی بیش از كل درآمدهاي حاصله از افزايش قیمت ها
در عمل كل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد ،از آسیب هاي جدي مرحله نخست
بود كه نه تنها منابع الزم براي شــركت هاي تولیدكننده انرژي را محدود كرد ،بلكه
موجب افزايش كسري بودجه دولت شد .كسري ای كه دولت را به سوي استقراض از
بانك مركزي و افزايش پايه پولی و در نتیجه افزايش تورم ســوق داد .اين رويه زيان
بــار نه تنها مغاير هدف پرداخت "هدفمند" بود ،بلكه در هیچ تجربه اصالح ســاختار
اقتصادي در جهان ،پرداخت نقدي بــه تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیرد .در
چنین فضایی برخی از کاندیداهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری و طرفدارانشان
بر این اعتقادند که یارانه ها درگیر کسری نیست در حالی که مصوبه مجلس کسری
 7هــزار و  500میلیارد تومانی در صورت تداوم پرداخت یارانه به  75میلیون ایرانی را
گواهی می دهد .مرکز پژوهشهای مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی قوه مقننه
این مهم را مورد تایید قرار داده است.

آخرین خبر

 ۶۰درصد واردات کاالهای واسطهای هستند

معاون امــور گمرکــی گمرک
کشور گفت :میزان واردات در سال
گذشــته  ۴۳میلیارد و  ۶۰۰میلیون
دالر بوده که  ۶۰درصد آن شــامل
کاالهــای واســطهای ۲۰ ،درصد
شامل کاالهای سرمایهای و ۱۶.۳
درصد آن نیز کاالی مصرفی بوده
اســت .به گزارش ایسنا ،عسکری
اظهار کرد :در مقطعی تا سالهای
 ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱تا  ۸۰میلیارد دالر
هم واردات داشــتهایم ولی میزان
واردات ما در ســال گذشــته ۴۳
میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون دالر بود
که نســبت به سال قبل حدود پنج
درصد رشــد داشته اســت .وی ادامه داد :بیشتر واردات که ســهم آن به  ۶۰درصد
میرســد ،کاالهای واسطهای بوده و تقریبا هشــت میلیارد دالر از آن که  ۲۰درصد
واردات را تشــکیل میدهد ،کاالهای سرمایهای اســت و  ۱۶.۳درصد آن نیز کاالی
مصرفی است .میانگین واردات این چند سال کاالهای واسطهای ،سرمایهای و بخش
کوچکی کاالهای مصرفی بوده اســت .عسکری با بیان اینکه سال گذشته حدود ۳۵
هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشــتهایم ،تصریح کرد :در ســال گذشته علیرغم
افزایــش جزئی واردات ۱۸ ،هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان درآمد حقوق ورودی با رشــد
 ۶۰درصد داشــتهایم و  ۱۰هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان نیز مالیات ارزش افزوده وصول
شــد که رشد آن نیز  ۳۱درصد بوده است .همچنین سال گذشته  ۳۱۰۰میلیارد تومان
معافیتهای مالیاتی اعطا شــد و حول و حوش  ۱۳۰۰میلیارد تومان نیز عوارض برای
دســتگاههای مختلف وصول شده است .معاون امور گمرکی گمرک کشور از استقرار
ســامانه جامع امور گمرکی و گمرک الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای دولت
در حوزه گمرکی اشاره کرد و گفت :فراهم کردن شرایطی برای دسترسی آزاد مردم به
اطالعات گمرکی یکی دیگر از این دســتاوردهای بوده است .در حال حاضر در سایت
گمرک ترانزیت  ۲۰قلم کاالی وارداتی و صادراتی قابل رصد است.

