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جذب بیسابقه سرمایهگذاری خارجی
ایران در سال 2017

کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان ملل(آنکتــاد) در
جدیدترین گزارش خود اعالم کرد جذب سرمایهگذاری
اخبــــار خارجی ایران در ســال  ۲۰۱۸با افت  ۳۰درصدی نسبت
به ســال قبل از آن به  ۳میلیارد و  ۴۸۰میلیون دالر رســید .آمار منتشــر شده
از ســوی آنکتاد نشــان میدهد ایران در سال  2018توانسته  3میلیارد و 480
میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند .ایران در سال 2017
بالــغ بر  5میلیارد و  19میلیون دالر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی جذب
کــرده بــود که بدیــن ترتیب میــزان جذب ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
ایران در سال  2018نسبت به سال قبل از آن افت  30درصدی داشته است.
این در حالی اســت که جذب ســرمایهگذاری خارجی ایران در سال  2017به
رقمی بیســابقه طی ســالهای اخیر رسیده بود .بر اساس این گزارش ایران
در سال  2018همچنین  75میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
کشورهای دیگر داشته است .این رقم برای سال پیش  76میلیون دالر اعالم
شده بود /.تسنیم

تولید روزانه  ۴.۱۵۶میلیون بشکه نفت ایران در
سال ۲۰۱۸

شــرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم تولید روزانه نفت ایران در سال  ۲۰۱۸را
 ۴میلیون و  ۱۵۶هزار بشکه در روز اعالم کرد و از رشد  ۸.۸درصدی تولید گاز
ایران در این ســال خبر داد .در گزارشــی موسوم به مرور آماری انرژی جهان
از ســهم  9درصدی ایران در کل ذخایر اثبات شــده نفت خام و ســهم 16.2
درصــدی ایــران از کل ذخایر اثبات شــده گاز جهان صحبت شــده اســت .بر
اســاس این گزارش ذخایر اثبات شــده نفت ایران در پایان ســال  2018بالغ
بر  155.6میلیارد بشــکه تخمین زده شــده اســت .این رقم نســبت به ســال
قبل تغییری نداشــته اســت .ذخایر اثبات شــده گاز ایران نیز در پایان ســال
 2018بالغ بر  31.9تریلیون مترمکعب بوده که این رقم نسبت به سال قبل
افزایش یا کاهشی نداشته است/.تسنیم

رشد تولید نفت امریکا از پیشبینیها کمتر شد

اداره اطالعــات انرژی امریــکا در گزارش ماهانه خود اعــام کرد تولید نفت
امریــکا در ســال میــادی جــاری  ۱.۳۶میلیــون بشــکه در روز رشــد کــرده و
بــه  ۱۲.۳۲میلیون بشــکه در روز میرســد کــه  ۱۴۰هزار بشــکه در روز کمتر از
پیشبینــی قبلی اســت .این آژانس کــه بخش تحلیلــی وزارت انرژی امریکا
اســت اعالم کرد در ســال  ۲۰۲۰تولید نفت امریکا  ۹۴هزار بشکه در روز رشد
میکند که هزار بشکه در روز بیشتر از پیشبینی قبلی است/.ایسنا

ســهیل بن محمد المزروعــی وزیر انرژی امــارات متحده عربــی اعالم کرد:
«اعضــای اوپــک در خصوص تمدید توافــق کاهش تولید بــه توافق نزدیک
شدهاند ».وی گفت« :با توجه به ذخایر فعلی نفت ،محدودیت عرضه نفت
بایــد حداقل تا پایان ســال  ۲۰۱۹به قوت خود باقی بماند ».اوپک ،روســیه و
ســایر تولیدکنندگان غیراوپــک که به اوپک پالس معروف هســتند ،با هدف
کاهش ســطح ذخایر نفت و تقویــت قیمتها ،توافق کردهاند تولیدشــان را
از اول ژانویــه بــه مدت شــش ماه به میزان  ۱.۲میلیون بشــکه در روز محدود
کنند و سطح تولید اکتبر را مبنای توافق اخیرشان قرار دادهاند .طبق برنامه
اوپــک ،کشــورهای عضو این گــروه روز  ۲۵ژوئن در وین دیــدار خواهند کرد و
ســپس در روزهای آتی با روســیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک که در توافق
کاهش تولید مشارکت دارند ،دیدار میکنند .با این حال روسیه تعویق زمان
برگــزاری دیــدار تولیدکننــدگان اوپک و غیراوپک به ســوم و چهــارم ژوئیه را
پیشنهاد کرده و عربستان سعودی از این پیشنهاد حمایت کرده است/.ایسنا

چین و هند علیه سیاستهای تجاری امریکا متحد
میشوند

مقامــات چینــی از دولــت هند خواســتهاند تا دســت به دســت هم داده
و در راســتای بیاثــر کــردن تأثیــرات سیاســتهای تجــاری یــک جانبه و
حمایتگرانــه امریــکا قدم بردارنــد .ژانگ هانهــوی ،معــاون وزارت امور
خارجه چین گفت ه اســت :اختالفات تجاری بین چین و امریکا و شــرایط
مشــابهی کــه بیــن هند و امریــکا به وجود آمده اســت میتوانــد موضوع
مهمــی بــرای مذاکرات بین چیــن و هند که هر دو مــورد زورگویی امریکا
قرار گرفتهاند ،تبدیل شود/ .راشاتودی

واردات از محل ارز صادراتی

شــورای پول و اعتبار با بررســی عملکرد بانــک مرکزی در
حوزه ارزی بر تســهیلگری در ورود ارز حاصل از صادرات
گزیـده
با اعمال سیاســت واردات از محــل ارز صادراتی به عنوان
یــک راهــکار موفــق تأکیــد کــرد .همچنیــن در این جلســه روند برگشــت ارز
حاصل از صادرات و سیاســتهای تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی
شد/.ایرنا

آییننامه اصالحی قانون چک به شورای پول و
اعتبار رفت

یکشنبه ،موعد واریز یارانه نقدی خرداد

ســازمان هدفمنــدی یارانهها اعــام کرد :یکصدمیــن مرحله پرداخــت یارانه
نقدی در ســاعت  ۲۴یکشــنبه ( ۲۶خردادماه) به حســاب سرپرستان خانوارها
واریز میشــود .مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشــموالن دریافت یارانه نقدی
همانند نوبتهای گذشته  ۴۵۵هزار ریال است /.سازمان هدفمندی یارانه ها

ستاد تنظیم بازار تصمیمی درباره نرخ لبنیات
نگرفت

محمــد فربــد ،عضو هیــأت مدیره انجمن صنایــع لبنی با بیــان اینکه نرخ
جدیــد شــیرخام هنــوز به ما ابالغ نشــده اســت ،گفــت :تصمیمــی درباره
قیمت لبنیات اتخاذ نشــده اســت .در همین زمینه ســید احمد مقدســی،
رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز گفت :قیمت شــیرخام با
چربــی  ٣.٢درصــد  ٢٣٩٠تومــان درب دامداری تعیین شــده و به ازای هر
یــک دهــم چربی مثبت یا منفــی  ٣٦تومان به قیمت شــیر اضافه یا از آن
کم میشود/.مهر

عباسمعمارنژادمعاوناموربانکوشرکتهای
دولتی وزیر اقتصاد از برنامه فروش ۴۰هزار میلیارد
تومان اموال مازاد بانکهادر سال 98خبر داد و گفت:
۱۲هزارمیلیاردتومانایناموالسالگذشتهفروختهشد.
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رتبه جدید ایران
بین فوالدسازان جهان

انجمن جهانی فوالد درگزارش خود شرکتها و
کشورهای برتر فوالدساز جهان در سال ۲۰۱۸میالدی
را معرفی کرد که براساس آن ایران از رتبه سیزدهم در
سال ۲۰۱۷به رتبه یازدهم در سال ۲۰۱۸ارتقا یافت.

۶۱

درصد
کاهش معامالت مسکن در تهران

مصطفیقلیخسرویرئیساتحادیهامالکاظهار
کرد :در ۲۰روز ابتدای خردادماه ۱۳۹۸خرید و
فروش مسکن در تهران ۶۱درصد و در کل کشور۳۲
درصدکاهشیافتهاست.

۱۰۲

درصد
افزایشبارشهایکشور

برای نخستین بار در ۵۰سال اخیر ،بارشهای کشور در
یک سال آبی از مرز ۳۳۲میلیمتر گذشته و با ثبت۳۳۲.۱
میلیمتر بارش در ۲۶۱روز ابتدایی سال آبی جاری ،شاهد
ثبت رشدی ۱۰۲درصدی در میزان بارشها هستیم.

هوای بهاری بازار سرمایه

بورس تهران بیاعتنا به تحریمها

بورس تهران طی  50روز کاری  30درصد بازدهی داشت

گروه اقتصادی  /در حالی که براساس
یــک برنامــه زمــان بنــدی شــده در
واشــنگتن ،وزارت خزانهداری امریکا
تحریمهــای جدیــدی علیــه ایــران
وضع میکند ،بورس تهران به عنوان
یکــی از ســنجههای مهــم تعییــن
وضعیــت اقتصادی کشــور ،بیاعتنا
به کنشهــای تحریمی امریــکا روند
صعــودی خــود را طــی  85روز از
فصــل بهــار طــی کــرده و در مــدار و
مســیر رونــق قــرار دارد .بــه گــزارش
خبرنــگار «ایــران» ،بــرای آنکه یک
وضعیــت عمومــی از بــازار ســرمایه
کشور ارائه شــود ،کافی است که روند
شــاخص کل بورس تهران از ابتدای
سالجاری مورد بررسی قرار گیرد.
ëëبازدهی بورس تهران
وضعیــت شــاخص کل نشــان
میدهــد کــه از ســطح  179,194واحــد
بــه ســطح  233,352واحــد طــی 50
روز کاری تــا تاریــخ  22خــرداد رســیده
کــه گویــای رشــد  30درصــدی اســت.
ســی درصــد بازدهــی طــی ســه مــاه
اول ،نشــاندهنده ایــن اســت کــه اگــر
ســرمایهگذاری از ابتدای فروردین وارد
بــازار شــده بود ،بــه صــورت ماهانه 10
درصد سود به دست میآورد.
حرکــت شــاخص کل هــموزن
نیز بــه عنــوان شــاخص نشــاندهنده
رشــد متوازن بازار ســرمایه میان تمام
ســهمها و گروههــای حاضــر در بــازار
سهام کشــور ،نشــان میدهد شاخص
هــموزن از ســطح  33,390به ســطح
 58,131واحد رسیده است و تغییرات
مثبت  75درصدی داشته است.
ëëشرکتهای کوچک و بورس
اگــر رفتــار شــاخص هــموزن بــا
شــاخص کل بورس مورد بررســی قرار
گیرد ،روند حرکتی این دو ســنجه بازار
نشــان میدهد که از ابتدای سالجاری
تاکنــون میــزان تغییراتی که شــاخص
هموزن داشته نســبت به شاخص کل
بیشــتر بــوده اســت .در شــاخص کل،

ســهام شــرکتهای بــزرگ کــه ارزش
بازار باالتری دارند ،تأثیرگذار هســتند،
در نتیجه تغییرات قیمت ســهام آنها،
بیشــتر تعیینکننــده رقــم شــاخص
کل اســت .اما در شــاخص هــموزن که
تمامی شــرکتها با ســرمایه کوچک و
بزرگ یکسان در نظر گرفته میشوند،
بازدهــی  75درصــدی ،بــه معنــی آن
اســت که شــرکتهای کوچکتــر بازار،
توانستهاند عملکرد مثبتتری داشته
ل توجه در قیمت
باشــند و افزایش قاب 
ســهام آنها ،توانسته شــاخص هموزن
را بیشتر باال ببرد ،در حالی که شاخص
کل بــا توجــه بــه آنکــه تأثیرپذیــری از
بــزرگان بازار دارد ،نتوانســته بــه اندازه
هــموزن افزایش داشــته باشــد .یعنی
در واقــع شــرکتهای کوچــک در بازار
ســهام با افزایش قیمت روبه رو بودند
و ســرمایهگذاران بــه خریــد ســهام
شــرکتهای کوچــک ارزنــده تمایــل
بیشــتری نشــان دادهاند.یکی از دالیل
افزایــش قیمــت ســهام شــرکتهای
کوچــک تأثیر پذیــری و حرکت آنها در
برابر ورود نقدینگی جدید بوده است.
بــا توجه به آنکــه بازدهی بورس از
ابتدای سال نسبت به بازارهای موازی
دیگــر بیشــتر بــوده و ارزش معامالت
کل بــازار در هــر روز کمتــر از رقم 1500
میلیــارد تومــان نبــوده و در مــواردی
فراتــر از  2000میلیــارد تومان هم رفته
اســت ،میتوان ادعا کرد بخش زیادی
از عرضــه پول وارد بازار ســرمایه شــده
است.
ëëحرکت سرمایه در بورس
بــورس تهــران بیاعتنــا از ریســک
تأثیرپذیــری تحریمهای متسلســل که
با هــدف ایجاد نوســان روی بنیانهای
اقتصــادی کشــور ایجــاد میشــود ،در
حالــی بــه روند رو به رشــد خــود ادامه
میدهــد کــه تغییــر جهــت حرکــت
نقدینگــی به این بازار بــه عنوان اولین
عامل در افزایش ارزش ســهام در بازار
ســرمایه از ســوی تحلیلگــران مطــرح

بورس  68میلیارد دالری
بــــرش

بــر اثر رشــد ارزش ســهمها در بورس تهران ،ارزش بــازار بورس به  883هــزار میلیارد تومان
رســیده اســت که اگر ایــن مبلغ بــا دالر  13هزارتومانی بازار آزاد محاســبه شــود ،ارزش دالری
بورس تهران حدود  68میلیارد دالر ارزشگذاری میشود.

میشود.
امــا حرکــت ســرمایهها در بــازار به
کدام ســمت اســت ،بــه عبــارت دیگر
فــراز و فــرود بــازار روی دوش کــدام
ســهمها قــرار دارد؟ازابتــدای ســال،
بــازار ســرمایه متأثــر از جــو اقتصــادی
منفــی که از ســال گذشــته حاکم شــده
بود ،به ســمت گروههــای کوچکتر که
وابستگی زیادی به شرایط بینالمللی
ندارنــد رو آورد.اســتقبال بــرای خریــد
ســهام گروههــای کشــاورزی ،قنــدی،
مــواد غذایــی و شــرکتهای تولیدی و
کانیهــای غیرفلــزی که بر نیــاز داخل
متمرکــز هســتند ،طــی روزهــای اخیــر
چشــمگیر بــوده اســت.بهطور کلــی،
گــردش نقدینگی از ســهمهای بزرگ

بویژه سهمهای صنایع فلزی به دلیل
نوســان در ارزش بازارهای جهانی این
محصــوالت (روی ،ســرب ،مــس و)...
براثر جنگ تعرفهای ،به سمت سهام
کوچک در بــورس تهران متمایل بوده
است.
ëëافزایشقیمتها
ســایرعوامل بنیــادی تأثیرگــذار بــر
بــورس تهران به منظــور ایجاد تعادل
در بــازار متأثــر از دالیلــی اســت کــه به
رشــد پایــدار بــازار کمــک کرده اســت.
تهای قیمتگــذاری دولــت
·سیاســ 
مبنــی بــر اعطای مجــوز افزایــش نرخ
بــرای گروههــای موادغذایــی و روغن،
شــوینده و روانــکار همچنیــن پیگیــری
صنایع لبنی و ســیمانی بــرای دریافت

مجــوز افزایــش نــرخ از جملــه دالیــل
افزایــش مســتمر قیمــت ســهام در
گروههای مذکور در نظر گرفته میشود.
جدای از این موارد ،ترســیم قیمت
شــیر خام (تأثیرگذار بــر روی گروههای
لبنی و کشاورزی و دامپروری) ،افزایش
قیمــت زمیــن و مســکن شــرکتهای
گــروه انبوهســازی کــه از آنها بــه عنوان
جاماندههای بازار در ســال گذشته یاد
میشــود ،بــا توجه بــه افزایــش ارزش
دارایــی شــان از دیگر دالیــل تغییرات
مثبت در بازار محسوب میشود.
ëëصورتهایمالی
در همین حال ،انتشــارگزارشهای
غالبــاً مثبــت از شــرکتها بــه دلیــل
افزایــش قیمتهــا ،تجدیــد ارزیابــی

داراییهــا و یــا رشــد فــروش حاصــل
از ســال  97همگــی نشــان از افزایــش
درآمد و ســود و نرخ محصوالت داشته
اســت.در همین حال ،گزارش صورت
مالی برخی از بانکها که به تدریج در
حال انتشار است ،موضوع تأثیرتسعیر
نرخ ارز در این نمادها را نمایان ساخته
اســت ،افزایــش ســود و کاهش شــدید
زیــان بانکهــا ،موضوعــی اســت کــه
زمینه بیشــتر توجه بازار بــه این گروه را
نمایــان میســازد .در گــروه خودرویی
زمزمههایی پیرامون افزایش ســرمایه
خودروســازان بــزرگ ،نقدینگــی را
بــه ســمت ایــن گروههــا آورده اســت.
همچنیــن خبرهایــی پیرامــون بهبــود
تولید خــودرو در ســال  98اســتقبال از
خرید ســهام قطعهســازان را به همراه
داشته است.
ëëپارامترهایسیاسی
بــا وجــود اینکــه اخبــار قطعــی
در حــوزه میدانــی سیاســت وجــود
نداشــته و بازار داغ شــایعات با حضور
نخســتوزیر ژاپــن در تهــران باعــث
کاهــش نــرخ ارز شــده اســت و آخرین
تصمیم کاخ ســفید بر اجــرای تحریم
صنعت پتروشــیمی ایران بــا توجه به
تکراری بودن تحریم و پیشــخور شــدن
اثــرات آن در بازار بــورس ،تحلیلگران
این تحریمها را مؤثر ندانســته و اثر آن
را بر بازار سرمایه خنثی برشمردند.
در این میان کاهش رجزخوانیهای
واشــنگتن وعقبنشــینی ترامــپ از 12
پیــش شــرطی کــه روی آن پــا فشــاری
میکرد وعــدم موفقیــت ترامپ برای
ایجاد یــک اجماع جهانــی علیه ایران
در حالی که شــمار کشــورهای میانجی
بــرای جلوگیــری از تنــش در خلیــج
فــارس افزایــش یافتــه ،از ســایر دالیل
رشــد بازار شــناخته میشــود .از طرفی
دیگر ،اخبار متفــاوت حکایت از تداوم
فــروش نفــت ایــران داشــته و آمــار
گمرکات نشــان از برقــراری صادرات و
واردات در کشور دارد.

«مسأله بزرگ نمایی در رکود صنعتی» در گفتوگو با معاون وزیر صنعت

 67درصد اشتغال صنعتی کشور برعهده بنگاههای ُخرد
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

مکــث میکنــد و بــا آرامــش میگوید:
«مــا چیــزی جــز حمایــت از تولیــد
نمیخواهیــم ،اگــر دولتمــردان بــاور
کنند کــه صنایع میتوانند چرخ کشــور
را بچرخاننــد همــه مشــکالت حــل
خواهد شــد و دیگر ایران درگیر تحریم
و اشتغالزایی نمیشود».
مجتبی چند سالی است که در یکی
از شــهرکهای صنعتی اطــراف تهران
مســتقر شــده و فعالیــت او در حــوزه
لــوازم خانگی اســت .به گفتــه خودش
بــا  30درصد ظرفیت تولیــد ،قطعات
مورد نیاز لوازم خانگی را تولید میکند.
گالیه او از واحدهای صنعتی باالدستی
است که قطعات خارجی را به قطعات
ایرانــی ترجیــح میدهنــد و حاضرنــد
ســختی انتقــال ارز و ســفارش قطعــه
را تحمــل کننــد ولی ســراغ قطعه ســاز
ایرانی نروند .صحبتهای کارخانجات
هم شــنیدنی اســت؛ آنهــا میگویند به
جــای آنکــه صنایــع کوچــک بــرای هر
کارخانــهای قطعــه تولیــد کننــد ،بهتر
اســت تحــت لیســانس تولیــد کننــد تا
ســفارشگذاری رونــد بهتــری بگیرد و
دیگر ســفارش قطعه به خارج از کشور
داده نشــود .با توجه به این پاسکاریها
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
میخواهد صنایــع کوچک را به صنایع
بزرگ پیوند دهد.

ëëورود صنایع کوچک در تأمین قطعه
محســن صالحــی نیــا معــاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت درباره اقدام
جدیــد دولــت در راســتای رونــق تولید
و کاهــش اثــرات منفی تحریــم ،گفت:
سیاســتی کــه اکنــون وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در پیش گرفتــه ارائه
تســهیالت به همــکاری صنایع کوچک
بــا صنایــع بــزرگ اســت .ایــن اتفــاق
در حوزههــای فــوالد ،لــوازم خانگــی،
تجهیزات نفتی و سیمان اتفاق خواهد
افتــاد .وی با بیان اینکــه مذاکرات برای
تولیــد قطعــات مــورد نیــاز واحدهــای
صنعتــی بــزرگ در حال انجام اســت،
افزود :اگــر تولیدکنندگان نــوع و میزان
قطعــات مــورد اســتفاده صنعت خود
را اعــام کننــد ،صنایع کوچک مســتقر
در شــهرکهای صنعتی توانایی تولید
آن را دارند .وی تأکید کرد :برنامهریزی
بــرای تولیــد قطعــات از ســوی صنایع
کوچــک بــرای صنایــع بــزرگ صــورت
گرفته اســت ،این امر خأل بسیار بزرگی
در حوزه صنعت کشور بود.
 11ëëهزار واحد صنعتی در رکود
توگــوی
صالحــی نیــا در ادامــه گف 
خود با خبرنگار «ایــران» ،به وضعیت
واحدهای صنعتی اشــاره کــرد و گفت:
در حــال حاضر  43هزار واحد صنعتی
در صنایع کوچک مستقر هستند .از این
تعــداد حــدود  11هــزار واحــد صنعتی
در رکــود بــه ســر میبرنــد و  32هــزار
واحــد صنعتی شــرایط بهتــری دارند.

مهر

پیشنویــس اصالح شــده آییننامه اجرایی قانون چک در ســتاد تســهیل و
رفــع موانع تولید مصوب شــد و برای تصویب همزمان به ســتاد ســران قوا،
مجلس و شورای پول و اعتبار و تأمین فرستاده شد.
رضــا رحمانی وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نشســت بررســی آیین نامه
اجرایی قانون چک اظهار کرد :بســیاری از این آییننامهها دست واحدهای
تولیــدی را میبنــدد و لــذا باید بســیاری از این آییننامهها اصــاح یا حذف
شــود .هیــچ واحــد تولیدی نباید به دلیــل بدهی به بانک و یا چک برگشــتی
تعطیل شــود ،اگر بدهی آن حاد باشــد باید مدیریت آن تغییر یابد نه اینکه
تعطیل شود/.تسنیم
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 32ëëهــزار واحد صنعتی از تحریم جان ســالم به در
بردند.
 5نکته  11ëëهزار واحد صنعتی با رکود مواجه هستند.
ëëاختصاص  20هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای صنعتی
 15ëëدرصد تســهیالت بــه اتمــام طرحهای نیمــه تمام اختصــاص پیدا
میکند.
ëëورود واحدهــای صنعتی کوچک به زنجیره تأمین لوازم خانگی ،فوالد
و تجهیزات نفتی
البته مشــکالتی کــه واحدهای صنعتی
دارنــد را نمیتــوان بــه تحریــم گــره زد
ایــن مشــکالت بیشــتر در حــوزه تأمین
نقدینگی اســت کــه از ســالهای پیش
مانده است.
ëëتزریق  20هزار میلیارد تومان
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت
واحدهــای صنعتــی در شــهرکهای
صنعتــی روزانــه و بــه صــورت آنالیــن
رصد میشــود ،تصریــح کــرد 20 :هزار
میلیــارد تومان از محــل منابع بانکی و

صندوق توســعه ملی(هر کدام ســهم
 50درصدی دارند) در حال تخصیص
به واحدهــای صنعتی اســت .این پول
در ســه بخــش تزریق میشــود .ســهم
ســرمایه در گردش از این تسهیالت 60
درصد ،نوسازی  25درصد و طرحهای
نیمه تمام  15درصد است.
ëëکدامبنگاههاکوچکهستند
در ایــن میان چندی پیــش ابراهیم
بهادرانــی ،عضــو اتــاق بازرگانــی ایران
گفته بود :مشخصات بنگاههای کوچک

و متوســط ایــران ،از دیــد ســازمانهای
مختلــف متفاوت اســت؛ بهطــوری که
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
بنگاههــای با کمتــر از  50نفر شــاغل را
کوچــک و متوســط معرفــی میکنــد،
مرکــز آمار ایران بنگاههــای کمتر از 100
نفر شاغل را کوچک و متوسط میداند
و از دیــد ســازمان صنایــع کوچــک و
شهرکهای صنعتی ایران ،بنگاههایی
کــه بیــن پنــج تــا  50نفــر کارکــن دارد،
کوچک و متوسط است.
وی اذعــان داشــته بــود :صنایــع
کوچک و متوســط ،با وجود داشــتن 24
درصــد ســرمایه 41 ،درصد اشــتغال را
در بــر میگیــرد .ایــن بــدان معناســت
کــه صنایــع مذکــور کارگرَبــر و صنایــع
بــزرگ ســرمای هَبر هســتند .از ایــن رو،
باتوجه به کمبود ســرمایه و رشد منفی
ســرمایهگذاری در چند سال اخیر ،باید
به ســرمایهگذاری در صنایــع کوچک و
متوســط توجــه شــود .توجه بــه صنایع
و حرکت به ســمت تولید در شــرایطی
اســت که رئیس جمهور قانون حداکثر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی را
بــه وزارتخانههــای صنعــت ،معدن و
تجــارت و امــور اقتصــادی و دارایــی و
ســازمان برنامــه و بودجــه ابــاغ کرده
است.
ëëپتانسیلی کهفراموش شد
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت اذعان داشــت :صنایع کوچک

نقش پررنگی در توسعه صنایع بزرگ
کشــور دارد و این پتانســیلی است که به
فراموشی سپرده شــده بود .وی با بیان
اینکــه  94درصــد واحدهــای صنعتی
فعــال در کشــور واحدهــای صنعتــی
کوچــک و متوســط هســتند گفــت :این
واحدهــا ســهم  50درصــدی در ایجــاد
اشــتغال و ارزش افزوده صنعتی کشور
دارند.
ëëنقشبنگاههایکوچک
طبق تحلیلهای صورت گرفته در ١٠
ســاله منتهی به سال  ٩٢بخش صنعت
اقتصاد ایران ،سهم بزرگی از اشتغال در
بنگاههــای صنعتی خرد داشــته اســت.
این در حالی اســت که بیشــترین ســهم
درآمدی به دســت آمــده در این بخش
در بنگاههــای صنعتــی بــزرگ تولیــد
میشــود .در ســاختار مورد بحث حدود
 ٦٧درصد کل اشــتغال بخش صنعت،
در بنگاههــای خــرد ایجــاد شــدهاند در
حالــی که فقــط  ١٩درصــد از کل درآمد
حاصــل در ایــن بخــش در ایــن بنگاهها
تولیــد میشــوند .برعکــس ،بنگاههــای
بــزرگ  ١٢درصــد کل اشــتغال بخــش
صنعتی را در اختیار داشتند در حالی که
 ٥٣درصــد از کل درآمد صنعت در این
بنگاههــا به وجود میآمــد .اگر به تعداد
بنگاههــای موجــود در اقتصــاد ایران به
تفکیک اندازهشان نیز نگاه کنیم متوجه
میشــویم که بخــش اعظــم بنگاههای
صنعتــی کشــور را بنگاههــای کوچــک و
متوسط تشکیل میدهند.

