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روزی که بر مســـند این وزارتخانه تکیه زدم خوشحال
بودم چراکه معتقد بودم ،وجـــودم باعث پایدار ماندن
ایـــن وزارتخانه میشـــود اما عـــاوه براینکـــه از ما هیچ
پشتیبانی نشد بلکه هر روز فشار میآوردند و حتی اجازه
ارائه یک گزارش اقتصادی را هم به ما نمیدادند.
محمدحسن نامی ،وزیر ارتباطات دولت دهم
در مراسم تودیع /بازنشر :نامه نیوز 20 ،اردیبهشت 93

رشد اقتصادی معیار اندازهگیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است .ولی
رشد تحقق یافته در سالهای  84و  85موقعیت مناسبی برای ایران ندارد .اگر
اقتصاد کشور ساالنه  2درصد کمتر رشد کند ،زیان چنین غفلتی طی یک دوره
پنجساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم
تولید فعلی کشـــور ،یعنی  70هزار میلیارد تومان اســـت .ایـــن 70هزار میلیارد
تومـــان میتواند برای  5میلیون خانوار کم درآمد کشـــور معادل یک هدیه 14
میلیون تومانی باشـــد .به نظر نمیرسد چنین صرفهجویی و چنین هدیهای از
هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تأمین باشد.
از متن نخستین نامه  55اقتصاددان برجسته به احمدی نژاد/
 21خرداد /86آفتاب
بیـــش از دو هزار تخلف مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حســـاب
سرانگشـــتی اگـــر فرض را بر آن بگیریـــم که طی یک ســـال  200روز زمان کاری
دولـــت قلمداد میشـــود ،به آن خواهیم رســـید کـــه در یـــک روز کاری دولت
10تخلف داشـــته اســـت .این دولت چهار هزار میلیارد تومـــان پرداخت هزینه
خالف قانون داشـــته است که مجلس شورای اسالمی روی آن انگشت گذاشته
اســـت که پس از بررســـی مشخص شـــد از این مبلغ هزار میلیارد آن فاقد سند
مالی است.
اگر در ســـالهای  86و  87اوضاع کشور به ســـمت بهبود حرکت نکرد ،یکی از
دالیل عمده آن ناشـــی از تورمی است که در جامعه حاکم شده و در ایران بین
تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده است که در این بین دوستان با بیانات
واهی اعالم میدارند که نرخ بیکاری در سال  87تکرقمی شده است.
فرشاد مؤمنی ،اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی/
 14فروردین /88ایلنا
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بررسی «ایران» از آمارهای سال  95گمرک مشخص کرد
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کاهش  30هزار میلیارد تومانی هزینه واردات در پسابرجام
اقتصاددانان در گفتوگو با «ایران» :عالوه بر قطع دست دالالن ،هزینه عملیاتهای ارزی نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت

عطیه لباف

 30هـــزار میلیـــارد تومان کاهـــش هزینه
واردات کشـــور در ســـال  95یعنـــی ســـال
اول اجـــرای برجـــام! این رقمیاســـت که
که بر اســـاس کاهـــش  237دالری هزینه
واردات هر تن کاال به دســـت آمده است.
 30هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس
جمهـــوری از جیـــب ملت کاهـــش یافته
اســـت و رقمی اســـت که بیـــش از بودجه
عمرانی سالهای تحریم است!
ســـال  91با اوجگیـــری تحریمهـــا درهای
بســـیاری از اقتصادهای برتـــر دنیا به روی
ایران بســـته شـــد .به طوری که کشورهای
توســـعه یافته جهان حتی حاضر نبودند
محصوالتشـــان را به ما بفروشـــند .چراکه
بانکهایایرانتحریمشدندوامکاننقل
و انتقاالت پولی وجود نداشـــت و از طرف
دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری
روابط تجـــاری با ایران پرهیـــز میکردند.
ایـــن درحالی بود که کشـــورمان به برخی
از این اقالم نظیـــر دارو ،مواد اولیه صنایع
غذایی و قطعات مورد اســـتفاده در تولید
نیاز مبرم داشـــت .بســـیاری از این کاالها
اگر وارد ایران نمیشـــد نه تنها چرخهای
اقتصـــاد را ً
کامـــا از کار میانداخت ،بلکه
حتی حیات کشور نیز به خطر میافتاد .لذا
مسئوالن شروع به بیاثر کردن تحریمها
یا همـــان «دور زدن تحریم ها» کردند .به
ایـــن ترتیب که یک کاال چندین دســـت و
در چندین کشـــور میچرخید تـــا به ایران
برســـد .پول آن نیز پس از تجربه چندین
عملیـــات ارزی در بانکهـــای مختلـــف
جهان به دســـت فروشـــنده میرسید .در
این میان دالالنی نیـــز بودند که از آب گل
آلود ماهی میگرفتنـــد! مانند دالالنی که
پول دکلهای نفتی ایران را به بهانه بیاثر
کردن تحریمها خوردند اما هیچ وقت آن
دکلهای خریده شده به ایران نیامد.
مشـــکالت واردات و صادرات کشور در

آن سالها هزینههای سنگینی را بر دوش
اقتصاد گذاشـــت .اما برجام قفل واردات و
صادرات را باز کرد .شاید این تنها دستاورد
یک شـــبه برجام بود کـــه در همان ماه اول
خودنمایی کرد .کاهـــش هزینه واردات هر
تن کاال به میزان  237دالر .این رقم را مرکز
آمار کشـــور اعالم کرد که دســـتاورد برجام
بود .اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر
تن کاالی وارداتی به کشور  ۲۳۷دالر کمتر
شـــد؟ این سؤالی اســـت که از کارشناسان و
صاحبنظران اقتصادی پرسیدم .آنها هم
عقیدهاند که کاهـــش قیمت هر تن کاالی
وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه
عملیات ارزی و داللی بود.
ëëصرفهجویی  30هزار میلیارد تومانی
بر اســـاس گزارشهای گمرک در سال
گذشته یعنی نخســـتین سال پسابرجامی
وزن کاالهـــای وارداتی ایران در مجموع به
۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رســـید .بنابراین
با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت
که نزدیک به  8میلیارد دالر هزینه واردات
کاال در ســـال  95کمتـــر از دوران تحریـــم
بود .ایـــن رقـــم تقریبـــاً  30هـــزار میلیارد
تومانمیشود.
میثـــم موســـایی ،اســـتاد دانشـــگاه و
صاحبنظر اقتصادی ،با بیان اینکه 30هزار
میلیـــارد تومان رقم قابل توجهی اســـت،
بـــه «ایران» گفـــت :بودجه عمرانی ســـال
 94یعنـــی آخریـــن ســـال تحریـــم بالغبر
25هزار میلیارد تومان بود .بنابراین هزینه
تحریمها بـــرای واردات کاال در ســـالهای
تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که
با اجرای برجام حذف شد.
ترکیـــب کاالهـــای وارداتـــی ســـال 95
تقریباً مشـــابه ســـالهای قبل بوده است.
بر اســـاس گزارش مرکز آمـــار اقالم عمده
وارداتی در ســـال  ۱۳۹۵شامل ذرت دامی
به ارزش یک میلیـــارد و  ۴۱۳میلیون دالر،
لوبیای ســـویا بـــه ارزش  ۹۰۹میلیون دالر،
وســـایل نقلیه موتـــوری با حجم ســـیلندر

عکس :شانا

یک بـــار آقای احمدینـــژاد گفتند مدرســـه البرز را به
دانشـــگاه پلیتکنیـــک بدهید .من هم نســـبت به امـــاک آموزش
و پرورش حســـاس بودم .دســـتم را هـــم میدادم البرز را به کســـی
نمیبخشـــیدم .آمـــده بـــودم یک چیـــزی اضافـــه کنـــم .دو تا خیر
مدرسهســـاز مدرســـه بســـازند و در تاریخ بگویند فرشـــیدی تعداد
مدرســـهها را زیـــاد کرد .بعد هم در هر کشـــوری بناهـــای تاریخی را
بهعنـــوان نماد نگـــه میدارند .این قدیمیترین مدرســـه ماســـت.
ایشان رسماً دستور داد که بدهید .من هم سه صفحه جواب رسمی
دادم کـــه نمیدهیم .یا مثالً اطرافیان ایشـــان که در ســـتادها بودند
اســـم میدادند که فالنی را مدیرکل فالن استان بگذار .من هم یک
کمیته انتصابات  20نفره تعیین کرده بودم و هر کســـی که پیشنهاد
میکردند ،آن کمیته بررسی میکرد و نظر نهایی را ارائه میکرد اما
هیچ کدام هم امتیاز نیاوردند.
محمود فرشیدی ،وزیر آموزش و پروش در سالهای  84تا /86
نامه نیوز 7 ،خرداد 93
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ëëبودجه عمرانی ســـال  94یعنی آخرین ســـال تحریم بالغبر
25هزار میلیارد تومان بود

نیم نگاه

 ëëلیالز :به ازای هـــر ایرانی  120دالر کمتر بـــه دالالن داخلی و
خارجی واردات کاال پول پرداخت شده است
ëëشاید داللی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد.
آن هم از نوع اشتغال کاذب

 ۱۵۰۰تـــا  ۲۰۰۰سیســـی بـــه ارزش ۸۹۳
میلیوندالر،قطعاتمنفصلهبرایتولید
خودروی ســـواری به ارزش  ۷۸۲میلیون
دالر و برنج به ارزش  ۶۹۰میلیون دالر بود.
ناگفتـــه نماند که تراز تجاری کشـــور برای
نخســـتین بار بعد از  37سال هم در سال
 94و هم در ســـال  95مثبت بـــود .ارزش
صـــادرات و واردات ایران ســـال  ۱۳۹۵به
ترتیـــب «۴۳میلیـــارد و  ۹۳۰میلیون» و
«۴۳میلیارد و  ۶۸۴میلیون» دالر بود.
میثم موسـ ــایی دو علت برای کاهش
هزینههای واردات برشـ ــمرد .اول؛ کاهش
هزینـ ــه مبادالت و نقـ ــل و انتقاالت مالی و
پولی .دوم؛ ثبات نرخ ارز .وی با بیان اینکه
در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات
بیـ ــش از روال عـ ــادی آن بـ ــود ،اظهار کرد:
اگرچه تحریمهای بانکـ ــی هنوز هم کامالً
رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل

قابل توجهی کاهش یافته است .این استاد
دانشگاه افزود :ثابت بودن نرخ ارز واردات
را ارزانتـ ــر کـ ــرد .نـ ــرخ ارز در این سـ ــالها
متناسـ ــب با نرخ تورم رشد نکرد و همین
موضوع هزینه واردات را کاهش داد.
ëëکاهش هزینه واردات
با حذف واسطهها
«قبـــل از برجـــام تحریمهـــا اجـــازه
نمیداد کـــه کاالیی از مســـیر قانونی وارد
کشور شـــود .این موضوع پای واسطهها و
دالالن را به بحث تجارت خارجی کشـــور
باز کرد ».مهدی تقوی اقتصاددان با بیان
توگو با «ایران» اظهار
این موضوع در گف 
کرد :عالوه بـــر نقـــش دالالن در افزایش
هزینههای واردات و صادرات کشـــور ،آن
زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران
بـــود .بهطوری که با توجه به آمار منتشـــر
شـــده از ســـوی مرکز آمار  237دالر در هر

تن واردات به این موضوع اضافه میشد.
وی ادامـــه داد :با اجرای برجام تمام
روابـــط و نقـــل و انتقاالت مالـــی قانونی
شـــد .حتی اکنون دونالـــد ترامپ ،رئیس
جمهـــوری جدیـــد امریـــکا کـــه علنی به
مخالفـــت با برقـــراری روابط تجـــاری با
ایران میپـــردازد اجـــازه داده اســـت که
شـــرکت هواپیماســـازی امریکایـــی بـــه
ایـــران هواپیما بفروشـــد .این صاحبنظر
اقتصادی بـــا بیان اینکـــه  8میلیارد دالر
صرفهجویی ارزی برای واردات کاال اتفاق
بسیار مهمی است ،گفت :زمانی میتوان
دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار
اقتصادی دولت احمدینژاد را با دولت
روحانی مقایســـه کرد .آماری نظیر تورم
 40درصـــدی و نرخ رشـــد منفی اقتصاد
کـــه اکنون بهبود یافته و بـــه تورم کمتر از
 10درصد و رشد اقتصادی مثبت دست
یافتهایم .اکنون مأموریت بعدی دولت
رفع رکود و اشتغالزایی است.
ëëواردات  20درصد ارزانتر شد
سعید لیالز اقتصاددان نیز در رابطه با
کاهش قیمت هر تن واردات میگوید :رقم
 237دالر ،به این معنی است که کاالهای
وارداتی ،نزدیک به  20درصد ارزانتر وارد
کشـ ــور شـ ــده اسـ ــت .وی ادامه داد :بر این
اسـ ــاس میتوان گفت سـ ــود کشـ ــور از این
محل حـ ــدود  10میلیارد دالر در سـ ــال 95
بوده اسـ ــت .این عدد معنـ ــای دیگری نیز
دارد و آن اینکـ ــه به ازای هر ایرانی  120دالر
کمتر به دالالن داخلـ ــی و خارجی واردات
کاال پول پرداخت شده است.
به نظـــر میرســـد واردات در دولت
یازدهـــم و در نتیجـــه برجـــام چهـــره
عقالیی تری به خـــود گرفت .به طوری
کـــه دالالن و واســـطهها از معامـــات
حذف شـــدند و دیگر کســـی یک شـــبه
پولدار نشـــد .شـــاید داللی تنها شغلی
بود که در دولت یازدهم حذف شد .آن
هم از نوع اشتغال کاذب.
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انتقاد وزیر صنعت از دروغهای رسانهای علیه دولت:

کارخانههای  ۱۰سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید!

گروهاقتصادی  /این روزها شوی تبلیغاتی
و تخریبـــی برخی رســـانهها معطوف به
تعطیلـــی واحدهای صنعتی اســـت .در
خبرها مینویسند دولت روحانی کمر به
بسته شدن واحدهای صنعتی کرده است
و از سوی دولت برای واحدهای صنعتی
که رمق فعالیت ندارند هیچ تســـهیالتی
را در نظر نمیگیرد .همچنین رسانههای
مخالف دولت از تعطیلی ارج ،آزمایش،
زاگرس خـــودرو ،قنـــد دزفـــول ،داروگر و
کارخانههـــای دوچرخهســـازی میگویند
و ادعـــا میکننـــد دولـــت یازدهـــم برای
کمک به صنایـــع و اشـــتغال هیچ کاری
نکـــرده اســـت.همین هجمههای خبری

باعث شـــد کـــه محمدرضـــا نعمتزاده
وزیر صنعت ،معـــدن و تجارت در جمع
خبرنگاران حاضر شـــود و به حرفهایی
که پایه و اساس درستی ندارد پاسخ دهد.
ëëبی انصافی نکنید
وی در ابتـــدای صحبتهایـــش ایـــن
سؤال را پرسید که چرا کارخانههایی که 7
الی  8سال پیش بسته شده بودند را به نام
دولت یازدهم میزنید؟ برخی منتقدان
میگردند تـــا واحد صنعتی تعطیل پیدا
کننـــد و آن را بـــه دولت روحانی نســـبت
دهند.امـــا همیـــن افـــراد نمیگوینـــد که
دولت یازدهم بیش از  5هزار و  400واحد
صنعتی نیمه تمام را که کسی امیدوار به

اتمام آن نبود به سرانجام رساند.برخی با
بیانصافی مسائل را به صورت نادرست
مطرح میکنند و میخواهند با تعطیلی
کارخانجاتی که چند ســـال پیش متوقف
شدهاند عملکرد دولت را زیرسؤال ببرند.
ëëبازسازی به صالح نیست
نعمـــتزاده ادامـــه داد :واگـــذاری
کارخانه ارج در ســـال 74صورت گرفته و
ســـهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی
وابســـته بـــه بانک ملی اســـت امـــا بانک
ســـهام خـــود را نگه داشـــته و ما بـــه آنها
توصیـــه کردهایم آن را بفروشـــند اما آنها
نرخی را اعالم میکنند که کســـی حاضر
بـــه خرید نیســـت .عـــاوه بر ایـــن برخی
اعالم کردند کـــه کارخانه داروگر تعطیل
اســـت .این کارخانه  60 -70ســـال است
که تکنولوژی دارد و بخش خصوصی آن
را خریـــداری کـــرده و در حـــال حاضر نیز
مشغول فعالیت است .عالوه بر این یک
برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت
اســـت خط تولید آن فعال بوده اما اعالم
کردهاند کـــه تعطیل اســـت ،در حالی که
اینگونه نیست.قند دزفول هم که  10سال
پیش تعطیل شـــده بـــود را مجدداً فعال
کردیم.بـــا تمام این اوصـــاف در  100هزار
واحد تولیدی تعطیلی واحدهای کهنه و
قدیمی طبیعی است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تأکید
بـــر اینکه نیمـــی از واحدهایی که تعطیل
شـــدهاند مربـــوط بـــه دولتهـــای قبل و
حتی قبل از دولت نهم و دهم هســـتند و
بازسازی آنها به صالح نیست ،بیان کرد:
اگر کارخانه ارج نوســـازی و به روزرســـانی
میکرد اکنون میتوانســـت صادرات هم
داشـــته باشـــد اما صادرات آنهـــا در حال
حاضر مشتریپذیر نیست .ما از رسانهها
میخواهیم اگر میبیننـــد فاجعهای رخ
میدهد اعالم کنند اما از ســـوی دیگر اگر
فعالیتـــی نیز مدنظر قـــرار میگیرد آن را
منتشر کنند؛ بهطور مثال در شهرکهای
صنعتـــی در دوره مـــا بیـــش از 3هـــزار و
800واحـــد صنعتی با اشـــتغال  35هزار
نفر راهاندازی شده است.
ëëخط و نشان وزیر صنعت
وی تأکید کرد :تا هفتههای آینده آمار
واحدهای صنعتی که در دولت گذشـــته
تعطیـــل شـــده بودند ،واحدهایـــی که در
دولت گذشـــته نباید مجـــوز میگرفتند یا
تولیدکننـــده نبودند و به آنها تســـهیالت
بانکی اختصاص داده شده است را اعالم
میکنیم.بهعنـــوان مثال واحـــد تولیدی
کـــه هنوز بـــرق وصل نشـــده بـــود پروانه

بهرهبـــرداری گرفته بود.یا بدون داشـــتن
ماشـــینآالت ،مجوز بهرهبرداری داشت.
تکلیـــف تمـــام ایـــن واحدها مشـــخص
خواهـــد شـــد.به هـــر ترتیـــب اولویت ما
پرداختن به واحدهای صنعتی است که
بـــه صورت قانونی کار خود را آغاز و تولید
میکردند.
ëëصنایع رکود ندارد
نعمـــتزاده دربـــاره وضعیـــت رکود
صنایع کشور گفت :در صنایع کشور رکود
نیست زیرا در بخش صنعت کشور شاهد
رشدی حدود  5درصد هستیم .رشدی که
در دو فصل تداوم داشته باشد دیگر رکود
به آن تعلق نمیگیرد.وی افزود :در سال
 94نیز با وجود اینکه رشد کمتری داشتیم
و میزان رشد  4.8توسط مرکز آمار اعالم
شد اما باز هم نشـــان از رکود نبود اما این
عدم رکود به معنی آن نیســـت .از سویی
امســـال  25درصـــد رشـــد در صـــادرات
صنعتی خواهیـــم داشـــت .وی در مورد
جذب سرمایه در دولت یازدهم نیز گفت:
در  ۸ســـال دولـــت نهم و دهم انباشـــت
سرمایهها در بخش صنعت رو به منفی
رفت و در بخش مســـکن و مستغالت رو
به افزایش بود.از سه سال قبل تا حاال آن
رشـــد منفی را متوقف کردیم و کم کم در
حال مثبت شـــدن اســـت .وزیر صنعت
همچنین با اشاره به تصویب  ۵.۶میلیارد
دالر سرمایهگذاری خارجی بعد از برجام
در بخـــش صنعـــت و معـــدن در هیأت
عالی ســـرمایهگذاری خارجـــی در وزارت
اقتصاد گفت :عملیات اجرایی  ۷۶طرح
شـــروع شـــده ۲۶ ،طرح راهاندازی شده و
۴۸طرح نیز در شرف اجرا است.
ëëگروکشی از «بنز»
وزیـــر صنعـــت در بخش دیگـــری در
مـــورد وضعیت انعقاد قرارداد ســـازمان
گسترش و رنو فرانســـه و دلیل تعویق در
این اتفاق نیز گفت :تعجیل نمیتواند به
نفع ما باشـــد ،باید منافع کشور را رعایت
کنیـــم .هرچند اگـــر خـــودم مذاکرهکننده
بودم زودتر کار را جلو میبردم.وی با بیان
اینکه رنو اخیراً نامـــهای به ما زده و اعالم
کرده کـــه خیلی جـــدی هســـتیم ،افزود:
حسابرسی مجددی در مورد سایت بن رو
برای واگذاری به رنو انجام شده که قیمت
ایـــن واحـــد را افزایـــش داده اســـت .وزیر
صنعت با بیـــان اینکه راجع بـــه قرارداد
بنز نیز داریم گروکشـــی میکنیم تا میزان
ساخت داخل افزایش یابد ،گفت :شرکت
سیتروئن نیز برای مشارکت با سایپا پول
پرداخت کرده است.

