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الیحه بودجه 96 آینه 
اقتصاد و سیاست 
خارجی ایران 

با نگاه به کلیات بودجه به نظر می رس��د 
م��ی توان ب��ه ن��کات مهمی درب��اره وضعیت 
اقتصاد و سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران دس��ت یافت. دول��ت در عمل در الیحه 
بودجه س��ال 1396 با این اعداد به برنامه ریزی 
 و بودج��ه ری��زی عملیات��ی پرداخته اس��ت:
قیم��ت دالر 3300 توم��ان، قیم��ت نف��ت در 
ه��ر بش��که 50 دالر، درآمد نف��ت 110 هزار 
میلی��ارد تومان و مالی��ات 112 ه��زار میلیارد 
توم��ان؛ و نتیجه آنکه دولت ب��ا این گزاره های 
عددی س��قف بودج��ه س��ال آین��ده را 320 
 ه��زار میلیارد توم��ان پیش بینی کرده اس��ت.
در نگاه نخس��ت ش��اید بتوان گف��ت ترکیب 
ای��ن گزاره ه��ا بدان معنی اس��ت ک��ه دولت 
تع��ادل های اقتص��اد کالن را ب��ا رویکرد نگاه 
ب��ه داخ��ل و در ص��ورت ام��کان ب��ه خارج 
خواه��د بس��ت و پیش��اپیش با ای��ن ترکیب 
 بودجه به اس��تقبال رش��د اقتصادی رفته است.
از همین نقطه اس��ت که ش��اید بتوان تحلیلی 
از هم پیوندی س��اخت مایه سیاست خارجی 
و دیپلماس��ی در اقتصاد ارایه کرد. در واقع هم 
اکنون همین ترکیب بودجه به ما نشان می دهد 
به احتمال در س��طح کالن م��ا عمال عدد قابل 
توجه��ی را به ورود س��رمایه خارج��ی و البته 
پتنت ها )حق اختراع( و الیس��ن های )مجوز 
اس��تفاده( اختص��اص داده ایم ک��ه این مهم به 
یقین می تواند آهنگ احتمالی دیپلماس��ی ما را 
در س��ال آتی تحت تاثیر ق��رار دهد؛ از این رو 
در عم��ل این موضوع مهم را ب��ار دیگر تایید 
می کند که سیاس��ت های دکتری��ن اقتصادی 
و دکترین سیاس��ی در امتداد دکترین توس��عه 
 ی��ک کش��ور گاهی حتی ب��ر هم منطب��ق اند.
بدین ترتیب با یک رویکرد سناریس��تی نسبت 
به مش��خصات برنامه پیش��نهادی و زمان پیش 
رو م��ی ت��وان به این پیش بینی رس��ید که اگر 
وزارت ام��ور خارجه نتواند در س��ه تا پنج ماه 
آتی به نزدیکی توافق های سرمایه ای و تجاری 
برسد، توازن بودجه به مشکل برخورد خواهد 
ک��رد و حتی ممکن اس��ت نامتعادل ش��ود که 
در ای��ن صورت در ادامه س��ناریو ابتدا بودجه 
عمرانی قربانی خواهد شد و سپس بخش تولید 
 و خدمات به ش��دت زیر فش��ار خواهد رفت. 
این در حالی اس��ت که بس��یاری از پروژه های 
عمرانی کش��ور در ماهیت نی��از به هزینه هایی 
دارند که به جذابیت الزم برای س��رمایه گذاری 
برس��ند و بخ��ش تولی��د ه��م ب��دون وجود 
کانال های بازار صادراتی، پش��توانه های پولی 
بی��ن الملل��ی و توافق نام��ه های تج��اری به 
 طور اساس��ی نم��ی تواند گام موث��ری بردارد.
از س��ویی پ��ر واض��ح اس��ت افزایش نس��بی 
درآم��د مالیات��ی مربوط به قش��ر متوس��ط و 
حق��وق بگی��ر نیس��ت؛ ای��ن افزای��ش عماًل 
از س��بد س��ه قش��ر بای��د تامین ش��ود: بخش 
 تولی��د، بخ��ش تج��ارت و بخ��ش س��رمایه.
از این رو می توان با وضعیت موجود می توان 
حدس زد بخش تولید نیاز به یک دیپلماس��ی 
اقتصادی ب��ا اس��تراتژی های زودب��ازده دارد 
ت��ا بتواند در س��طح کاالهای درج��ه 2 و البته 
صنایع نقت��ی و گازی در ب��ازار جایگاه نمایی 

)پوزیشنینگ( نماید.
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 رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: که روند نزولی کاهش نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال با توجه 
به عرضه بیشتر ارز محصوالت پتروشیمی و همچنین خود بانک مرکزی شدت خواهد گرفت

ورزش
تیم ملی والیبال 

 نباید از تاخیر 
در انتخاب سرمربی 

لطمه بخورد
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جناب آقاي سيد عبدالوهاب سهل آبادي

رياست محترم خانه ، صنعت، معدن وتجارت ايران

انتخاب مج��دد حضرتعالي به ریاس��ت خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران را تبریک عرض نموده، توفیقات 

روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
دفتر سرپرستی روزنامه تفاهم در اصفهان

برادر ارجمند جناب آقای علی اسماعيلی مقدم 

درگذش��ت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متع��ال ب��رای آن مرح��وم علو درج��ات و ب��رای جنابعالی و 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

سید عبدا... میرحسینی

برادر ارجمند جناب آقای مرادی 
مدير محترم ارتباطات شرکت ايساکو 

بدینوس��یله موفقیت مدیریت ارتباطات آن شرکت محترم را در 
جهت اطالع رسانی به مردم، در مورد استفاده از قطعات یدکی 
اصل��ی در خودرو را ب��ه جنابعالی و کلیه هم��کاران محترمتان 
تبری��ک و تهنیت عرض نم��وده و توفیق روزاف��زون تان را از 

خداوند متعال خواستاریم. 
روابط عمومی روزنامه تفاهم

وعده سيف برای ارزانی دالر در سه ماه پايانی سال

صفحه 4

بازار سرمایه ایران 
از جذاب ترین 
بازارهای دنیا

صفحه 2

 نقش بخش تعاون 
 در رشد اقتصادی 

و توسعه اشتغال
رئیس جمهور در دانشگاه تهران:

تردیدی نداریم که 
آمریکا دشمن ماست

رئی��س جمهور، ب��ا بیان اینک��ه تردیدی 
نداری��م که آمریکا خصم و دش��من ماس��ت، 
گفت: درجلسه هیئت نظارت بر برجام واکنش 
ایران را ب��ه اقدام آمریکا اعالم خواهیم کرد. به 
گزارش تفاهم، حجت االس��الم حسن روحانی 
به مناس��بت روز دانشجو که در دانشگاه تهران 
حضور یافته بود، گفت: درود و سالم بر آن پیر 
روش��ن ضمیر و هادی ما امام عزیز و بزرگوار، 
درود و س��الم ب��ر مرحوم آی��ت اهلل طالقانی و 
شهید عزیزمان مطهری، شهید بهشتی، مهندس 
ب��ازرگان، دکتر علی ش��ریعتی و همه بزرگانی 
چون ش��هید باهنر، مفتح و آنهایی که از همین 
دانش��گاه ها به جبهه مبارزه در برابر متجاوزین 
شتافتند؛ شهید همت ها، شهید باکری ها، شهید 
زین الدین ها، ش��هید بابایی ها و همه آنهایی که 
از دانش��گاه و از دانش��گاه تهران در جبهه های 
مبارزه ایس��تادگی و مقاومت کردند.وی افزود: 
درود و سالم من بر همه دانشگاهیان و اساتیدی 
که در این س��ه س��ال و نیم از دول��ت تدبیر و 
امی��د حمایت کردند. از همه ملت بزرگ ایران، 
از رهب��ر انقالب، حوزه های علمیه و همه مردم 
تشکر می کنم، چرا که آنچه که دستاورد ما بوده، 
جایی بوده که همه با هم بودیم، اجماع همواره 
کارساز بود و گره ها را از روی پیش ما باز کرد.
رئیس جمه��ور تصریح کرد: همه س��خنانی که 
طیف های مختلف دانشجویی بیان کردند و من 
استفاده کردم، با لحن های مختلف، همه اش زیبا 
بود. زیبایی دانش��گاه به زبان ب��از گویا و زبان 

نقاد است.
روحان��ی اف��زود: آن روزی ک��ه سراس��ر 
دانش��گاه تهران تبدیل می ش��د به ش��عار علیه 
اس��تکبار و اس��تعمار، چقدر زیبا بود. دانشگاه 
همواره پیش��ران و پیش��تاز بوده است؛ همانند 
ح��وزه علمیه، هم م��ردم و هم دانش��گاه حق 
بزرگی ب��ه گردن دارن��د. رئیس جمهور با بیان 
اینکه ما هنوز به همه اهداف انقالب نرسیده ایم، 
گفت: البته به خیلی از اهداف انقالب نیز دست 
یافته ای��م، کِی این آزادی بود که یک دانش��جو 
بیاید در برابر رئیس اجرایی کش��ور آنچه را که 
می فهمد، الزم و مصلحت می داند را با صراحت 
لهجه و بدون اینکه دغدغه  و لکنت زبان داشته 
باشد، صریح و آزاد بیان کند؛ پس ما به اهدافی 
دس��ت یافته ای��م. رئیس جمهور ادام��ه داد: در 
خصوص انتخابات آمریکا ایران تنها کش��وری 
بود که همچنان می گوید نه خوش��حال ش��ده 
اس��ت و نه غ��م زده، حاال یک نف��ر در آمریکا 
انتخاب شده است و برنامه های او هم در آینده 
اعالم خواهد ش��د و ما  مس��یر خودمان ادامه 
می دهیم. بله، او خیلی چیزها دلش می خواهد، 
ممکن اس��ت دلش بخواهد برجام را تضعیف 
کند، دلش بخواهد برجام را پاره کند مگر ملت 
ما گذارد. آمریکا نم��ی تواند تاثیرگذار بر اراده 
ما باشد. نمی تواند در استقامت و ایستادگیمان 
تاثی��ر گذار باش��د.وی افزود: نمون��ه آن را در 
جنگ تحمیلی دیدیم روحانی اظهارکرد: همین 
دانش��گاه های ش��ریف و تهران و متخصصین 
کشورمان و امسال ش��هید ستاری ها، بابائی ها، 
اینها به ما کمک کردند که در این جنگ نابرابر 
بتوانیم به پیروزی برس��یم. در عملیات والفجر 
۸ بیش��ترین هواپیماهای عراقی را نابود کردیم 
تا جایی که آمریکا و ش��وروی اعالم کردند که 
یک کش��ور خارجی دارد به ای��ران کمک می 
کن��د. در حال��ی که هیچ کش��وری به ما کمک 
نم��ی کرد.رئی��س جمه��ور اظهارک��رد: همین 
دانشجویان، اس��اتید، صاحبنظران ما، تالش ها 
و اس��تقامت های ما و امید به آینده ای که در ما 

بود، باعث موفقیت ها و پیروزی های ما شد.
وی با بی��ان اینکه بس��یج قهرمان، س��پاه 
دالور، ارتش قدرتمند، نیروی انتظامی عش��ایر 
و م��ردم همه در کنار ه��م بودند، گفت: دانش 
آم��وز، کارگر، دانش��جو، همه م��ردم به میدان 
آمدند و ما توانس��تیم آن پیروزی را به دس��ت 
آوریم.روحانی اظهارداش��ت: ما از مش��کالت 
متعددی تا به حال عبور کرده ایم و به امید خدا 
ملت ما ب��ا هدایت رهبری و اجماع نظر، دیگر 
مش��کالت را هم پشت س��ر خواهد گذاشت.
رئیس جمهور گفت: به اعتراف همه کش��ورها، 
حتی دشمنان سرسخت ما، هیچ کشوری نبوده 
ک��ه بتواند در برابر قدرتهای ب��زرگ جهانی از 
حقوق ملت خودش دو س��ال، س��ه سال، دفاع 
کند و پرونده خود را از شورای امنیت سازمان 
ملل خارج کن��د که البته همه اینها بحث جناح 
و حزب خاصی نیست.رئیس جمهور در بخش 
دیگ��ری از س��خنانش اظهار داش��ت: ما هیچ 
قدمی در مس��ئله برجام برنداش��تیم، مگر آنکه 
با مقام معظم رهبری مش��ورت کردیم و جلسه 
گذاشتیم. نامه های مکتوبی که ایشان خطاب به 
بنده داده اند و دستوری که بنده روی این نامه ها 

نوشته ام، موجود است.
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درآمد ۱۲۰ میلیون 
دالری کشور از 

صادرات کیف و کفش
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ساالنه 
200 میلی��ون جفت کفش در کش��ور تولید و از 

صادرات آن 120 میلیون دالر درآمد داریم.
به گ��زارش فارس، محمدرض��ا نعمت زاده 
دیروز در حاش��یه سومین نمایش��گاه بین المللی 
کیف، کفش، چرم و صنایع وابس��ته با بیان اینکه 
صنعت کفش ما رو به پیشرفت است، گفت: البته 
در بخش های مختلف کمبودهایی وجود دارد اما 
نسبت به چند سال گذشته در این صنعت تحول 
ایجاد ش��ده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه در این صنعت 
میزان ارز آوری چقدر است، اظهارداشت: ساالنه 
بین 110 تا 120 میلیون دالر کیف، کفش و صنایع 
وابس��ته به آن از تولیدات داخل صادر می ش��ود 
ام��ا جا دارد تا این میزان ب��ه مراتب افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه بی��ن 110 هزار تا 120 هزار نفر 
در صنعت کیف و کفش کش��ور اش��تغال دارند، 
بیان داش��ت: تعدادی از ای��ن واحدها صنعتی و 
تع��دادی به صورت صنوف تولیدی هس��تند که 
س��االنه نزدیک به 200 میلی��ون جفت کفش در 
کشور تولید می کنند.نعمت زاده افزود: حدود 120 
میلیون جفت کفش توس��ط واحدهای صنعتی و 
۸0 میلیون هم توس��ط صنوف تولید می شود.وی 
با بیان اینکه بهترین راه برای رشد تولیدات کفش 
بازار آن است، اظهارداشت: اگر خریداران نسبت 
به تولیدات داخلی بی توجه باشند این بخش رشد 
نخواهد کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در ح��ال حاضر 3 قطب چرم س��ازی در کش��ور 
وجود دارد و ما حتم��اً از تولید چرم مرغوب در 

کشور حمایت می کنیم.
وی با اشاره به تعیین عوارض برای صادرات 
پوست خام و س��االمبر گفت: هدف ما صادرات 
محصوالت تولی��دی از آن یعنی چرم و کیف با 
ایج��اد ارزش اف��زوده اس��ت. نعمت زاده گفت: 
س��رمایه گذاری صنعت چرم بومی اس��ت و باید 
بخش مدرن س��ازی آن تقویت شود.وی با تاکید 
بر اینک��ه باید مطابق نیاز ب��ازار جهانی در تولید 
کفش و کیف حرکت کنیم، افزود: برای رس��یدن 
به این هدف الزم اس��ت در دانش��کده دوره ویژه 
برای طراحی کیف و کفش برگزار شود تا جوانان 
با این ش��غل بیشتر آشنا ش��وند. گفتنی است؛ در 
این نمایشگاه 220 ش��رکت ایرانی و ۸0 شرکت 
خارجی از 4 کش��ور شامل آلمان، ایتالیا، ترکیه و 
چین شرکت کرده اند.مش��ارکت کنندگان در این 
بخش جدیدترین محص��والت و کاالهای خود 
در زمینه تولید کیف، کفش، زیره، پاش��نه، چرم، 
چرم مصنوعی، محصوالت چرمی، چسب، فوم، 
مواد شیمیایی و ماشین آالت وابسته را به معرض 
نمایش می گذارند.این نمایش��گاه تا 19 آذرماه در 
محل نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 9 تا 5 

بعدازظهر آماده استقبال از بازدیدکنندگان است.

مقامات آمریکایی تحت توافق هسته ای سال 
گذشته، در نوامبر با فروش 106 فروند هواپیمای 
مس��افربری ایرباس ب��ه ایران موافق��ت کردند.به 
گزارش از اکونومیس��ت، این خبر در حالی اعالم 
شد که اقتصاد ایران تحت تاثیر تسهیل تحریمها، 
سرانجام رشد پایداری پیدا کرد و انتظار می رود 
تولید ناخالص داخلی آن از 0.4 درصد در س��ال 
2015 به حدود 4.5 درصد در سال جاری میالدی 
افزای��ش پیدا کند. با اینهمه ع��ده زیادی از مردم 
هن��وز تاثیر لغو تحریمها را لم��س نکرده اند. در 
واقع بیکاری در نیمه اول امسال از 10.۷ درصد به 
12.2 درصد افزایش پیدا کرد. نرخ اشتغال ناکافی 
هم حدود 9.5 درصد اس��ت. چرا بهبود اقتصادی 
ایران نتوانسته اش��تغالزایی به همراه داشته باشد؟ 
عوام��ل خارج��ی در این معضل نق��ش پررنگی 
دارند. بیش��تر احیای ایران به افزایش تولید نفت 
نسبت داده می ش��ود که در 10 ماهه سال 2016 
حدود 30 درصد رش��د کرد. صادرات نفت ایران 
با لغو تحریمهایی که اتحادیه اروپا در سال 2012 
وضع کرده بود، به 2.4 میلیون بش��که در روز در 
اکتب��ر افزایش یافت که باالترین میزان در حداقل 
هفت سال گذش��ته بود. اگرچه افزایش صادرات 
نف��ت، ورود ارز خارجی را بدنبال داش��ت اما در 
اشتغالزایی در صنعت نفت که بیشتر یک صنعت 
سرمایه بر است تا نیازمند نیروی کار، تاثیر چندانی 
نداش��ت و افزایش تولید هم با استفاده از ظرفیت 
کنونی حاصل ش��د. سایر صنایع بزرگ تاثیرگذار 
در اقتصاد ملی مانند پتروش��یمی و خودروسازی 
ب��ه کندی احیا ش��دند ک��ه تا حدودی ب��ه دلیل 

تحریمهای یکجانبه آمریکا بود. محدودیتهایی که 
برای معامالت دالری با اس��تفاده از سیستم مالی 
آمریکا وجود دارد، پرداخت پول واردات را برای 
بس��یاری از شرکتهای ایرانی دش��وار کرده است. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم به دلیل تهدید 
جریمه های سنگین بابت نقض تحریمهای آمریکا، 
گریزان بوده است. اظهارات دونالد ترامپ، رییس 
جمه��وری منتخ��ب آمری��کا که اعالم ک��رده به 
محض ورود به کاخ س��فید، توافق هس��ته ای را 
لغ��و خواهد کرد، این وضعی��ت را مبهم تر کرده 
است. مسائل داخلی هم مانع بیشتری برای ایجاد 
اش��تغال بوده ان��د. اقتصاد ای��ران همچنان تحت 
نفوذ ش��رکتهای دولتی و نیمه دولتی مانده که در 
طول سالها تحریم، موقعیتش��ان را تثبیت کردند 
و ش��رکتهای کوچک و متوسط که موتور سنتی 

ایجاد اش��تغال هس��تند، برای رشد دست و پنجه 
نرم کردند. اداره یک شرکت خصوصی در ایران 
بس��یار دشوار اس��ت. ایران در شاخص سهولت 
کس��ب و کار بانک جهانی از میان 190 کش��ور، 
در رتب��ه 120 قرار دارد. بع��الوه یافتن فاینانس 
هم دشوار اس��ت. بازپرداخت حدود 12 درصد 
از وامهایی که از س��وی بانکهای ایرانی پرداخت 
شده اند به تاخیر افتاده و شاید رقم واقعی از این 
هم باالتر باش��د. در نتیج��ه بانکها تنها می توانند 
با قیمت باال وام دهن��د. نرخهای بهره واقعی در 
حال حاضر حدود 9 درصد است. همچنین سهم 
قابل توجه��ی از فاینانس نصی��ب بخش دولتی 
می شود. بازار اشتغال ایران حداقل در میان مدت 
با موانع بیش��تری روبروست. پیش بینی می شود 
نیروی کار ایران در مدت پنج سال تا سال 2025، 
ساالنه 2.5 درصد رشد کند که برابر با حدود سه 
میلیون نیروی کار جدید است. این مشکل برای 
جوانان و زن��ان که نرخ بی��کاری آنها به ترتیب 
25.2 درصد و 19.۷ درصد است، شدیدتر است. 
دولت کنونی ثبات اقتص��ادکالن را اولویت داده 
و با کمک سیاس��تهای پولی و مالی، نرخ تورم را 
از 45 درصد در ژوئن س��ال 2013 کاهش داده و 
تک رقمی کرده است. این شروع خوبی است اما 
مش��کل ایران عمیق تر است. با وجود اینکه ایران 
نسبت به سایر کشورهای نفت خیز تنوع بیشتری 
دارد اما اقتصادش در مقایس��ه با س��ایر بازارهای 
نوظهور مانند برزیل و لبنان، اشتغال کمتری ایجاد 
کرده اس��ت. برای اینکه بازار اشتغال جان بگیرد، 
دولت ایران باید از اهرمهای بیشتری استفاده کند. 

اکونومیست بررسی کرد

چرا اشتغالزایی در ایران دشوار است؟


