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یارانه  ۲۵۰هزار
تومانی ،دالر را

اقتصاد

به  ۸۰۰۰تومان
میرساند

سعی د لیالز در گفتگو با ایلنا ،درخصوص وعده کارانه  ۲۵۰هزار تومانی قالیباف و همچنین وعده افزایش مقدار یارانهها ،اظهار داشت :دولت احمدینژاد در واقع دو تا سه برابر از موجودی جیب مردم را از طریق تورم
برداشت میکرد و یک چهارم آن را در قالب یارانه به مردم تحویل میدهد .وی گفت :اتفاقیکه اکنون در مورد یارانه رخ داده این است که دولت روحانی با تک رقمی کردن تورم دیگر این پول را از جیب مردم برداشت
نمیکند تا به جای آن مبلغ اندکی را به عنوان یارانه به مردم بپردازد و نکته مهمی است که مردم باید به آن توجه داشته باشند و گول وعدههای برخی کاندیداها را نخورند .وی افزود :اگر درآمد نفتی ایران را در سال
 ۱۳۹۶معادل  ۵۰میلیارد دالر فرض کنیم دولت برای پرداخت یارانهها باید دالر را به ریال تبدیل کند .به ازای هر هزار تومان گران شدن قیمت دالر میتوان  ۵۰هزار تومان یارانه به یارانهها اضافه کرد .یعنی مثال اگر
قیمت دالر از  ۳هزار تومان به  ۴هزار برسد میتوان یارانه ماهانه را از  ۵۰هزار تومان به  ۱۰۰هزار تومان رساند .این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد :اگر قرار شود یارانهها به  ۲۵۰هزار تومان در ماه افزایش یابد،
دالر باید  ۸هزار تومان بشود .کاندیداهایی که دوست دارند وعده بدهند چرا دست شان به کم میرود؟ دالر را به  ۴۰هزار تومان برسانند تا بتوانند یارانه  ۲میلیون تومانی پرداخت کنند.

موتور اقتصاد کشور بعد از لغو تحریمها روشن شد

متیندخت والینژاد

چراغ سبز بازارهاي ايران براي سرمايهگذاري

حال اقتصاد وقتی خوب اســت که تشکیل سرمایه در آن
مثبت باشــد؛  5سال پیاپی ثبت شاخص منفی برای«تشکیل
ســرمایه ثابت» ،از سال گذشته این شــاخص دوباره مثبت
شده و ســرمایهگذاران اقتصاد ایران را کم ریسک میدانند.
 ۲۶دی ســال  ۱۳۹۴وقتی توافق برجام به اجرا گذاشته شد
و به دنبال آن تحریم های بین المللی علیه کشــور به تدریج
لغو شــد ،هیاتهای تجاری و سرمایه گذاران زیادی به ایران
آمدند.آنطور که اعضای اتاق بازرگانی می گویند،در دو ســال
گذشته بیش از  200هیات تجاری از کشورهای مختلف دنیا
به ایران سفر کردند و با تجار وتولید کننده های ایرانی مذاکره
کردند،اتفاقی که شــاید در یک دهه گذشــته بی سابقه بوده
است.
اقتصاددانــان مثــال معروفی دارند که «ســرمایه ترســو
است»؛یعنی هرسرمایه گذار تا اطمینان پیدا نکند که ریسکی
متوجه ســرمایه اش نمی شــود،پا پیش نمی گذارد .سرمایه
گذاران برای انجام یک ســرمایه گذاری تحوالت دهه قبل و
پیش بینی دهه آینده را در نظر می گیرند و بعد اقدام می کنند.
اگرچه توافق برجام این حرکت را تسریع داده اما حاال منتقدانی
هم دارد که می گویند نتایج برجام کجاست؟ درحالی که اگر
همین مثال یاد شــده ،به عنوان ساده ترین پاسخ مالک قرار
بگیرد،نمی توان انتظار داشت که به سرعت تحوالت اقتصادی
رخ خواهــد داد .هرچند پیش بینــی صندوق بین المللی پول
از تداوم رشــد اقتصادی برای ســال جاری اقتصاد ایران خبر
می دهد و آمار جذب سرمایه خارجی دریکسال پس از توافق
برجام به روایت آمار  ١١میلیــارد و  ٨٠٢میلیون دالرگزارش
شــده است ،اما این تازه اول راه است .کارشناسان پیش بینی
مــی کنند ،دوران تثبیت پس از لغو تحریم ها ســبب تمایل
بیشتر برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران می شود.
همانطور که اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری

گفته اســت« :ماشین اقتصاد از دره خارج شده بود و در مسیر
قرار گرفته ،اشــکاالت ،موتور و بخــش های مهم آن تعمیر
شده و آماده حرکت با سرعت باالست».کارشناسان نیز بر این
باورند که مزرعه اقتصادی که دولت کاشته نیاز به زمان دارد
تا به بهره برداری برسد .از سوی دیگر به گفته برخی فعاالن
اقتصــادی در زمان تحریم ها کشــور مانند جزیره دور افتاده
بود که ســرمایه اندکی وارد کشور می شد و پولی ورود خروج
از کشور نمی شــد .این در حالی است که تبعات وارد نشدن
سرمایه در کشور سنگین بوده است .اگر در کشور سرمایهای
وارد نشود ،به ترتیب شــغل های جدیدی ایجاد نمی شود و
عالوه بر این تکنولوژی های به روز نیز در کشــور اســتفاده
نمی شود .البته به مدد ایجاد بستری امن برای سرمایه گذاران
خارجی و داخلی شاخص های اقتصادی تکان خواهد خورد.
اگــر دولت یازدهم را به دو نیمه قبل از لغو تحریم ها و بعد
از لغو تحریم ها تقســیم بندی کنیم ،در نیمه اول شاخصها
چنــدان رضایــت بخش نیســت،هرچند کــه تصمیم های
راهگشای خوبی در جهت برداشتن موانع کسب و کار برداشته
شده است .موتور اقتصاد کشور بعد از لغو تحریم ها روشن شده
است .پس ازآنکه تولید نفت از یک میلیون بشکه به  4میلیون
بشــکه رسید و صادرات از  600هزار بشکه به  2میلیون 900
هزار بشکه جهش یافت،به تدریج سایر شاخص های اقتصادی
هم رو به بهبود گذاشــت .همسو با برداشته شدن تحریم ها
دولت موظف بود بستری برای اطمینان سرمایه گذاران برای
ســرمایه گذاری نیز ایجاد کند .زمانی که سرمایه دار به محل
یا بازاری که در آن ســرمایه گذاری می کند اطمینان نداشته
باشد ،بلند مدت سرمایه گذاری نخواهد کرد.
بازگشت امید به سرمایهگذاران
مهدی پورقاضی ،عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگو با خبرآنالین
درباره تحوالت اقتصاد ایران در دولت یازدهم می گوید« :برای
رشد انباشت سرمایه یا رشد ســرمایه گذاری انتظار نمیرود

دولت خود وارد عمل شــده و سرمایه گذاری کند .دولت باید
بسترساز این امر باشد؛چراکه سرمایه گذاران زیادی وجود دارند
که عالقه دارند در بخش های مختلف اقتصاد کشور سرمایه
گذاری کنند ».او معتقد است« :رشد سرمایهگذاری در سالهای
گذشــته منفی بوده و دلیل آن نیز ناشــی از نبود چشم انداز
روشن برای ســرمایه گذاری و امنیت سرمایه ها بوده است.
در واقع سرمایه گذار برنامه توسعه اقتصادی محکمی از سوی
دولت قبل ندید که بخواهد وارد مشارکت در اقتصاد شود ،اما
در چهارسال گذشــته و به دنبال توافق برجام این امیدواری
بوجود آمده و امروزه سرمایه گذاران با آرامش بیشتری نسبت
به سرمایه گذاری اقدام می کنند».
این فعال اقتصادی تصریح کرد« :شــرایط سرمایه گذاری
بعد از برجام بهبود یافته و ارتباطی که با خارجی ها برقرار شد،
موجب گردید تا فضای امنتری برای ســرمایه گذاران ایجاد
شــود .براین اساس روحیه عالقه به ســرمایهگذاری افزایش
یافته و شرایط بهتر شده است».
تشکیل سرمایه ثابت مثبت میشود
یکی از شاخص های اصلی برای اینکه نبض اقتصادی خوب
بتپد ،شاخص تشکیل ســرمایه ثابت است .اگر این شاخص
مثبت باشد،یعنی آن اقتصاد درحال رشد است.اگرمنفی باشد،
یعنی رو به رکود گذاشته؛ شاخصی که در اقتصاد ایران در حال
مثبت شدن است .براساس آمارهای رسمی ،شاخص تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص در سال  ۹۰معادل ۴.۶درصد ،سال ۹۱
منفی ۱۹درصد ،ســال  ۹۲منفی ۷.۸درصد و سال  ۹۳معادل
مثبت  ۷.۸درصد گزارش شــده اســت .اگرچه بانک مرکزی
آمارتشکیل سرمایه قابت را برای دوسال  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵اعالم
نکرده ،اما برآوردها نشــان می دهد رشــد مثبت ادامه داشته
است .در همین راستا پدرام سلطانی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی
ایران در گفتگو با خبرآنالین میگوید« :نرخ تشکیل سرمایه
ثابت صرفا بحث دولت و ســرمایه گذاری دولتی نیست .بلکه
به طور کلی ســرمایه گذاری کلی در یک سال که در کشور

انجام می شود؛این سرمایه ها شامل بخش دولتی و خصوصی
و سرمایه هایی که مستهلک می شود را در بر می گیرد.
حتی تفاضا برای سرمایه گذاری هم یک شاخص و عالمت
مثبت را نشان می دهد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
نامیده می شود ».او اضافه کرد« :اوج منفی بودن نرخ تشکیل
ســرمایه ثابت ناخالص در دولت قبل بود .زمانی که سرمایه
گذاری های قبلی ما به اســتهالک رســیده بودند و سرمایه
گذاری های جدیدی در ســال های آخر بین سال  ۹۰الی ۹۲
انجام نمی شد.
طبیعتا این روند منفی بودن نرخ تشــکیل ســرمایه ثابت
ناخالص در این چندساله بهبود یافته و ترمیم پیدا کرده است».
چراغ سبز به بازار بین المللی
به دنبال مثبت شدن رشد سرمایه ثابت در اقتصاد ،آثار این
رشد به ســرعت درآمارهای صادراتی کشور نیز دیده شد .به
طوری که صادرات کاالها و خدمات از منفی  ۳.۱درصد سال
 ۹۲به مثبت  ۱۲.۱درصد در ســال  ۹۴رســید و به دنبال آن
برای تراز تجاری کشور پس از  40سال مثبت شد .کاشناسان
اقتصادی بر این باورند که مزرعه اقتصادی که دولت کاشــته
نیاز به زمان دارد تا به بهره برداری برسد؛این آماده بذرافشانی
است .باید دوباره ســرمایه گذاران به اطمینان کنند و به این
بازار برگردند.

محصوالت جديد صنعت خودرو در راه است

همکاری  ۱۰جانبه بینالمللی برای تولید محصوالت ایرانخودرو

تفاهم نامــه و قرارداد  10جانبه بین المللی برای طراحی و
تولید پلتفرم محصوالت جدید ایران خودرو امضا شد .بر اساس
تفاهم نامه ده جانبــه ای که بین گروه صنعتی ایران خودرو،
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،دانشگاههای صنعتی
شریف و امیرکبیر ،شرکت پینین فارینای ایتالیا ،پانچ بلژیک و
هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد،
تمامی مراحــل طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی
ایــران خودرو با برترینهای صنعت خودرو جهان کلید خورد.
عالوه بر این تفاهم نامه ،گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت
پینین فارینا ایتالیا قراردادی را به امضا رســاندند که بر اساس
آن شرکت ایتالیایی با همراهی شرکتهای ذکر شده پلتفرم و
محصوالت جدید ایران خودرو را طراحی و تولید کند.
ســرمایه گذاری الزم برای اجرای قرارداد ده هزار میلیارد
ریال برآورد می شــود و همه مراحل آن در داخل کشــور و
گــروه صنعتی ایران خــودرو انجام خواهد شــد .این قرارداد
نخســتین و بزرگتریــن همکاری بین المللی ایــران در این
زمینه به شــمار می آید .اجرای کامل این قرارداد به طراحی
و تولید پلتفرم اختصاصی گــروه صنعتی ایران خودرو منجر
می شــود که محصوالت متعدد در مدلهای مختلف سدان،
هاچ بک ،کراس آور و شاســی بلند ،هیبرید و برقی روی آن
به تولید خواهد رسید .پیش بینی می شود نخستین محصول
این قــرارداد در نیمه دوم ســال  98وارد بازار ایران شــود.

همچنین در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی ،معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری به عنــوان یکی از ارکان اصلی
این کنسرســیوم (همکاری مشترک) حضور دارد و با تشکیل
و توسعه شرکتهای دانش بنیان طراحی مهندسی گام هایی
را در زمینــه تامین قطعات و مجموعههای موتور ،گیربکس،
اکسل ،استایل ،بدنه و برق و الکترونیک برخواهد داشت.
دانشگاه صنعتی شریف برای طراحی و توسعه خودروهای
الکتریکی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای طراحی و توسعه
خودروهــای هیبریدی در این طرح مشــارکت خواهند کرد.
همکاری با انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
با هدف ارتقا ســاخت داخل و تولید قطعات و مجموعههای
جدید از دیگر محورهای اصلی قرارداد و تفاهم نامه امضا شده
در گروه صنعتی ایران خودرو با شــرکتهای خارجی است .با
مشارکت انجمن قطعه ســازان در این کنسرسیوم ،عالوه بر
بومی سازی و تولید داخل قطعات و مجموعه ها ،سطح دانش
فنی و تخصصی سازندگان ایرانی به طور قابل توجهی توسعه
مــی یابد .پینین فارینا ایتالیا یکی از بزرگترین شــرکتهای
طراحی پلتفرم جهان به شمار می آید و در کارنامه کاری خود
همکاریهای زیادی با شرکت هایی چون آلفارومئو ،جی .ام،
هیوندایی ،ولوو ،جگوار ،مازراتی ،پژو ،هوندا و فیات را دارد .از
ســال  1951همه خودروهای فراری در این شرکت طراحی
شده است.
پینیــن فارینا به عنوان لیدر این قرارداد طراحی و توســعه
پلتفرم اختصاصی برای گروه صنعتی ایران خودرو را بر عهده
دارد .شــرکت ماهله آلمان نیز در این قرارداد بخش طراحی و
توســعه موتورهای جدید برای ایران خودرو را به عهده دارد.

افزایش سهبرابری یارانهها
قیمت سوخت را  ۶برابر میکند

مشــاور وزیر کار درباره آثار رفتارهای پوپولیستی گفت :این رفتارها یک
عده را دستخوش خواب روزانه میکند که بخوابند و یک پولی در حسابشان
ریخته شود .بایزدید مردوخی در گفتگو با خبرآنالین اظهار داشت :بیان هدف
خیلی مهم نیست ،بیان ابزار و وسایل مهم است .باید ارقام را ارائه دهند که
چگونه میتوانند منابع آن را تامین کنند .وی افزود :با چه امکانات و منابعی؟
با بودجه دولت؟ چگونه میشــود این منابع را تامین کرد؟ وي تصریح کرد:
همینکه یارانه را ســه برابر کنند ،باید بگویند وســایل این کار چه خواهد
بود .باید از وســایل صحبت کنند .برای مثال ،میگویند مالیات جدید وضع
میکنیم و از جیب مردم میگیریم و بابت یارانهها هزینه میکنیم .مردوخی
درباره اثر تورمی ســهبرابر کردن یارانههای نقدی عنوان کرد :این موضوع
خیلی مهم است .یک راه افزایش یارانههای نقدی ،افزایش قیمت حاملهای
انرژی اســت .یعنی برای افزایش سه برابری یارانهها باید قیمت سوخت 6
برابر شــود .مشاور وزیر کار در ادامه با اشــاره به این نکته که کاندیداها با
وعدههای پوپولیســتی دنبال خرید رأی هستند ،گفت :اصالحات اقتصادی
ضروری است؛ نه اینکه دل بخشــی از مردم را بهدست آوردن برای رأی.
اصالحات اقتصادی مهم است که تاکنون کسی در برنامههایش اعالم نکرده
است .مردوخی خاطرنشــان کرد :آیا با همین سیستم میشود از اصالحات
اقتصادی چشمپوشی کرد .بنابراین مهمترین کاری که کاندیداها باید درباره
آن صحبت کنند ،این است که برای اینکه تغییر در اقتصاد ایجاد کنیم ،چه
نوع اصالحاتی در نظام اداری ،برنامهریزی ،بودجهریزی و ...باید ایجاد شود.
در حالی که اکثرا معتقدند که با این نظام فعلی اداری و بروکراتیک نمیشود
خیلی کار را پیش برد.

بر اســاس تفاهم نامه ای که امضا شده ،ماهله  4موتور جدید
برای نصب روی محصوالت جدیــد ایران خودرو را طراحی
و تولیــد خواهد کــرد .این موتورها در دو حجــم  1.2و 1.5
لیتری با ســوخت بنزین و گاز خواهند بود .مشابه موتورهایی
که بــه صورت اختصاصی برای گــروه صنعتی ایران خودرو
طراحی و تولید خواهد شد هم اکنون با همکاری ماهله برای
خودروســازان بزرگی مانند فورد ،بــی ام و و فولکس واگن
ساخته شده است .در تفاهم نامه ده جانبه امضا شده ،طراحی
و توسعه اکسل جدید و مجموعههای مربوطه به عهده شرکت
بنتلر از آلمان است .این شرکت یک تامین کننده کامل است
که در بخش ســازه ،ماژول ها و سیســتم موتور و اگزوز در
دنیا پیشرو اســت .بنتلر در  29کشور جهان  70کارخانه دارد
و با خودروســازان بزرگ دنیا همکاری می کند .شرکتهای
پانــچ اتریش و هیوندای پاورتک کــره جنوبی نیز طراحی و
توسعه گیربکسهای دســتی و اتوماتیک برای محصوالت
آینــده ایران خودرو را به عهده دارنــد .افزایش تقاضای بازار
برای خودروهایی با گیربکس اتوماتیک باعث شــده است تا
در اجرای این کنسرســیوم بین المللی توجه ویژه ای به تولید
محصوالت با گیربکس اتوماتیک صورت بگیرد و شرکتهای
برتر دنیا در این زمینه به کار گرفته شوند.
محصوالت جدید ایران خودرو در راه است
مدیر عامل گروه صنعتــی ایران خودرو گفت :یک میلیون
و  ۳۰۰هزار دســتگاه خودرو در سال گذشته تولید شد که اگر
تولید نمیشد باید ارز یادی از کشور خارج میشد .به گزارش
صدا و ســیما ،هاشم یکه زارع افزود :نمیتوان صنعت خودرو
را بدون همکاری بین المللی جلو برد و توانســتیم نخستین

محصول جدید  ۲۰۰۸را تولید کنیم و تا آخر سال پژو  ۳۰۱و
سال آینده محصول دیگری تولید میشود .وی گفت :تکیه بر
ساخت داخل و رسیدن به  ۷۰درصد ساخت داخل و  ۳۰درصد
صادرات در دستور کار ماست.
یکه زارع افزود :به زودی با ســه شرکت دیگر قراردادی در
قالب مشارکت امضا خواهیم کرد.
وی گفت :پلتفرم بسیار موضوع مهمی است که ما از ابتدای
حضــور در ایران خودرو به دنبال آن بودیم و در قرارداد با پژو
این اختیار را داریم از پلتفرم پژو برای تولید محصوالت دیگر
استفاده کنیم.
یکه زارع افــزود :موتور ،گیربکس و اکســل را در پلتفرم
دیده ایم و در کنار مشــارکت شــرکت بوش و شرکتهای
بزرگ حضور دارند و شــرکتهای قطعه ساز هم در خدمت
پلتفرم هســتند .وی گفــت :افزایش محصــول پلتفرم طی
دو نیم ســال آینده تحقــق مییابد و وارد بازار خواهد شــد
کــه محصوالت متنوعــی از جمله هیبریــدی و کراس اور
هستند.
یکه زارع افزود :از دانشگاههای صنعتی شریف و امیر کبیر
برای مشارکت در تولید خودروهای هیبریدی و برقی دعوت
کردیم.
وی گفــت :ما بعد از امضای قرارداد بر روی خدمات پس از
فروش تمرکز خواهیم کرد چرا که وظیفه داریم خودرویی که
به مشتری تحویل میدهیم از نظر قیمت و کیفیت و خدمت
پس از فروش به آن افتخار کنند.
یکه زارع افزود :سهم قابل توجهی از تولیدات این پلتفرم به
صادرات اختصاص داده خواهد شد.

پیشبینی رئیس اتحادیه از آینده بازار مسکن

حسام عقبایی در گفت و گو با خبرنگار
اقتصــاد آنالین پیرامــون وضعیت بازار
مسکن در سال جاری گفت :معامله های
بخش مســکن علی رغم اینکه هنوز این
بخش در رکود به ســر می برد ،وضعیت
رو به رشــدی را نشان می دهد ،قیمتها
وضعیــت با ثبــات تری پیدا کــرده و از
ابتدای سال افزایش قیمتی مشاهده نشده
اســت و پیش بینی هم می شود تا پایان
اردیبهشــت ماه افزایش قیمتی صورت
نپذیرد .وی افــزود :هر چند در نگاه کلی

رئیــس اتاق اصنــاف با تاکید بــر اهمیت
برندســازی در ایران ،از ایجــاد بیش از ۱۷۰
برند ایرانی در سال  ۱۳۹۵خبر داد .به گزارش
ایسنا ،علی فاضلی اظهار کرد :حتی مقام معظم
رهبری در اقتصــاد به زنجیره اقتصادی تاکید
دارند اما ما در حوزه فروشــگاههای زنجیرهای
کمی تعلل کردهایم؛ هر چند که در سالهای
اخیر وضعیت ایجاد فروشــگاههای زنجیرهای
بهتر شــده اما همچنان این فروشگاهها سهم
چندانــی در تامین نیازهای کشــور ندارند و
الزم است بیشــتر به این مقوله پرداخته شود.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه فروشگاههای
کوچک ایران طی ســالهای گذشته رشدی
بیاندازه داشــتهاند ،گفت :برای تغییر شــیوه
فعالیــت این واحدها الزم اســت که اول این
واحدها بــرای تجمیع و ادامه کار به شــکل
زنجیــرهای قانع شــوند چرا که بــرای اداره
فروشــگاههای زنجیــرهای ما قصــد نداریم

منتظر افزایش حجم معامالت در خرداد هستیم
بازار مسکن ســال  96را خوب و امیدوار
کننده آغاز کرده است ،اما هنوز نمی توان
ادعا کرد که بخش مسکن از رکود خارج
شده اســت ،به نظر می رســد برگزاری
انتخابات و افزایش جا به جایی خانواده ها
در خردادماه بتواند دوره ای از پیش رونقی
بخش مسکن را در ماه های آینده ایجاد
کند .رییس اتحادیه مشاوران امالک ادامه
داد :خردادماه به طور حتم با افزایش حجم
معامله ها همراه اســت اما این شرایط به
نحــوی نخواهد بود که به افزایش قیمت

هم منجر شود .عقبایی با اشاره به اینکه
در بخش اجاره مســکن شرایط در سال
هــای اخیر با وضعیت رکودی هم خوانی
نداشت ،تصریح کرد :رکود بخش مسکن
در بخش خرید و فروش با کاهش حجم
معامله ها همراه اســت ،اما در سال هایی
که مســکن در رکود به ســر برد اجاره
مســکن بــا افزایش قیمت هــا صورت
گرفت ،که ایــن وضعیت با طبیعت رکود
ناهمخوان بود .این افزایش به طور عمده
تحت تاثیر نــگاه درآمدزایی به خانههای

ایجاد  ۱۷۰برند ایرانی

ســرمایهگذار خارجی بیاوریــم و تالش ما بر
آن اســت که ســرمایه این بخش از اصناف
کشور تامین شــود.فاضلی با بیان اینکه الزم
اســت در این حوزه آموزشهــای الزم ارائه
شــود ،افزود :اکنون در کشور بحث برندسازی
در فروشگاههای زنجیرهای از اولویتهای ما
به شــمار میرود و اقداماتی در این زمینه در
دست انجام است البته بهتر آن است که فعال
این روند در شهرهای کوچک عملیاتی نشود
و این موضوع از شــهرهای بزرگ آغاز شده و
بعد به تدریج به واســطه خود بنگاهها در سایر
شهرها شکل بگیرد .وی همچنین عنوان کرد:
طی دو سالی که از آغاز کار پیگیری وضعیت
فروشــگاههای زنجیرهای میگذرد شرایطی
ایجاد شده که در سال گذشته توانستهایم ۱۷۰
برند ایرانی را به ثبت برسانیم البته شرکت این
برندها در فروشــگاههای بزرگ کار سادهای
نبوده و قطعا با دشواریهایی همراه است اما به

طور قطع میتوان اعالم کرد که این موضوع
ظرف امسال و سال آینده عملیاتی خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای نیز در
این مراســم گفت :در حال حاضر  ۲۴۵۰شعبه
فروشگا ه زنجیرهای در کشور فعالیت دارند و بر
اساس آمار موسسه جهانی مککینزی در افق
 ۲۰۳۵خرده فروشــیها در ایران هزار میلیارد
دالر رشــد خواهند داشت و بازار آنها از ۱۲۸۱
به  ۱۴۰۰میلیارد دالر خواهد رسید .امیرخسرو
فخریان به بیان توضیحاتــی درباره وضعیت
این صنف پرداخت و عنوان کرد :الزم اســت
برای بهبود شــرایط در ایــن حوزه از ظرفیت
بخشهای دانش بنیان و دانشگاهی نیز بهره
گرفته شــود .بر همین اساس ما وعده حمایت
از این بخشها در آینده را مطرح کردهایم چرا
که همیشــه بحث زنجیره تامین مشکلساز
اســت و اگر محلی نباشــد که بتوانیم کاال را
به شکل مناســبی در آن عرضه کنیم هزینه

اجاره ای بود که مالکان آنها تالش داشتند
مطابق با سود پرداختی بانکی به حساب
های ســپرده بلند مدت منتفع شوند .وی
افزود :سهم افزایش اجاره بها در سالهای
اخیر به حدی رسیده است که در صورت
بیشتر شدن حجم معامله ها در ماه های
آینده ،محتمل نیســت بخش خانههای
اجــاره ای افزایــش قیمت مجــددی را
تجربه کند اما ســقف افزایــش اجاره در
ســال جاری بیش از  10درصد نخواهد
بود.

تولید تــا مصرف کاهش نخواهد یافت .وی با
بیان اینکه فروشگاههای زنجیرهای در قیاس
با خرده فروشیها میتوانند یک تا  ۱.۲درصد
اشتغال بیشتری ایجاد کنند ،گفت :البته در این
زمینه نوسازی زیرساختها از اهمیت ویژه ای
برخوردار اســت .رئیس اتحادیه فروشگاههای
زنجیرهای همچنین عنوان کرد :در حال حاضر
حدود  ۲۵۰هــزار میلیارد ریال یعنی حدود

هشت تا  ۹درصد سهم خرده فروشیهای
کشور به فروشگاههای زنجیرهای مربوط
می شود .فخریان در پایان یادآور شد :شاید
ما بتوانیم خیلی سریع به سهم  ۲۰درصدی
در خرده فروشیهای کشور برسیم اما حتی
همین رقم هم عددی بسیار پایین محسوب
میشود که در قیاس با کشورهای مختلف
به هیچ عنوان عدد مناســبی به شــمار
نمیرود.
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حاشیه بازار

صرفه جویی  ۵۰میلیارد لیتری فرآوردههای نفتی

مدیرعامل شرکت مهندســی و توسعه گاز ایران گفت :طی سه سال و نیم گذشته
به ازای مصرف گاز۵۰ ،میلیارد لیتر در مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی شــده
اســت .به گزارش مهر ،حسن منتظر تربتی با اعالم اینکه طی سه سال و نیم گذشته
 ۵۰میلیارد لیتر فرآورد ه نفتی به ازای مصرف گاز صرفهجویی شده است ،گفت :امسال
توانســتیم رکورد  ۷۰۰کیلومتری لولهگذاری را به هزار کیلومتر برسانیم؛ این در حالی
است که نگرانیهای مالیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافت .وی
ادامه داد :بعد از امضای برجام ،مباحث انتقال پول حل شــد و سال گذشته توانستیم
از LCهای الزم به منظور انتقال ســرمایه یا درآمد استفاده کنیم .گفتنی است تنها
مجموعه نفتی هستیم که طی سالهای گذشته هیچ بدهی به پیمانکاران نداشتیم و
همــه بدهی خود را به فاصله یک هفته به پیمانکاران پرداخت میکردیم .مدیرعامل
شــرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ،اتصال خط گازی زاهدان به شبکه سراسری را
مهمترین اقدام این شرکت در سه سال و نیم گذشته دانست و تصریح کرد :این پروژه
به جهت اینکه موجب میشد آخرین مرکز استان کشور تحت پوشش شبکه سراسری
گاز قرار گیرد ،از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،چرا که این پروژه مقدمات توسعه در
این استان را فراهم میکند .به گفته منتظر تربتی ،با اتمام خط لوله دامغان کیاسر نکا
که در حال حاضر  ۸۰درصد پیشرفت دارد و مرداد ماه سال جاری افتتاح میشود ،دیگر
شاهد قطعی گاز در خطه شمالی کشور نیست.

رخداد

با پرداخت یارانه نمیتوان اشتغال ایجاد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به طرح برخی صحبتهای کاندیدای ریاست
جمهوری در خصوص یارانهها و ایجاد اشــتغال گفت :پرداخت یارانه نمیتواند موجب
اشتعال شود .به گزارش ایسنا ،علی طیبنیا در جلسه اقتصاد مقاومتی در شاهرود اظهار
کرد :راهبرد اصلی دولت دکتر روحانی این اســت که از طریق اشــتغال بیشتر بتوانیم
زندگی شــرافتمندانه را برای مردم مهیا کنیم .وی با دفاع از عملکرد دولت یازدهم در
حوزههای اقتصادی ،افزود :عملکرد دولت یازدهم در این بخش موفق و اثرگذار بوده
اســت .این عضو کابینه با اشاره به طرح شــعارهایی در خصوص ایجاد اشتغالهای
میلیونی در کشور تصریح کرد :اگر امکانات خود را بشناسیم تحقق  ۹۵۰هزار شغل در
سال دست یافتنی است .وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران در  ۳۸سال گذشته
حدود  ۳.۲درصد بوده ادامه داد :در طول هشــت ساله دولتهای نهم و دهم نرخ رشد
اقتصادی تنها  ۲درصد بوده یعنی میزان رشد اقتصادی در این دو دوره از متوسط ۳۸
ساله بعد از انقالب بسیار کمتر بوده است.
طیبنیا با اذعان به اینکه ایجاد اشــتغال مولد باید بصورت جدی پیگیری و اجرایی
شــود گفت :بیتردید پرداخت یارانه نمیتواند موجب اشــتعال در کشــور شود .این
اقتصاددان ادامه داد :راهبرد دولت یازدهم این اســت که از طریق ایجاد اشتغال بیشتر
بتواند بســتر الزم برای زندگی شــرافتمندانه را برای مردم مهیا کند .وی با اشاره به
سیاســتهای ابالغی اقتصاد مقاومتی اضافه کرد :اقدامات الزم برای تحقق اهداف
و برنامههای اقتصاد مقاومتی مشــخص است .این عضو کابینه از ایجاد یک سیستم
پایــش در وزارت اقتصاد دولت روحانی خبر داد و افــزود :با ایجاد این پایش در حال
حاضر نظارت کاملی در این بخش در حال انجام است .وی با بیان اینکه ساختارهای
اقتصادی ناسالم در دولت پیشین عدول از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود بیان
کرد :تورم  ۴۰درصدی در دولت پیشــین سبب شــد تا  ۴۰درصد قدرت خرید مردم
کاهش پیدا کرده و مشــکالت زیادی گریبانگیر کشور شود.طیبنیا با بیان اینکه در
سال  ۱۳۹۲وقتی وعده تورم تک رقمی را دادم برای بسیاری قابل باور نبود ادامه داد:
دولت تدبیر و امید این وعده غیرقابل باور را عملی کرد .وی با اشاره به برخی وعدههای
دولت یازدهم گفت :این دولت وعده تک رقمی کردن تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز
و افزایش همزمان نرخ رشد اقتصادی را به مردم داد گفت :دولت روحانی این وعدهها
را داد و امروز به همه آنها عمل کرده است .این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد :نرخ
رشــد در سال  ۱۳۹۴میتوانست بسیار بیشتر از آنچه که شد ،افزایش یابد .اما کاهش
شدید قیمت نفت سبب کاهش سرعت نرخ رشد اقتصادی در کشور شد .وی یادآوری
کرد :در تحقیقات انجام شده اثبات شد که در تاریخ ایران هر جا که کاهش قیمت نرخ
نفت را داشتیم نرخ تورم نیز افزایش یافته ،اما برای اولینبار بود که در دولت روحانی با
وجود کاهش نرخ نفت شاهد کاهش نرخ تورم نیز بودیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی،
اضافه کرد :در ســالیان گذشــته هر گاه منابع مالی ما از کاهش نرخ نفت کم میشد
بــه منابع خارجی روی می آوردیم ،اما برای نخســتینبار بود که در دولت یازدهم نه
از ذخایر خارجی اســتفاده کردیم و نه وام گرفتیم .وی با اشاره به تایید پیشرفتهای
اقتصادی ایران از ســوی مراکز و مجامع بینالمللی گفت :در جمعبندی بانک جهانی
در اجالس جهانی کشــورهای نفتی در واشنگتن اعالم شد که موفقترین کشور دنیا
در این حوزه ،جمهوری اسالمی ایران بوده است و جالبتر آنکه این توفیقات چشمگیر
در شرایط تحریم هم رخ داده است .طیبنیا با بیان اینکه ملت ایران امروز به امید به
آینده و سرمایه ارزشمند اعتماد اجتماعی نیاز دارد گفت :متاسفانه عده ای سعی دارند
این سرمایه عظیم را در کشور کم فروغ جلوه دهند .این عضو کابینه با انتقاد از تضعیف
دولتمردان و مدیران اجرایی کشــور خاطرنشــان کرد :بیان برخی عبارات در تضعیف
مدیران و نظام اقتصادی و بانکی آنهم در محافل عمومی و تریبونهای رسمی نهتنها
کمکی به اقتصاد و پویایی آن نمیکند بلکه ســبب خواهد شد تا اعتماد دنیا نسبت به
ما سلب شود .وی با بیان اینکه تنها کشوری که حتی یک روز به تحریمهای ظالمانه
تمکین نکرده و توانسته آنها را رفع کند ایران است اضافه کرد :در  ۹ماهه سال ۱۳۹۵
به رشــد اقتصادی  ۱۱.۶درصد رســیدیم که قطعا درآمدهای نفتی هم در آن بیتاثیر
نبوده است .طیبنیا با بیان اینکه درآمدهای نفتی چیز بدی نیست اظهار کرد :از نظر
اقتصاد علمی آنجه بد اســت شیوه نادرست استفاده از این درآمدها است .وی با بیان
اینکه در سال گذشته رشد اقتصادی ما در تمام بخش ها بجز بخش ساختمان مثبت
بوده گفت :ســال  ۱۳۹۶سالی است که باید رونق اقتصادی در تمام بخشهای کشور
رسوخ کند.

آخرین خبر

کسانی که تراز تجاری کشور را منفی کردند به ما
میگویند وارداتچی

وزیر جهاد کشاورزی گفت :در چند سال گذشته با تمام محدودیتهایی که در خط مقدم
جهاد کشــاورزی وجود داشت توانستیم اقدامات مناســبی را انجام دهیم .محمود حجتی
وزیر جهاد کشــاورزی در اولین همایش ملی مراکز جهاد کشاورزی بیان کرد :برخی افراد
در ســتادهای انتخاباتی اطالعات نادرســتی را به مردم القا میکنند اما آمار و اطالعاتی
که گمرک اعالم میکند خود گواه این اســت که دولت چه کرده اســت .او افزود :با تمام
محدودیتهایی که در خط مقدم جهاد کشــاورزی وجود داشت اقدامات مناسبی را انجام
دادهایم چرا که دغدغه امام راحل بعد از انقالب این بود که بخش کشــاورزی رشــد کند.
وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه گفت :در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی توانستیم در
تولید گندم خودکفا شویم در سال گذشته نیز به لطف خداوند در تولید گندم خودکفا شدیم
تا جایی که ســال گذشته ذخیره شــب عید گندم به  8.5میلیون تن رسید که همین امر
موجب شد به دنبال صادرات مازاد تولید گندم باشیم و اقداماتی را نیز در این زمینه انجام
دادهایم .او افزود :برخی ما را واردات چی مینامند و میگویند واردات از تولید سبقت گرفته
اســت باید به این افراد بگوییم که در سال  92تزار تجاری کشور منفی  8.1میلیارد دالر
بوده اســت که در سال  95به مثبت  3.09رسیده است یعنی بیش از  5میلیارد دالر تولید
جایگزین واردات شــده است .این لقب را باید به کسانی بدهند که با آمارسازی کاله سر
مردم گذاشــتند .وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد :خون دلهای زیادی خورده شد تا پولی
که به جیب واردکننده میرفت در جیب کشــاورز بماند .به طوری که درآمد گندم کار 3.5
برابر ســال  92شده است .حاال ما شــدیم  4درصدی .او افزود :انگشت نشانه را به سمت
بزرگان ما میگیرند و سراغ کسانی میروند که جای تعجب دارد .کسانی در این دولت وزیر
هســتند که به دلیل تخصص و مهارتی که داشتند هیچ گاه به وزیر شدن فکر نمیکردند
باید این مســئله را مورد توجه داشت که این افراد چگونه خدمت میدهند و توسط برخی
ستادها با آمارهای غلط تخریب میشوند .شاید عقده حقارت و حسادت باعث این مسئله
شده است .مدیریت و توانمندی وزیر نفت را نگاه کنید چرا با اتهامات ناروا میخواهند به
کارآمدی او ضربه بزنند.

