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افزایش یارانهها
تورم را افزایش

اقتصاد

میدهد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت :اگر یارانه ها افزایش پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق هم واقعی شود ،وجود دارد .این در حالی است که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشان افزایش پیدا
می کند یا خیر .حمیدرضا صالحی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وعدههای اقتصادی درخصوص افزایش یارانهها گفت :در قانون ششم برنامه هدفمندسازی یارانهها مطرح شده و قسمتی از
توزیع یارانهها هدفمند شده؛ اگر یارانهها افزایش پیدا کند ،هزینهها افزایش یافته و نرخ تورم در کشور افزایش پیدا میکند .وی افزود :اگر یارانهها افزایش پیدا کند احتمال اینکه قیمت برق نیز به سمت واقعیسازی
پیش برود ،وجود دارد .این در حالی اســت که باید توجه کرد قدرت خرید مردم و درآمدشــان افزایش پیدا میکند یا خیر .چارچوب وعده افزایش یارانه کاری عبث و بیهوده اســت .یارانه باید به اقشار پایین جامعه یا
دهکهای پایین پرداخت شود تا بتوانند مشکالت خود را حل کنند .عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد :باید از کاندیداها پرسید که اگر یارانهها افزایش پیدا کند ،قیمت برق و حاملهای انرژی به سمت
واقعیسازی میرود؟ این در حالی است که دولت باید تالش کند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به همین ترتیب قیمتها را واقعی کند.

بررسي كارنامه اقتصادي دولت يازدهم نشان ميدهد

احیای روند رونق در شاخصهای کالن اقتصادی

رشــد اقتصادی  ۱۱.۶درصدی ،کاهش چشمگیر تورم در
کنار افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابســتگی بودجه
بــه نفت ،از جمله مهمترین دســتاوردهای دولت یازدهم در
زمینه اصالح ســاختار اقتصاد کالن کشــور تلقی میشود.
تجربیات اخیر یک دهه گذشــته بر اقتصــاد ملی حاکی از
تورم شتابان،رکوداقتصادی ،بازار متالطم داراییها ،انتظارات
بدبینانه در خصوص تحوالت آتی اقتصادی و شــدیدترین و
همهجانبهترین تحریمهای بینالمللی بوده اســت .شــرائط
مذکور در بدترین صورت خود در آغاز به کار دولت یازدهم در
نیمه دوم ســال  ۱۳۹۲بود .با این وجود در چند سال گذشته
علیرغم محدودیتها ســاختاری داخلــی و محدودیتهای
تحمیلی خارجی تالشهایی در اقتصاد ملی از ســوی دولت
های
و ملت برای تثبیت اقتصادی و مهار نوســانات و ریسک ِ
موجود درونی و محیطی صورت گرفته اســت که در بسیاری
از متغیرها و شاخصها ،تالشهای مذکور تجلی یافته است.
در طول عمر دولتهای نهم و دهم رشــد اقتصادی کشور
دچار نوســانهای زیادی شده اســت که نشانگر عدم ثبات
اقتصاد ملی بود .در ســال  ۱۳۸۴و در آغاز دولت نهم رشــد
اقتصادی به سطح  ۶.۳درصد رسید و نرخ رشد هدفگذاری
شده برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه  ۸درصد بود،
اما روند قبلی با ســومدیریت شدید متوقف شد و اقتصاد کم
کم به سوی عقب بازگشــت .به نحوی که در شروع به کار
ت نفت ،اقتصاد ملی در سال
دولت نهم علیرغم باالبودن قیم 
 ۶.۱ ،۱۳۸۵درصد رشــد کرد و در ســال  ۱۳۸۸با حرکت در
مسیر نزول ،این نرخ به  ۱.۳درصد محدود شد .در سالهای
 ۱۳۸۹و  ۱۳۹۰بــا جهش مجدد قیمت نفت ،به تبع آن نرخ
رشــد اقتصادی بــه ترتیب به  ۶.۵و  ۴.۳درصدرســید و در
ســال  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱با تشــدید تحریمهای اقتصادی ،آغاز
روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیتهای مالی
از یک ســو و روند فزاینده نرخ تورم ،افزایش و نوسان شدید
قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر
موجب شــد تا نرخ رشد اقتصادی کشــور در سال  ۱۳۹۱به
پائینترین ســطح در دهههای اخیــر یعنی منفی  ۶.۸درصد
سقوط کند.
میانگین نرخ رشــد اقتصادی که طی ســالهای -۱۳۷۵
 ۱۳۶۸و  ۱۳۷۶-۱۳۸۳بــه ترتیــب  ۵.۸و  ۴.۷درصــد بوده
است ،طی سالهای  ۱۳۸۴-۱۳۹۱به  ۳.۳درصد رسید .سال
 ۱۳۹۲نیز همچنان نرخ رشــد اقتصــادی منفی باقی ماند و
دولت یازدهم اصالحات گستردهای را برای اصالح روند وقت
مدنظــر قرار داد .بدین ترتیب از ســال  ۱۳۹۳با تالشهای

صورت گرفته چرخشــی در روند نرخ رشد اقتصادی صورت
گرفت و اقتصاد ملی رشــدی برابر با  ۳درصد را تجربه کرد.
در ســال  ۱۳۹۴نرخ مذکور به دلیل افت شــدید قیمت نفت
یک کاهش محسوس در نرخ رشد را تجربه کرد و به حوالی
صفر نزدیک شــد .طبق آخرین آمار در سال  ،۱۳۹۵اقتصاد
ملی با رکورد بیسابقهای در طول سیسال گذشته ،نرخ رشد
مثبت  ۱۱.۶درصدی را در  ۹ماهه اول سال  ۱۳۹۵به نمایش
گذاشــت .در حالی که اگر روند موجود قبل از دولت یازدهم
ادامه مییافت ،انتظار میرفت که نرخ رشد اقتصادی همچنان
روند نزولی خود را ادامه دهد و عالوه بر کوچکتر شدن سفره
شهروندان ،پتانسیلها و سرمایههای تولیدی بیش از پیش به
سمت اضمحالل پیش رود.
بر اســاس نتایج بدســت آمده در فصل پائیــز  ۱۳۹۵از
ی آماری مرکز آمار ،نرخ بیکاری جمعیت  ۱۰ســاله و
طرحها 
بیشــتر در کل کشور  ۱۲.۴درصد بوده است .این شاخص در
بین مردان  ۱۰.۴درصد و در بین زنان  ۲۰.۴درصد محاســبه
شــده است .در دوره  ۸ساله  ،۱۳۹۱-۱۳۸۴نرخ رشد جمعیت
فعال کشــور (عرضه نیروی کار)  ۱.۱درصد ،جمعیت شاغل
(تقاضای نیروی کار)  ۰.۸۴درصد و جمعیت بیکار  ۳.۷درصد
بــوده و نرخ بیکاری از  ۱۰.۳بــه  ۱۲.۱درصد افزایش یافت.
افزایش بیکاری در دولتهای گذشــته در حالی بود که نرخ
مشارکت اقتصادی روندی کاهشی داشته است .البته با تالش
های دولت یازدهم تالشهایی جهت کاهش بیکاری و ایجاد
فرصتهای اشتغالزا صورت گرفته و در نمودار سال ،۱۳۹۵
مشاهده می شود که نرخ مشــارکت به  ۳۸.۱درصد رسیده
اســت .با این وجــود مخالفان و منتقــدان دولت می گویند
بیکاری باالست و مردم افزایش اشتغال و رشد را حس نمی

کنند .دلیل آن اســت که از سال  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۳در مجموع
 ۶۰۰هزار شــغل ایجاد شده است در حالیکه از سال  ۱۳۹۳تا
پایان  ۱۳۹۵بیش از یک میلیون و  ۴۰۰هزار شغل در کشور
ایجاد شــده که خود رکــوردی در تاریخ اقتصادی جمهوری
اسالمی است.
با وجود آن که دولت دهم ،تورم را به  ۴۰درصد رسانده بود،
اما در ســال  ۱۳۹۳تورم به  ۱۵.۶رسید .در ادامه این تالش
ها در ســال  ۱۳۹۵نرخ تورم تک رقمی شــد که در واقع در
طول کمتر از چهار سال گذشــته دولت توانست تورم بیش
از  ۴۰درصدی را به کمتر از  ۸درصد برســاند ،چیزی که در
ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران بی ســابقه بوده است .شاخص
فالکت اقتصادی به طور ســاده مجموع نرخ بیکاری و تورم
در یک اقتصاد است .اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی
بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فالکت
وجود دارد .شــاخص فالکت در سال  ۱۳۸۴برابر که با ۲۱.۹
بوده است که طی سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲به دلیل افزایش
مستمر تورم و بیکاری در حال افزایش بوده است ،بصورتیکه
این شاخص در سال  ۱۳۹۲همزمان به روی کار آمدن دولت
یازدهم به عدد بیسابقه  ۴۵.۱رسید .با روی کار آمدن دولت
یازدهم و تالشهایی که در زمینــه کاهش تورم و افزایش
اشتغال انجام شد ،شــاخص مذکور تغییر جهت داده و روند
نزولی به خود گرفت .بهصورتی که بعد از یک سال به ۲۶.۲
رســید و در ســال  ۱۳۹۵ظبق آخرین آمار برابر  ۲۱.۴است
کــه از کمترین مقدار تجربه شــده ان در  ۸ســاله  ۱۳۸۴تا
 ،۱۳۹۲پایینتر است و به کمتر از نصف سال  ۱۳۹۲کاهش
یافته اســت.تا سال  ۱۳۸۹روند نســبت ًا باثباتی بر نظام ارزی
حاکم بود ،اما تعدیل نامناســب نرخ ارز و تشدید تحریمهای

ظالمانه ،باعث شد که نرخ ارز در نتیجه انگیزههای سفتهبازی
و محدودیتهــای درآمدهــای ارزی با جهش و نوســانات
بیسابقهای در اقتصاد همراه باشد .با توجه به این نوسانات و
جهش  ۴۲.۶درصدی در ســالهای  ۱۳۸۸تا  ،۱۳۹۱ادامه آن
رونــد ،قیمت ارز را به بیش از  ۶۰۰۰تومان در ســال ۱۳۹۵
میرساند .اما با اقدامات دولت یازدهم ،این مسیر کنترل شد
و مجمــوع افزایش نرخ ارز از ســال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۵به ۹.۲
درصد رسید .ارزش ســهام واگذار شده توسط دولت در دوره
مورد بررســی ( ،)۱۳۸۴-۱۳۹۱به دالیل مختلف متغیر بوده
است .در این سالها ســازمان خصوصیسازی توانسته قریب
به  ۸۵۲،۲۴۳میلیارد ریال از کل یا بخشــی از سهام بیش از
 ۵۰۰شــرکت دولتی و متعلق به دولت را به بخش غیردولتی
واگذار کند .این رقم حــدود  ۳۰برابر واگذاریهای دوره ۱۶
ســاله قبل است .با بررسی آمار عملکردی مشخص میشود
که بیشــترین واگذاری ها در سال  ۱۳۹۲انجام شده است .از
کل  ۱۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری در ســالهای  ۱۳۸۰تا
 ۱۳۹۲بیش از  ۳۴درصد از این واگذاریها در ســال ۱۳۹۲
انجام شــده است .این روند در سالهای بعدی دولت یازدهم
نیز رو به صعود بوده است.بررسی تاریخی نشان میدهد که
در ســالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۱منابع نفتی  ۴۲درصد از منابع
عمومی را به خود اختصاص داده است .این روند بعد از سال
 ۱۳۹۳معکوس شــده و سهم درآمدهای نفتی در چهار ساله
دولت یازدهم بطور متوســط به  ۳۳درصد رســیده است که
حاکی از کاهش وابســتگی اقتصاد ملی به نفت است .آمارها
نشــان میدهد که اگر روند موجود در  ۸ســال قبل از بکار
آمدن دولت یازدهم ادامه میداشــت ،سهم درآمدهای نفتی
همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش مییافت و بیش
از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته میکرد که این امر خود
میتوانست تشــدید کننده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات
زیاد در اقتصادی باشد.رشد درآمدهای مالیاتی در هشت ساله
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲بطور متوسط در حدود  ۱۸درصد بود و سهم
آن از چیزی در حدود  ۶.۸درصد که نوســان باالیی داشت.
همچنین روند آن در ادامه شــرایط میتوانست نزولی باشد.
این روند نزولی در صورت ادامه شــرایط میتوانست نسبت
مالیــات به را حتی به زیر  ۵درصد برســاند .روند درآمدهای
مالیاتی و روند سهم آن از نمایانگر آن است که از سال ۱۳۹۲
چرخشی قابل توجه صورت گرفته و سهم آن از افزایش یافته
است .اصالح نظام مالیاتی ،گسترش پایههای مالیاتی و اتخاذ
راهکارهــای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی در چرخش روند
مذکور نقش بسزایی داشت.

اتحاد ایران و ایتالیا برای توسعه صنعت فوالد

نخستین طرح ســرمایه گذاری خارجی در صنایع معدنی
(حوزه فوالد) با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس
هیات عامل ایمیدرو افتتاح شــد .به گزرارش روابط عمومی
ایمیدرو ،محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در مراسم افتتاح کارخانه تولید تجهیزات فوالدی با سرمایه
گذاری شرکت دانیلی ایتالیا با بیان اینکه کارخانه مذکور در
زمینه طراحی و تولید ماشین آالت صنعتی در حوزه فوالد و
نیز سایر صنایع بزرگ و سنگین است ،گفت :ایران در فضای
اعتدال و تعامل توانست با تعقل و تدبیر هم سانتریفیوژها را
بچرخاند و هم چرخ های صنعت کشور فعال تر از گذشته به
گردش در آورد .وی ادامه داد :پس از برجام 5.5 ،میلیارد دالر

سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن شروع شده
و امیدواریم این همکاری ها با جهان گسترش یابد.
نعمت زاده با اشاره به اشــتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا،
تصریح کرد :امیدواریم این همکاری در زمینه ساخت کارخانه
مذکور ،مقدمه ای شود برای همکاری های بسیار گسترده تر
جمهوری اســامی ایران و کشور بزرگ صنعتی ایتالیا .وی
افزود :کشور ما درگذشته و اکنون دارای دانشمندان فراوانی
بوده و هســت ،به طوری که در هوافضا و سایر صنایع مهم
آمریکا 140 ،دانشمند ایرانی فعالیت می کنند .وزیر صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه بیش از  35سال است تجهیزات
فوالدی از خارج وارد می کنیم ،اظهار کرد :قابلیت کشور ما
به گونه ای است که می تواند نیازهای خود را تامین کند و به
کشورهای دیگر نیز تجهیزات و قطعات صادرات داشته باشد.
وی ادامه داد :دقت و هوش مهندســان ایرانی در ســطحی
اســت که می توانند کاالهایی برای صدور به نقاط مختلف

جهان تولید کنند .نعمت زاده خاطرنشان کرد :در ایران برای
تولید فوالد عالوه بر سنگ آهن و انرژی ،بازار مصرف داخلی
و منطقــه ای داریم .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشــاره
به مشــارکت ایمیدرو و دانیلی برای توســعه صنایع فوالد و
آلومینیوم ،گفــت :امیدواریم این همکاری ها به نتایج خوبی
برسد.
در حاشــیه این مراسم نیز ،مهدی کرباسیان رییس هیات
عامل ایمیدرو درباره همکاری با شرکت های خارجی گفت:
بخش زیادی از تجهیزات و ماشین آالت و لوازم یدکی فوالد
در واحد تولیدی دانیلی در ایران تولید خواهد شد .وی افزود:
تجهیز کارخانه فوالد نیریز نیز از این کارخانه صورت گرفته
و ایــن امر باعث کاهش  ٣٥درصدی ســاخت این کارخانه
می شــود که چنین فضای همکاری در فضای پس از برجام
ایجاد شــده است .او تصریح کرد  :مشابه همین همکاری با
شرکت اس ام اس آلمان شکل خواهد کرد به طوری که در

اصفهــان طرف آلمانی و تام کار به تولید تجهیزات فوالد در
ســال آینده می پردازند .با افتتاح کارخانه دانیلی در .اشتهارد
تجهیــز کارخانه های فوالدی با اســتفاده از قطعات داخلی
صــورت میگیرد.بنا به این گزارش ،در مراســم افتتاح طرح
سرمایه گذاری خارجی ساخت قطعات فوالدی (پارس فوالد
جم سماء-دنیلی پرشیا) با سرمایه گذاری  ۷۰میلیون یورویی
و ایجاد اشــتغال  200نفر ،اســتاندار البرز ،فرماندار اشتهارد،
معاونان وزیــر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس کمیســیون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران
ارشد شرکت دانیلی و نیز مدیران برخی شرکت های فوالدی
حضور داشتند .شرکت دانیلی و ایمیدرو هم اکنون در منطقه
آزاد چابهــار برنامه احداث کارخانه فــوالد دارند .این برنامه
نیز پس از برجام .عملی شــد و از نتایج سفر حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به ایتالیا
محسوب می شود.

یـخارجی
استفاده از ۳هواپیمای برجامی در سیکل پروازی داخل 

تكذيب افزایش بدهی دولت به
 700هزار میلیارد تومان
وزیر اقتصــاد و امور دارایی گفت :نقــل قولی که 70هزار
میلیارد تومان بدهی دولت به  700هزار میلیارد تومان تبدیل
شــده اســت ،کذب بود که در رســانه ها به صورت گسترده
منتشــر شد .به گزارش ایرنا ،علی طیب نیا افزود :یک خبری
در خصوص میزان بدهی های دولت منتشــر شده بود که به
بنده نسبت دادند؛ این خبر را تکذیب می کنم .وی ادامه داد :ما
در ابتدای شروع کار دولت یازدهم ،هیچ نهادی در نظام اداری
کشور برای سنجش و اندازه گیری مدیریت بدهی های دولت
نداشتیم .کاری که در وزارت اقتصاد انجام دادیم دفتری برای
اندازه گیری میزان بدهی های دولت ایجاد کردیم و بر مبنای
گزارش های حسابرســی شده سازمان حسابرسی و همچنین
ذیحسابان دستگاه ها برای اولین بار میزان بدهی های دولت
را محاســبه کردیم .وزیر اقتصاد گفــت :رقمی که من اعالم
کرده بودم که  700هزار میلیارد تومان بدهی اســت بر مبنای
محاسبات دفتر مدیریت بدهی دولت در وزارت اقتصاد است.
طیب نیا افزود :بدهی شامل همه وزارتخانه ها ،دستگاه های و
شرکت های دولت می شود یعنی بدهی مجموعه شرکت های
دولتی از جمله شــرکت نفت در آن محاسبه شده است .وی
ادامه داد :اصل این بدهی ها مربوط به گذشته است چیزی که
در دولت حاضر به آن بدهی ها اضافه شده سودی است که به
طور طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد .وزیر اقتصاد گفت:
بنابراین نقل قولی که 70هزار میلیارد تومان بدهی دولت بوده
و به  700هزار میلیارد تومان تبدیل شده است خبر کذب بود
که در رسانه ها به صورت گسترده منتشر شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی از ورود سومین
هواپیمای برجامی هما بــه پروازهای خارجی
همزمان با انجــام پروازهای داخلی طی هفته
جاری خبر داد.
رضا جعفــرزاده در گفتگو با مهــر ،درباره
خــروج هواپیماهای تازه وارد هما از ســیکل
پروازی داخلی و اســتفاده از آنها در پروازهای
خارجی اظهار کرد :هواپیماهای تازه خریداری
شده ایران ایر ،پس از پشت سر گذاشتن دوره

پروازی داخلی و ثبت آنها در سامانه های بین
المللی ،همزمــان پروازهای خارجی خود را نیز
آغاز کرده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه
داد :بنابرایــن پروازهای ایرباس های تازه وارد
هما ،به صورت سیکل ترکیبی داخلی ـ خارجی
انجام می شود.
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا
هواپیماهای پهن پیکر که استفاده از آنها تنها

در پروازهــای دوربــرد دارای صرفه اقتصادی
اســت ،لزومی برای پرواز در مسیرهای داخلی
هــم دارند یا خیر؟ ،گفت :ایران ایر برای اینکه
نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر تازه
خریداری شده را در مسیر سودآوری قرار دهد،
مســیرهای پروازی جدید تعریف کرده تا پرواز
این هواپیماها اقتصادی شود.
جعفرزاده افــزود :به عنوان مثــال ایرباس
 ۳۲۱در مســیرهای «تهــران ـ اصفهــان ـ

کویت ـ اصفهان ـ تهران»« ،تهران ـ شــیراز
ـ بندرعباس ـ شــیراز ـ تهــران» و «تهران ـ
زاهدان ـ چابهار ـ زاهدان ـ تهران» پرواز دارد
و ایرباس  ۳۳۰نیز به عنوان دومین هواپیمای
برجامی هما در مســیرهای «تهران ـ مشهد ـ
اصفهان» و «اصفهان ـ کیش» فعال اســت؛
ضمن اینکه به زودی و در هفته جاری سومین
ایرباس هما نیز به ســیکل پروازهای ترکیبی
خارجی ـ داخلی افزوده می شود.

عصر خودروهای چینی در ایران به پایان رسید
با آغــاز تولید پژو  ۲۰۰۸بــه عنوان اولین
خودروی پسابرجامی میتوان گفت که دوران
تاختوتاز خودروهای چینی در ایران به پایان
رسیده است .حدود یک دهه پیش خودروهای
چینی جایی در صنعت خودروی ایران نداشتند.
در آن زمان یکی دو خودروساز کوچک برخی
خودروهای چینی را به شکلی محدود در ایران
مونتاژ میکردنــد .اما از اوایل دهه  ۹۰با آغاز
برخی تحریمهای خارجی که منجر به خروج
خودروسازان کرهای ،ژاپنی و اروپایی از ایران
شد خودروسازان چینی از فرصت استفاده کرده
و سعی کردند جای خالی برخی خودروها که
تولید آنها متوقف شده بود را در ایران پر کنند.
این وضعیت آغاز حضور گسترده خودروسازان
چینی در ایران بود بهگونهای که در سالهای
تحریم عالوه بر آنکه مونتاژ خودروهای چینی
در ایران رشد حدودا دو برابری داشت واردات
خودروهای چینی آماده نیز به ایران آغاز شد.
در آن زمان خودروسازان چینی ضعف اصلی
صنعت خودروی ایران که نبود تنوع محصول

و قدیمی بودن بیشــتر خودروهای پر تیراژ در
حال تولید بود را به درســتی تشخیص داده و
با عرضــه خودروهایی با ظاهر جدید و متنوع
و البته بــا قیمت و کیفیت پایین توانســتند
مصرفکنندگان ایرانی را به محصوالت خود
جلب کنند .در دوره تحری م به دلیل قطع ارتباط
با خودروسازان آسیایی و اروپایی معتبر ،حضور
خودروســازان چینی در ایــران روند صعودی
داشت بهگونهای که بیشتر خودروسازان داخلی
همکاری با خودروسازان چینی را آغاز کردند.
به دنبال چنین روندی کارشناســان نسبت به
تبعات حضور گسترده خودروسازان چینی در
کشور و چینیزاسیون صنعت خودروی ایران
هشدار میدادند.
اما از حدود دو ســال پیش با مطرح شدن
برجام و اجرایی شدن آن ،روند رفع تحریمها
و بازگشــت خودروســازان معتبر آســیایی و
اروپایی به ایران آغاز شــد و سال گذشته نیز
شــرکتهایی چون پژو و ســیتروئن با انعقاد
قراردادهای جدید رســما فعالیــت خود را در

ایران از سر گرفتند.
به دنبال بازگشــت و فعال شــدن مجدد
خودروســازان مطــرح بینالمللــی در ایران
تولید انبــوه خودروی پــژو  ۲۰۰۸به عنوان
اولین خودروی پســابرجامی از روز گذشته با
حضور رییسجمهوری آغاز شــد؛ آغازی که
کارشناسان آنرا شروع پایان دوران تاختوتاز
خودروهای چینی در ایران میدانند.
در این زمینه کارشناســان معتقدند که پس
از این با به تولید رســیدن دیگر خودروهای
پسابرجامی خودروهای چینی به تدریج در بازار
ایران منزوی خواهند شــد و اگر خودروسازان
داخلی بتوانند خودروهــای جدید را با قیمت
مناسب در ایران عرضه کنند مونتاژ و واردات
بســیاری از خودروهای چینی متوقف خواهد
شد .در این زمینه عضو هیات علمی دانشگاه
عالمه طباطبایی در گفتوگو با ایسنا میگوید:
خوشبختانه ثمرات برجام و رفع تحریمها در
اقتصاد کشــور به تدریج در حال نمایان شدن
است بهگونهای که فضای اقتصادی ایران در

تعامل دوباره با جهان در حال احیا شدن است.
امراهلل امینی با بیان اینکه روند حضور مجدد
خودروســازان مطرح بینالمللــی در ایران ما
را از خودروســازان چینی بینیاز خواهد کرد،
خاطرنشــان میکند :با آغاز تولید خودروهای
بهروز و جدید در ایران خودروهای بیکیفیت
چینی به تدریج مشــتریان خود را از دســت
خواهند داد.
وی ادامــه میدهد :از روز اجرایی شــدن
برجام مشــخص بود که دوره نیازمندی بازار
ایــران به خودروهای چینی به پایان رســیده
است و با تغییر شــرایط ،خودروسازان چینی
برای ادامه بقا در بازار ایران راه ســختی پیش
رو خواهند داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
خاطرنشان میکند :خودروسازان چینی برای
ادامه حضور در ایران باید به ســرعت نسبت
به افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت
محصوالت خــود در ایران اقدام کنند در غیر
این صورت از بازار حذف خواهند شد.
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حاشیه بازار

صدور مجوز فعالیت ۳۰برند
معروف پوشاک

رییس اتحادیه پوشاک از صدور مجوز فعالیت برای صاحبان  ۳۰برند معروف پوشاک
در کشــور خبر داد .ابوالقاسم شیرازی افزود :بر اســاس دستور العمل صادر شده برای
فعالیت برندهای معروف پوشــاک ،این بخش باید بــه انداز ه  ۲۰درصد از ارزش ریالی
فعالیت خود را در ایران ،اقدام به تولید پوشــاک کند که با انجام این روند امکان ادامه
فروش کاال را در بازار کشــور خواهند داشــت .وی با اشــاره به تشکیل کارگروه ویژه
پیگیری اجرایی شدن این دستور العمل گفت :با بستر سازیهای انجام شده به زودی
تولید پوشاک برند خارجی در داخل کشور انجام خواهد شد .رییس اتحادیه پوشاک نبود
ارتباط بین صنعت پوشاک و دانشگاه را خالء موجود در این بخش دانست و ادامه داد:
با امضای تفاهم نامه بین قیمت پوشاک و دانشگاه پیام نور گامهای اساسی برای ایجاد
ارتباط در این بخش برداشته شده است .شیرازی با اشاره به اینکه با امضای این تفاهم
نامه امکان ایجاد اشــتغال برای دانشجویان و فارغ التحصیالن صنعت پوشاک فراهم
میشود افزود :با امضای این تفاهم نامه میتوان صنعت پوشاک را به علم روز تجهیز
کرد و بهرهوری را در این بخش افزایش داد .وی تجهیز شدن به علم روز دنیا را سبب
افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر اعالم کرد و افزود :با کمک مراکز علمی
میتوان طراحی و ایدههای خود را بومی کنیم تا دیگر گرفتار مدسازیها غربی نباشیم.

رخداد

وام خانه اولیها  ۲۰۰میلیون تومان شد

معاون وزیر راه و شهرســازی با اعالم مطلب که عملکرد شــهرداریها باعث شده
قیمت زمین در تهران با سوییس برابری کند گفت که خوشبختانه با افزایش وام خانه
اولی ها از  ۸۰به  ۱۰۰میلیون تومان که امروز شورای پول و اعتبار تصویب کرد ،شاهد
افزایش توان خرید زوجهای جوان خواهیم بود .به گزارش ایسنا ،حامد مظاهریان اظهار
کرد :خوشحالیم به اطالع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیالت سپرده
پس انداز مســکن یکم را از  ۸۰به  ۱۰۰میلیون تومان افزایش داد ،بنابراین به هر زوج
 ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک
بســزایی انجام شود .وی افزود :سال گذشته قیمت مسکن  ۵.۶درصد افزایش یافته و
 ۳.۷درصد تعداد معامالت باال رفته است که نشان میدهد بازار مسکن به سمت رونق
مصرفی در حال حرکت است و برای اولین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش
شدید قیمت روبه رو نیستیم.
مظاهریان خاطرنشــان کرد :برنامه دولت که در چهار سال آینده هم انشاءاهلل ادامه
خواهد داد این اســت که بتواند بر روی خانه اولیها و زوجهای جوان همانند دو سال
گذشته تمرکز کند .زوجهای جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می
کنند و برنامه دولت این اســت که از طریق صندوق پس انداز مســکن یکم و رقم بی
سابقه  ۱۶۰میلیون تومان وام ،زوجهای جوان را توانمند کند .وی با بیان اینکه طی دوره
 ۸ســاله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر  ۵۰۰درصد افزایش یافت ،اظهار کرد :آماری
مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد .قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰
هزار تومان در سال  ۱۳۸۴به  ۳میلیون و  ۹۵۰هزار تومان درسال  ۱۳۹۲رسیده است.
در حال حاضر قیمت مســکن هر متر مربع مسکن  ۴میلیون و  ۳۷۰هزار تومان است
نتیجه اینکه از سال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۶قیمت حدود  ۱۰.۶درصد افزایش باال رفته است.
مظاهریان همچنین با اشــاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور
شــد :طی ســالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲قیمت زمین از متری  ۶۴۰هزار تومان به متری ۵
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان در شــهر تهران افزایش یافته که  ۷۰۰درصد و معادل ۸.۶
برابر افزایش قیمت را نشان میدهد .اما از سال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۶شاهد  ۲درصد افزایش
قیمت زمین هســتیم .معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص
افزایش اجاره بها گفت :اجاره بین سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲حدود  ۳.۴برابر شده است و
از سال  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۶حدود  ۱.۵برابر شده است .این نشان می دهد هم اکنون شاهد
باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت
آینده اســت .وی با اشاره به تاثیر شهرداریها بر افزایش قیمت مسکن گفت :انتقادی
که به شهرداریها وارد میشود این است که انضباط شهری به هم خورده است .شهر
صاحب یک شناسنامه و برنامه بود .اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را
از سوداگری و افزایش خرید و فروش میدانستند با افزایش تراکم و بی نظمی ،کنترل را
به هم ریختند .در تهران رقم وحشتناک  ۴۹۰هزار خانه خالی وجود دارد .منطقه  ۲۲یک
نمونه اســت که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است .در آنجا
ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد .مضافا اینکه ساخت
و سازهای انجام شده در منطقه  ۲۲هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.
مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشــور سوییس است ،اظهار
کرد :این رویکرد نه تنها اقتصاد کالن شــهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار
داده اســت .االن قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است.
ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کالنشهرها است که
باعث این مشکل شده است.

آخرین خبر

سوداگران عامل
گرانی گوشت
گوسفندی
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با اشاره به اینکه در ماههای رمضان و ذیالحجه
افزایش مصرف گوشــت گوســفندی رقم میخورد ،احتکار دام را یکی از عوامل گرانی
گوشــت در روزهای اخیر دانســت .علی اصغر ملکی در گفتگو با اقتصاد آنالین پیرامون
دالیل محقق نشــدن پیش بینیها مبنی بر گران نشدن گوشت گوسفند در سال جاری
گفت :با نگاهی به روند قیمت گوشت در سال های گذشته متوجه می شویم که این کاال
همواره در فصل بهار با کاهش قیمت مواجه بوده اســت ،اما امسال چند عامل موجب شد
پیش بینی ها در خصوص قیمت گوشت گوسفند محقق نشود .وی افزود :یکی از دالیل
رویش علوفه های صحرایی است که به طور رایگان در اختیار تولید کننده ها قرار دارد و
انگیزه ای شده تا دام را برای کشتار عرضه نکنند .اما عده ای هم با توجه به این موضوع
اقدام به فعالیت های سوداگرانه کرده اند و دام ها را احتکار کردند .چرا که منتظر رسیدن
ماه رمضان و ذیالحجه هســتند .رییس اتحادیه گوشــت گوسفندی با بیان اینکه جاری
شدن سیل در استان های شمال غربی کشور هم در گرانی گوشت بی تاثیر نبود ،تصریح
کرد :با وقوع ســیل تردد در جاده های کشور با کندی مواجه شد و که این موضوع باعث
برهم خوردن عرضه گوشت در بازارهای مصرفی شد.

