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تداوم کاهش تولید نفت اوپک

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در بیست 
و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: 
با توجه به قرار گرفتــن در روزهای پایانی دولت یازدهم 
نیازمند پایش عملکرد هستیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی را 
داشته باشیم. معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: مدیریت 
مناسب نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی نشان داد که با 
وجود تنگناهای مالی که موجود بود دولت توانست ثبات 
در شــاخص های کالن اقتصادی کشور را به طور جدی 
حفظ کند و به دولت دوازدهم منتقل کند. وی با اشــاره 
به اینکه باید قدر این سیاســت و ثبات را بدانیم، تصریح 
کرد:تغییرات لحظه ای در شــاخص های اقتصادی کشور  
طی سال های گذشته هنوز از یاد نرفته است. جهانگیری 
به افزایش چند درصدی نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: 
الزم اســت بانک مرکزی و نظام بانکی  برای این مسئله 
تدبیــر کنند چراکه با این نرخ ســود بانکی، فعالیت های 
اقتصادی بســیار دشوار اســت. معاون اول رییس جمهور 
گفت: زمانی می توان از ســرمایه گذاری به صورت جدی 
انتظار رشد و سرمایه گذاری باال داشت که نرخ سود بانکی  
متناسب باشــد، البته مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در 
این بخش از دستاوردهای خوب سیاستهای دولت یازدهم 
بوده اســت . به گفته او در سالهای قبل از دولت یازدهم 
ارزش پول ملی کشور به یکباره تا یک سوم کاهش یافت 
و نرخ ارزهای خارجی ســه برابر شد. وی تاکید کرد: در 
سال گذشته برخی تغییرات جزئی در نرخ ارز به وجود آمد 
و برخی اصرار به تغییر سیاســت های دولت داشــتند، اما 
سیاست هایی اتخاذ شد که متناسب با جهت گیری اصلی 
کشــور در حوزه ارز بود، این در حالی اســت که سال ۹۵ 
ما در برنامه داشــتیم که تک نرخی کردن ارز را اجرایی 
کنیم. جهانگیری افزود: در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ 
ارز مرجع، مبادله ای و ارز آزاد وجود داشــت که اکنون به 
دو نرخ رسید، به عالوه فکر می کردیم  پس از برجام و در 
سال ۹۵ زمان مناسبی است که بانک مرکزی همزمان با 
تسلط بر ارزهای مســدودی خود ارز را تک نرخی کردن 
کند اما این امر محقق نشد و در سال جاری در دستور کار 
اســت. جهانگیری با تاکید بر اینکه بیکاری مساله اصلی 
اقتصاد ایران است، خاطرنشــان کرد: نرخ بیکاری حدود 
۱۱ درصد اســت و بیکاری جوانان تحصیلکرد باالی ۲۵ 

درصد است.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: کشور ساالنه 
حدود یک میلیون فارغ التحصیل دانشــگاهی دارد، این 
در حالی اســت که باالترین میزان شــغلی که در اقتصاد 
ایران ایجاد شــده اســت، ۷۰۰ هزار شغل بوده است، اما 

اکنون به اجبار نیازمند هســتیم که ســاالنه یک میلیون 
شــغل ایجاد کنیم تا به بیکاران پاسخ دهیم. وی با اشاره 
به اینکه نرخ مشارکت ما هنوز نرخ باالیی نیست و اگرچه 
افزایش یافته، ولی جای کار دارد و نرخ مشــارکت زنان 
نیــز باید افزایش یابد، اضافه کرد: انتظار جامعه و مردم از 
مسووالن این است که به این چالش بزرگ پاسخ دهند، 
در کنار این چالش البته چالش دیگر عدم معیشت مناسب 
بخش عمده ای از مردم اســت. بــه گفته او اقتصاد ایران 
باید در منطقه پررقابت و پرتالطم به کار خود ادامه دهد، 
این در حالی است که اگر به زودی خود را به اقتصادهای 
منطقه نرســانیم قافله را در حوزه اقتصاد خواهیم باخت. 
جهانگیــري در پایان تاکید کرد: این چالش ها پیش روی 
ما قرار دارد که در ســتاد اقتصاد مقاومتی که سیاست ها 
را پیگیــری می کند، برای برون رفت این مشــکالت به 
دنبال راهکارهایی هستیم که همه ارکان را در یک جهت 

قرار دهد.
تورمتکرقمیبهزودیبازمیگردد

ولــي اهلل ســیف، رئیس بانــک مرکــزی در همایش 
سیاست های پولی و ارزی گفت: نظام بانکی در سال های 
اخیر با تنگناهای مختلفی روبرو بوده و خود نیازمند توجه 
و مراقبت جدی اســت. مدت زیادی از انتخابات ریاست 
جمهوری نگذشــته اســت و درحال حاضــر بیش از هر 
چیــز نیاز به برنامه ریزی مناســب برای فاصله گرفتن از 
تنگناهای اقتصادی احســاس می شود. وی افزود: اکنون 
برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب 
بــه منظــور فاصله گرفتــن از روندهای منفی گذشــته 
اهمیت دارد، به این معنا که ایجاد بســترهای مناســب 
رشد اقتصادی پایدار ســرفصل های اصلی وظایف بانک 
مرکزی در حوزه سیاســتگذاری پولی و بانکی را تشکیل 
می دهد. رییس بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت مناســب 
نقدینگی و ارتقای نظــام پولی در زمره مهمترین اهداف 
بانــک مرکزی در حوزه ثبات پولــی و کنترل تورم بوده 
اســت. ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت، سالمت بانکی و 
کمک به بهبــود ابعاد مختلف فعالیت های حقیقی اقتصاد 
تجربیاتی را حاصل کرده است که باید از آن استفاده کرد.

بازگشتتورمتکرقمیبهزودی
سیف دستاوردهای تورمی این دولت را از نظر ماندگاری 
تورم  پایین در تاریخ اقتصادی ایران، قابل توجه دانست و 
گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در 
ایجاد فضای اطمینان و آرامش در ســطح اقتصاد کالن، 
حفظ نظام قیمت های نسبی کارا و کسب اعتبار بین المللی 
بوده و نمی توان نقش آن را در دســتیابی به دیگر اهداف 
از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشــد اقتصادی نادیده 
گرفت. وی عنــوان کرد: با وجود موفقیت های حاصله در 
زمینه کاهش مســتمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در 
چهار ســال گذشــته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد 
در خرداد ماه ســال جاری، حاکی از ریسک های موجود 
پیرامون حفظ دســتاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم 
و لزوم هوشــیاری مجموعه سیاست گذاری کشور در این 
زمینه اســت. امید اســت با تقویت انضباط پولی، مالی و 

اتخاذ راهکارهای مؤثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ 
تورم به سطوح تک رقمی باشیم. رییس کل بانک مرکزی 
ادامه داد: فرســایش تدریجی ســطح و کیفیت سرمایه، 
کافی نبودن ســپرده های نقدینگی، عدم  جذب زیان  های 
تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار 
موافق چرخه ای فــروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها، 
ارتبــاط پیچیده مبادالت مؤسســات مالی بــا یکدیگر و 
تضعیف اعتماد نســبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت 
نقدشــوندگی در بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
چالش های زیادی را برای سیســتم بانکی کشــور ایجاد 

کرده بود.
پشتپردهرقابتسودیبانکها

وی اظهــار کرد: فعالیت موسســات اعتباری غیرمجاز 
موجب شــده بانک ها برای ادامــه فعالیت، به رقابت غیر 
اصولی بر ســر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با 
ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشــار بی رویه این ابزارها، 
ابعاد تازه ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شــد 
در درجه اول وضعیت ســودآوری شبکه بانکی و پس از 
آن وضعیت شــاخص هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، 
تحت تاثیر قرار دهد. ســیف اعالم کرد بانک مرکزی طی 
چند سال گذشته عالوه بر پیگیری اهداف کالن اقتصادی 
در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات مؤثری را برای حمایت 
از تولید و رشــد فعالیت های تولیدی انجام داده است. او 
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوســط در سال جاری 
را از اولویت های شــبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه 
آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و 
همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و 
براین اســاس بانک مرکزی با ابالغ »دستورالعمل تامین 
مالی بنگاه های کوچک و متوســط« به شبکه بانکی، در 
ســال جاری نیز کمک به تامین مالــی این واحدها را در 

اولویت قرار داده است.
وجودسودهایموهومدربانکها

علــي طیب نیا، وزیر امــور اقتصــادی و دارایی نیز در 
بیســت و هفتمین همایش سیاســت های پولی و بانکی 
افزود: اقتصاد ایران در ســال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد 
اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد را تجربه کرد 
اما بــرای پایان دادن به نوســان های اقتصادی و مقاوم 
ســازی اقتصاد راهی جز جهش به سطوج باالتر در سال 
۱3۹6 پیش رو نیست. طیب نیا ادامه داد: بررسی ها نشان 
می دهد میانگین ساالنه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه 
گذشته، در حدود ۲.3 درصد بوده ، طبیعی است که چنین 
رشــدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را 
تامین کــرده و زمینه را برای بهبــود زندگی عامه مردم 
فراهم کند. او در بخش دیگری از سخنانش کیفیت رشد 
اقتصادی در سال گذشــته را مورد اشاره قرار داد و تاکید 
کرد: گزارش های اولیه نشــان دهنده ســهم باالی تولید 
و صادرات نفت در رشــد اقتصادی اســت اما در کنار آن 
برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت 
از رشــد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. 
طیب نیا ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ 

در سه ماهه اول ســال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، 
۵.۴ و ۵.6 طی فصول دوم تا چهارم ســال ۹۵ رســیده 
اســت، اما از منظر تحوالت بلندمدت اقتصاد کالن، هنوز 
سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی 
و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، 

مشکالت اصلی برای ما به شمار می رود.
بازگشتاعتمادمردمدردولتيازدهم

طیب نیا یکی از مهمترین دســتاوردها دولت یازدهم را 
بازگشــت اعتماد مردم به دولت خواند و گفت:این مساله 
الزمه دستیابی به رشــد اقتصادی در چهار سال گذشته 
است. باید توجه داشت از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد 
بلندمدت رشــد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و 
رفتار سیاست گذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی 
و خارجی اســت که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت 
اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق 
است. وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که 
از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای 
مختلف، رشــد پایدار تولید و اشــتغال به دست نمی آید. 
پس نباید اجازه داد که این دســتاورد دولت یازدهم که با 
همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.

تاثیرلغوتحريمهابرفضایبانکی
طیب نیا در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
اقدامات صورت گرفته مبنی بر افزایش سرمایه بانک های 
دولتی گفت: لغو تحریم ها ارتقای ســطح روابط بانکی ، 
ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تســهیل نقل و انتقاالت 
ارزی را بــه همراه داشــت. به گفته وی تــا قبل تحریم 
6۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانک های ایران بودند 
که ایــن تعداد در دوران تحریم بــه 3۰ بانک کوچک و 
پرریســک افزایش یافت. او بــا تاکید بــر اینکه روابط 
کارگزاری بانک هــای خارجی با عمــوم بانکهای ایران 
برقرار شــده اســت، ادامه داد: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران 
روابط کارگزاری داشــته و بــه زودی روابط کارگزاری با 

عموم بانک ها برقرار می شود.
شناسايیمانعبزرگاشتغالوتولید

وزیر اقتصاد نرخ ســود در بازار مالی را مانع بزرگ برای 
اشتغال و تولید دانســت و گفت: این یک منبع ثبات زدا 
برای نظام بانکی کشــور تبدیل شده است که نرخ اسمی 
کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های 
مولــد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ باالی ســود 
تسهیالت، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام 
شده محصول را باال می برد و در نهایت، قدرت رقابت را 
کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیالت دریافتی را تقلیل می 
دهد، در عین حال نرخ باالی ســود سپرده هزینه تجهیز 
منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانک ها می انجامد. 
وی افزود: نرخ باالی سود، مطالبات غیرجاری را افزایش 
داده و باعث می شود که بانک ها سود و درآمدهای موهوم 
شناســایی کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و 
بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی 
است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری 

در نظام بانکی حفظ شده است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار فرآیند اصالح سال پایه آماری برای نزدیکی آمار مشترک با بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده و از نیمه تیرماه، سال پایه حسابهای اقتصادی اصالح می شود. امیدعلی پارسا در گفتگو 
با مهر از عزم مرکز آمار ایران برای اصالح سال پایه آماری در برخی محاسبات خبر داد و گفت: مرکز آمار ایران به منظور نزدیکی هر چه بیشتر آمارهای خود با اطالعات و گزارشات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، فرآیند 
اصالح سال پایه آماری را آغاز کرده که در گام اول، سال پایه در حساب های اقتصادی از نیمه تیرماه تغییر خواهد کرد. رئیس مرکز آمار ایران افزود: سال پایه حساب های اقتصادی از پانزدهم تیرماه به سال ۹۰ تغییر خواهد یافت 
که اگرچه تفاوت های آماری را با بانک مرکزی به حداقل می رساند، اما ممکن است به دلیل تفاوت های کارشناسی و برخی محاسبات، باز هم تفاوت هایی وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه تفاوت های نمونه گیری هم خود سبب بروز 

چنین وضعیتی می شود. وی تصریح کرد: همچنین سال پایه قیمت ها نیز تا فصل زمستان به سال ۹۵ تغییر خواهد کرد و آمار نیز به روزرسانی خواهد شد.

آخرین خبر 

آغاز یکسان سازی 
آمار بانک مرکزی و 

مرکز آمار

حاشیه بازار 

آمار ردیابی تانکرهای نفتی نشــان می دهد که اعضــای اوپک به افزایش 
تولیــد روی آورده اند و بار دیگر ذخیره ســازی نفت بر روی دریا را در پیش 
گرفته اند. به گزارش ســی ان بی سی، به دنبال کاهش جزئی صادرات نفت 
عربستان ســعودی که در ماه آوریل و می اتفاق افتاد، آمار به دست آمده از 
ردیابی تانکرهای نفتی نشــان می دهد که بارگیری نفت خام در ماه گذشته 
میالدی در حال بازگشــتن به روند افزایشی خود است. این موضوع می تواند 
مشکالتی را برای بازار جهانی نفت ایجاد کند؛ یعنی اینکه کاهش تولید نفت 
اوپک در مقیاس بشکه، منجر به پر شدن مخازن تانکرهای نفتی بر روی آب 
شــده است.  در شش ماه نخســت توافق کاهش تولید اوپک در سال جاری 
میــالدی، صادرات نفت تقریبا با قوت به کار خــود ادامه داد. در ماه آوریل 
ذخایر نفت ذخیره شــده عربستان سعودی در تانکرهای نفتی این کشور در 
مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته میالدی که معیار سطح تولید نفت کشورها 
اســت، به طرز معناداری کاهش پیدا کــرد و خبر خوب اینکه صادرات نفت 
خام این کشــور بــه آمریکا روند نزولی به خود گرفــت. از طرف دیگر، آمار 
ردیابی تانکرهای نفتی نشــان می دهد، یک ماه بعد از تمدید توافق کاهش 
تولید تا مارس سال 2018 میالدی، عربستان سعودی و برخی از کشورهای 

عضو اوپک به افزایش بارگیری نفت در تانکرها روی آورده اند. 

اصالح نظام بانکی اولویت دولت دوازدهم

وزیــر صنعت معدن و تجارت با اشــاره به اینکه قیمت پــژو ۲۰۰۸ ارتباطی به 
وزارتخانه ندارد، گفت:هیچ قیمتی اعالم نشــده اســت و قیمــت کاذب و یا قیمت 
مصنوعی نیز قرار نیست روی یک چنین خودرویی بگذارند و قیمت گذاری دولتی نیز 
صورت نخواهد گرفت. به گزارش اقتصاد آنالین، محمدرضا نعمت زاده در نشســت 
خبــری روز ملی صنعت و معدن با اشــاره به اینکه از واحدهــای صنفی تولیدی و 
خدماتی و صنایع قدیمی که نیاز به نوسازی و بازسازی دارند حمایت می کنیم، اظهار 
کرد:با وجود کاهش ساخت وســاز، به خاطر تشــویق تولیدکنندگان و صادرکنندگان، 
در زمینه مصالح ســاختمانی نیز افزایش تولید نسبت به دو ماه سال گذشته داشتیم، 
بنابراین این بخش به دنبال بازارهای صادراتی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشــاره به رشد ۱۴ درصدی تولید خودرو در سال گذشته، تاکید کرد:در سال جاری 
عالوه بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط، دو کار جدید هم با کمک بانک مرکزی 
و ســتاد اقتصاد مقاومتی انجام دادیم، نخســت حمایت مالــی از اصناف که از این 
تسهیالت برخوردار خواهند شــد و دیگری نوسازی صنایع کوچک با هدف افزایش 
کارایی و بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی که درآینده نزدیک ابالغ خواهد شد.

دفاعنعمتزادهازادغامصنعتوبازرگانی
نعمــت  زاده درباره الیحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: اهداف 
کســانی کــه تصمیم گیری کردند و خود مــا هم از ۲۰ و چند ســال قبل در ادغام 
وزارتخانه ها شــریک بودیم، انسجام در سیاســت گذاری بود. خوشبختانه امروز این 
اتفاق افتاده و ۴ وزارتخانه آن زمان تبدیل به یک وزارتخانه شــده است. وی با بیان 
اینکه من فکر می کنم ادغام به جا بوده است، گفت:در رابطه با آنچه که در این مدت 
انجام دادیم، باید بگویم قبل از دولت یازدهم بیشــتر تجمیع انجام شــده بود. ما هم 
روی احکام کار کردیم و هم بحث محتوایی. ما کار صنایع و بازرگانی را ادغام کردیم. 

ايجاد٤٠٠هزاشغلدرصنعت،معدنوتجارت
محمدرضا نعمت زاده درباره نقش صنعت در برنامه اشــتغال فراگیر اظهار داشت: 
با توجه به اهمیت اشــتغال، یکی از وظایف ما ایجاد اشــتغال در بخش های صنعت، 
معدن و تجارت اســت. بعد از اعالم شعار سال البته روی این موضوع دقت بیشتری 
انجام دادیم. وی افزود: ما فکر می کنیم بیش از ۴۰۰ هزار شغل در سه بخش صنعت، 
معدن و تجارت در سال جاری ایجاد خواهد شد و این نصف اشتغالی است که در کل 
کشور در برنامه ششم پیش بینی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 
بیش از ۱۹ هزار طرح نیمه تمام ایجادی و توسعه ای در دولت یازدهم تکمیل شد که 
بیش از ۷۱۰ هزار میلیارد ریال برای آن ســرمایه گذاری شد و اشتغال مستقیم برای 
بیش از 3۰۰ هزار نفر ایجاد کرد. وی افزود:صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع 
مراحل ســرمایه گذاری که پیش بینی سرمایه گذاری آنها بیش از ۴6۰ هزار ملیارد 
تومان و پیش بینی اشــتغال آنها بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، از دیگر 

گام های برداشته شده در این دوره چهار ساله است.
اظهاراتوزيردربارهقیمت٢٠٠٨

نعمت  زاده درباره قیمت پژو ۲۰۰۸ گفــت: اوال این ارتباطی به وزارتخانه ندارد و 
یک شــرکت محصوالت جدید را عرضه می کند که خوشــبختانه این اولین تولید و 
سرمایه گذاری مشترک است که طی این سال ها صورت گرفته است. وی با اشاره به 
اینکه دو سه سرمایه گذاری مشترک در خودرو انجام شده است، تاکید کرد: وقتی یک 
خودرو برای اولین بار به تولید می رسد در ابتدا تیراژ تولید کم است . وی با بیان اینکه 
خط تولید دو ماه قبل افتتاح شد وتولید رو به افزایش می رود، تصریح کرد:خوشبختانه 
فرصت مناســبی برای پیش فروش وجود داشت و چون متقاضی زیادی وجود داشت، 
نمی شــد به صورت نقدی و غیرنقدی صورت گیرد. به همین دلیل آگهی شد. نعمت 
زاده با تاکید بر اینکه هیچ قیمتی اعالم نشــده است و هر کسی هم عددی را اعالم 
کند، عدد درستی نیست، گفت:قیمت کاذب و یا قیمت مصنوعی نیز قرار نیست روی 

یک چنین خودرویی بگذارند. قیمت گذاری دولتی نیز نخواهد داشت. 
آخرينوضعیتقراردادرنووايدرو

محمدرضــا نعمت زاده دربــاره امضای قرارداد ایدرو و رنــو اظهار کرد: ما در این 
قــرارداد 6۰ درصد ســرمایه گذاری رنو را داریم کــه در قراردادهای قبلی ۵۰ – ۵۰ 
بودیم. به همین دلیل نیاز به دقت بیشــتری داریم. به خصوص روی صادرات تمرکز 
داریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ما تاکید داریم که حداقل 3۰ درصد 
تولید صادر شــود که این امر الزاماتی دارد و ضمانت هایی را می خواهد. نعمت زاده با 
اشــاره به اینکه ما از رنو خواسته ایم که قطعه سازان ایرانی را به رنجیره تولید جهانی 
خود اضافه کند، خاطرنشــان کرد: ما در گذشته قرارداد با رنو داشتیم مثل ال ۹۰، اما 

 چنین شرایطی نداشت. 

روند روبه رشد صادرات محصوالت کشاورزی به 
قطر

رخداد 

سیاست گذاران اقتصادي دولت در همايش سیاست هاي پولي و ارزي مطرح کردند:

پژو  ٢٠٠٨ قیمت گذاری دولتی نمی شود

رئیس اتحادیه محصوالت کشــاورزی با بیان اینکه صادرات این محصوالت به 
قطر روند رو به رشــدی دارد، گفت: دلیل گرانی پیاز صادرات نیست چون ایران به 
قطر پیاز صادر نمی کند. ســید رضا نورانــی در گفتگو با مهر  با بیان اینکه صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران به کشور قطر از روند رو به رشدی برخودار است، اظهار 
داشت: صادرات محصوالت کشــاورزی ما  از نقاطی مانند بوشهر، فارس، تهران و 
بندرعباس به قطر انجام می شود. وی با اشاره به اینکه انتظار ما این بود که دولت به 
فراهم شدن زیرساخت های صادراتی کمک می کرد که صادرات به قطر با لنج انجام 
نشــود؛ ادامه داد: با توجه به اینکه لنج یک صنعت قدیمی و کهنه است، وقوع یک 
طوفان در آب های خلیج فارس می تواند چند روز روند صادرات ما را به تاخیر بیندازد 
و در نتیجه این امر کاالی ایرانی کیفیت خود را از دســت خواهد داد. رئیس اتحادیه 
محصوالت کشاورزی تصریح کرد: همان طور که اشاره شد انتظار می رفت در همین 
فرصت کوتاه دولت کمک می کرد تا زیرساخت های صادراتی مناسب فراهم شود اما 
هنوز این کار انجام نشده است. نورانی افزود: بخش خصوصی و اتحادیه موفق شدند 
در همین فرصت کوتاه شــناورهایی را تهیه کنند که این شناورها حدود ۱۰ کانتینر 
یخچالی با خود را حمل می کنند و با توجه به اینکه این کانتینرها پر می روند و خالی 
برمی گردند صادرکننده مجبور به پرداخت هزینه اضافی اســت برای اینکه کیفیت 
کاالی صادراتی اش بهتر باشد. نورانی افزود: محصوالتی که به قطر صادر می شود 

بیشتر شامل سبزی، صیفی و میوه های فصلی است.

بــه گفته منابع آگاه از برنامه بارگیری نفتکش ایران، صادرات نفت این 
کشور به دلیل صادرات کمتر به اروپا، در ژوئیه هفت درصد نسبت به ماه 
میالدی گذشته کاهش خواهد یافت. به گزارش ایسنا، ایران برای جبران 
ســهم بازاری که در دوران تحریم های غربــی به رقیبان منطقه ای مانند 
عربســتان ســعودی واگذار کرده بود،  تولید نفت را افزایش داده اســت. 
صادرات ایران در ســال گذشته کاهش مشــابهی در ژوئیه داشت اما از 
ماه اوت به بعد بهبود چشــم گیری پیدا کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، 
ماه گذشــته اظهار کرده بود مجموع تولید نفت کشور اندکی بیش از 3.۹ 
میلیون بشــکه در روز است و انتظار می رود تا مارس سال ۲۰۱۸ به چهار 
میلیون بشــکه در روز افزایش پیدا کند. بر اساس گزارش رویترز به نقل 
از یک منبــع آگاه، بارگیری نفت خام از بنادر ایرانی بدون در نظر گرفتن 

میعانات میدان های گازی، در ژوئیه به ۱.۹3 میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید و دو میلیون بشکه از میزان مذکور در نفتکش ها ذخیره خواهد شد. 
آمــار بارگیری بــرای میعانات برای ماه های ژوئــن و ژوئیه هنوز موجود 
نیســت. طبق این گزارش، مجموع صادرات نفت ایــران در ژوئیه ۱.۸6 
میلیون بشــکه در روز خواهد بود که دو درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته افزایش خواهد داشــت. از این میزان ۱.۲۸ میلیون بشکه در روز 
به مقصد آســیا و ۵۸۰ هزار بشــکه در روز به مقصد اروپا خواهد بود. در 
حالی که ماه گذشته ۱.3۰ میلیون بشکه در روز به آسیا و ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز به اروپا صادر شــد. چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، در 
ژوئیه 6۵۸ هزار بشــکه در روز بارگیری خواهد کرد که باالترین میزان از 
سپتامبر گذشته و سه درصد باالتر از ژوئن خواهد بود. هند دومین خریدار 

بزرگ نفت ایران باقی مانده و قرار است در ماه میالدی جاری 3۹۵ هزار 
بشــکه در روز بارگیری کند که نسبت به ژوئن ۱۵ درصد کاهش خواهد 
داشــت. دهلی نو به تالفی عدم اعطای امتیاز توسعه یک میدان گازی به 
شــرکت های هندی از سوی تهران، واردات نفت از ایران را محدود کرده 
اســت. واردات نفت ایران از ســوی هند در ماه مه به پایین ترین سطح از 

ژوئن سال ۲۰۱6 رسید.

کاهش ۱۵ درصدی صادرات نفت ايران به هند مسکن اجتماعی در حال 
اجراست

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: مسکن اجتماعی از ابتدای سال جاری با هدف 
تامین سالیانه ۱۰۰ هزار مسکن برای اقشار کم درآمد 
کلید خورده اســت. حامد مظاهریــان در  گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: بر اســاس مصوبه اسفند ماه ۱3۹۵ 
برنامه های اجرایی مقاطع اســتانی مسکن اجتماعی 
انجام شــده و این طرح عمال وارد فاز اجرایی شــده 
اســت. وی با بیان اینکه بنیاد مسکن مسئول اجرای 
طرح مسکن اجتماعی است گفت: در این برنامه پیش 
بینی شده که ســالیانه ۱۰۰ هزار واحد تحت پوشش 
قرار بگیرد. به گفته مظاهریان، مســکن اجتماعی هم 
اکنون در فرآیند مناســبی قرار دارد و در سال اول به 
اهداف تعیین شــده خواهد رسید. هیات وزیران اسفند 
سال گذشــته با هدف حمایت دولت از تامین مسکن 
گروه های کم درآمد و در راســتای اجرای سیاستهای 
دولت یازدهم در بخش مسکن طی سالهای ۱۴۰۰-

۱3۹6 برنامــه ای در دو قالــب مســکن اجتماعی و 
مســکن حمایتی را مصوب کرد. در این طرح برنامه 
ریزی برای حمایت از ۱۰۰ هزار خانوار در هر ســال 
طی ســال های ۱۴۰۰-۱3۹6 صورت گرفته است که 
در این برنامه کمک هایی در قالب تسهیالت ساخت و 
خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیالت به سازندگان 
مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت 
کمک اجاره و وام قرض الحســنه ودیعه مسکن پیش 
بینی شده است. این برنامه به منظور کمک به ساخت 
مســکن اســتیجاری و تقویت بازار اجاره و همچنین 
خرید مسکن ملکی، تســهیالتی در نظر گرفته شده 

است.

بازگشت رونق به بازار خودرو؟
در بهار امســال به دلیل انتخابات و ماه مبارک 
رمضــان، رکود در خرید و فــروش خودرو تعمیق 
شــده بود فعاالن بازار خودرو پیش بینی می کنند 
با آمدن تابســتان و پایان ماه مبارک رمضان، بازار 
خودرو رونق می گیرد. به گزارش خبرآنالین، پس 
از گذشت تعطیالت هفته گذشته، به نظر می رسد 
گرمای تابستان بســیاری از بازارها را گرم خواهد 
کرد. نمایشــگاه داران معتقدند که بازار خودرو نیز 
از این امر بی تاثیــر نخواهد بود و با توجه به پایان 
مــاه مبارک رمضــان و آغاز تعطیالت تابســتان، 
جنب وجوش نیــز به بــازار خــودرو برمی گیرد. 

گزارش ها و بررســی روند گذشــته بــازار خودرو 
حاکی از آن اســت کــه در بهار امســال به دلیل 
ایــام انتخابات و پس از آن، مــاه مبارک رمضان، 
رکود در خرید و فروش خودرو تعمیق شــده بود.

در این میان، گزارش های میدانی بیانگر آن اســت 
که خودروهای صفر در طول یک هفته گذشــته با 
افزایــش قیمت 100 تا 300 هــزار تومانی مواجه 
بوده اند. برای مثال، پژو206تیپ 2 حدود 200 هار 
تومان، پژو206 تیپ 5 حــدود 100 هزار تومان، 
پژو405 حدود 200 هزار تومان، پژوپارس بنزینی 
300 هزار تومان و پژوپارس دوگانه سوز 200 هزار 

تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین سمند 
بــا افزایش قیمت 200 هزار تومانــی، تندر 90 با 
افزایش قیمت 300 هــزار تومانی و پراید 111 با 
افزایش قیمت 200 هزار تومانی مواجه بوده است. 
به این ترتیب در بازار خودرو پژو206 تیپ دو 33 
میلیون و 200 هزار تومان، پژو206 تیپ پنج 38 
میلیون و 100 هزار تومان، پژو405 جی ال ایکس 
29 میلیون و 600 هــزار تومان، پژو405 جی ال 
ایکس دوگانه سوز 31 میلیون و 200 هزار تومان، 
پژو 405 5 حدود 32 میلیون و 300 هزار تومان، 
پژو 206 صندوق دار 38 میلیون و 800 هزار تومان، 

پژو207 دنــده ای 42 میلیون و 200 هزار تومان، 
پژوپارس بنزینی 36 میلیون و 600 هزار تومان و 
پژوپارس دوگانه سوز 38 میلیون و 300 هزار تومان 
است. همچنین سمند با قیمت 32 میلیون تومان، 
سمند 7 بنزینی با قیمت 32 میلیون و 400 هزار 
تومان، ســمند 7  دوگانه سوز با قیمت 33 میلیون 
و 800 هــزار تومان، تندر90 ایران خودرو با قیمت 
40 میلیون و 300 هزار تومــان، تندر90 اتومات 
با قیمــت 49 میلیون تومان و پراید111 با قیمت 
21 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رود.

مجید سلیمی بروجنی
 

بازار ســرمایه روزهای آرام و بی رونقــی را می گذراند. این 
رکود و رخوت زدگی به گونه ای است که طی چند روز گذشته 
نمایشــگر این بازار مهم اقتصادی بیشــتر با رنگ قرمز بر 
تابلوهای تاالر شیشه ای دیده شده است. دولت یازدهم در ۴ 
سال گذشته تالش بسیاری را صرف ترمیم آسیب های متاثر 
از عملکرد دولت قبل کرد، اما واقعیت این اســت که مردم و 
کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه انتظارات بیشتری از دولت 
و تیــم اقتصادی اش دارند. ورود اقتصاد به دایره رونق، اولین 
انتظار ســهام داران بازار بورس تهران است و به نظر می رسد 
که دســتیابی به آن منوط به اعمال سیاســت های انبساطی 
در کنار سیاســت گذاری های پولی و مالی جدید و متناسب با 
حال و روز اقتصاد کشــور است. بازار سهام به استراتژی های 
جذاب و مدیریت شده ای نیاز دارد تا بتواند اعتماد سهام داران 
را جلب کند. همــواره در بورس های بزرگ جهانی نهادهای 
سیاســت گذار در پی ارائه ابزارها و مکانیزم هایی هســتند تا 
بتوانند عمق و وســعت بازار را افزایــش دهند. فعاالن این 
حــوزه برای بهبود اوضاع در آینــده از دولت انتظار دارند که 
فارغ از اعداد شــاخص به محورهای توسعه بازار توجه کند. 

توجهی که سرمایه گذاران از مسووالن انتظار دارند، منوط به 
این واقعیت است که ســازمان بورس اوراق بهادار به عنوان 
متولی بازار سرمایه بتواند برنامه ای مدون، جامع و استراتژیک 
را تدویــن کرده و در عین حال، دولت نیــز این برنامه را به 
 صورت سیاســت های ساختاری در توسعه ســرمایه گذاری 
بپذیرد. در این مسیر الزم است تمامی نهادهای تصمیم گیری 
و اثرگــذاری در اقتصــاد ایران تابع سیاســت های کاالن و 
ساختاری ســرمایه گذاری باشند. بر همین اســاس، انتظار 
ســرمایه گذاران از دولت این است که در وهله اول نقشی در 
خور توجه برای بازار ســرمایه در نظر بگیرد و در وهله دوم، 
مســیر اقتصاد کشور را برای توســعه از طریق بازار سرمایه 
هموار کند؛ مســیری که پیش زمینه توسعه اقتصادی است. 
به هر سوی، شاخص های توســعه اقتصادی و ارتباط آن با 
بازار ســرمایه کامال مشخص است؛ شاخص هایی که توسط 
کشــورهای توسعه یافته تجربه شده و دیگر نیاز نیست که ما 
نیز آیتم های جدید برای آن اختراع کنیم و به دنبال راه های 

تجربه نشده باشیم. 
راهی که کشــورهای توســعه یافته برای دســتیابی برای 
دستیابی به توســعه مالی پیموده اند، می تواند تجربه مفیدی 
برای استفاده توســط دیگر کشورها باشد. با توجه به این که 

بیــش از نیمی از ارزش بازار بــورس اوراق بهادار تهران به 
طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شرکت های تولید کننده 
موادخام مانند محصوالت پتروشــیمی، فوالد، سنگ آهنگ 
و... اســت، نوســانات قیمت های جهانی و نوسانات نرخ ارز 
بر ســودآوری این شــرکت ها اثرگذار خواهد بــود و به تبع، 
ارزش بازار را نیز دســت خوش تغییر خواهد کرد. با توجه به 
این که در این حوزه چندان تغییراتی نداشــتیم، افت شاخص 
 و ارزش معامالت با این ابعاد را ناشــی از متغیرهای جهانی 
نمی بینیم. مهم ترین چالش پیــش روی فعلی بازار دو متغیر 
کالن داخلی نرخ بهره و نرخ ارز اســت کــه بر دوش بازار 
ســرمایه و به تبع آن، اقتصاد ســنگینی می کند. باال بودن 
هزینه پول، دیگر رغبتی برای ســرمایه گذاران و شــرکت ها 
برای ســرمایه گذاری و توسعه نگذاشــته است و افت حجم 
بازار نیز بکی از نشــانه های گران بودن هزینه پول است. با 
اصالحات بانک مرکزی مبنی بر شفاف ســازی صورت های 
مالی بانک ها، الزام بر عدم شناسایی سودهای موهومی مبنی 
بر وجه التزام دریافتی، کوچک سازی دارایی های ثابت بانک ها 
و اجرای مرحله اول برنامه اصالح نظام بانکی و مالی کشور 
که با توافق تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی باید به زودی 
اجرا شود و مطمئنا به دنبال آن، مشکل نرخ بهره حل خواهد 

شــد، ولی باید این را در نظر داشت که فرصت برای اجرای 
این کار در حال از دســت رفتن اســت و دیر شــدن اجرای 
آن برای بانک ها و شــرکت های حقوقی تســهیالت گیرنده 
خطرناک خواهد بود. موضوع بعدی، پایین نگه داشــتن نرخ 
ارز در جهت جلوگیری از تورم اســت. به نظر می رســد که 
بانک مرکزی باید کمی شــجاعت به خرج دهد و به نسبت 
تــورم، تغییراتــی در این نرخ ایجاد کنــد؛ چراکه با افزایش 
مناســب و آهســته نرخ ارز، تولیدات داخلی قابلیت صادرات 
پیدا خواهند کرد و در بازارهای جهانی رقابت پذیر می شوند و 
به تبع آن، بسیاری از صنایع بورسی رشد خواهند کرد.  بدون 
تردید در شــرایط موجود، فرصتی طالیی برای بهره مندی از 
سرمایه های خارجی حاصل از اجرای برجام فرا رسیده و ورود 
این سرمایه ها، ظرفیت های تازه ای را پیش روی بازار بورس 

قرار خواهد داد. 
با قوت گرفتن برجام و تقویت تاثیر آن در اقتصاد کشــور 
طی ســال های آینــده، اگر عــزم جدی تری بــرای جذب 
سرمایه ها وجود داشته باشد، عالوه بر سرمایه گذاران داخلی، 
سرمایه گذاران خارجی نیز بازار ایران را انتخاب خواهند کرد. 
در این شرایط است که سرمایه گذاران به عنوان یک بازار برتر 

و نوظهور به بازار سرمایه ایران ورود خواهند کرد.

دو چالش پیش روی بازار سهام


