7

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

تحقق رشد

یک اقتصاددان گفت :پیشبینی میکنم در سالجاری درصورت ادامهدار شدن سیاستهای دولت یازدهم ،رشد اقتصادی  6درصدی محقق شود .مهدی تقوی در گفتگو با اقتصادآنالین درخصوص پیشبینی رشد اقتصادی سالجاری
گفت :شرایط اقتصادی نشان میدهد که امسال رشد اقتصادی  6درصدی قابل تحقق است .چرا که دستاوردهای برجام شرایط را برای این رشد مهیا کرده است .وی افزود :افزایش سهمیه تولید نفت ایران در اوپک هم عامل دیگری
است که شرایط را برای رشد اقتصادی مثبت امسال فراهم آورده است و چنانچه قیمت نفت در سال جاری سیر صعودی پیدا کند ،امسال سال خوبی برای اقتصاد ایران خواهد بود .این اقتصاددان با بیان اینکه دستاوردهای دولت یازدهم
در اقتصاد خوب بوده است ،تاکید کرد :در صورت ادامه دار بودن سیاست های اقتصادی دولت یازدهم می توانیم به تحقق رشد اقتصادی  6درصدی امیدوار باشیم ،البته الزم است رییس دولت یازدهم در زمان باقیمانده کار مرتکب
خطا در رفتارهای اقتصادی خود نشود .تقوی خاطرنشان کرد :دستاورد کنترل تورم و کاهش آن از  40درصد در سال های گذشته تا مرز زیر  10درصد و همچنین مثبت شدن رشد اقتصادی در سال گذشته نشان می دهد اقتصاد ایران
از رکود خارج شده است و در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته است.

اقتصادی ۶

اقتصاد

درصدی در
سال جاری

بررسی ابعادی از آزادسازی میلیاردها دالر دارایی ایران

منابع ارزی کجا خرج میشوند؟

با اجرایی شــدن برجام و آزاد شــدن میلیاردهــا دالر از
داراییهای بلوکه شــده در ســالهای تحریم ،مصارف و نقل
و انتقــال این منابع به داخل ایران و محل نگهداری آن جای
بحث بســیاری داشــت .موضوعی که مدیرکل سابق امور
بینالملل بانک مرکزی به تشریح ابعاد آن پرداخته و بر غیر
عملیاتی بودن وارد کردن تمامی منابع ارزی به داخل کشور
از لحاظ استانداردهای بانکی بینالملل و غیر موجه بودن این
امر تاکید دارد .آزاد شدن دهها میلیارد دالر از داراییهای ارزی
ایران در نتیجه لغو تحریمها از اهم دستاوردهای حوزه بانکی
با اجرایی شــدن برجام بود .بر این اســاس حدود  ۳۲میلیارد
دالر از منابعــی که عمده آن متعلــق به بانک مرکزی بود و
در سالهای تحریم خارج از دسترس قرار داشت ،تماما قابلیت
اســتفاده را پیدا کرد .زمانی که در طول مذاکرات حدود ۱۲
میلیارد دالر در قالب اقساط آزاد شد و در ادامه نیز با به نتیجه
رسیدن مذاکرات هستهای و اجرایی شدن سند برجام مابقی
در حسابهای ایران قرار گرفت.
اما با آزادساری منابع بلوکه شده این دیدگاه نیز وجود داشت
که تمامی آن به داخل ایران منتقل خواهد شد .برخی معتقدند
پس از اجرای برجام بهتر بود منابع ارزی به داخل منتقل می
شــد ،در مقابل ،برخی بر این باورند که نیازی به انتقال تمام
منابع ارزی به خاک کشــور نیست و میتوان این منابع را در
خارج از آن و در حسابهای بانک مرکزی و سایر بانکهای
ایرانی نگهداری کــرد .اما و اگرها و ابعاد نقل و انتقال منابع
ارزی موضوعی اســت که رضا انصاری ،مدیرکل بینالملل
ســابق بانک مرکزی و همچنین کارشناس بانکی حاضر در
طول مذاکرات هستهای -به بررسی جزئیات آن پرداخته و به
ابهامات نگهداری این منابع پاسخ داده است .انصاری در ابتدا
به سه کاربرد منابع ارزی اشاره داشت و دراین باره توضیحاتی
ارائه کرد .واردات کاالها و خدمات به داخل ،سپردهگذاری و
ن تأمین نیاز
سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی و همچنی 
اســکناس برای ارز مسافری و سایر نیازهای مشابه در داخل
ایران .بدیهی است که واردات کاال و خدمات و از سویی دیگر
سپردهگذاری و سرمایهگذاری در بازارهای بین المللی عمده
مصارف ارزی را شامل میشود .دراین شرایط الزم است منابع
ارزی درخارج از کشــور نگهداری شــود چراکه انتقال آن به
داخل و برای رفع نیازها و تعهدات ارزی بی فایده و مشــکل
ساز خواهد بود.
این در حالی اســت که تنها برای مورد سوم یعنی تامین
نیاز برای اســکناس ارز مســافری و یا موارد مشابه ضروری
اســت منابع ارزی به داخل منتقل شــود .در این حالت نیز

این موضــوع قابل توجه خواهد بود که چــه نوع ارزی باید
به صورت اسکناس وارد شود؟ آیا روپیه هند ،وون کره ،یوان
چین ،لیر ترک و حتی ین ژاپن که عمده ارزهایی هستند که
در نتیجه صادرات نفت حاصل می شــود ،در ایران خواهان
دارد و ضرورتی به ورود آن به بازار ارزی اســت؟ با این حال
باید تاکید کرد که حتی برای خرید اســکناسهای خارجی،
باید بهای آن به ارز خارجی و در کشورهای خارجی پرداخت
و اســکناس خریداری شــده در قبال پرداخت بهای آن در
بانکهای خارجی ،به ایران حمل و تسلیمشود.
امــا موضوع دیگری که ورود کامــل منابع ارزی به داخل
ایران را تحت الشــعاع قرار می دهد به هزینههای این انتقال
بر می گردد که مدیر کل ســابق بیــن الملل بانک مرکزی
آن را مورد بررســی قرار داد .این در حالی است که اگر قرار
بر این باشــد منابع ارزی به شکل اسکناس وارد کشور شود
هزینههای گستردهای در حوزه های مختلف به همراه خواهد
داشت .اول هزینه «حمل» اســت ،چرا که باید مقادیر قابل
توجهی اســکناس به داخل حمل شــود و این هزینه ،باید از
محل منابع ملی پرداخت شود .هزینه «بیمه» نیز باید تامین
شــود زیرا ممکن است اسکناس در مسیر حمل ،دچار حادثه
شده و از این رو باید شرکتهای معتبر بینالمللی آن را بیمه
کنند که نیاز به پرداخت هزینه دارد.
هزینه «عدمالنفع مربوط به سود بانکی»؛ در این مورد باید
گفت هنگامی که تمامی منابع ارزی به داخل منتقل میشود،
کشــور از ســودی که از نگهداری این منابع در بانکهای
خارجی به دســت میآید محروم خواهد شد .از سویی دیگر
ظرفیــت بانکهای داخلی برای جــذب منابع ارزی محدود

اســت؛ چرا که تقاضای اســکناس خارجی در کشور محدود
اســت .از این رو ،نگهداری این منابع به صورت اســکناس
در ایران ،باعث میشــود از ســودی که از ســپردهگذاری و
ســرمایهگذاری این منابع در خارج از کشور بدست می آید،
محروم شــویم« .نگهداری و انبارداری» از دیگر هزینههای
است که در نتیجه نگهداری مقادیر عظیم اسکناس خارجی
در کشــور در قالب هزینههایی از جهــت انبارداری و تأمین
امنیت آنها تحمیل می کند .این در شــرایطی است که هیچ
یک از شرکتهای صادرکننده در دنیا حاضر به دریافت وجه
به صورت اسکناس و غیر بانکی نبوده و در دریافت وجوه خود
حتی از مسیرهای بانکی شفاف و قانونی نیز با وسواس و دقت
خاصی رفتار میکنند.
امــا ورود تمامی منابع ارزی به داخــل ایران هزینه های
ســنگین دیگری را هم در حوزه تجــارت خارجی به همراه
خواهد داشــت .مدیر کل ســابق بین الملــل بانک مرکزی
ابعاد این موضوع را نیز تشــریح کرد« .تاخیر در پرداختهای
خارجی»؛ هنگامی که منابع ارزی به کشــور وارد شود ،برای
پرداخــت به صادرکنندگان کاالها و خدمــات به ایران ،باید
مجدد آنها را به خارج از مرزها فرستاد که این امر ،هزینههای
باالیی را برای نقل و انتقال ارز ایجاد میکند .عالوه بر این،
باعث میشــود که ایران ،تعهدات خود را دیرتر از سیســتم
متعــارف و معمول انجام دهد و ایــن تاخیر هم موجب باال
رفتن هزینه کاالها و خدمات شده و در نهایت ریسک ایران
در بازارهای بینالمللی باالتر از حد معمول ارزیابی شود .دیگر
هزینه تحمیلی در تجارت خارجی هزینههای تبدیل ارز خواهد
بود .در شرایطی ارز در سیستم بانکی بینالمللی به سادگی و با

هزینههای اندکی انجام میشود که منتقل کردن تمامی منابع
به داخل ،باعث میشود این هزینهها به طرز معناداری افزایش
پیــدا کنند و این افزایش هزینــه ،در نهایت قیمت کاالها و
خدمات را باال برده و رشد تورم را به دنبال خواهد داشت.
در ســویی دیگر «احتمال متهم شدن به پولشویی ،تأمین
مالی تروریســم» نیز وجــود دارد .در صورتی که معامالت
کشــوری با پول نقد (اسکناس) انجام شود اتهامات متعددی
علیه آن مطرح میشــود و پاسخگویی به آنها وقت و انرژی
بســیاری را خواهد گرفت آن هم در شــرایطی که احتماال
موثر نخواهد بود« .محدودیت در اخذ تسهیالت تأمین مالی
بینالمللی و ضمانتنامههای خارجی» مورد دیگری است که
انصاری آن را مورد اشاره قرار داد .اخذ تسهیالت تأمین مالی
بینالمللی جز با مشــارکت بانکهای خارجی ممکن و میسر
نیست .در شرایطی که ایران ،منابع ارزی خود را از این بانکها
خارج کرده و منابعی نزد آنها نداشته باشد ،نمیتواند از خدمات
آنها نظیر اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامهها و نظایر آن استفاده
کند و این امر بدین معناست که تأمین مالی پروژههای کشور
از منابــع بینالمللی ممکن نخواهد بود .به عبارت دیگر ،ارائه
خدمات مالی و بانکی بینالمللی ،نظیر تسهیالت تأمین مالی
خارجی ،با توجه به منابع نظام بانکی کشــور در خارج انجام
میشــود و در شرایطی که ذخایر ارزی خارجی کشور صفر یا
بســیار اندک باشد ،این امر بر رتبه اعتباری کشور اثر خواهد
گذاشــت و در نهایت ،تامین مالی پروژههای کشور از محل
منابع خارجی دشــوار شده و یا با هزینههای بسیار باال انجام
خواهد شد«.هزینههای روانی ناشی از معامالت نقدی» هم
از چالش های نقل و انتقال کامل منابع ارزی به داخل ایران
است .هنگامی که ما معامالت خارجی خود را با منابع منتقل
شده به داخل و به صورت نقد انجام دهیم این شائبه که گویا
مشــکالت نظام بانکی ایران و تحریمهای وضع شده پابرجا
هستند و رفع نشــدهاند تقویت میشود و در برقراری مجدد
رابطه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بینالمللی اختالالت
جدی ایجاد خواهد شد .مدیر کل سابق امور بین الملل بانک
مرکزی در نهایت یادآور شد که حتی اگر ایران تصمیم بگیرد
تمامی منابع ارزی خود را به داخل کشــور منتقل کند ،چنین
امــری از نظر عملیاتی ممکن به نظر نمیرســد و ضوابط و
استانداردهای بانکداری بینالمللی اجازه عملیاتی شدن چنین
تصمیمی را نمیدهند .بنابراین با توجه به مجموع هزینههای
تحمیلی به نظر میرسد از منظر تحلیل هزین ه و فایده ،انتقال
تمامی منابع ارزی به داخل کشور ،امری موجه و قابل قبول
نباشد.

عبده تبریزی مطرح کرد:

مسیر دولت یازدهم کاهش تورم همراه با رشد اقتصادی است

حســین عبده تبریزی ،عضو شــورایعالی بورس و اوراق
بهادار با رد دیدگاهی که قائل اســت اقتصاد ایران برای رشد
در زمان فعلی نیاز به افزایش تورم دارد ،افزود :اینکه ما نیاز به
یک حبابقیمتی داریم تا قیمتها باال رود و رونق بیشــتری
داشته باشیم ،نادرست است و باید نگران اقتصادی باشیم که
با حباب میخواهد رونق ایجاد کند .عضو شورای عالی بورس
و اوراق بهادار گفت :کشورهایی مانند ژاپن که برای رونق و
رشد ایجاد تورم را تجویز میکنند ،نرخهای تورمی نزدیک به
صفر یا حداکثر یک یا دو درصد دارند ،نه کشور ما که تورم آن
هنوز حولوحوش 10درصد میچرخد .این اقتصاددان و استاد
دانشگاه ادامه داد :شاید بهواسطه آن حبابهای قیمتی گذشته
اســت که امروز ســهامداران زیادی از کاهش قیمتها رنج
ب قیمت سهام بانکها ترکید
میبرند و در ماههای اخیر حبا 
که حاصل نرخ ســود باالیی است که سپردهگذاران دریافت
کردهاند ،در حالی که بانکها چنین سودهایی نساختهاند.
عبده تبریزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیتی نیست
که بخواهیم با حباب قیمتی ایجاد رشــد کنیم ،گفت :توسل
به شیوههایی همچون ایجاد حبابهای قیمتی اشتباه عمده
است ،به ویژه آنکه با افزایش حجم پولی که در کشور اتفاق
افتاده ،اگر درســت عمل نشود بهطور حتم تورم در انتظار ما
خواهد بــود .به گفته عبدهتبریــزی ،االن آنچه جلو تورم را
گرفته ،همین نرخ سود باالست و به فرض اگر حتی با تحمل
زیان بانکها بتوان این نرخهای سود باال را کاهش داد ،خطر
ل مالحظهای اقتصاد ایران را تهدید میکند .یعنی در
تورم قاب 
وضعیتی بسیار دشــوار قرار گرفتهایم و برای تجدید ساختار
ی عالی بورس
بانکها باید بســیار تدبیر شود .عضو شــورا 
افزود :فکر نمیکنم که باید تورم ایجاد شــود تا آن تورم به
رشد بینجامد؛ این اشتباه است تصور کنیم که اگر تورم ایجاد

نشود ،به شرایط رونق نمیرسیم .عبده تبریزی گفت :مسیری
کــه از طریق آن بتوانیم نرخ تــورم را پایین نگه داریم و در
عین حال نرخ رشــد باال باشــد البته مسیر سختی است این
همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده و مخالفان
دولت ممکن اســت بگویند نتوانسته با موفقیت کامل آن را
به مقصد برســاند اما نمیتوانند نگویند مسیر کامل درستی
انتخاب شده است .عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در
ادامه نفت و گاز را از صنایع پیشرو و پرپتانسیل بازار سرمایه
برای رشد در امسال معرفی کرد و خاطرنشان ساخت :صنایعی
که وابسته به نفت و گاز هســتند ،کماکان امکان رشد خود
را در امســال نشــان خواهند داد .این اقتصاددان ایرانی بیان
داشت :توقع این اســت که شرکتهای دانشبنیان نیز رشد
خوبی را تجربه کنند که البته ممکن اســت بخشی از آن در
بورس دیده نشــود اما به هرحال فعالیت این شــرکتها آثار
خود را در کلیت اقتصاد نشان خواهد داد.عبده تبریزی با بیان
اینکه بخش سالمت هم بســیار جای رشد دارد ،خاطرنشان
کرد :عمد ه رشد بخش خدمات به صنعت سالمت برمیگردد.
عضو شــورای عالی بورس و ارواق بهادار افزود :بورس باید
بر پذیرش شــرکتهای فعال در بخش سالمت تمرکز کند،
چراکه  54درصد اقتصاد ایران را خدمات تشــکیل میدهد و
بخش عمدهای از رشــد بخش خدمات هم به حوز ه سالمت
مربوط اســت .این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه سال  95در
اقتصاد ایران تحقق یافت ،در کلیت آن مثبت بوده ،گفت :در
دولتیازدهم نرخ رشــد حدود  10درصدی را تجربه کردیم،
ضمن اینکه نرخ تورم نیز به زیر  10درصد رســید و اشتغال
خوبی هم ایجاد شــد ،هر چند نیاز اقتصاد ایران به اشتغال به
مراتب فراتر میرود.
عبده تبریزی اضافه کرد :بحثی که االن مطرح میشــود،

ماههای آینده اثرات برجام بهتر
لمس میشود

رئیس کمیســیون اصل  44و محیط کســب و کار
اتاق ایران گفت :با رفع نگرانیهای ســرمایهگذاران
خارجی ،شــاهد اجرایی شــدن قراردادهای متعدد در
حوزههای مختلف اقتصــادی خواهیم بود و مردم در
ماههای آینده شــیرینی برجــام را بهتر لمس خواهند
کرد .سیدحمید حسینی که در سفر محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه به کشورهای ترکمنستان ،قرقیزستان
و گرجستان حضور داشــت ،در گفت و گو با خبرنگار
سیاسی ایرنا در ارزیابی خود درباره گشایشهای ایجاد
شــده اقتصادی پس از برجام اظهار داشت :در گذشته
طرفهای خارجی حاضر به مذاکــره با ایران نبودند.
این فعــال اقتصادی ادامه داد :اکنــون زمینه گفتگو
باز شــده ،هرچند برخی مســائل بانکی بهطور کامل
حل نشــده اما در حوزه حمل و نقــل ،بیمه و نقل و
انتقال پول مشــکالت حل شده اســت .حسینی به
اقدام اخیر رئیسجمهــوری آمریکا در تعلیق  90روزه

تحریمهای مرتبط با ایران طبق برجام اشــاره کرد و
گفت :با این اقدام به زودی میتوانیم شــاهد اجرایی
شدن قراردادهایی که در سرمایهگذاری خارجی منعقد
شده بود باشیم زیرا پیش از این همه نگران بودند که
ترامــپ تعلیق تحریمها را امضا نکند .وی تاکید کرد:
با امضای این تعلیق ،ظرف چند ماه آینده شاهد بهبود
جدی در روابط بانکی و حضور سرمایهگذاران خارجی
در ایران خواهیم بود زیرا مشخص شد که آمریکاییها
نیز مجبور هســتند برجام را بپذیرند .عضو اتاق ایران
اضافه کرد :سرمایهگذاران خارجی نگرانیهایی در این
زمینه داشتند و اکنون با این رویداد همه قراردادها در
حوزههای مختلف اعم از خودرو ،نفت ،پتروشــیمی و
نیروگاهی به ســرعت عملیاتی میشود و در آن زمان
مردم برجام را بهتر حس میکنند .حسینی یادآور شد:
برخی مســایل از جمله کاهش قیمت نفت ،نگذاشت
مردم شیرینی برجام را زودتر لمس کنند.

این اســت که آیا این نر خ رشــد  -چون بخش قابلتوجهی
از آن مربــوط به نفت بوده -تداوم پیدا میکند یا خیر و بازار
نیز به این موضوع بســیار حساس است .مشــاور وزیر راه و
شهرسازی اطمینان داد :اگر دولتهای بعدی هم بتوانند نرخ
تورم و همراه با آن نرخ سود بانکی را کنترل کنند ،بازار آسیب
نخواهد دید ،چراکه بخشــی از آسیب بازار ناشی از نرخ سود
باالی سپردههای بانکی و نیز در این اواخر اوراق انتشار یافته
توسط دولت بوده است .وی با اشاره به اینکه وقتی نرخ سود
بانکی باال پرداخت شود ،بازار نمیتواند مطمئن باشد شرکتها
با آن نرخها تولید را به سرانجام میرسانند ،اضافه کرد :از این
نظر اگر بتوانیم نرخ تورم و نرخ ســود بانکی را کنترل کنیم،
این امکان جدی وجــود دارد که بازار در بخشهای مختلف
ت رو به باالی قیمتها باشد.
شاهد حرک 
مشــاور وزیر راه و شهرسازی ،ســپس با ترسیم افق بازار
مســکن در سال  96گفت :درباره مســکن ،آمار سرشماری
نفوس و مسکن سال  95نشــان میدهد رشد جمعیت آرام
گرفته و مقدار مسکن خالی هم زیاد است ،بنابراین در بخش
مسکن گرانقیمت ما افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت.
این استاد دانشــگاه اضافه کرد :در تهران برای آنکه همین
تعداد مسکن خالی موجود پر شود ،جمعیت باید به  13میلیون
نفر برســد ،در حالیکه نرخ رشــد تهران در سه سال اخیر هر
ســال تنها نیم درصد بوده ،پس در حوز ه مسکن و ساختمان
گرانقیمت و تجاری نباید قیمتهای باالتری را توقع داشته
باشیم .عبده تبریزی با این حال پیشبینی کرد در مسکنهای
ارزانقیمت و خانهاولیها ،ما در حد تورم نرخ رشــد را تجربه
خواهیــم کرد و حجم معامالت خوبــی را هم در این بخش
شــاهد خواهیم بود بهویژه  160هزار وامی که بانک مسکن
داده ،بــه  160هزار معامله منجر میشــود که بخش قابل

مالحظهای از آن میتواند ســال  96صورت بگیرد لذا قیمت
واحدهای کوچک سال  96پتانسیل باالرفتن دارد.
این اقتصــاددان وضعیــت بازارها در ســال  96را تا حد
زیادی مرتبط با وضعیت سیاسی و انتخابات دانست و گفت:
انتخابات در ماههای نخســت ســال  ،96کمیتعادلهای
ایجاد شــده را برهم میزند و این وضعیت بازار سرمایه را تا
حدودی محافظهکار خواهد کرد .عبده تبریزی با بیان اینکه
انتخابات ریاســتجمهوری همواره اهمیت بسیار باالیی در
ســپهر سیاست و اقتصاد ایران داشــته ،افزود :بازار ،مقداری
تامــل خواهد کرد و معاملههای عمــد ه کمتری در این فضا
انجام خواهد شد .دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران به
متغیرها و فاکتورهای اثرگذار بر بازار نیز اشــاره کرد و گفت:
اینکه نتیج ه انتخابات چه باشد ،بر متغیرهای اصلیای تاثیر
خواهد گذاشت که بنگاهها با آنها کار میکنند .عبده تبریزی
ادامه داد :اینکه ســه نرخ اصلی ســود بانکی ،ارز و تورم چه
خواهد شد ،بهطور قطع روی شاخص و قیمت بازار تاثیر دارد
و اگر تشخیص سرمایهگذاران این باشد که انتخابات به نتیجه
دلخواهشان نمیرسد ،این نرخها میتواند متفاوت و آثار آن بر
بازار هم متفاوت باشد.

نرخ تورم فروردین  6/9درصد شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شــهری کشــور در فروردین ماه سال جاری را  ۶.۹درصد و تورم نقطه به نقطه را نیز  ۹.۴اعالم
کرد .بر پایه گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال  ،۱۳۹۶شاخص کل (بر
مبنای  )۱۰۰ - ۱۳۹۰در فروردین ماه سال  ۱۳۹۶عدد  ۲۴۴,۹را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل  ۱,۸درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  ۹.۴درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل (۸,۰
درصد) ۱.۴ ،واحد درصد افزایش یافته است .درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در
دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال  ۹۶نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۶.۹درصد است که نسبت به همین اطالع در اسفند ماه
۶.۸( ۱۳۹۵درصد) ۰.۱ ،واحد درصد افزایش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم  ۳۰۳,۱رسید که نسبت به ماه قبل  ۳,۹درصد افزایش
را نشــان میدهد .شــاخص گروه عمده "خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۶,۱درصد افزایش را
نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه  ۱۳۹۶نسبت به دوره مشابه سال قبل  ۸,۵درصد است
که نســبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اســفند ماه  ۷,۶( ۱۳۹۵درصد) ۰,۹ ،واحد درصد افزایش یافته است .شاخص گروه اصلی
«خوراکیها» در ماه مورد بررســی به عدد  ۳۰۱,۹رسید که نســبت به ماه قبل  ۴,۱درصد افزایش را نشان میدهد .شاخص گروه
اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۶,۵درصد افزایش را نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه  ۸,۴درصد
است .شاخص گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه  ۱۳۹۶به رقم  ۲۲۴,۹رسید که نسبت به ماه قبل ۰,۸
درصد افزایش داشته است .میزان افزایش شاخص گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶
درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه  ۱۳۹۶نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  ۶,۲درصد است که نسبت
به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه  ۶.۴( ۱۳۹۵درصد) ۰,۲ ،واحد درصد کاهش یافته است.
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حاشیه بازار

رشد  39درصدی تولید خودرو
در کشور

آمــار  11ماهه صنعت خودرو نشــان میدهد تولید این محصول در  1395رشــد
چشمگیری داشته بهطوری که تولید خودروهای سواری به حدود  800هزار دستگاه در
این مدت رســیده و در مجموع تولید خودرو رشد  39.1درصدی را تجربه کرده است.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی حاکی از بهبود تولید در برخی
زیربخشهای حوزه صنعت در ســال  95است .عملکرد سه شرکت اصلی تولیدکننده
خودرو یعنی ایرانخودرو ،ســایپا و پارسخودرو نشان دهنده رشد  42درصدی تولیدات
است؛ پیشبینی هر یک از شرکتها از تولید سال  95براساس گزارشهای پیشبینی
درآمد هر سهم براساس عملکرد  9ماهه آنها نیز نشان میدهد این شرکتها در مجموع
حدود  31درصد رشد برای تولید خودروهای سواری در سال  95پیشبینی میکنند .از
این رو برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس نشــان میدهد تولیدات خودرو در سال
 95حدود  37درصد رشد داشته است .براساس این آمار ،تولید کل سواری در  11ماهه
ســال  95برابر یک میلیون و  138هزار و  800دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه
پارســال  41.8درصد رشد را نشــان میدهد .تولید کل وانت نیز در این مدت  71هزار
 542دستگاه ،مینیبوس و میدلباس  723دستگاه و تولید کل اتوبوس هزار و  6دستگاه
بوده که به ترتیب  7درصد 35 ،درصد و  52درصد رشــد داشتهاند؛ تولید انواع کامیون،
کامیونت و کشنده نیز  12هزار و  687دستگاه بوده که رشد  37درصدی را ثبت کرده
است .کارشناسان بر این باورند اعمال تحریمها در سال  91تاثیر بسیار مخربی بر تولید
انواع خودروها داشــت بهطوری که تولیدات خودروهای سواری از یک میلیون و 421
هزار دســتگاه در سال  90به  788هزار دستگاه در سال  91کاهش یافت که این روند
در سال  92نیز تداوم یافت.

رخداد

برخی هر شب دنبال پیدا کردن یک
کارخانه تعطیل میگردند

وزیر صنعت گفت :برخی کارشــان این شــده که هر شب به دنبال پیدا کردن یک
کارخان ه تعطیل شده میگردند تا دستاوردهای دولت را زیر سوال ببرند که اگر بخواهیم
مودبانه آنها را توصیف کنیم این افراد بی انصافی میکنند .به گزارش ایلنا ،روز گذشته
در نشســت خبری وزیر صنعت ،معدن و تجارت آخرین دستاوردهای این وزارتخانه
در ســال گذشته تشریح شــد .محمدرضا نعمتزاده اظهار داشت :در طول سه سال
گذشته ما شرایط سختی راپشت سر گذاشتیم و اکنون وضعیت بهتر شده اما همچنان
مشکالت وجود دارد .وی ادامه داد :با توجه به محدودیتهایی که داشتیم شاهد رشد
خوبی در بخش صنعت و معدن بودیم .هر چند در بخش معدن ،رشد منفی اعالم شد
اما این به خاطر اشتباه آماری بانک مرکزی بود که امروز کارشناسان در حال اصالح
آن هستند.
نعمتزاده تصریح کرد :در تولید صنایع پیشران مانند خودرو ،فلزات ،لوازم خانگی و
مواد غذایی روند صعودی داشــتیم .این در حالی است که سال گذشته از سوی ستاد
اقتصاد مقاومتی ،تکلیفی به ما واگذار شد که یکی از موارد آن حمایت از صنایع کوچک
بود .وی ادامه داد :ما  7هزار و  500واحد که دارای مشکل نقدینگی بودند را شناسایی
کردیم اما در نهایت به  12هزار واحد تسهیالت دادیم و در بخش کشاورزی نیز به12
هزار واحد ،تســهیالت در قالب سرمای ه در گردش واگذار شد .که مجموع این ارقام 3
هزار میلیارد تومان اســت .وزیر صنعت تصریح کرد :ما مانند دولت قبل عمل نکردیم
و این تســهیالت را بدون نظارت واگذار نکردیم .در حال حاضر کارگروهی در وزارت
صنعت وجود دارد و از سال گذشته فعالیت خود را برای نظارت بر واحدهایی که به آنان
تسهیالت پرداخت شده آغاز کرده و انتظار داریم رشد اقتصادی ناشی از این تسهیالت
را در شــش ماهه دوم امسال احساس کنیم .این در حالی است که  5هزار طرح نیمه
تمام و  35طرح ملی را نیز انجام دادیم.
در ادامه این نشست خبری وزیر صنعت درخصوص تعطیلی کارخانههایی همچون
ارج و داروگر و بازتاب گسترده آن در برخی از رسانه های خاص گفت :برخی کارشان
این شــده که هر شــب به دنبال پیدا کردن یک کارخان ه تعطیل شــده میگردند تا
دســتاوردهای دولت را زیر سوال ببرند که اگر بخواهیم مودبانه آنها را توصیف کنیم
این افراد بی انصافی میکنند .نعمتزاده ادامه داد :کارخانه ارج سال  74واگذار شد و
سهامدار اصلی آن بانک ملی است .ما بارها به بانک گفتیم که این کارخانه را بفروشد
و به دنبال بانکداری برود اما بانک قیمتی می گذاشــت که اص ً
ال کسی خریدار نبود و
از طرف دیگر کارخانه را تعطیل نمیکرد.
وزیر صنعت درخصوص کارخانه داروگر گفت :مجموعه داروگر نیز مشکالتی دارد
و تکنولوژی آن برای  70ســال قبل اســت اما علیرغم این مسائل ،همچنان تولید
میکند و تعطیل نشــده است .آنهایی که میگفتند کارخانه روغن نباتی تعطیل شده
میتوانند بروند و خط تولید را ببینند که در حال کار اســت .رســانههایی که به دنبال
تعطیلی واحدهای تولید هســتند بهتر است دغدغه صنعت را داشته باشند و این اخبار
را پوشــش دهند که مث ً
ال  5هزار و  400واحد که مشکل داشتند امروز دوباره به مدار
تولید بازگشتهاند یا اینکه در یک سال گذشته هزار واحد تعطیل شده در شهرکهای
صنعتی مجددا راهاندازی شدهاند.

آخرین خبر

افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی
به  8میلیون تن

وزیر نفت با بیان اینکه پس از به ثمر رســیدن برجــام ،در آغاز یک جهش جدید در
صنعت پتروشیمی هســتیم ،گفت :ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی در طول دولت
یازدهم هشت میلیون تن افزایش یافته است .بیژن زنگنه روز گذشته در آیین گشایش
ســیزدهمین همایش بینالمللی پتروشــیمی افزود :تصمیم نظام برای جهش دوم در
صنعت پتروشــیمی اتخاذ شده است .وی ادامه داد :هیچ کشوری مانند ایران از ظرفیت
تامین خوراک پتروشــیمی برخوردار نیست .زنگنه یادآور شد :در نظر داریم ،محصوالت
پتروشــیمی را به محصوالت با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم .وزیر نفت با بیان این
که در جهش دوم صنعت پتروشیمی ،دولت مانند گذشته نقش اصلی را در تصدیگری
توســعه صنعت پتروشیمی نخواهد داشت ،گفت :شــرکت ملی صنایع پتروشیمی برای
گسترش این صنعت برنامهریزی و بسترسازی خواهد کرد .زنگنه با بیان اینکه ایران در
مجموع ذخایر هیدروکربوری جایگاه اول را در جهان داراست ،افزود :ایران از نظر ذخایر
گاز رتبه اول و از نظر نفت رتبه چهارم را در جهان دارد .وی در مورد برنامهریزی برای
راهاندازی طرحهای تامین خوراک در کشــور گفت :آینده عرضه خوراک نفتا در کشور
بینظیر خواهد بود بهطوری که با ایجاد پاالیشــگاههای  480هزار بشــکهای سیراف،
ساالنه  11میلیون تن نفتا در کشور تولید خواهد شد .وزیر نفت ادامه داد :فشارهایی برای
کاهش قیمت خوراک وارد میشود که به نظر میرسد در بلندمدت به ضرر این صنعت
شــود .زنگنه با بیان اینکه در این دولــت ،طرحهای جی تی ال (تبدیل گاز به خوراک)
به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شــد ،اضافه کرد :گازهای مشعل (فلر) نیز برای
تامین خوراک با قیمت نزدیک به صفر به متقاضیان واگذار میشــود .وی بیان داشت:
 40میلیون طرح در برنامه ششــم توســعه پیشبینی شده است که برای تحقق آنها به
منابع خارجی نیاز داریم .وزیر نفت با بیان اینکه دولت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی
حمایت میکند ،پیشنهاد کرد سرمایهگذاران ،با بازدید از طرحهای عسلویه با ظرفیت و
توانمندیهای داخلی در این صنعت آشنا شوند .زنگنه با تاکید بر اینکه با سرمایهگذاری
در صنعت پتروشیمی ،اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور افزایش مییابد ،ادامه داد:
دولت به گسترش مالکیت عمومی اعتقاد دارد ،مردم باید احساس مالکیت داشته باشند
که امری فراتر از عرضه سهام در بازار سرمایه است .وی اضافه کرد :زنجیره پاییندستی
صنعت پتروشــیمی باید توســعه یابد ،ما باید تولیدات را به محصوالت با ارزش افزوده
بیشتر تبدیل کنیم.

