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اقتصاد

باید مراقب عارضه
سیاستهای
ونزوئالیی باشیم

بیان وعدههای پوپولیستی در دوره تبلیغات انتخاباتی طی هفتههای گذشته باعت نگرانی در میان کارشناسان اقتصادی شده است .وعدههای پوپولیسیتی در عمل میتواند آسیبهای زیاد اقتصادی به همراه داشته
باشد .در همین حال کامران ندری میگوید :طی سالهای گذشته شاهد بودیم که در ونزوئال سیاستهای پوپولیستی آثار تورمی باالیی بر جای گذاشت .کامران ندری ،مدیر گروه بانکداری اسالمی در گفتوگو با ایلنا،
در خصوص تاثیر وعدههای پوپولیستی بر اقتصاد کشور گفت :پوپولیستها وعدههای زیادی به مردم میدهند در حالی که چون نمیتوانند منابع الزم برای تحقق این وعدهها را از طریق مالیات و روشهای متداول
و معقول تامین کنند ،به چاپ ریال یا استفاده از دالرهای نفتی ر و میآوردند که باعث افزایش پایه پولی و جهش تورم میشود .وی افزود :طی سالهای گذشته شاهد بودیم که در ونزوئال سیاستهای پوپولیستی
آثار تورمی باالیی بر جای گذاشت .ندری اظهار داشت :با نگاه و مطالعه در تجربیات دنیا درمییابیم کشورهایی که متوسط نرخ تورم باالیی دارند در فرایند رشد اقتصادی به نتیجه نمیرسند .وی گفت :در عارضه
ونزوئالیی عمل کردن ،میانگین نرخ تورم باال می رود و متوسط نرخ رشد اقتصادی پایین میآید .سیاستگذاران باید مراقب این عارضه بر اقتصاد کشور باشند.

کاهش نابرابری ،با یارانه یا رشد اقتصادی

شکاف طبقاتی با پرداخت یارانه پر نمیشود

در حالیکه برخی نامزدهای ریاستجمهوری برای کاهش
نابرابری در کشــور وعده افزایش یارانهها را میدهند بسیاری
معتقدند که چنین روشی کارشناسی شده نیست و در بلند مدت
حتی به افزایش نابرابری منجر میشود.کاهش نابرابری یکی
از محورهای مباحث سومین مناظره انتخابات ریاستجمهوری
بود .مناظرهای که عنوان اقتصادی داشت و هریک از نامزدها
موظف بودند به ســوالی درباره برنامههای خود در جهت حل
برخی چالشهای اقتصاد ایران پاسخ دهند.
نابرابری یکی از معضالت دیرپای اقتصاد ایران است .بررسی
وضعیت ضریب جینــی (یکی از شــاخصهای اندازهگیری
نابرابری) ،در ایران ،نشــان میدهد که در سالهای پیش از
انقالب سال  ،۱۳۵۷ضریب جینی در ایران معادل  ۰.۵۰بوده
است که نشان از این دارد که ایران جزو کشورهایی است که
در آن بیشترین نابرابری در سطح دنیا وجود دارد( .گفتنی است
ضریب جینی صفر نشان دهنده برابری مطلق و ضریب جینی
یک نشان دهنده نابرابری مطلق است) .بررسی گزارشهای
توسعه انسانی ســازمان ملل در سالهای اخیر نشان میدهد
که کشورهای اوکراین ،نروژ و سوئد با ضریب جینی حدودی
در دامنــه  ۰.۲۳تا  ۰.۲۵کمترین نابرابــری را دارند و برخی
کشــورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی در دامنه  ۰.۶۱تا
 ۰.۶۵بیشترین نابرابری را تجربه میکنند .گفتنی است که در
کشوری مانند آمریکا ضریب جینی در سالهای اخیر در دامنه
 ۰.۴۱تا  ۰.۴۳بوده است.
نحوه مواجهه نامزدهای انتخاباتی با نابرابری
در میان شاخصهای اقتصادی نامطلوبی که از دولت قبل به
جای ماند ،از قبیل رشد منفی  ۶.۸درصدی ،تورم  ۳۶درصدی
و بیکاری  ۱۱درصدی و همچنین شاخصهای دیگری مانند
فضای کسب و کار که به  ۱۵۲در جهان رسید و رتبه شفافیت
اقتصادی ایران هم در میان کشــورهای جهان به  ۱۶۸رسید،
ضریب جینی و کاهش  ۰.۰۱آن ،در چهار ســال پایانی دولت
احمدینژاد تنها شــاخص اقتصادی است که بهبود ناچیز آن
غالبا مورد اســتناد قرار گرفته و از آن به عنوان نشانه کاهش
نابرابری یاد میشود .ماجرا از این قرار بود که دولت دهم اقدام
به توزیع یارانههای نقدی در میان اقشار مختلف جامعه کرد و

بــه این ترتیب صورت موقت و مقطعی ضریب جینی کاهش
یافت .با این حال با گذر زمان اثر یارانهها کاهش یافت و ضمن
کاهش قدرت خرید یارانه ،به دلیل اثرات تورمی که همان توز
یع یارانهها بر جامعه داشت و طبیعتا بیشتر از ثروتمندان اقشار
فرودست جامعه را نشــانه رفته بود ،نابرابری افزایش یافت و
ضریــب جینی از  ۰.۳۸چهار ســال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۱به ۰.۳۹
در چهار ســال دولت  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۵رسید .با این حال اکنون
نیز دیده میشود که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای
کاهش نابرابری به سیاســتهای توزیع یارانهای مستمسک
میشوند که برای آحاد جامعه ملموس تر است .همچنانکه دو
نامزد از نامزدهای انتخاباتی در جریان مناظرات اظهار کردهاند
که اگر بر سر کار بیایند یارانههای نقدی را افزایش داده و آن
را تا سه برابر افزایش میدهند.
راهکار دولت چیست؟
رئیس دولــت یازدهــم که اکنــون یکــی از نامزدهای
ریاستجمهوری است موضعگیری متفاوتی ارایه کرده است.
او ضمن اینکه بیان کرده یارانهها را قطع نمیکند ولی وعدهای
توگویی
برای افزایش آنها نداده است .وزیر اقتصاد نیز در گف 
درباره راهکار دولت بــرای از بین بردن نابرابری اظهار کرده
است :از طریق پرداخت یارانه نمیشود با پدیده فقر و نابرابی
در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد .راهکار اصلی مقابله با
فقر ،رشد ،ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال مولد است .هیچ
کشوری در دنیا نتوانسته اســت بدون تجربه رشد اقتصادی
مســتمر و پایدار با فقر مقابله کند .البته باور من این است که
رشــد اقتصادی و تولید بیشتر شــرط الزم برای مقابله با فقر
و نابرابری اســت ولی شرط کافی نیست .هر رشدی ضرورتا
به اشــتغال بیشتر و به کاهش نابرابری نمیانجامد .رشد باید
از کیفیت خاصی برخوردار باشــد و بــه گونهای مکانیزمها و
سازکارهایش تنظیم شــود که منافع حاصل از آن در بخش
وسیعی از جامعه منتشر شود ،ضمن اینکه این رشد باید رشد
اشتغالزا باشد و در صنایع کوچک و متوسط با مکانیزمهایی
منافع حاصل از رشد را بین آحاد مردم توزیع کند .بنابراین باور
ما این اســت که راهکار اصلی برای مقابله با مشــکل فقر و
نابرابری استفاده از سازوکارهای اقتصادی صحیح ،تولید بیشتر

و اشتغال بیشــتر و همچنین توانمندسازی فقرا و ایجاد شغل
مناسب برای آنهاست .علی طیب نیا توضیح داده است :یارانه
و پرداختهای نقدی صرفا در مواردی قابل قبول ما است که
نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخشهایی از جامعه رشد
اقتصادی را فراهم کرد .ممکن اســت افرادی باشند که اساسا
توانایی کار کردن نداشته و امکان اینکه در کوتاه مدت برای
همه جویندگان کار مناســبی ایجاد کرد ،وجود نداشته باشد.
درچنین شــرایطی پرداخت نقدی باید به گروههایی از جامعه
متمرکز شود که کمدرآمدند و نمیتوانند نیازهای ضروری خود
را با مکانیزمهای صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که
در همه جای دنیا یارانه پرداخت میشود که یارانهای هدفمند
اســت .وقتی سعی میشود به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت
شود که چنین کاری عادالنه نیست و نوعی اتالف منابع مالی
محسوب میشود.
آنطور که ایســنا گزارش داده اســاتید برجسته اقتصاد نیز
معتقدند که راهکار توزیــع یارانههای نقدی ،به قصد کاهش
نابرابــری مورد تائید آنها نبــوده و اقتصاد دانان نیز معتقدند
توزیع پول نقد در میان آحــاد جامعه در «بلندمدت» ،نه تنها
منجر به کاهش نابرابری نمیشــود بلکــه به افزایش آن نیز
دامن میزند .ســعید لیــاز در این زمینه بیان کرده اســت:
افزایــش یارانه نقدی هرگــز به قدرت خرید مــردم اضافه
نمیکند ،چون تورم لجامگسیختهای ایجاد میکند .به نظر من
طرح توزیــع یارانههای نقدی در ایران که برخی کاندیداهای
ریاستجمهوری وعده افزایش مبالغ آن را میدهند یک نوع
طرح ضد عدالت اجتماعی اســت .طبق قانون برنامه چهارم
پیشبینی شــده است که از محل منابع یارانهها به محرومان
مبالغی الزم پرداخت شــود ولی توزیــع یارانههای نقدی در
گذشــته به شکلی اجرا شــد که عمال به همه آحاد جامعه از
جمله ســرمایهداران هم پرداخت شــد و این به معنی تشدید
نابرابری و ایجاد تورم بود .گفتنی اســت که این وضعیت به
ضرر فرودســتان پنج برابر بیشتر از ثروتمندان است ،چرا که
تورم در زندگی ثروتمندان تاثیر نمیگذارد و فشار آن بر اقشار
فرودست جامعه تحمیل میشــود و این موضوع ضد عدالت
اجتماعی است.

همچنین حســین راغفر ،دیگر اقتصاددانی است که به این
ســوال پاسخ داد و گفت :تجربه کشــور خود ما هم در زمینه
پرداخــت یارانهها و نحوه اجرایی آن با انتقادات گســتردهای
روبرو بود .متاســفانه در کشــور مــا در ســالهای متوالی
یارانههای نقدی به همه اقشــار جامعه پرداخت شــد وعالوه
بر اینکه منجر به ایجاد تورم شــد کــه قربانیان همین تورم
فقرا و دهکهای پاییــن جامعه بودند ،بخش مهمی از منابع
مالی کشــور از دســت رفت که میتوانســت منجر به خلق
شــغل شــود .این پرداختها نتایجی مانند افزایش بیکاری
داشــت .با این حــال ،اکنون در مورد یارانههــا این نکته نیز
مطرح اســت که در شــرایط کنونی اساســا منابع پرداخت
یارانهها در کشــور وجود ندارد .به این ترتیب که در شرایطی
که از ســقف درآمدهای نفتی خود از فروش نفت اســتفاده
میکنیم.
دولــت عمال راهی جز افزایش قیمــت ارز ،مالیات ،قیمت
حاملهای انرژی و چاپ پول ندارد که این راهکارها نیز جملگی
به تورم و گرانی منجر میشود .فیالواقع در شرایطی که منابع
مالی پرداخت یارانه موجود نیست دولت مجبور است یا قیمت
ارز را باال ببرد ،یا مالیات پرداختی توسط مردم را افزایش دهد،
یا قیمت آب ،برق و گاز را افزایش دهد و یا پول چاپ کند که
عمال به این معنی است که طبق گفته وزیر اقتصاد دولت پولی
از یک جیب مردم برداشته و کمتر از آن را به جیب دیگر آنها
بگذارد.

تصویب  13میلیارد دالر سرمایهگذاری اقتصادی در دولت

رئیس ســیازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران گفت:
در دولــت یازدهم انجام  13میلیارد دالر ســرمایه گذاری در
بخشهای مختلف اقتصادی مصوب شــده که هشت میلیارد
دالر آن در حوزه های صنعت و معدن کشور است .به گزارش
ایرنا ،منصور معظمی افزود :از  8میلیارد دالر ســرمایه گذاری
در بخــش صنعت و معدن حدود دو میلیارد دالر پس از برجام
بوده که یک میلیارد و  300میلیون دالر آن در کشور عملیاتی
شــده اســت .معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد:
پــس از برجام 6 ،قرارداد تولید خودرو با شــرکت های معتبر
منعقد شــده که قرار اســت  30درصد ایــن محصوالت به
بازارهای جهانی صادر شود .وی بر توسعه صنعت حمل و نقل
ریلی کشــور تاکید کرد و گفت :متاسفانه صنعت ریلی کشور

چهار برابر شدن برداشت
از میادین نفتی مشترک با عراق

متناسب با بخش های دیگر توسعه نیافته و عقب مانده است
و دولت یازدهم برای توسعه این بخش اهتمام ویژه ای دارد و
در تبصره  88برنامه ششم توسعه ،دولت شرایط الزم را برای
سرمایه گذاری در صنعت ریلی کشور نیز فراهم کرده است.
معظمی افزود :ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران
در توســعه این بخش حلقه واسط بین شرکت های داخلی و
خارجی است؛ تا با انتقال دانش و سرمایه شرکت های خارجی
در کشــور شــرکت های داخلی بتوانند با ظرفیت های کامل
فعالیت کنند ،زیرا اکنون شرکت های داخلی واگن ساز در این
بخش با  30تا  40درصد ظرفیت کار می کنند .وی با بیان این
که صنعت ریلی ،صنعتی بسیار استراتژیک برای کشور است،
گفت :اســتفاده گسترده از این صنعت هزینه های حمل و بار
و مسافر را در کشور بسیار کم می کند ،لذا دولت برای توسعه
ایــن بخش اهمیت زیادی قایل اســت و با برنامهریزی های
الزم در آینده شاهد توسعه آن خواهیم بود .معاون وزیر صنعت
معدن و تجارت اظهارداشت :خطوط ریلی از نظر هزینه ،ایمنی
و نرخ تمام شــده برای کشور صرفه اقتصادی دارد و سازمان

روسیه بر تمدید توافق کاهش تولید نفت تاکید کرد

وزیر انرژی روســیه اعالم کرد :مســکو همچنان با
هدف تمدید توافق با سازمان کشورهای تولیده نفت
(اوپک) برای کاهش تولید تالش میکند .به گزارش
ایرنا ،آلکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت :روسیه
تمدید توافق کاهش تولید نفت را مهم و بسیار سودمند
می داند .روزنامه نزاویســیمایا گازتا به نقل از سخنان
نوواک نوشت :روسیه به تعهد خود برای کاهش روزانه
 300هزار بشــکه نفت عمل و از اواخر ماه آوریل آن

وزیر نفت از چهار برابر شــدن برداشــت نفت از
میادین مشــترک نفتی با عراق در ســه و نیم سال
گذشته خبر داد .بیژن زنگنه گفت :تولید گاز ایران در
میدان گازی پارس جنوبی در سال  ۲۴۰ ،۹۱میلیون
متر مکعب در روز بــود و قطر بیش از  ۲.۳برابر در
این میدان مشترک گاز تولید می کرد ،ما در عرض
سه ســال و نیم به لطف خداوند و در اوج تحریمها
توانستیم تولید گاز در پارس جنوبی را از  ۲۴۰میلیون
مترمکعب در روز به بیش از  ۵۴۰میلیون مترمکعب
در روز برســانیم .وی افزود :برداشت گاز ما از پارس
جنوبــی پیش از دولت یازدهم ،کمتر از نصف حجم
برداشت قطر بود ،اما هم اکنون با واد مدار کردن ۱۱
فاز پارس جنوبی که توســعه هر فاز آن به پنج تا ۶
میلیارد دالر هزینه نیاز دارد ،توانستیم تولید گاز خود
را به قطر برسانیم .زنگنه تصریح کرد :برداشت نفت
خام ایران از میدانهای مشترک با عراق در سال ۹۱
روزانه حدود  ۷۰هزار بشکه بود که ما با تالش زیاد و
افزایش چهار برابری این مقدار را به  ۲۸۰هزار بشکه
رساندیم .وی عنوان کرد :صادرات نفت خام ایران در
زمــان آغاز به کار دولت یازدهم ،روزانه یک میلیون
و  ۲۰۰هزار بشکه بود ،ما توانستیم پس از برجام به
لطف الهی در چهار ماه پایانی ســال  ۹۵این مقدار
را به دو میلیون و  ۸۰۰هزار بشــکه در روز برسانیم.
زنگنه در باره عملکرد صنعت پتروشــیمی نیز گفت:
تولید محصوالت پتروشیمی ایران حدود  ۴۰میلیون
تن در سال بود که تا پایان دولت یازدهم این رقم به
 ۵۰میلون تن خواهد رسید.

گسترش و نوسازی صنایع ایران در تالش است برای توسعه
این بخش اقدامات مورد یناز به عمل آورد تا هرگونه سرمایه
گذاری در این بخش را پس از راه اندازی به بخش خصوصی
واگذار کند .به گفته این مقام مسئول ،شورای اقتصاد در سال
گذشته برای ســاخت  2هزار دســتگاه واگن مترو در کشور
مصوبــه ای را آماده کــرد تا از طریق وزارت کشــور بتوانیم
ایــن واگن ها را در داخل تولید کنیــم که اکنون مناقصه آن
برگزار شــده و انتظار داریم تا  3تا  4ماه آینده عملیات اجرایی
تولید  630دســتگاه واگن مترو در شــرکتهای واگن سازی
داخلی آغاز شود .وی با بیان اینکه هرگونه تولید محصولی در
کشــور برای داخل مطلوب نیست ،گفت :در کنار تولید باید به
صادرات محصول به بازارهای هدف توجه شــود ،زیرا در دنیا
دو نگاه وجود دارد یکی این که تولید تنها برای داخل باشــد
و دیگری این که تولید باید برای صادرات انجام شــود .رئیس
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت :پس از برجام
فضای بین المللی برای ســرمایه گذاری در ایران بسیار مثبت
شــده و هم اکنون  3شــرکت معتبر جهان در تالش هستند

برای ســرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور
یک میلیارد و  300میلیون یورو فاینانس در اختیار شرکتهای
ایرانی قــرار دهند .معاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت در
ادامه افزود :سازمان گسترش در تالش است تمام واگن سازان
داخلی به جای  40درصد با  100ظرفیت کار کنند که در این
صورت هزینههای تولید آنها بسیار کاهش می یابد ،ضمن این
که میزان اشتغالزایی در کشور افزایش خواهد یافت .معظمی
گفت :یکی از مشکالت واگن سازان ایرانی کمبود منابع مالی
است و و این مساله سبب شده که شرکتهای ریلی سفارش
کمتری را به این واگن ســازان بدهند و ما به عنوان سازمان
گســترش باید حلقه واسط تولید کنندگان و مصرف کنندگان
واگن باشیم تا ظرفیت آنها کامل شود .وی با اشاره به فاینانس
تامین مالی  6هزار واگن باری توسط یک شرکت روسی گفت:
با توجه به این فاینانس قرار اســت بسیاری از این واگن ها در
داخل ســاخته شــود و برای فاز اول در نظر داریم تولید یک
هزار دستگاه واگن باری را به شرکت واگن سازی پارس اراک
واگذار کنیم.

در حالــی حدود دو ماه از ســال  1396میگذرد که
بررسی روند تغییرات شاخص در بازار سرمایه ،حکایت
از گذشــت روزهای آرام و تقریبا کمنوسان بازار دارد.
تغییر و تحوالت بازار ســرمایه نشــان میدهد که در
مدت دو ماه بهار امسال ،شاخص کل بورس تهران 3
هزار و  114واحد افزایش یافته است .این در شرایطی
است که نمودار رشــد شاخص ،از افزایش آرام آن در
ایــن بازه  59روزه حکایت دارد .بورس تهران ســال
 1395را با شــاخص  77هــزار و  230واحد به پایان
رســاند و حاال وارد کانال  80هزار واحد شده و روی
رقم  80هزار و  344واحد ایســتاده است .این نشان

را اجرا کرد .به نوشته روزنامه روسی ،نورالدین بوترفه
وزیر انرژی الجزایر نیز روز گذشــته در دیدار با نوواک
در مسکو اطمینان داد که اکثر کشورهای عضو اوپک
از تمدید توافق کاهــش تولید نفت برای  9ماه دیگر
حمایت می کنند .نزاویســیمایا گازتا نوشت :والدیمیر
پوتین رئیس جمهوری روسیه هم از تمدید این توافق
حمایت کرده اســت .پوتین با بیان اینکه در این باره
دورنمای خوبی وجود دارد ،افزود :خوش بین هســتم،

زیرا عربستان سعودی شــریک اصلی روسیه در این
مســاله ،به توافق های خود برای کاهش تولید نفت
کامل پایبند است .اعضای اوپک پذیرفته اند به مدت
شش ماه از اول سال  2017روزانه یک میلیون و 200
هزار بشــکه از سطح تولید را بکاهند و به  32میلیون
و  500هزار بشــکه برســانند که منوط به همکاری
کشورهای غیراوپکی و کاستن روزانه  600هزار بشکه
نفت از تولید است .روسیه متعهد شده است تولید نفت

صعود آرام بورس در بهار ۹۶

از رشــد  4درصدی شــاخص دارد .در نتیجه آخرین
معامــات بورس تهــران ،حجم معامــات به 927
میلیون ســهم و ارزش معامالت به  182هزار و 551
میلیون تومان رســید .شاخصهای بازار اول و دوم به
ترتیب  0.16و  0.46درصد رشــد کردند .شاخص کل
هموزن نیز دیروز با رشــد  23واحدی (معادل 0.13
درصد) مواجه شــد .به این ترتیب ،نمادهای پاالیش
نفت بندرعباس ،پتروشــیمی خلیجفــارس ،خدمات
انفورماتیک ،ارتباطات سیار ایران و سایپا ،با بیشترین
تاثیر مثبت بر شــاخص کل ،رشــد این متغیر را رقم
زدنــد .این در حالی بود که فــوالد مبارکه اصفهان و

گســترش نفت و گاز پارسیان مانع از رشد بیشتر این
نماگر شــدند .در عین حال ،در بازار بدهی که اوراق
مشارکت ،گواهی ســپرده و صکوک معامله میشود،
تعداد  9هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش
از  900میلیون تومان معامله شد.
برخی تحلیلگران بازار ســرمایه معتقدند رشــدهای
اخیر بازار که از ابتدای سال آغاز شده ،مبنای بنیادین
چندانی نداشته است ،اگرچه در ابتدای سال با توجه به
قرارگیری قیمتهای جهانی در ســطوح باال و ریزش
قیمتهای ســهام در انتهای سال گذشته ،رشد نسبی
بازار موردانتظار بود .تنهــا دلیل محتملی که بورس

خود را روزانه  300هزار بشــکه کاهش داد که نصف
میزان تعهد شــده از طرف کشورهای غیرعضو اوپک
است.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین به تازگی
اعالم کرد :مذاکرات برای تمدید توافق کاهش تولید
نفت کشــورهای عضو وغیرعضو اوپک جریان دارد.
شرکت های نفت روســیه در زمان حاضر حدود 11
میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند.

تهران را در مسیری صعودی قرار داد ،ورود نقدینگی
جدید به بازار ســهام بود .البته بکی از عوامل رشــد
بازار ســرمایه را نزدیک شدن به فصل مجامع عنوان
می کنند.
در واقع برخی فعاالن بازار برای دریافت ســودهای
نقــدی و برخــی دیگر به منظــور اســتفاده از افت
قیمتهــای تئوریک ســهمها در هفتههای پیش از
برگزاری مجامع ،خریدار بالقوه در بازار سهام بودند .اما
رشد آرام و خزنده بازار را در شرایطی شاهد بودیم که
کشور به مهمترین اتفاق سیاسی سال یعنی انتخابات
ریاستجمهوری نزدیک میشود.

سفر شخصیتهای نامدار کشورهای مسیر جاده ابریشم  2017به چین

برنامه ســفر شــخصیتهای نامدار کشورهای
مســیر جاده ابریشــم  18می ،کلیــد خورد14 .
شــخصیت نامدار و فعال سیاســی ،اقتصادی و
فرهنگی از کشــورهایی مانند افغانستان ،مصر،
اندونزی ،سودان ،روســیه و ترکیه در این برنامه
شرکت دارند ،آن ها با سفر به شهر پکن و منطقه
خودگردان شــین جیانگ ،با یک چین تاریخی و
مدرن آشنا می شوند.این برنامه که تحت عنوان
یک کمربند -یک جاده عشــق بــه پکن برگزار
می شــود ،به منظور نشــان دادن نتایج پکن در
نــوآوری علمی و فرهنگی و شــرایط چندملیتی
منطقه خودگردان شین جیانگ و تبلیغ همکاری
اقتصــادی و تجاری با کشــورهای مســیر یک
کمربند یک جاده و تاکید بر نقش پیشــنهاد یک
کمربندیک جاده معرفی شده است.
شــیا یو مین ،رییس مرکز مناطق آسیای غربی
و آفریقا رادیو بین المللی چین در سخنرانی خود

در آیین گشــایش برنامه فــوق اظهار کرد ،پس
از مطرح شدن پیشــنهاد یک کمربند یک جاده،
همکاریهای چین با کشــورها بسیار ثمربخش
بوده و ایــن انتظار نیز می رود کــه با برگزاری
برنامه سفر شخصیتهای نامدار در جاده ابریشم،
این شخصیتها از زوایا و با روشهای انحصاری
خود ،با اســتفاده از دوربین یا بــا قلم خود ،نقاط
قابل مالحظــه و ثمرات جدید چین در توســعه
این کشــور را بیان کنند .در این برنامه ده روزه،
مهمانان برای آشــنایی با دستاوردهای پکن در
صنایع فرهنگی ،نــوآوری علمی و فنی و تلفیق
انواع رســانهها ،از مرکز نمایش صنایع فرهنگی
پکن ،منطقــه ویژه اقتصادی و فنی پکن و رادیو
مردم پکن بازدید می کنند و به منظور آشــنایی
با فرهنــگ و آموزش منطقه خودگردان شــین
جیانگ ،لز فرهنگســتان علوم اجتماعی شــین
جیانگ ،دانشــگاه شین جیانگ و تآتر ملیتهای

شین جیانگ بازدید خواهند داشت .برنامه فوق در
حالی برگزار می شــود که مجمع سران همکاری
بین المللی یک کمربند یــک جاده به تازگی در
پکن به پایان رســیده است .همکاری بین المللی
در چارچــوب پیشــنهاد یک کمربنــد یک جاده
که در مجمع فوق برســر زبانها افتاده بود ،نیز
برای مهمانان بســیار تاثیر گذار بود .برنامه سفر
شــخصیتهای نامدار در جاده ابریشــم از سوی
دفتــر مطبوعات شــهر پکن و دفتــر مطبوعات
منطقــه خودگردان اویغور شــین جیانگ چین و
برخی ســفارتخانهها در پکن به طور مشــترک
برگزار می شــود .این برنامه از سال  2015برای
سه دوره برگزار شــده و بیش از  40شخصیت و
فعال سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی از کشورهایی
از جملــه ترکیه ،مصر ،اردن و افغانســتان در آن
شرکت کرده و با آداب و رسوم و تغییرات جامعه
آشنا می شوند.
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تداوم طرح
رونق تولید با
ارائه تسهیالت
برای واحدها

حاشیه بازار

وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت با حضور در خانه صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضــوی با صنعتگران و تولیدکنندگان دیدار و گفتوگو کرد .به گزارش ایســنا در این
دیدار مهمترین مســایل تولید و نیز پیشــنهادات کارآفرینان برای رونق تولید در استان
بحث و بررســی شد .محمدرضا نعمتزاده در این نشســت در سخنانی از برنامهریزی
گسترده وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای رونق تولید در سال جاری خبر داد و گفت:
با تداوم اجرای طرح رونق تولید در ســال جاری و پشتیبانی مالی از واحدها ،شاهد رفع
گرفتاریهای صنعتگران و استفاده از ظرفیتهای خالی واحدها خواهیم بود .وی صنعت
و معدن را پیشران توسعه اقتصادی عنوان کرد و گفت :توسعه این بخش تضمین کننده
اشتغال پایدار و تحقق سیاســتهای اقتصاد مقاومتی خواهد بود .نعمتزاده در ادامه از
رفتار بانکها در برابر تولیدکنندگان انتقاد کرد .همچنین در این نشست حسینی ،رئیس
خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به برخی از مشکالت فراروی
صنعت از تالش این وزارتخانه برای رفع آنها تقدیر کرد .وی افزود :در خراســان شاهد
تعامل خوب بخش خصوصی ،تشــکلها و بخش دولتی برای توســعه استان هستیم.
حسینی اظهار کرد :هرچند که برخی از مشکالت تولیدکنندگان همچنان پا برجاست اما
با تالش وزارت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،بسیاری از مشکالت رفع شده است.

رخداد

شرایط بازار ارز پس از
انتخابات ریاستجمهوری

با وجود برخی پیشبینیها و گمانهزنیها در رابطه با نوســان قیمت ارز بعد از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری ،سیاست گذار ارزی تاکید دارد که در شرایط موجود هیچ عاملی
نمی تواند تاثیر معناداری بر بازار داشته باشد .رئیس کل بانک مرکزی در این باره به مردم
اطمینان داده و گفته که به شایعات توجهی نداشته و نگران نباشند .به گزارش ایسنا ،تحت
تاثیــر قرار گرفتن بازارهای مالی و ارزی در نتیجه تحوالت خاص اقتصادی و سیاســی
اتفاق عجیبی نه تنها برای بازارهای ایران بلکه جهان نیست .بارها پیش آمده که با ایجاد
تغییراتی به ویژه در حوزه سیاســی بازار ارز کشــورمان تحت الشعاع قرار گرفته و نسبت
به آن حتی محدود و برای مدتی کوتاه واکنش داشــته است .در حالی بعد از نوسان قابل
توجه قیمت دالر در اواخر ســال سال گذشته و عبور آن از  ٤٠٠٠تومان ،چند ماهی است
که قیمت این ارز در کانال  ٣٧٠٠قرار گرفته و نوســان قابل توجهی نداشته است که در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی معتقدند بازار ارز اکنون در حالت انتظار بوده و با
اعالم نتایج می تواند دچار نوسان شود .این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در
تازه ترین اظهارات خود که جریان بازار ارز را مورد تحلیل قرار داده است ،چنین اعتقادی
نداشته و تاکید دارد که آرامش بازار حفظ خواهد شد.
ولی اهلل سیف ،با اشاره به اینکه در روزهای اخیر برخی تالش می کنند با شایعه پراکنی
در جامعه ،اینگونه به مردم القــا کنند که بعد از انتخابات قیمت ارز افزایش خواهد یافت
عنوان کرده اســت که متاسفانه این افراد در تعقیب مطامع و اهداف سیاسی خود ،ثبات و
آرامــش اقتصاد را که ذینفع آن آحــاد جامعه بوده و صیانت از آن مورد تاکید مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) است را نشانه گرفته اند .این افراد نمی توانند موفقیت های دولت را
در ثبات و آرامش اقتصاد و بازار ارز ببینند و حاال که نمی توانند این حقیقت و دستاورد مهم
دولت را انکار کنند ،با شایعه پراکنی می خواهند به ذهن مردم اینگونه القا کنند که قیمت
ارز بعد از انتخابات افزایش خواهد یافت تا از این طریق بازار را دچار ســفته بازی و عدم
تعادل و نوسان کنند .وی با بیان اینکه خوشبختانه بازار ارز از وضعیت با ثبات و پایداری
برخوردار اســت و اینگونه القائات در شرایط و وضعیت با ثبات آن تغییری ایجاد نمی کند
تاکید دارد که در شرایط موجود هیچ عاملی نمی تواند تاثیر مهم و معنی داری در شرایط با
ثبات بازار ارز داشته باشد و اگر قرار باشد تزلزلی در ثبات و آرامش این بازار ایجاد شود در
روزهای هیجانی قبل از انتخابات قاعدتا زمینه بروز بیشتری دارد که خوشبختانه در همین
روزها نیز مانند سال های اخیر شاهد استمرار آرامش و ثبات در اقتصاد و بازار هستیم.
رئیس شورای پول و اعتبار رویکرد حرفه ای بانک مرکزی و توجه به مبانی و مفاهیم
اقتصــاد مقاومتی را موجب پایداری آرامش و ثبات مثال زدنی در اقتصاد و بازار ارز (حتی
پس از افت شــدید قیمت نفت در سالهای اخیر) دانسته و گفته که این دستاوردی مهم و
غیر قابل انکار در اقتصاد کشور است .بنابر توضیحات سیف ،بانک مرکزی به عنوان متولی
قانونی بازار ارز در آینده نیز با استمرار رویکرد حرفه ای خود مقتدرانه از ثبات و آرامش این
بازار دفاع خواهد کرد از این رو به مردم اطمینان داده می شود که در این خصوص جای
هیچگونه نگرانی نیست و به این شایعات بی اساس توجهی نکنند.

آخرین خبر

مرحله دوم تعیی نتکلیف سپردهگذاران فرشتگان

در ادامه برنامه تعیین تکلیف ســپرده ســپردهگذاران محتــرم تعاونی اعتبار منحله
«فرشــتگان» به اطالع میرســاند مرحله دوم از تاریخ  ٩خردادماه آغاز می شود .به
گزارش اقتصاد آنالین ،در مرحله دوم ،ســپرده سپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان
تا مبلغ  ٢٠٠میلیون ریال توســط موسسه اعتباری کاســپین تعیین تکلیف میشود.
ســپردهگذاران محترم می توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسســه اعتباری کاسپین
ســپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل ،نسبت به دریافت آن اقدام کنند .تعیین
تکلیف سپرده های تا مبلغ  ٢٠٠میلیون ریال براساس برنامه زمان بندی که در پایگاه
اطالع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطالع عموم خواهد رسید ،اجرایی می شود.
شــایان ذکر است ،براساس اطالعیه مورخ  ۲۶اردیبهشــت بانک مرکزی و آغاز کار
شعب بیســت گانه موسسه اعتباری کاسپین در روز  ٢٧اردیبهشت ماه ،تعیین تکلیف
سپرده های کمتر از  ۱۰۰میلیون ریال در موسسه مذکور از روز  ٢٨اردیبهشت ماه آغاز
و با استقبال سپرده گذاران مواجه شده است .فرآیند حل و فصل سپرده های تا سقف
 ۱۰۰میلیون ریال تا تاریخ  ٨خرداد سال جاری ادامه دارد که با تکمیل این روند۳٩٧ ،
هزار و  ٣٩٢نفر از مجموع  ۴٥٨هزار و  ٨٢٦نفر سپرده گذار ( ٨٧درصد) تعاونی منحله
فرشــتگان ،تعیین تکلیف می شــوند .بر این اساس ،با پایان مرحله دوم ٩٠ ،درصد از
سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد.

