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اقتصاد

یکسان سازی نرخ
ارز با نوسانات
مقطعی امکانپذیر
نبود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ،با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز در شرایط نوسان مقطعی مقتضی نبود ،گفت:دولت بازار ارز را به ثبات می رساند و یکسان سازی ارز را اجرا می کند .محمدباقر نوبخت در
گفتگو با خانه ملت ،با اشاره به شوک یکباره بازار ارز در نیمه دوم سال  ،95گفت :قیمت ارز به دلیل شوکی که به دلیل مسائل جهانی به بازار ارز در سال  95وارد شد ،برای مدت اندکی از ثبات خارج شد ،اما دولت
و بانک مرکزی آن را کنترل کردند.رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در چنین شــرایطی یکســان سازی ارز مقتضی نبود ،افزود :یکسان سازی نرخ ارز باید زمانی اجرا شود ،که ثبات نسبی در بازار ایجاد
شود و نتایج آن برای جامعه ملموس شود .سخنگوی دولت ،تصریح کرد :دولت بازار ارز را به ثبات می رساند و یکسان سازی ارز را اجرا می کند .اين در حالي است كه بررسيها نشان ميدهد در انتخابات اين دوره
رياستجمهوري برخالف دورههاي گذشته كمتر نشانهاي از رفتارهاي هيجاني در بازار مشاهده ميشود و ميتوان اعالم كرد كه بازار ارز به نوعي ثبات رسيده است.

انتقاد اكبر تركان از آلزايمر سياسي برخي افراد و گروهها

بر باد رفتن درآمدهای نفتی و دستاوردهای صنعتی در دولت سابق

دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد با بیان اینکــه در فاصله
سالهای  1384تا  1392درآمدهای نفتی کشور صرف واردات
شده و دســتاوردهای صنعتی دولت های پیشین بر باد رفت،
گفت :افرادی که مرتکب این کارها شده اند ،تصور می کنند ما
دچار آلزایمر شده و فراموش کرده ایم چه اتفاقی افتاده است.
اکبر ترکان در «گردهمایی فعاالن صنعت نفت و انرژی حامی
دکتر روحانی» به شکل گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران
اشاره کرد و بیان داشت :کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی
معتقدند بهترین برنامه های توسعه در دوران پیش از پیروزی
انقالب اســامی مربوط به ســال های  1341تا  1351بوده
است که رشد خوب صنعتی در کشور تحقق یافت.به گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا،دبیر شورایعالی مناطق آزاد افزود:
اما از ســال  1352روند رشــد صنعتی دچار چالش شد و به
دلیل افزایش شدید درآمدهای نفتی ،سیل واردات روانه کشور
شد .مشاور رئیس جمهوری با بیان این که افزایش درآمدهای
نفتی در آن تاریخ باعث سرمســتی تصمیم گیرندگان شــد،

اضافه کرد :بدین ترتیب صنایعی که برای آنها در داخل کشور
ظرفیتســازی شــده بود ،به علت واردات از بین رفتند ،این
صنایع دچار رکود و ورشکســتگی شدند و همه دستاوردهای
صنعتی کشــور بر باد رفت .وی با بیان اینکه پس از گذشت
سال ها ما یک بار دیگر دچار این معضل شدیم ،ادامه داد :پس
از پایان دفاع مقدس ،دولت سازندگی دوره پرشتاب توسعه را
آغاز کرد ،نرخ رشــد اقتصادی باال رفت و رشد صنعتی شکل
گرفت .دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفت :سپس در دولت
اصالحات این مسیر ادامه یافت به طوری که رشد اقتصادی 6
درصدی کسب شد و برای دوران طوالنی رشد صنعتی داشتیم
که تا سال  1384ادامه داشت .ترکان افزود :اما از سال 1384
به بعد دچار شرایط مشابه سال  1352به بعد شدیم ،زیرا قیمت
نفت به یکباره باال رفت و درآمدهای هنگفت نفتی وارد کشور
شد .وی گفت :افزایش درآمدهای نفتی می توانست فرصتی
تاریخی برای توسعه اقتصادی کشور باشد اما متاسفانه همان
اشتباهات ســال  1352تکرار شد .وی ادامه داد :بدین ترتیب

درآمدهای نفتی ،صرف واردات کاالهایی شــد که برای تولید
آنها در داخل کشور ،ظرفیت سازی شده بود.
دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد با بیان اینکــه در فاصله
ســالهای  1384تا  1392همه درآمدهای نفتی بر باد رفت،
بیان داشــت :عالوه بر درآمدهای نفتی ،دستاوردهای صنعتی
دولت های پیشین نیز از بین رفت .مشاور رئیس جمهوری با
ذکر مثالی گفت :به عنوان نمونه ،با وجود فعالیت کارخانه های
قطعه سازی برای خودرو در داخل کشور ،به بهانه ارزان بودن
نمونه خارجی ،اقدام به واردات این قطعات از خارج شور کردند.
ترکان افزود :بدین ترتیب سهم ارز در تولید خودروی پژو که
حــدود  500دالر بود به یکباره به هفت هــزار دالر افزایش
یافت ،البته به تدریج کیفیت خودرو نیز کاهش یافت .مشــاور
رئیــس جمهوری اضافه کرد :در دولت اصالحات برای مقابله
با بیماری هلندی و ورود بی رویه درآمدهای نفتی به کشــور
تدبیری اندیشــیده و صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد تا مازاد
درآمد نفتی به آن صندوق واریز شود.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد ادامه داشت :اما پس از دولت
اصالحــات ایــن درآمدهــای ارزی را بر باد دادند .مشــاور
رئیسجمهوری گفت :همان افــرادی که مرتکب این کارها
شده اند ،تصور می کنند ما دچار آلزایمر شده ایم .فکر میکنند
ما فراموش کرده ایم چه اتفاقی افتاده است .ترکان به اظهارات
مطرح شده توســط منتقدان درباره تعطیلی کارخانه ها اشاره
کــرد و گفت :می گویند چرا بخشــی از کارخانه ها هنوز راه
نیفتاده اند؟ اما نمی گویند که چرا این کارخانه ها دچار مشکل
شده و تعطیل شــده اند .وی به راه اندازی فعالیت  15تا 16
هزار کارخانه اشاره کرد و ادامه داد :آنها می گویند چرا بقیه آنها
را راه نینداخته اید .دبیر شــورای عالی مناطق آزاد یادآور شد:

کسی از آنها نمی پرسد که شما چطور این ها را نابود کردهاید؟
انگار این دولت بود که این کارخانه ها را تعطیل کرد.
مشاور رئیس جمهوری افزود :متاسفانه ،این ها مسائلی فنی
اســت که نمی شود برای  80میلیون نفر بازگو کرد .ترکان به
واردات گسترده میوه و سنگ قبر در دولت گذشته اشاره کرد و
بیان داشت :با دالر های نفتی کاالهایی وارد شد که به صنعت
داخل ضربه زد.
وی با بیان اینکه در فاز نخســت پارس جنوبی که در سال
 1378آغاز شــد  63درصد تولید داخل وجود داشــت ،گفت:
اکنون کســانی که این دستاوردها را بر باد داده اند ،در برخی
ستادهای انتخاباتی جمع شده اند .دبیر شورایعالی مناطق آزاد
افزود :من نمی گویم دولت یازدهم ،دولت کاملی است اما نمره
خوبی برای قبولی می گیرد.
مشــاور رئیس جمهوری با بیان این کــه زنگنه وزیر نفت
توانســت دوباره سهم ما را پس بگیرد و برگرداند ،اضافه کرد:
ســهم ایران از بازار نفت ،به حلقوم عربســتان رفته بود و با
این وجود این کشــور و حامیانش می گفتند باید سهمیه همه
کشــورها حتی ایران کم شــود ،اما زنگنه مقاومت کرد .دبیر
شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد :این مسیر باید ادامه یابد،
کارهای بســیاری باقی مانده که بایــد انجام داد .گردهمایی
فعــاالن صنعت نفت و انرژی حامــی دکتر روحانی با حضور
صدهــا نفر از فعاالن صنعت نفت که در بخش باالدســتی و
پایین دســتی صنعت نفت و انجمن های صنفی این صنعت
مشغول فعالیت هستند شنبه شب در سالن صدر برگزار شد.
در این گردهمایی ،فعاالن صنعت نفت ،توسعه این صنعت
را در دولت یازدهم و گشــایش های ایجاد شده پس از برجام
یادآور شدند و بر لزوم ادامه این مسیر تاکید کردند.

آثار رشد اقتصادی با وقفه نمایان میشود

حل اختالفات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار

معــاون اقتصادی بانک مرکــزی با تاکید بــر اینکه روند
اقتصاد در ســال جاری مثبت خواهد بــود ،گفت :آثار رفاهی
رشــد اقتصادی با وقفه اتفاق میافتد .پیمان قربانی ،در پاسخ
به این پرســش که نرخ رشد اقتصادی  ۹ماهه سال گذشته از
ســوی بانک مرکزی  ۱۱,۶درصد اعالم شــده که نسبت به
سالهای قبل از آن نرخ رشد بسیار مناسبی ارزیابی می شود،
اما مردم می گویند رشــد اقتصادی را در زندگی خود احساس
نمی کنند ،افزود :در ســال گذشته با وجود پشت سرگذاشتن
یک دوره رکود ســنگین ،التهابات شدید قیمتی ،رشد نرخ ارز
و کاهش شــدید قدرت خرید؛ امــا وضعیت به نحوی بود که
ما هنوز به قدرت خرید ســال  ۹۰نرسیدیم.به گزارش اقتصاد
آنالین بــه نقل از ایبنــا ،قربانی ادامــه داد :باید این مطلب
گفته شــود که شیوه محاسبات حســاب های ملی مبتنی بر
روشهای اســتاندارد بین المللی بوده و بانک مرکزی همواره
طی دهههای اخیر بر مبنای رویه های کارشناسی جلو رفته و
ما محاسب نرخ رشد اقتصادی هستیم و اصل رشد برگرفته از
فعل و انفعاالت جامعه است .وی خاطرنشان کرد :در سالهای
اخیر یکی از مواردی که دنبال شده الیحه احکام دائمی کشور
بــوده که بانک مرکزی را ملکف به انتشــار و تولید آمار کرد.
بحــث دیگری که در دولت با تاکید و دســتوررئیس جمهور
دنبال شــد این بود که اختالفات آماری مرکــز آمار و بانک

مرکزی کاهش پیدا کند و از آنجایی که یکی از عوامل اصلی
سال پایه بود ،این سال از  ۸۳به  ۹۰اصالح و آمار منتشر شد.
حل اختالفات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هر چقدر
سال پایه به روزتر باشــد تحوالت اقتصادی را بهتر میتوان
تحلیل کرد ،گفت :بررســی ها طبق این توضیحات نشان داد
که اقتصاد کشــور در  ۹ماهه ابتدای ســال گذشته به میزان
 ۱۱.۶درصد رشــد کرد .به گفته قربانی ،قدرت خرید کشــور
پس از این محاســبات تازه به سطح سال  ۹۰رسیده و از آن
پیشی گرفته است .مردم در ذهن خودشان قطعا چیزی را که
به خاطر دارند آخرین وضعیت مثبت شان است؛ بنابراین وقتی
بهترین شرایط در ســال  ۹۰بوده و تازه به آن سطح رسیدیم
و از آن فراتر می رویم ،آثار رفاهی رشــد اقتصادی به شــدت
نرخ رشد اقتصادی مشاهده نشده است .معاون اقتصادی بانک
مرکزی تاکید کرد :موضوع دیگر این است که رشد اقتصادی
عمدتا در حوز نفت صورت گرفته و این حوزه ضریب اشــتغال
پایینی دارد و بیشــتر سرمایه بر اســت و زمانی که ما بعد از
تحریم ها در حــال بازگرداندن ظرفیت های خود هســتیم،
قاعدتا با نیروی کار قبلی در حال فعالیت هستیم .وی تصریح
کرد :با این وجود تولید وصادرات نفت ایران که در دنیا انجام
می گیرد در آمارها وجود دارد و نشــان داده می شود .موضوع

ارائه طرحی برای حمایت از
نیم میلیون واحد صنفی تولیدی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه تسهیالت ارزانقیمت
به تنهایی تضمینکننده اشــتغال نیست و باید از تولید نیز حمایت شود،
گفت:طرحی برای اصناف طراحی شده و در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در
حال پیگیری اســت که از طریق آن نیم میلیون واحد از صنوف تولیدی
مورد حمایت قرار خواهند گرفت .به گزارش ایسنا ،محمدرضا نعمت زاده
در اولین جشــنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان مرکزی در بخش
کســب و کارهای خرد و کوچک ،با بیان این نکته که با همبســتگی،
ناشــدنیها هم شــدنی و ممکن میشــود ،گفت :در روســتاها بویژه
روســتاهای مرزی باید اشتغال ایجاد شــود و منابع صندوق کارآفرینی
امید در اختیار کسب و کارهای خرد و کوچک در روستاها نیز قرار بگیرد.
وی ادامه داد :روستاییان به سمت زندگی در شهرها حرکت میکنند ،در
حالی که با توجه به اهمیت جایگاه روستاها باید تولید را در این مناطق
تقویت کرده و درآمد روســتاها را افزایش دهیــم تا این روند متوقف و
حتی معکوس شــود .نعمت زاده تولید و اشــتغال را همان طور که مد
نظر مقام معظم رهبری اســت ،مکمل یکدیگــر توصیف کرد و افزود:
باید از کارگاههای کوچک اشــتغال آغاز شــود و به مرور این کارگاهها
توانمند شوند و فعالیتشــان را گسترش دهند .منابع را نباید به یکباره
برای راهاندازی یک واحد بزرگ بدون برنامه مشخص صرف کرد .وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت در خصوص طرح حمایت از صنایع کوچک و
متوسط عنوان کرد :حدود  ۲۵هزار واحد در قالب این طرح مورد حمایت
قرار گرفتند و برای رونق تولید تسهیالت دریافت کردند.

 ۳برند لوازمخانگی غیر استاندارد اعالم شد

مدیرکل اســتاندارد اســتان تهران از توقیف تولید برخی برندهای جعبه
شــیرینی و لوازم خاتگی غیر اســتاندارد با ذکر نام این محصوالت تولیدی
خبر داد.به گزارش ســازمان استاندارد ،مسلم بیات با اشاره به اجباری بودن
استاندارد جعبههای مقوایی شــیرینی ،بر استاندارد بودن جعبههای مقوایی
پیتزا نیز تاکید و اظهار کرد :در جریان بازرسیهای سال گذشته کارشناسان
این ادارهکل در مجموع بیش از  ۱۰تن مقوای غیراستاندارد ،بیش از  ۱۱هزار
عدد جعبه شیرینی و  ۴۰۰کیلوگرم جعبههای مقوایی پیتزا در مراکز تولید و
عرضه توقیف شده است.بیات همچنین از توقیف لوازم خانگی غیراستاندارد
در تهران خبر داد و بیان کرد :یخچال فریزر ،"GREEN HOUSE
اجــاق گاز  ،"LAMBSTERاجاق گاز خانگی و آبگرمکن گازســوز
کامیاب غیراستاندارد هستند و بازرسان استاندارد در جریان بازرسیهای خود
در اردیبهشت ماه ،از واحدهای تولیدی لوازم خانگی اجاق گاز با نام تجارتی
 " LAMBSTERرا به علت جعل نشان استاندارد ،توقیف کردند .مدیر
کل اداره استاندارد استان تهران ادامه داد :در این بازرسیها اجاق گاز خانگی
و آبگرمکن گازسوز با نام تجارتی کامیاب در واحد تولیدی در شهرک صنعتی
شمسآباد و نیز یخچال فریزر با نام تجارتی"" GREEN HOUSE
در واحد تولیدی در شــهرک صنعتی عباسآباد ،هر دو به دلیل تولید بدون
مجوز استاندارد ،توقیف شدند.

دیگر اینکه در حوزه غیرنفتی با وجود اینکه ما رشــد خوبی را
مشاهده و به  ۴.۶درصد رسیدیم ،برخی بخش ها دارای رشد
منفی است.
وضعیت رشد اقتصادی در بخشهای مختلف

قربانی اظهارداشــت :ممکن اســت اگر از فعال ساختمان
درباره رونق پرســیده شود پاسخ منفی بدهد ولی از فعاالن در
حوزه فلزات اساسی و خودرو بپرسید پاسخ مثبت است .اساسا
تعریف رشد اقتصادی ،رونق و رکود تعاریف استانداردی دارد.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال  ۹۵در فصول اول تا سوم
رونق داشته است .این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت :به
هر صورت رشد اقتصادی کامال طبق محاسبات دقیقی علمی
اتفاق افتاده و آثار رفاهی آن نیز با وقفه ای مشخص می شود.
در حوزه رفاهی رشد مصرف خصوصی یکی از نشانه ها است
که بر اســاس آمار بانک مرکزی ،رشد مصرف خصوصی در ۳
فصل اول سال  ۲,۴درصد بوده و روند میل به مصرف در مردم
در حال رشــد اســت .معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره
به اینکه ممکن اســت در سال جاری رشد نفتی سال گذشته
را نداشــته باشــیم و باید در حوزه های خدمات ،کشاورزی و
صنعت رشد را تحریک کنیم ،افزود :بخش کشاورزی کماکان
مــورد حمایت خواهد بود و بحــث خودکفایی در محصوالت
استراتژیک نیز دنبال می شود.

تحریک رشد در بخشهای غیرنفتی

وی افزود :رشــد بخش صنعت ادامه خواهــد یافت و این
رشــد گسترده تر می شود و این موضوع در تمام صنایع اتفاق
می افتد .در حوزه مســکن روندی از سال گذشته آغاز شده و
امیدواریم امسال نیز بتوانیم روند مثبتی را در رشد این بخش
داشته باشیم.
قربانی تصریح کرد :در کنار موارد یادشــده رشــد سرمایه
گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد .اگرچه رشد سرمایه گذاری
در سال گذشــته منفی بود ولی باید به این مسئله توجه شود
که در حوزه ماشــین آالت در  ۹ماهه اول ســال مثبت و به
میــزان  ۱۰,۱درصد بود .در حوزه ســاختمان بخشــی از کار
به بخش خصوصی و بخشــی نیز بــه بودجه های عمرانی بر
میگردد و امیدواریم امسال بتوانیم تخصیص های بهتری در
این بخش داشــته باشــیم .معاون اقتصادی بانک مرکزی در
پایان خاطرنشان کرد :روند اقتصادی در سال  ۹۶مثبت خواهد
بــود و چیزی کــه مدنظر ما بوده این اســت که این روند را
تقویت کنیم که آثار آن در حوزه رفاهی ،تولید و اشتغال دیده
شود.

لزوم انتشار بیالن عملکرد موسسات اقتصادی آستان قدس

سعید لیالز ،تحليلگر مســائل اقتصادي
در گفتگو بــا ایلنا در مورد وعده اعانه دادن
توسط یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست

جمهــوری گفت :وعده پرداخــت اعانه که
از سوی ابراهیم رئیســی مطرح میشود با
شــعار کار و کرامت انسانی وی در تناقض
است .وی افزود :این موضوع همانند تجربه
پرداخت یارانه نقدی است که آقایانشبانه
از جیب مردم برداشــت میکردند و فردای
آن روز یــک پنجم آن را به مردم میدادند.
نباید بــا عوام فریبی و دروغ گویی به مردم
وعــده یارانه و صدقه داد .این کارشــناس
ارشد اقتصادی خاطرنشــان کرد :در دولت
یازدهم اقدام مهمی که صورت گرفت حذف
 ۴میلیون و  ۷۰۰هــزار نفر از یارانهبگیران
دهکهای بــاال بود که منجــر به صرفه

جویی  ۲۷۰۰هزار میلیارد تومانی شــد و از
ابتدای امسال قرار است تا میزان پرداختیها
به مســتمری بگیران و افراد تحت پوشش
کمیتــه امداد  ۳.۵تا  ۴برابــر افزایش یابد.
وی درخصــوص عدم پرداخــت مالیات از
سوی شرکتهای زیرمجموعه آستان قدس
نیز گفت :جدای از اینکه چرا شــرکتهای
زیرمجموعه آستان قدس پرداخت نمیکنند
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که آیا
اساسا این شرکتها که قادر به تولید ثروت
در هستند؟ و آیا میتوانند با سرمایه گذاری
منجر به ایجاد اشتغال و خلق ثروت شوند؟
یا در حال ضایع کردن منابعی هســتند که

در اختیارشان است؟ اين تحليلگر اقتصادي
تصریــح کرد :برخی از این شــرکتها اگر
سودی هم میدهند با ایجاد انحصار و رانت
بــوده و با از بین رفتن انحصــار و رانت به
مجموعههــای زیانده تبدیل میشــوند.
لیالز با تاکیــد بر اینکه باید بیالن عملکرد
مؤسسات و شــرکتهای آستان قدس باید
منتشر شود ،تصریح کرد :این موضوع حتی
از پرداخت مالیات هم مهمتر است .مشکل
اصلی اینجاســت موسسات و بنیادهایی که
میتوانند بیشترین بهرهوری را داشته باشند
چرا میزان بهرهوریشــان ایــن قدر پایین
است؟

صفاییفراهانی :قالیباف و رئیسی با مسائل اقتصاد ایران غریبهاند

صفایی فراهانی در بخشی از تحلیل مناظره اقتصادی کاندیداها
میگوید:
بیمنطقترین حرف در کل مناظره ،این بود که آقای قالیباف
راجع به زمینی متعلق به  ۲۶سال پیش حرف میزدند .این خانه
نه برای دوره ریاســتجمهوری ایشان و نه دوره شورای امنیت

ملی ایشــان بوده اســت .تازه ،جدا از آنکه قیمت زمین در آن
زمان بسیار کم بوده است .تمام بحثهای مناظره نشان میدهد
آقایان فاقد برنامه اقتصادی بودند .بیشــتر سعی میکردند با تار
و مار کردن جنبههایی منفی را از افراد و اشــخاص مطرح کنند.
این جای نگرانی دارد برای کشــوری که این افراد مردان دولتی

و اجراییاش بودند .ایشان  ۱۲سال است شهردار تهران هستند،
پیش از آن  ۵ســال رئیس نیروی انتظامی کشــور بود و قبل از
آن فرمانده سپاه بودند .وقتی این اطالعات را میدهند و طوری
وانمود میکنند که خودشان در همهچیز بیتقصیر بودند ،اینها
برای کشور جای نگرانی دارد.

برجام صنعت خودرو را زنده کرد
به گفته کارشناســان دریافت غرامت از پژو،
سرمایهگذاری مســتقیم این شرکت فرانسوی
در ایــران و آغــاز تولیــد انبوه پــژو  ۲۰۰۸از
دســتاوردهای برجام در صنعت خودروی ایران
اســت .صنعت خودرو در زمان تحریمها یکی
از بخشهایی بود که بیشــترین آســیب را از
مشــکالت رخ داده دید بهگونــهای که تیراژ
تولید خودرو در کشــور در سال  ۱۳۹۲بیش از
 ۵۰درصــد کاهش یافــت .در آن زمان ارتباط
خودروســازان داخلی با خودروســازان مطرح
اروپایی و آســیایی قطع شــد و خودروسازان
ش آمده
چینــی نیز با سواســتفاده از فضای پی 
حضور خود را در صنعت خودروی ایران افزایش
دادند .در چنان شرایطی اما اجرایی شدن برجام
شروعی برای احیای صنعت خودروی ایران بود
بهگونهای که طی حدودا یک سال و نیم گذشته
از اجرایی شدن برجام این صنعت توانسته افت
تولیــد رخ داده را جبران کرده و فراتر از آن به

خودروســازان بینالمللی بپیوندد .کارشناسان
اجرایی شــدن برجــام را دوران احیای مجدد
صنعت خــودروی ایران میدانند و معتقدند که
در فضای ایجاد شده در دوران پسابرجام صنعت
خودرو در مسیر رشد کمی و کیفی قرار گرفته
است.
در این شــرایط در حالیکهرئیسجمهوری از
ســرمایهگذاری  ۲۷۰میلیون یورویی شــرکت
فرانسوی پژو در ایران در دوران پسابرجام خبر
داده ،يك عضو هیات علمی دانشــگاه علم و
صنعت این اتفاق را حاصل برجام و نقطه عطفی
در صنعت خودروی ایــران میداند .ابوالفضل
خلخالی در این رابطه میگوید :این برای اولین
بار در تاریخ صنعت خودروی ایران اســت که
یک خودروســاز خارجی به شــکل مستقیم و
واقعی در صنعت خودروی ایران سرمایهگذاری
میکند .وی با بیان اینکه سرمایهگذاری شرکت
فرانسوی پژو در ایران دســتاورد بزرگ برجام

برای اقتصاد ایران اســت ،خاطرنشان میکند:
این موضوع نقطه عطفــی در فعالیت صنعت
خودرو است که توانسته اعتماد سرمایهگذاران
خارجی را جلب کرده و در مســیر جهانی شدن
حرکت کند.
همچنیــن یکی دیگر از اعضای هیات علمی
دانشــگاه علم و صنعت با اشــاره به پرداخت
غرامــت از ســوی پژو بــه ایــران ،میگوید:
دســتاوردهایی چون دریافت غرامت از شرکت
فرانســوی پژو در ســایه فضای ایجاد شده در
دوران پســابرجام حاصل شده است .امیرحسن
کاکایی خاطرنشــان میکند :اینکه یک کشور
بتواند از یک خودروساز بزرگ بینالمللی بابت
ترک این کشور غرامت بگیرد در تاریخ صنعت
خودروی جهان بیسابقه است .در سایه برجام
بود که شرکتی چون پژو که در زمان تحریمها
ایــران را ترک کرده بود بــرای حضور مجدد
در صنعت خودروی ایــران مجبور به پرداخت

غرامت شد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی نیز با اشــاره به تولید پژو  ۲۰۰۸اظهار
میکند :آغاز تولید انبوه پژو  ۲۰۰۸در ایران به
فاصله دو ماه از تولید این خودرو در اروپا اولین
میوه و ثمره برجــام در صنعت خودروی ایران
اســت .شــهرام آزادی ادامه میدهد :در زمان
تحریم ،خودروســازان داخلی در شرایط بسیار
بدی به ســر میبردند .در آن زمان در برههای
تیراژ تولید خودروســازان داخلی به دلیل عدم
تامین قطعات و مشــکالت مالی به یک سوم
کاهش یافت .وی با بیان اینکه صنعت خودرو
از زمان اجرایی شدن برجام تغییر جهت داده و
از رکود سالهای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲فاصله گرفته
اســت ،تصریح میکند :صنعت خودرو در ریل
توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و به تدریج
مصرفکنندگان ثمرات برجام در صنعت خودرو
را احساس خواهند کرد.
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حاشیه بازار

ايستادگي دولت روحانی در برابر
جهش  ۱۰برابری نرخ کاالی اساسی

گوشت مرغ در سال  ۳۱۰۰ ،۹۰تومان بود که در سال  ۹۲به  ۷هزار تومان رسید و در
حال حاضر قیمت این محصول پس از  ۴ســال کمتر از  ۷هزار تومان است .به گزارش
ایلنا ،طی ســالهای  ۸۴تا  ۹۲نرخ کاالها و خدمات تا ده برابر افزایش یافت ،به طوری
که تالش برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان شــاغل و بازنشســته از  ۱۲۵هزار
تومان به  ۵۵۰هزار تومان و همچنین پرداخت یارانه نقدی هم نتوانســت جلوی کاهش
قدرت خرید اقشارمتوسط رو به پایین به یک سوم را بگیرد .در دوره احمدی نژاد کاالهای
اساسی تقریبا بیش از  ۴۰۰درصد افزایش قیمت داشتند؛ این رقم در دوره چهارساله اول
ریاســت جمهوری احمدی نژاد حدود  ۲۰۰درصد گزارش شده است؛ این در حالی است
که در دولت روحانی متوسط افزایش قیمت کاالهای اساسی  ۹درصد بوده است .تالش
دولت روحانی در جهت ثابت نگهداشــتن نرخ کاالهای اساسی قابل مشاهده است؛ هر
کیلو گوجه فرنگی در سال  ۸۴برابر  ۲۴۰تومان بوده و در سال  ۹۲به  ۲۳۵۰تومان رسیده
اســت .اما در دوره روحانی قیمت گوجه فرنگی به  ۱۶۰۰تومان در ســال  ۹۵رسید که
کاهش  ۳۲درصدی را نشــان می دهد؛ همچنین هرکیلوگرم شیر پاستوریزه که از سال
 ۹۰تا  ۹۲رشــد  ۱۱۰۰تومانی را تجربه کرد بود در زمان تحویل دولت  ۲۱۵۰بود که در
حال حاضر تنها بارشــد  ۷درصدی پس از  ۴سال به  ۲۳۰۰تومان رسیده است .گفتنی
است که گوشت مرغ به عنوان پرمصرف ترین ماده پروتئینی در سال  ۳۱۰۰ ،۹۰تومان
بود که در ســال  ۹۲به  ۷هزار تومان رســیده است و در حال حاضر نیز به قیمتی پایین
تر از  ۷هزار تومان عرضه می شود؛ همچنین گوشت گوسفندی به عنوان محصولی که
شاید بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است در دولت روحانی افزایش متوسط  ۱۰هزار
تومانی داشت این در حالی است که در سال  ۹۰قیمت این محصول  ۱۷۲۶۰تومان بود
که در سال  ۹۲به  ۳۰هزار تومان رسیده است.

رخداد

 ۹۰درصد
تامینمالی
اقتصاد کشور
از طریق
شبکهبانکی
رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی گفت :بیش از  ۹۰درصد تامین مالی در اقتصاد کشور
در حال حاضر از طریق شــبکه بانکی انجام میشــود و این در عمل مشکالتی را ایجاد
کرده اســت .بر این اســاس ،تقویت تامین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و
بدهی ضرورت دارد .علی دیواندری ،با تاکید بر ظرفیتهای اقتصادی باالی کشور ،افزود:
جمهوری اســامی ایران در حال حاضر هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار میرود و
برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی ،رتبه چهارم منابع نفتی ،رتبه پانزدهم جاذبههای
گردشــگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی ،از جمله مهمترین پتانســیلهای
اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایبنا ،عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سهم بسیار باالی بانکها در تامین مالی بنگاههای
اقتصادی کشور ،گفت :نظام بانکی کشور ایران بانک محور است .به این معنی که عمده
تامین مالی اشــخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام میشود .به نحوی که
بر اساس برخی تخمینها ۹۱ ،درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی
انجام میشود و صرفا  ۹درصد به بازار سرمایه مرتبط است .این مسئله منجر شده تا فشار
سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود.
وی افزود :این در حالی اســت که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز
همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند .به طور خاص ،بازار بدهی ظرفیتهای
بالقــوه فراوانی دارد که میتوان از آن ،جهت تامین مالی اســتفاده کرد .به عنوان مثال،
شــرکتهای بزرگ و معتبر میتوانند با مراجعه مســتقیم به بازار بدهی و انتشــار اوراق
بهادار به تامین مالی بپردازند.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات
الکترونیکی بانکها و نقش آن در اقتصاد کشــور ،گفت :با توجه به توفیقات قابل توجه
بانک مرکزی و شــبکه بانکی در توســعه ابزارهای مبتنی بر بانکــداری الکترونیک در
سالهای گذشته ،سهم اسکناس و مسکوکات در معامالت و مبادالت پولی روزمره مردم
کاهش چشمگیری یافته است .بدون شک توســعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب
تسهیل مبادالت و معامالت اقتصادی شده و هزینههای عملیاتی بانکها را نیز (به دلیل
کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شــعب) کاهش میدهد .نباید فراموش کرد که در حال
حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانکهای برجسته بینالمللی صرفا از محل
کارمزد خدمات الکترونیکی تامین میشود.
دیواندری به وضعیت بانکها در شــرایط جدید اشاره کرد و گفت :نظام بانکی همراه با
سایر بخشهای اقتصاد (هم راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بینالمللی) از بنبست
و تنگنا بیرون آمده و این مســئله برای بانکهای ایرانی که در دوران تحریم مشکالت
بسیاری را تجربه کردند ،امری کلیدی محسوب میشود .عالوه بر این ،کاهش تحریمهای
بانکی سبب شد تا معامالت ارزی و بینالمللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش
یافته بود ،مجددا احیا و به سطوح قابل قبول نزدیک شود .این استاد دانشگاه ،دستیابی
بــه تورم تکرقمی پایدار ،مهار نوســانات و ایجاد ثبات در بازار ارز ،حرکت در راســتای
اهداف اقتصاد مقاومتی ،کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخصهای سالمت بانکی،
جلوگیری از شناســایی و تقسیم سودهای موهومی ،کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و
الزام به ذخیرهگیری مناســب در رابطه با آنها ،افزایش شفافیت از طریق الزام بانکها به
تهیــه صورتهای مالی منطبق بر  ،IFRSافزایش اقتدار بانک مرکزی ،مقابله جدی با
موسسات اعتباری غیرمجاز ،انتشــار منظم اطالعات اقتصادی ،ارائه تقویم آماری جهت
انتشار آمارهای اقتصادی ،بهبود محیط کسب و کار ،تقویت امنیت سرمایهگذاری ،هدایت
منابع و سرمایهها به سمت ظرفیتهای خالی مانند سرمایه درگردش بخش های تولیدی،
حمایت از بنگاههای کوچک و متوســط و افزایش وام قرضالحسنه ازدواج را از مهمترین
اقدامات و موفقیتهای نظام بانکی دانست.

آخرین خبر

تولید تجمعی الیه نفتی پارسجنوبی از مرز
یک میلیون بشکه گذشت

تولید تجمعی الیه نفتی پارس جنوبی از مرز یک میلیون بشــکه عبور کرد و برآورد
میشود دومین محموله نفتی این میدان مشترک تا پایان اردیبهشت ماه امسال بارگیری
شود .به گزارش ایلنا ،رهام قاسمی ،مدیرعامل شرکت پتروایران اعالم کرد :تولید تجمعی
الیه نفتی پارس جنوبی از مرز یک میلیون بشــکه گذشت .وی ابراز امیدواری کرد که
دومین محموله نفتی این میدان تا پایان اردیبهشــت ماه بارگیری شــود .بر اساس این
گزارش ،نخســتین محموله الیه نفتی پارس جنوبی به میزان  611هزار بشــکه اوایل
اردیبهشت ماه امسال بارگیری شده بود .طرح توسعه الیه نفتی پارس جنوبی که تولید
آزمایشــی از آن 29 ،اسفندماه پارسال همزمان با روز ملی شدن صنعت نفت آغاز شده
بود 27 ،فروردین ماه امســال با دســتور رئیس جمهوری و از طریق ویدئو کنفرانس به
بهرهبرداری رســید و قفل تولید از این میدان نفتی مشترک پس از سالها گشوده شد.
قرارداد خدماتی بیع متقابل طرح توسعه الیه نفتی در سال  ٨٣با شرکت پتروایران امضا
شد و این طرح از معدود طرحهای توسعهای است که بهصورت مستقیم از سوی شرکت
ملی نفت ایران اجرایی شده است .الیه نفتی پارس جنوبی ،میدانی مشترک با قطر است
که عمدتا از مخازن کربناته تشــکیل شــده و مجموع نفت درجای آن بین یک میلیارد
و  ٥٠٠میلیون تا چهار میلیارد بشــکه در سه سازند مدود ،دالیان باالیی و دالیان پایینی
برآورد میشود.

