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سرمایه گذاری پژو در ایران 
دستاورد برجام است

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تقسیم جامعه به ۹۶ و ۴ درصد 
کارشناســی شده نیســت، عنوان کرد: امیدوار بودم مناظرات 
بتواند راه حلی برای مسائل اقتصادی باشد، ولی متاسفانه این 
طــور نبود. امیدواریم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، 
برنامه و راه حل برای مشــکالت اقتصادی مطرح شــود. به 
گزارش ایســنا، علی طیب نیا، وزیر امــور اقتصادی و دارایی 
دیروز در نشســتی خبری اظهار کرد: امروز در شرایط ویژه ای 
قرار داریم، انتخابات در حال برگزاری است و مردم در معرض 
انتخاب سرنوشت ساز قرار گرفتند، انتخاباتی که بر موقعیت و 
اقتدار جمهوری اســالمی مؤثر خواهد برد. طیب نیا ادامه داد: 
انتخابات این دوره می تواند عرصه ای برای بیان چالش های 
اقتصادی باشــد، امیدوار بودم مناظــرات بتواند راه حلی برای 
مسائل اقتصادی بگذارد، ولی متاسفانه دیدیم که برنامه ها و 
مناظرات نه نقد بلکه ایراد به سیاســت های دولت است بدون 
اینکه آســیب شناسی شــود و راه حل ارایه شود. امیدوارم از 
ایــن پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای 

مشکالت اقتصادی مطرح شود.
وزیر اقتصاد در پاســخ به سوالي مبنی بر تحلیل کارشناسی 
تقســیم افراد جامعه به ۹۶ درصد محروم و ۴ درصد ثروتمند 
بهره مند از کلیه امکانات اقتصادی کشــور از جمله خدمات 
بانکی، بیــان کرد: قطعا یکی از آرمانهای ارزشــمند انقالب 
اســالمی برقراری عدالت اســت و یکی از وجوه آن عدالت 
توزیعی به معنی شــیوه توزیع درآمد و ثروت است. وی ادامه 
داد: عدالت حکم می کند کسانی که خالقیت و نوآوری دارند، 
بهره بیشتری ببرند ولی در عین حال نابرابری ناموجه به هیچ 
وجه قابل قبول نیســت و ما نیز همه تالش خود را می کنیم 
که نابرابری را کاهش دهیم. این موضوع یکی از آرمانهای ما 
اســت و برای تحقق این هدف نیز از ابزارهایی مانند مالیات 
هم بهره گرفتیم. او با بیان اینکه تقســیم افراد جامعه از حیث 
ثروت، به ۹۶ و ۴ درصد؛ تقســیم بندی کارشناسی شده ای 
نیست، بیان کرد: اطالعاتی که از شیوه توزیع درآمدی داریم 
نشــان می دهد که اگر جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم 
کنیم فقط صدک اول که کم درآمدترین افراد جامعه هســتند 
با صدک های دیگر تفاوت دارند و به این ترتیب میان ســایر 

صدک ها تفاوت چندانی وجود ندارد.
طیب نیا همچنین بیان کرد: البته بررسی های ما نشان می 
دهد که در ســایر کشورهای جهان هم چنین وضعیتی وجود 
دارد. همچنانکه در برخی شعارهای عده ای در برخی کشورها 
هم این موضوع دیده می شــود. بنابر آنچه گفته شد، مبنایی 
برای تقسیم کشور به ۴ صدک و ۹۶ صدک وجود ندارد. وزیر 
اقتصاد بیان کرد: البته الزم است بگویم نکته مهم اینجاست 
آنچه مالک فســاد است غیر شــفاف بودن است و نه میزان 
درآمد. او ادامه داد: در شــرع مقدس اســالم و قوانین حاکم 
بر جمهوری اســالمی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشــده 
است. اگر فعاالن اقتصادی از طریق سرمایه گذاری و تولید در 
چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد 
کنند ما این افراد را فاســد و یا زالو صفت تلقی نمی کنیم. ما 

کســانی که برای کشور خودشان خدمت َمی کنند را انقالبی 
َمی دانیم.

وزیــر اقتصاد همچنین بیان کرد: ما معتقدیم که برخورد نه 
با افرادی که درآمــد باالیی دارند بلکه باید با افرادی صورت 
گیرد که درآمد خود را از شیوه های نامشروع به دست می آورند. 
ســوال اینجاست که آیا هر فردی که درآمد باالیی دارد فاسد 
اســت؟ و هر فردی که درآمد باالیی ندارد فاســد نیست؟ آیا 
در صدک های میانی امکان کســب درآمد نا مشــروع وجود 
نــدارد؟ وی همچنین گفت: مــا عالقه مندیم که مردم منابع 
مالی خود را در کشور سرمایه گذاری کنند و منافع آن به مردم 
هم برســد. اگر مردم خودمان نتوانند در کشور سرمایه گذاری 
کنند چطور می توانیم انتظار داشــته باشیم خارجی ها بیایند و 
در ایران سرمایه گذاری کنند؟ اگر می خواهیم سرمایه گذاران 
به ایران بیایند باید ابتدا امنیت به کشــور بیاوریم. ما استقبال 
می کنیم از کســانی که درآمد باالیی داشته و آن را در کشور 
ســرمایه گذاری می کنند. طیب نیا بیان کرد: ما عالقه مندیم 
تولیدکنندگان کوچک هر روز بزرگتر شوند، ولی از شیوه های 
مشــروع. ضمن اینکه حقوق قانونی مربوط به مالیات را هم 
بپردازند. وی ادامه داد: باید فضای کسب و کار را تغییر دهیم 
و زمینه ورود سرمایه به کشور را فراهم کنیم. در برنامه ششم 
توسعه تحقق رشد هشت درصدی پیش بینی شده و باید برای 

رسیدن به آن زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
وی همچنین اظهار کرد: درآمد ملی در سال ١٣۹٢ به میزان 
٢۰ درصــد کاهش یافته بود؛ این در حالی اســت که اصابت 
کاهــش درآمد ملی به طبقات کم درآمــد جامعه خورده بود، 
بنابراین مردم از این ناحیه به شــدت تحت فشــار بودند. اگر 
سیاست های گذشته کشور در عرصه دیپلماسی خارجی ادامه 
می یافت، تحریم ها روز به روز بیشــتر می شد و در نهایت، 
به تحریم نفت در برابر غذا می رســیدیم. طیب نیا ادامه داد: 
اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس 
باید روی خلق درآمد بیشــتر تمرکز مــی کردیم، اما این کار 
پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می شد 
که یکی از مهمترین آنها، ثبــات در اقتصاد کالن بود. عضو 
کابینه دولت یازدهم درباره تورم گفت: امروز تورم تک رقمی 
شده و تا حدودی هم محیط کسب و کار بهبود یافته بنابراین 
شرایط کوتاه مدت از طریق سیاستهای پولی و مالی مهیا شده 
اســت.او ادامه داد: رشد اقتصادی اگرچه مناسب بود، اما هنوز 
به سال ١٣۹۰ نرسیده ایم، بنابراین امروز که تورم مهار شده و 
در حال حرکت به ســمت حداکثر تولید می رسیم، اولویت ما 
دســتیابی به مسیر رشد اقتصادی مستمر و پایدار است که در 
برنامه ششم توسعه نیز ابالغ شده است. باید ساالنه ۹۵۰ هزار 
شغل جدید ایجاد شود، بنابراین باید رشد اقتصادی ۸ درصدی 
را به عنوان یک الزام محقق کرد و در نهایت این میزان شغل 
نیز خلق شــود، اما این موضوع هم پیش نیازهای خاص خود 
را دارد به این معنا که برای دسترســی به این رشد باید ۷۷۰ 
هزار میلیارد تومان ساالنه ســرمایه گذاری از سوی دولت و 
بخــش خصوصی صورت گیرد. این رقــم باید از محل منابع 

سیســتم بانکی و بودجه عمومی دولت در طرح های عمرانی 
و صندوق توسعه ملی تامین شود، ضمن اینکه بازار سرمایه و 

منابع داخلی بنگاههای تولیدی کشور نیز باید به کمک آیند.
طیب نیا گفت: باید ساالنه ۶۵ میلیارد دالر منابع خارجی از 
سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه 
ششم توسعه است، بنابراین باید تعامالت خارجی کشور را هم 
مثبت و ســازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران 
بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، 
اعتماد ســرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی 
نیز باید اصالح شــود تا منابع مالــی الزم را برای این فرآیند 
تامین کند. وی اظهار کرد: خصوصی ســازی باید به شــکل 
صحیح اصالح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، 
همچنین دستگاه های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی 
بوده و هزینه مبادالتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، 
ضمن اینکه صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای 
حمایت از صادرات اصالح شــود؛ البته صدور مجوزها نیز باید 

اصالح شود.
طیب نیا معتقد اســت که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است 
و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دســتیابی به رشد 
اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست، به همین منظور 
در ســتاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است 
و همه دســتگاه ها برای تمام برنامه های خود، اهداف کمی 
زمان بندی شده دارند که معلوم است که در افق زمانی تعیین 
شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد 
اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم 
که آثار آن در زندگی مردم بنشــیند. وی افزود: درآمد نفتی ما 
در ســال ١٣۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج 
صادرات رســیدیم، ۷٢ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر 
کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه ها را داشــته 
باشــیم. پس باید مالیات را ســه برابر کرد تا دو برابر آن را به 
مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، 
اثر منفی بر روی معیشــت و واحدهای تولیدی کشور خواهد 
داشت و همه را ورشکســته کرده و منجر به توسعه بیکاری 
در کشور می شــود. وی همچنین بیان کرد: تجربه پرداخت 
یارانه نقدی به صورت گســترده و وســیع در گذشته ایران و 
ســایر کشورهای دنیا این اســت که وقتی یارانه نقدی برای 
کوتاه مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم باال رفته و معیشت 
بهبود می یابد، اما متعاقبا قیمتها افزایش یافته و تورم سنگین 
می شــود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم 
درآمــد جامعه را کاهش می دهــد، بنابراین دوباره مجبور به 
افزایش یارانه هستید، در حالیکه تورم باز هم افزایش خواهد 
یافت؛ پس کشــور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن 
رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت 

حامل های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.
طیــب نیا گفت: در مرحله قبلــی پرداخت یارانه، پایه پولی 
۵۰ هــزار میلیارد تومان افزایش یافــت، در حالیکه بی ثباتی 
و تــورم افزایش یافته و نتیجه پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد 

و شــوک های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد. مردم باید 
بتوانند زندگی شــرافتمندانه ای را با هشت ساعت کار مفید 
روزانه داشــته باشــند، با پرداخت صدقه به مردم نمی توان 
شــرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند 
که از دولت شــغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این اســت 
که همه برنامه های خود را متمرکز بر ایجاد شــغل کند. وی 
همچنین بیان کرد: پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را 
مجدد بیدار می کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه 
می کند، انقالبی کســی اســت که تولید و صادرات می کند و 
زمینه ایجاد اشــتغال را برای مــردم فراهم می کند. طیب نیا 
دربــاره اصالح نظام مالیاتی نیز گفــت: اصالح نظام مالیاتی 
اولویت اول وزارت اقتصاد بوده است و ما همواره باور داشتیم 
که این، مهمترین پروژه ای بوده که در کشور به اجرا درآمده 
اســت، آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و موجبات 
اثرگذاری تکانه های خارجی را به اقتصاد کشور فراهم می کند، 
وابستگی به درآمدهای نفتی است و یکی از جلوه های اصلی 
وابستگی، سهم باالی نفت در درآمدهای دولت است، بنابراین 
اگر می خواهیم اقتصاد را بیمه کنیم، باید وابســتگی بودجه 
دولت را به نفت کاهش داده و ســهم درآمدها از مالیات پاک 
را افزایش دهیم. با شیوه های سنتی مالیات ستانی در ایران، 
امکان وصول مالیات بر مبنای اطالعات و به صورت عادالنه 
وجود ندارد طیب نیا همچنین درباره اصالح نظام بانکی بیان 
کرد: برنامه عملیاتی برای اصالح نظام بانکی تهیه شــده که 
محور آن افزایش سرمایه بانکها و تادیه بدهی دولت به بانکها 
و ســاماندهی آنها بود. این در حالی است که تالش شده این 
برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانکهای دولتی که سال 
١٣۹١ به ١١ هزار و ٢۰۰ میلیارد تومان رســیده بود، امروز به 
۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده است. چراکه می دانیم 
هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، 
١٢ برابر قــدرت وام دهی بانکها را افزایــش می دهد. وزیر 
اقتصاد همچنین بیان کرد: سال گذشته ١٣ هزار میلیارد تومان 
از بدهی های دولت به سیستم بانکی را تسویه کردیم و امسال 
نیز در همین ایام، برنامــه داریم حدود ده هزار میلیارد تومان 
از بدهی دولت را به سیستم بانکی تسویه کنیم، ضمن اینکه 
نسبت مطالبات غیرجاری که در ابتدای دولت ١۴ درصد بود، 
امروز به ١۰ درصد رســیده است و برخی از بانک ها نیز موفق 

شده اند این نسبت را به هفت درصد هم برسانند.

وزیر نفت در واکنش به یکی از کاندیداها که وزرای دولت را سرمایه دار خوانده بود، پیشنهاد داد دارایی هایشان را با یکدیگر معاوضه کنند! بیژن زنگنه در واکنش به اظهارات محمدباقر قالیباف، کاندیدای ریاست جمهوری 
مبنی بر این که وزرای دولت یازدهم ساده زیســت نیســتند و کاسبند، گفت: من نزدیک به ٢۵ سال ســابقه وزارت دارم و از این مدت حدود ١٢ سال وزیر نفت بوده ام، یعنی در وزارتخانه ای کار می کنم که پردرآمدترین 
وزارتخانه کشــور اســت و بیشــترین گردش مالی را دارد و اگر قرار باشد من کاسب باشم، باید االن بیشترین درآمد و اموال را داشته باشم. وی افزود: پیشنهاد من به آقای قالیباف این است که اموالمان را باهم معاوضه 
کنیم! یعنی هرچه من و خوانواده داریم به اسم آقای قالیباف بزنیم و هرچه آقای قالیباف و خانواده شان دارند به اسم من بکنند؛ این کار بسیار ساده است و اگر ایشان آماده اند در اولین فرصت می توانیم به محضر برویم 
و این کار را انجام دهیم و من برای این کار آماده ام. زنگنه با بیان این که قصد دارد با این کار ساده زیستی را نشان دهد، ادامه داد: سی سال است که اموالم را به قوه قضاییه بارها اعالم کرده ام و وضعیت اموال من 

خیلی روشن است. البته ایشان نباید لیست اموال من را ببینند چون ممکن است پشیمان شوند!

آخرین خبر 

پیشنهاد زنگنه 
به قالیباف: 

دارایی هایمان را 
معاوضه کنیم!

رخداد 

چندی پیــش  رئیس جمهوری خط تولید انبــوه پژو ٢۰۰۸ به عنــوان اولین خودروی 
پسابرجامی را افتتاح کرده و به تولید رسیدن این خودرو را آغاز روند جهانی شدن صنعت 
خودروی ایران و اتصال به خودروســازی جهانی دانست. حسن روحانی از سرمایه گذاری 
٢۷۰ میلیون یورویی شــرکت فرانســوی پژو در این پروژه تاکنون خبر داد. در حالی که 
 رئیس جمهوری از ســرمایه گذاری ٢۷۰ میلیون یورویی شــرکت فرانسوی پژو در ایران 
خبر داده عضو هیات علمی دانشــگاه علم و صنعت این اتفــاق را حاصل برجام و نقطه 
عطفی در صنعــت خودروی ایران می داند. ابوالفضل خلخالی در گفتگو با ایســنا، اظهار 
کرد: این برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروی ایران اســت که یک خودروساز خارجی 
به شکل مســتقیم و واقعی در صنعت خودروی ایران سرمایه گذاری می کند. وی با بیان 
اینکه ســرمایه گذاری شرکت فرانسوی پژو در ایران دســتاورد بزرگ برجام برای اقتصاد 
ایران اســت، خاطرنشان کرد: این موضوع نقطه عطفی در فعالیت صنعت خودرو است که 
توانســته اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کرده و در مسیر جهانی شدن حرکت کند. 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این رابطه آغاز تولید پژو ٢۰۰۸ در ایران نمادی 
از مشارکت خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی در مقیاسی جهانی است. وی افزود: 
بعد از برجام، سیاست گذاری کالن صنعت خودرو به درستی بر دو پایه تبدیل ایران به مرکز 
تولید خودروهای جهانی در منطقه و همچنین تولید و توسعه خودرو با برند داخلی و ملی 
بنا شده است. خلخالی با بیان اینکه با ادامه این استراتژی می توانیم نیاز مصرف کنندگان 
داخلی به خودروهای جدید و با کیفیت را پاسخ دهیم، تصریح کرد: از آن سو نیز می توانیم 
بازار حدودا ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را به دست آورده و به اشتغال زایی و ارزآوری اقتصاد 

ملی کمک کنیم.

                                           طیب نیا تاکید کرد

کاندیداها اتهام نزنند، برنامه اقتصادی ارائه دهند

چند روز پس از آغاز فرآیند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وزیر راه و شهرسازی 
به وعده های یکی از نامزدها واکنش نشــان داد. به گزارش ایســنا، در طول روزهای 
گذشــته ابراهیم  رئیسی، از نامزدهای انتخاباتی اعالم کرده حاضر است در طول یک 
ســال حدود یک میلیون واحد مسکونی در مسکن مهر را به پایان برساند و در زمان 
کوتــاه آن را به متقاضیــان تحویل دهد، موضوعی که با واکنــش جدی وزیر راه و 
شهرسازی مواجه شده است. آخوندی می گوید: در دولت گذشته به اعتماد مردم ایران 
ضربه ای جدی وارد شــد، از این رو من به نامزد صحبت کننده از مســکن مهر یک 
پیشــنهاد دارم و یک ســوال مطرح می کنم که آیا خودشان حاضر هستند در مسکن 
مهر زندگی کنند یا نه. وزیر راه و شهرسازی با بیان این  که مدافعان طرح مسکن مهر 
باید یک روز به مجتمع های ساخته شده در پرند، پردیس و دیگر شهرها رفته و در آن 
زندگی کنند، گفت: این مجتمع های مرتفع که در محیط هایی ساخته شده اند که هیچ 
سابقه زندگی شــهری ندارند و تاکنون هیچ کس در آنجا سکونت نداشته است. اگر 
شــما در یک شب قصد داشته باشید از پله های این مجتمع های ١۵ طبقه ای حرکت 
کنید که تنها ٢۰ درصد از آنها آسانسور دارد باید تصور کنید که چه محیط وحشتناکی 
پیش روی شــما قرار دارد. وی با انتقاد از رویکرد دولت گذشته که وعده داده بود که 
با گرفتن پولی اندک برای مردم خانه بسازد، اظهار کرد: این پول ها گرفته شد و برای 
ســاختن مسکن به بیابان ها رفتند. اگر قصد داشــته باشید در این محیط های جدید 
زندگی کنید برای خرید کردن، برای فرستادن کودکان به مدرسه، برای دسترسی به 
بیمارستان، برای استفاده از کالنتری، مسجد و پارک های شهری با مشکالت جدی 
مواجه خواهید بود. کســانی که حکایت از ایــن طرح ها می کنند آیا حاضرند یک روز 
در این واحدهای مسکونی زندگی کنند؟ دولت متحد نامزدهای فعلی ظلم بزرگی به 

مردم ایران کرده است. ما اگر از مسکن مهر انتقاد کنیم داغ دل مردم را می گوییم.

آیا خودتان 
حاضرید در 

 مسکن مهر
 زندگی کنید؟

حاشیه بازار 

صندوق بین المللی پول گفت:چشم انداز اقتصادی آسیا بدلیل تنگ تر شدن ضوابط 
مالی بین المللی با ریســک قابل توجه، شرایط مبهم و رشــد منفی مواجه است. به 
گــزارش رویترز، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود اعالم کرد:چشــم انداز 
اقتصادی آسیا با ریسک قابل توجه ایجاد شرایط مبهم و رشد منفی مواجه است که با 
هرگونه تنگ تر شدن ضوابط مالی بین المللی یا افزایش سیاست گذاری های محافظه 
کارانه تجاری ایجاد خواهند شــد.به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از مهر، صندوق 
بین المللی پول پیش بینی رشــد آســیا اقیانوس آرام را برای سال  ٢۰١۷از مقدار ۵.۴ 
درصد که در ماه اکتبر گذشته  پیش بینی کرده بود در ماه آوریل به  ۵.۵ رصد  افزایش 
داد و گفت سیاست گذاری های آزادانه مالی و مالیاتی در سراسر این منطقه تقاضای 

داخلی را حمایت خواهد کرد.
با این وجود در گزارش جدید خود معتقد اســت: چشم انداز میان مدت این منطقه 
باریسک ها و ابهام های قابل توجهی همراه است و در کل شیبی رو به پایین خواهد 
داشــت. در ماه آوریل پیش بینی رشــد این منطقه در سال ٢۰١۸ را دست نخورده و 
برابر ۵.۴ درصد باقی گذاشــت. رشد ثبت شده آسیا-اقیانوس آرام در سال ٢۰١۶ برابر 
۵.٣ اســت. این گزارش زمانی ارائه شد که سیاست گذاران مالی جهان با چالش عبور 
از ریســک های رو به افزایش ناشــی از محافظه کاری تحت هدایت دونالد ترامپ 
 رئیس جمهور آمریکا و پتانســیل افزایش در قیمت های ســرمایه گذاری با توجه به 
گام هایی که بانک مرکزی آمریکا برای باالبردن نرخ بهره برداشته است، روبرو هستند.

 در ادامــه گزارش جدید خود می گوید: تداوم تنگ تــر کردن ضوابط  مالی جهانی 
می تواند منجر به آغاز نوسان در جریان های پولی شود و در صورتی که تغییر چین به 
یک اقتصاد »مصرف محور« ســریع تر از آنچه انتظار می رود انجام شود، این منطقه 
شــاهد جریان های بزرگ سرازیر شدن ســرمایه خواهد بود. در ادامه این بیانیه آمده 
است: تغییرات احتمالی به ســمت محافظه کاری در شرکای بزرگ تجاری آسیا هم 
می تواند ریســک بزرگی برای این منطقه به ارمغان آورد. به ویژه این منطقه در مورد 
کاهش تجارت جهانی آسیب پذیر است چرا که  آسیا تجارت باز دارد و مشارکت قابل 
توجهی در زنجیره تدارکات جهانی دارد. صندوق بین المللی پول می گوید در صورتی 
که تنگ تر شدن ضوابط  مالی جهانی به طور ناگهانی اتفاق بیافتد یا شرایط به سوی 
محافظه کاری تغییر کند، انعطاف پذیری نرخ مبادالت می تواند عامل مهمی در تحمل 

شوک های به وجود آمده باشد.

خطر افزایش ریسک در 
بازار های مالی آسیا

آغاز سرمایه گذاری مشترک ایران و آمریکا برای تولید تجهیزات نفتی

بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی از ١۶ تا ١۹ اردیبهشــت با حضور حدود چهار 
هزار شــرکت داخلــی و بین المللی از ٣۷ کشــور در تهران 
برگزار شــد. کشــورهای چین، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، 
ترکیه، روســیه، ژاپن، هلند، اتریش، کره جنوبی و استرالیا به 
صورت پاویون در نمایشگاه حاضربودند و شرکت های معتبر 
فعــال در صنعت نفت اغلب با حضور در غرفه  یا با اعزام تیم 
کارشناســی خود، در این نمایشگاه شرکت کردند. نمایشگاه 
بیــن المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی ایران از لحاظ 
وسعت و تعداد شرکت کنندگان، نخستین نمایشگاه در سطح 
خاورمیانه و پنجمین نمایشگاه در سطح دنیا به شمار می آید؛ 
از لحاظ تعداد شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه بیست 
و دوم پس از چین و آلمان، ایتالیا، هلند، فرانســه و انگلیس 
در رتبه های بعدی قرار دارند. برخی از شــرکت های معتبر از 
جمله آمریکایی با وجود نداشــتن، غرفه، نمایندگان خود را به 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران، اعزام کرده بودند. پس 

از رفع تحریم ها و اجرای برجام، روند تعامل با شــرکت های 
معتبر بین المللی افزایش داشــته و بیش از ٢۵ تفاهمنامه با 
شرکت های معتبر نیز برای بخش مطالعه توسعه میدان های 

نفتی امضا شده است.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از آغاز سرمایه 
گذاری شرکت های آمریکایی در صنعت نفت ایران خبر داد و 
گفت: یک شرکت آمریکایی عالوه بر انتقال فناوری، برای راه 
اندازی خط تولید تجهیزات صنعت نفت در کشور نیز سرمایه 
گــذاری می کند. به گــزارش ایرنا، »ندا موســوی زادگان« 
در نشســتی خبری به جزئیات نخســتین ســرمایه گذاری 
شرکت های آمریکایی در صنعت نفت ایران اشاره کرد و افزود: 
پس از اجرای برجام، زمینه توســعه همکاری با شرکت های 
معتبر بین المللی فراهم شــد و بر این اســاس، مشارکت با 
شرکت آمریکایی »پال« )Pall Corporation ( برای 
تولید مشترک یک تجهیز نفتی در کشور انجام می شود. عضو 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیان داشت: قرار است 
از طریق این شرکت آمریکایی، فناوری »فیلترهای« پیشرفته 
پاالیشگاهی و پتروشیمی به کشور وارد شود. وی اضافه کرد: 
مجوزهای الزم برای تولید این اقالم در ایران اخذ شده و خط 
تولید آن نیز در کشور راه اندازی می شود. موسوی زادگان که 
در حاشــیه بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی درجمع خبرنگاران صحبت کرد، گفت: 
در زمان تحریم، برای تامیــن نیاز صنعت نفت، به ناچار این 
تجهیزات از کشــورهایی که اســتاندارد و دانش فنی پایینی 
داشتند، وارد می شد و یا این که اقالم اصلی از طریق واسطه 
ها با هزینه گران خریداری می شــد. عضو انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ادامه داد: در دوران تحریم، به دلیل وارد 
شدن تجهیزات غیراستاندارد، هزینه سنگینی به صنعت نفت 
تحمیل شــد به طوری که برخی حوادث ناگوار نیز در بخش 
های مختلف از جمله پتروشیمی رخ می داد. مدیرعامل یک 
شــرکت تولید کننده تجهیزات نفتی در ایران با بیان این که 
با تولید این تجهیزات در داخل، واســطه ها از روند تامین این 
کاالها کنار گذاشته می شــوند، اضافه کرد: عالوه بر تامین 
نیــاز داخل، زمینه صــادرات به کشــورهای منطقه از جمله 
عراق و آسیای میانه فراهم می شود. عضو انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت بیان داشــت: هزینــه وارد کردن هر 
»فیلتــر هیدرولیک« حدود ١۰ هزار دالر اســت که با بومی 
ســازی آنها، هزینه تامین ایــن فیلتر ها به یک دهم کاهش 
می یابد. نماینده شرکت آمریکایی پال نیز که در این نشست 
حضور داشــت، گفت: عالقه مند به ورود دوباره به بازار ایران 
هســتیم. وی افزود: با حضور در نمایشگاه بین المللی صنعت 
نفت ایران، تالش داریم با وضعیت صنعت نفت، توانمندی ها 

و بازار ایران، آشنا شویم.
همچنین محسن دالویز، مدیرعامل شرکت نفت خزر بیان 
کرد: در حال مذاکره با شرکت ها صاحب فناوری برای حفاری 
در آبهای عمیق هستیم. مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان 
این که جذابیت حفاری در آبهای عمیق برای شــرکت های 
نفتی در حال افزایش اســت، گفت: پیش بینی می شود که تا 
پنج سال آینده حجم سرمایه گذاری در آبهای عمیق افزایش 
١٣۰ درصدی داشته باشــد. دالویز افزود: دریای خزر که به 
عنوان بزرگترین دریاچه جهان شناخته می شود، دارای ذخایر 
بزرگ و بکر نفت و گاز اســت. دالویز افــزود: منتقدانی که 
می گویند بیشتر سهم افزایش رشد اقتصادی در دولت یازدهم 
ناشــی از نفت است، باید پاسخ دهند که چرا در دولت گذشته 
و بــا وجود نفت ١۴۰ دالری رشــد اقتصادی منفی ۶ درصد 
بود. وی ادامه داد: آیین نامه استخدامی کارکنان صنعت نفت 
باید در دولت گذشته، تدوین و ابالغ می شد، اما اجرایی نشد 
و لذا در دولت یازدهم انجام شــد. مشــاور اجتماعی و منابع 
انسانی وزیر نفت گفت: قرار است ٢ هزار و ۵۰۰ نفر در صنعت 
نفــت در آینده نزدیک جذب شــوند که مجوزهای آن نیز در 
حال دریافت است. وی افزود: میزان افزایش حقوق و مزایای 
کارکنــان صنعت نفت در دولت یازدهم، بیشــتر از نرخ تورم 

بوده است.

اداره مملکت با بنگاه اقتصادی 
متفاوت است 

معــاون وزیر راه و شهرســازی برضرورت شــرکت مــردم دردوازدهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری تاکید کردوگفت: نامزدها برای افزایــش رای نباید به مردم وعده دروغ 
بدهند. ادعای افزایش دو برابری درآمدها و یارانه ها نشان می دهد برخی نامزدها اداره کشور 
رابا یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته اند. داود کشاورزیان در گفتگو با ایرنا، افزود: ظرفیت ها 
و توانمندی های کشــور مشخص است و در الیحه بودجه سالیانه کشور هزینه های جاری 
و عمرانی دولت ها به طور دقیق مشخص شده است، در حالی که برخی از کاندیداها قول 
دوبرابر شــدن درآمدها و افزایش یارانه ها را به مردم می دهند. رئیس سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه برخی نامزدها اعالم کرده اند در ۴ سال آینده درآمد کشور 
را دو برابر می کنند، گفت: در این صورت باید ما رشد اقتصادی ٢۰ درصدی را تجربه کنیم، 
در حالی که در هیچ کجای دنیا رشد ٢۰ درصدی وجود ندارد و ما سال ها است در آرزوی 
رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم و در برخی از سال ها رشد اقتصادی کشور منفی نیزشده 
است. کشاورزیان تاکید کرد، در سال های اخیر با تالش دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 
کشور به ۵ تا ۶ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه هزینه های جاری دولت ها همواره در 
حال افزایش است، گفت: با افزایش حقوق کارکنان دولت و هزینه های جاری دستگاه های 
اجرایی، بودجه جاری دولت ها نیز همواره روند افزایشــی دارد و دیگر برای بودجه عمرانی 
کشور رمقی نمی ماند که بازهم کمتر شود. رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشــور با اشاره به بودجه عمرانی کشور در سال جاری، گفت: بودجه عمرانی کشور امسال 
به ٢١ هزار میلیارد تومان رســیده که بخش زیادی از آن را اسناد خزانه تشکیل می دهد و 
ادعای افزایش دو برابری درآمدها و یارانه ها نشان می دهد که برخی از نامزدها اداره کشور 

را با یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته اند.

زمان برگزاری مناقصه میدان آزادگان مشخص شد

رشد ۱۸ هزار میلیارد تومانی درآمد گمرک در سال گذشته

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
متن از برگزاری مناقصه میدان آزادگان 
تا حداکثر یک ماه دیگر خبر داد و گفت: 
در این راستا شرکت هایی که می توانند 
در مناقصــه شــرکت کنند مشــخص 
شــده اند. به گزارش ایسنا، سیدنورالدین 
شــهنازی زاده بــا بیان اینکــه مدارک 
برگزاری مناقصه میــدان نفتی آزادگان 
آماده شده، افزود: در این راستا گروه های 
کاری و مذاکره کننده مشخص شده اند و 

قرار است توسعه این میدان طبق الگوی 
جدید نفتی انجام شود. 

وی از برگــزاری مناقصه میدان نفتی 
آزادگان حداکثر تا یک ماه دیگر خبر داد 
و گفت:شرکت هایی که باید در مناقصه 
شرکت کنند شناسایی شدند و نامه قبول 
پیشنهادات زده شــده است. برای الیه 
یک حدودا پنج شــرکت آمدند، به طور 
کلی از شــرکت های چینی، اروپایی و 
 ،CNPC ،ژاپنی مانند توتال، ساینوپک

انی و همچنین شرکت پتروناس مالزی 
دعوت شــد تا این شــرکت ها در قالب 

کنسرسیوم فعالیت کنند. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه 
متن ادامه داد: نامه خطاب به آنها شــده 
و آنها هم اظهار تمایل خود را فرستادند. 
باید شــرکت ملی نفــت اعالم کند 
تــا آن ها مدارک مناقصــه را بگیرند تا 
دقیقا مشخص شــود چه تعداد شرکت 
اعالم آمادگــی کردند تــا در مناقصه 

آزادگان شــرکت کنند. شهنازی زاده در 
ادامه درمورد میدان گازی کیش توضیح 
داد: بــرای مطالعه میدان گازی کیش با 
شرکت شل تفاهم نامه امضا شده است. 

مطالعات این شرکت مراحل نهایی را 
طی می کند. 

شرکت شــل مطالعات خود را انجام 
داده و از ســایت هــم بازدید کرده و به 
 زودی گزارش هــای نهایی خود را ادائه 

می کند.

معاون اقتصادی ســتاد مرکــزی مبارزه 
با قاچــاق از افزایــش ٢۸ درصدی جرایم 
وصولی از قاچاق کاال در سال گذشته خبرداد 
و گفت: در سال ۹۵ درآمد گمرک تا بیش از 
١۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به 
گزارش مهر، علیرضا گلستانی زاده با اشاره 
به کاهش۵۰ درصدی حجم قاچاق گفت: در 
حوزه مبارزه از برنامه زمان بندی شده جلوتر 
هســتیم زیرا طبق برنامه قرار بود که سال 
اول رشد قاچاق متوقف شود و برای ٣ سال 

پس از آن هر سال ١۰ درصد کاهش حجم 
را پیش بینی می کردیم اما خوشبختانه طی ۴ 
سال موفق شدیم میزان قاچاق را ۵۰ درصد 
کاهش دهیم. معاون برنامه ریزی، نظارت و 
هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با اشــاره به رشد گسترده 
میزان جرایم وصولی، افزود: جرایم وصولی 
از ١ درصد ســال ۹٢ به ٢۸ درصد در سال 
گذشته افزایش یافته که طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته امســال به رشد ۴۰ درصدی 

موضوع  درخصــوص  رســید. وی  خواهد 
رجیستری تأکید کرد: متأسفانه در رابطه با 
اجرای رجیستری به دلیل اشکاالت موجود 
دچار تأخیر شده ایم، اما با شروع اجرای این 
طرح در تیرماه شــاهد کاهش ۶۰۰ میلیون 
دالری قاچاق گوشــی تلفن همراه خواهیم 
بود. وی با اشاره به افزایش نظارت و کنترل 
در مبادی رسمی و گمرک، افزود: در حوزه 
مبارزه در مبادی رســمی گام های محکمی 
برداشــته شده است. گلســتانی زاده با بیان 

افزایش درآمد گمرک طی سال های گذشته 
علی رغم کاهش میزان واردات و تعرفه آن 
اظهار داشت: سال ۹٢ ارزش واردات رسمی 
کشــور حدود ۵۰ میلیارد دالر بود که تنها 
۸ هزار و ششــصد میلیارد تومان آن نصیب 
دولت شــد، اما درسال ۹۵ با توجه به اینکه 
میزان واردات بــه ۴٣ میلیارد دالر و تعرفه 
آن نیز کاهش پیدا کــرد، درآمد گمرک تا 
 بیش از ١۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 

کرد.

وزیر راه و شهرسازی خطاب به یکی از کاندیداها مطرح کرد


