
حاشیه بازار 

رخداد

7
اقتصاد

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

پنجشنبه   31 فروردین   شماره 125

آخرین خبر 

بازار معامالت واحدهای مسکونی لوکس، بزرگ متراژ و گران قیمت در حالی از حدود 3 
سال گذشته در رکود به سر می برد که عمده واحدهای معرفی شده به این بازار با قیمتی 
به مراتب باالتر از عرف منطقه ای که در آن قرار دارند، عرضه شده اند.  این واحدها که 
عموما در مناطق شــمال، شمال شرق و شمال غرب پایتخت قرار دارند به طور معمول 
بیش از 150 مترمربع مســاحت دارند و جزو واحدهای لوکس به حساب می آیند. اغلب 
این واحدها »نوساز« هستند به این معنا که یا طی ماه های اخیر تکمیل و هم اکنون به 
بازار فروش عرضه شــده اند یا بین دو تا سه سال از زمان تکمیل آن ها سپری شده اما 
به دلیل عمیق بودن رکود در بازار معامالت این آپارتمان ها، همچنان مشــتری قطعی 
برای خریدشان وجود ندارد. به گزارش دنیای اقتصاد، تحقیقات میدانی از بازار واحدهای 
مســکونی لوکس و همچنین اطالعات درج شــده در یکی از معتبرترین ســامانه های 
معرفی فایل های فروش مسکن نشان می دهد حباب قیمتی واحدهای لوکس همچنان 
پابرجاســت و به رغم نبود مشــتری دســت به نقد برای خرید این آپارتمان ها، مالکان 
همچنان به تعیین قیمت های نامتعارف اصرار دارند. واســطه های ملکی شهر تهران در 
ایــن مناطق می گویند: هم اکنون حجم عمده ای از این آپارتمان ها در مناطق یاد شــده 
خالی مانده اند چرا که اساســا یا مشــتری برای خرید آن ها وجــود ندارد یا قیمت های 
پیشــنهادی از ســوی مالکان به اندازه ای باال و غیرمتعارف است که عمال این واحدها 
مــورد معامله قرار نمی گیرند. آن ها به مالکان این دســته از آپارتمان ها توصیه می کنند 
چنانچه پافشاری و اصرار برای باال نگه داشتن قیمت این واحدها ادامه داشته باشد، این 
آپارتمان ها همچنان خالی از ســکنه و بدون مشتری باقی می مانند؛ این در حالی است 
که این روزها در بخش آپارتمان های معمولی و مصرفی شــهر تهران، عمده واحدها با 

قیمت های مناسب به بازار فروش عرضه می شوند.

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت از برنامه ریزی برای ایجاد 130 هزار شــغل 
پایدار و جدید در ســال جدید خبر داد و برنامه  شــهرک های صنعتی برای امسال را 
تشــریح کرد. علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
 ایران با بیان اینکه در کل کشــور ۹53 شــهرک و ناحیه صنعتــی وجود دارد، عنوان 
کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در هر نقطه که شهرک های صنعتی بیش از ۷0 
درصد ظرفیت شان تکمیل شود، یعنی قراردادهایی که بسته شده به واحد تولیدی تبدیل 
شــود، اقدام به توســعه آن ها خواهیم کرد که این توسعه به صورت استفاده از اراضی 
ملی یا اســتفاده از امالکی است که از مردم می خریم. وی در ادامه با اشاره به آخرین 
وضعیت شهرک های صنعتی تهران اظهار کرد: موضوعی که در رابطه با تهران مطرح 
می شود؛ موضوع صنایع آالینده و واحدهایی است که باالی جاجرود ساخته شده اند و 
آالیندگی در آب شــرب تهران ایجاد می کنند و تاکید ما این است که بتوانیم آن ها را 
 در قالب شهرک هایی ساماندهی کنیم که اولویت آن نیز با تشکیل شهرک های صنفی 

است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: اولویت ایجاد 
شــهرک های صنفی در تهران به این خاطر اســت که براساس قانون در شعاع 1۲0 
کیلومتر شهر تهران ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی وجود دارد جز واحدهایی که 
امکان استقرار در شهرک های صنعتی را دارند یا واحدهایی که از قدیم کارت شناسایی یا 
گواهی فعالیت صنعتی را داشته باشند. وی همچنین با اشاره به وضعیتی که شهرک های 
صنفی در حال حاضر دارند، گفت: فعال در حال مکان یابی احداث این شهرک ها هستیم 
تا متناســب با تعدادی که اتاق اصناف تهران، استانداری و شهرداری از واحدها به ما 
اعالم می کند محل مورد نظر شناسایی و نسبت به احداث شهرک ها اقدام شود. یزدانی 
همچنین درباره سرفصل های برنامه های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
در سال 13۹۶ گفت: این سازمان حول شعار امسال که اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال 
برنامه ریزی هایی را در چند محور ارائه کرده است که پیش بینی می کنیم در این سال 
 بیش از 130 هزار اشــتغال پایدار و جدید فقط در داخل شهرک های صنعتی صورت 

گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به رشد 100 درصدی انتشار اوراق مالی اسالمی 
در ســال گذشته اشاره کرده و می گوید: از ابتدای زمان شــروع انتشار ابزارهای مالی 
اســالمی 1۴.5 میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی منتشر شده که ۲.۲ میلیارد دالر اسناد 
خزانه اســالمی بوده است. شــاپور محمدی در نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه 
اسالمی گفت: از زمان شروع انتشار ابزارهای مالی اسالمی تاکنون  1۴.5 میلیارد دالر 
اوراق مالی اسالمی منتشر شــده و مانده این اوراق در سال ۲01۷ معادل ۹.۸ میلیارد 
دالر بوده است که از این مبلغ ۲.۲ میلیارد دالر مربوط به اسناد خزانه اسالمی است که 

برای تامین مالی دولت استفاده می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال گذشته انتشار اوراق مالی اسالمی 
نســبت به سال 13۹۴، صد درصد رشد داشــته که امیدواریم بتوانیم از ابزارهای مالی 
اسالمی برای تامین مالی پروژه های دولتی و نیمه خصوصی استفاده کنیم. وی تصریح 
کرد: در بازار ســرمایه ایران انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره شرکتی و دولتی، اوراق 
سلف موازی اســتاندارد، اوراق رهنی، اسناد خزانه و اوراق استصناع اجرایی شده است 
که به همت کمیته فقهی ســازمان نظارت های الزم بر روی آن صورت گرفته است. 
به گفته محمدی، در کمیته فقهی رویه کار به این شکل است که مرحله نخست ارائه 
طرح جدید است که این طرح می تواند از سوی نهادهای مالی مثل تامین سرمایه ها و 
شرکت های تولیدی صورت گیرد و در مرکز پژوهش توسعه اسالمی طرح گردآوری و 
برای بررسی اولیه و نظارت کارشناسی آماده می شود به نحوی که از متخصصان بازار 
مالی نظرات کارشناســی اخذ و در مرحله بعد کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه از 

جنبه های فقهی و شرعی بررسی مقدماتی را بر روی آن صورت می دهند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار مرحله بعد را اخذ نظرات کارشناسی و بررسی 
مجدد در کمیته تخصصی فقهی بورس به صورت جامع دانست و خاطرنشان کرد: بعد 
از اینکه کلیات طرح تایید شد، مصوبه برای نگارش تخصصی و دقیق و حتی کلمه به 
کلمه در مورد ابزارها انجام می شود چرا که هر کلمه بار معنایی دارد و ممکن است در  
اجرا به کارگیری ابزار اســالمی را دچار مشکل کند. محمدی گفت: ارزیابی ابزارهای 
مالی جدید و ارائه پیشــنهاد برای اســتفاده در بورس و بازارهای خارجی از دید فقهی 
مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. ضمن اینکه همکاری با شوراهای مشابه 
در سازمان داخلی و خارجی ارزیابی ابزارهای مالی اسالمی برای بازار سرمایه همکاری 
در توســعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی و اسالمی 
از جمله وظایف کمیته فقهی اســت. محمدی گفت: در ۹ سالی که کمیته فقهی بازار 
سرمایه شروع به کار کرده 1۴5 جلسه برگزار شده که نتیجه آن بررسی حدود 50 ابزار 
نهاد مالی و قرارداد اســت که جنبه های شرعی آن ها مورد بررسی قرار گرفته و بعضا 
تایید شــده و در گاهی مواقع حتی بعد از اصالحات صــورت گرفته هم ابزار به لحاظ 
فقهی تایید نشده است، بنابراین تمام دقت نظرهای الزم در این رابطه لحاظ می شود.

آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نشان می دهد با وجود سهم ۶0 درصدی نفت در رشد مثبت 
اقتصادی ایران در سال 13۹5 بر پایه آمارهای رسمی، بخش 
کشــاورزی با رشد بیش از پنج درصد، رتبه دوم را از آن خود 
کرد. عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از 
عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح 
زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است. 
نتیجه این وضعیت، رشــد به طور تقریبی مســتقل عملکرد 
بخش کشــاورزی از چرخه های تجــاری )رونق و رکود( در 

اقتصاد ایران بوده است.
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی از 
آمارهای مربوط به حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و مرکز آمار ایران استخراج کرده است، رشد 
ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره 13۹۴- 13۸۶ کمتر 
از 5 درصد بود؛ به غیر از ســال های 13۹۴ و 13۸۸ که این 
میزان فراتر از پنج درصد رفت. بر این اســاس رشــد بخش 
کشاورزی در سال 13۸۶ برابر ۲.۹ درصد بود و در سال بعدی 
به منفی ۲3 درصد افت کرد اما در سال های 13۸۸ و 13۸۹ 
بار دیگر مثبت شــد و به ترتیب بــه ۹.۴ درصد و ۴.۹ درصد 
رسید. بخش کشــاورزی ایران در سال 13۹0 با وجود آنکه 
رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر صادرات نفت 
اوج گرفت، رشــد منفی 0.1 درصــدی را تجربه کرد اما در 
سال های بعد و در بازه زمانی 13۹1 تا 13۹۴ به ترتیب رشد 
3.۷ درصــدی، ۴.۷ درصدی، 3.۸ درصدی و 5.5 درصدی را 
پشت سر گذاشت؛ یعنی اینکه در دوره رکود اقتصادی، رشد 

بخش کشاورزی مثبت شد.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در 
۹ ماهه سال 13۹5 به ترتیب ۴.۲ درصد و 5.۷ درصد اعالم 
می کنند اما ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین 
برآوردهــای وزارت جهادکشــاورزی از تولید انــواع اقالم 
محصوالت کشاورزی تا پایان سال 13۹5 نشان می دهد رشد 
ارزش افزوده بخش کشاورزی )به قیمت ثابت( در سال 13۹5 
نزدیــک به 5.۷ درصد خواهد بود که نســبت به برآوردهای 

پیشین این مرکز با افزایش همراه است.

از ویژگی های بخش نفت این است که ستانده این بخش 
تاثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش های اقتصادی 
دارد اما فعالیت هــای مرتبط با آن از راه های مختلف مانند 
هزینه های جــاری و عمرانی که در بخش خدمات عمومی 
و ساختمان دولتی هزینه می شــوند، بر ستانده سایر بخش 
های اقتصادی تاثیرگذار است. روند تغییر رشد ارزش افزوده 
بخش نفت برای دوره زمانــی 13۸۶ تا 13۹۴ و پیش بینی 
مرکز پژوهش های مجلس از این رشد در سال 13۹5 نشان 
می دهــد این رقم در این بازه زمانــی هیچگاه به پنج درصد 
نرســید و بهترین عملکرد مربوط به سال 13۹3 با رشد ۴.۸ 
درصد بود. نکته قابل تامل آنکه بررســی حساب های ملی 
مرکز آمار ایران گویای آن اســت که رشد ارزش افزوده این 
بخش در ســال 13۸۶ رقــم 1.1 درصدی را ثبت کرد اما در 
ســال های 13۸۷ و 13۸۸ به منفی 0.۸ درصد و منفی 5.۴ 
درصد رسید. رشد ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی 
در سال 13۸۹ بار دیگر به مثبت ۴.۲ درصد رسید اما از سال 

13۹0 رو به کاهش گذاشــت )منفی یک درصد( و در سال 
13۹1 و اوج تحریم ها به منفی 3۷.۴ درصد بالغ شد.براساس 
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، در دولت یازدهم رشد 
ارزش افزوده صنعت نفت از منفی ۸.۹ درصد در سال 13۹۲ 
بــه مثبت ۴.۸ درصد در ســال 13۹3 و مثبت 3.۶ درصد در 
سال 13۹۴ رسید. بر این اساس رشد بخش نفت در سال های 
13۹0 تا 13۹۲ به دلیل اعمال تحریم های بین المللی منفی 
بود اما در سال های 13۹3 و 13۹۴ )به دلیل تعلیق تحریم ها 
در ســال 13۹3 و اجرای برجام در ۲ ماه پایانی سال 13۹۴( 
این رقم مثبت شــد. برخالف سال های 13۹0 تا 13۹۴ که 
برای اقتصاد ایران بویژه بخش نفت دشوار بود، سال ۹5 سالی 
است که بخش نفت می تواند بهترین عملکرد خود را نه تنها 
در چند ساله اخیر بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد. 
دلیل این امر نیز مربــوط به رفع تحریم نفت ایران و امکان 
پذیر شــدن افزایش تولید و صادرات نفت کشور در این سال 
است. همچنین بر اساس آمار اعالمی بانک مرکزی و مرکز 

آمار ایران رشــد بخش نفت در ۹ ماهه ســال ۹5 به ترتیب 
برابــر ۶5.۴ درصد و ۸5.۴ درصد بوده اســت.  برآورد مرکز 
پژوهش های مجلس از رشــد ارزش افزوده بخش نفت در 
ســال 13۹5 با توجه به آخرین آمار در دســترس و تحوالت 
مورد انتظار تا پایان امســال حاکی از آن است که رشد ارزش 
افزوده بخش نفت در ســال 13۹5 حدود 5۹.۹ درصد بود که 
نسبت به برآورد پیشین افزایش داشته است. دلیل این افزایش 
مربوط به دریافت آمار جدید از وضعیت تولید و صادرات نفت 
کشــور در قیاس با آمارهای پیشــین است.از طرف دیگر در 
حالی که هر روز اخبار گوناگونی از تمایل اعضای اوپک برای 
تمدید توافق به گوش می رسد، تعداد کارشناسانی که بر لزوم 
تمدید توافق در نیمه دوم ســال ۲01۷ میالدی برای کاهش 
سطح ذخایر نفتی تاکید می کنند، بیشتر می شود. بانک سیتی 
گروپ در آخرین گزارش خود پیش بینی مشابه بانک گلدمن 
ساکس از بازار نفت ارائه کرد و از افزایش قیمت نفت تا پایان 
سال و حتی رسیدن آن به قیمت های باالی ۶0 دالر خبر داد. 
آژانس بین المللی انرژی نیــز در آخرین گزارش خود از موثر 
بودن توافق اوپک و کاهش ذخایر انبارهای نفتی جهان خبر 
داده بود. در حالی که سیتی گروپ تاکید می کند که رشد 10 
دالری قیمت نفت در ســال جاری مشروط به تمدید توافق 
اوپک استکارشناسان و موسســات بین المللی بر این باورند 
اوپک که کاهش سطح موجودی انبارهای نفتی و تعادل بازار 
نفت را به عنوان هدف خود از توافق برای کاهش ۲/ 1 میلیون 
بشکه ای تولید در نیمه اول سال در نظر گرفته است، تنها در 
صورتی به این مهم دســت می یابد که توافق را در نیمه دوم 
ســال نیز تمدید کند. اعضای اوپک و 11 کشور تولید کننده 
نفت در آخرین ماه های سال ۲01۶ تصمیم گرفتند از ابتدای 
سال جاری میالدی به مدت ۶ ماه عرضه نفت را ۸/ 1 میلیون 
بشــکه کاهش دهند که از این مقدار ۲/ 1 میلیون بشکه به 
عهده کشــورهای عضو اوپک و کمتر از ۶00 هزار بشکه به 
عهده کشــورهای خارج از اوپک گذاشــته شد. این در حالی 
است که مواضع کشورهای اوپک در خصوص تمدید توافق با 
ابهاماتی مواجه است و هر روز خبر جدیدی درخصوص نظر 

اعضای این سازمان در باره توافق منتشر می شود. 

 نشست شــورای عالی صادرات غیرنفتی به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور و برخــی وزرای کابینه تدبیر و امید برگزار 
شد.  اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی با اعالم اینکه عملکرد دولت در توسعه صادرات کاال 
و خدمات فنی و مهندســی در سال ۹5 تحسین برانگیز است، 
گفت: برای رونق در تولید و ایجاد اشــتغال باید مسیر صادرات 
تســهیل شــود و دولت همه مســاعی خود را برای حمایت از 
تولیدکنندگان و تجار به کار گرفته است.به گزارش ایبِنا،معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹5 بسته حمایتی برای 
تشــویق صادرات تدوین شد، اظهارداشــت: خوشبختانه تراز 
تجاری ایران طی ســال های 13۹۴ و 13۹5 مثبت بوده است؛ 
به نحوی که صادرات غیرنفتی در سال ۹5 نسبت به سال ۹۴، 
 3۸ درصد از نظر وزنی و 3 درصد از نظر ارزشــی رشــد داشته 

است.
جهانگیری افــزود: افزایش صادرات فــوالد و محصوالت 
فوالدی از ۴ میلیون تن در ســال ۹۴ به ۶ میلیون تن در سال 
۹5 رسید و همینطور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که از 
دستاوردهای مهم کشور در ســال ۹5 بوده، قابل توجه است. 
وی با ابراز خرســندی از اینکه امروز محصوالت تولیدی ایران 
عالوه بر کشورهای همسایه و آسیای مرکزی در اروپا و آمریکا 

نیز مشتری دارد، گفت: اگر می خواهیم تولید در سال »اقتصاد 
مقاومتی؛ تولید و اشــتغال« حرکت جدی داشته باشد راهی جز 
تســهیل کردن مسیر صادرات و کســب بازارهای بین المللی 
نداریم. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: همه دســتگاه ها 
مکلفند برای تسهیل صادرات برنامه ریزی و اقدام موثر داشته 
باشند و باید در صورت لزوم با اصالح ساختارها و حمایت های 
مالــی و اختصاص خــط اعتباری به کشــورهای هدف زمینه 
افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندســی را فراهم 
کنیم. وی با اشاره به تحوالت انجام شده در دستگاه هایی نظیر 
گمرک که موجب حمایت از صادر کنندگان و نیز وارد کنندگان 
شــد، از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه 
ملی خواســت تا در حمایت از صادرکنندگان نهایت مســاعی 
خــود را به کار گیرند. جهانگیــری همچنین ضرورت توجه به 
ظرفیت های کشور در جذب گردشگران خارجی را خاطرنشان 
ساخت و گفت: بر اســاس آمار در سال گذشته ۸ میلیارد دالر 
در این زمینه کشــور درآمد کسب کرده و می توان امیدوار بود 
که با رونق بخش گردشــگری و خدمات بتوان بیش از پیش 
اشــتغال در کشــور ایجاد کرد. جهانگیري با اشاره به اینکه در 
جهت حمایت از صادرکنندگان دولت ۲ میلیارد و 500 میلیون 
تومان مالیات اخذ شــده از آن ها را باز گردانده گفت: سیاست 

دولت حمایت از صادرات کشور است و در این زمینه برای ایجاد 
انگیزه در تجار و مرتفع ســاختن مشکالت شرکت های صادر 
کننده خدمات فنی و مهندســی برنامه ریزی های خوبی انجام 
شــده است. معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از تجار و 
تولیدکنندگان کشور برای صادرات محصوالت با کیفیت گفت: 
دولت بســترهای الزم برای توســعه صادرات نظیر تخصیص 
اعتبارات بسته حمایتی،  صدور ضمانت نامه،  کاهش هزینه های 
بنادر، تهیه دســتورالعمل بــرای پرداخت تســهیالت با نرخ 
یکسان، پرداخت یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش 
هزینه هــای صادرات را در برنامه های خود دارد تا وابســتگی 
کشــور به درآمدهای نفتی بیش از پیش کاســته شود.در این 
جلســه که وزرای صنعت،  معدن و تجارت،  وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی،  وزیر نیرو ،  رئیس کل بانک مرکزی،  معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری حضور داشتند؛ مواردی نظیر صدور ضمانت 
نامه های بانکی مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندســی،  
تخصیص اعتبارات بســته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، 
حذف موانع غیررقابتی شــدن محصوالت تولیدی - صادراتی، 
برقرار روابط بانکی با کشورهای هدف و تسهیل در ورود موقت 
مواد و کاالهای مورد نیاز در توسعه صادرات مورد بررسی قرار 

گرفت و تصمیمات الزم در این زمینه ها اتخاذ شد. محمدرضا 
نعمت زاده؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره 
به اهمیت بازارهای برون مرزی در پیشبرد سیاست های اقتصاد 
مقاومتی،  اظهار امیدواری کرد در ســال ۹۶ با وجود بسترهای 
الزم و برنامه ریزی های انجام شده شرایط صادرات غیرنفتی و 
خدمات فنی و مهندسی بهتر از گذشته شده و به اهداف تعیین 
شده در برنامه ششم توسعه برسیم.همچنین علی صالح آبادی 
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در این جلسه از کاهش هزینه 
انتقال پول به کشــور پس از اجــرای برجام خبر داد و گفت: با 
اجرای برجام هزینه انتقال پول به کشــور کــه تا پیش از آن 
حدود 11 درصد بود به 3 درصد کاهش یافته که از جمله نتایج 
مثبت و دستاوردهای دولت پس از اجرای برجام است. در پایان 
این جلسه خسروتاج؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات 
غیرنفتی کشور در سال 13۹5 ارایه کرد. بر اساس این گزارش 
حجم تجارت خارجی کشــور در سال ۹5 با ۶.۸۷ میلیارد دالر، 
حدود  ۴ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش داشته است؛ همچنین 
اصلی ترین بازار کاالهای صادراتی ایران، چین، امارات متحده 
عربــی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند،  افغانســتان، ژاپن و 

پاکستان بوده است.

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت با رد برخی 
اخبــار مبنی بر تعطیلی شــرکت زاگــرس خودرو از 
مذاکرات فشرده مسئوالن این شرکت با خودروسازی 

پروتون مالزی برای آغاز مجدد همکاری خبر داد. 
محســن صالحی نیا در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
شــرکت زاگرس خودرو از ســال 13۸۸ پس از قطع 
همــکاری با پروتــون دیگر فعالیتــی در حوزه تولید 
مستقل خودرو نداشــت و به صورت حق العمل کاری 

برای خودروسازان دیگر فعالیت می کرد. 
وی با بیان اینکه از آن زمــان تاکنون مونتاژ بدنه 
و رنگ محصوالت ســایپا و پارس خودرو در زاگرس 
خودرو انجام می شود، خاطرنشــان کرد: فعالیت این 
شــرکت در این حوزه همچنان ادامه دارد البته اخیرا 
تغییراتــی در مالکیت زاگرس خــودرو صورت گرفته 
و مالــکان جدید بــه دنبال  آغاز مجــدد همکاری با 

خودروسازی پروتون هستند. 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت ادامه داد: در 
همین رابطه در دو ماه اخیر مسووالن شرکت زاگرس 
خودرو و پروتون مالزی جلسات مشترک و فشرده ای 
در وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای آغاز مجدد 

همکاری داشته اند. 
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این 
همکاری با تکیه بر اصول خود مبنی بر سرمایه گذاری 
خودروسازان خارجی و صادرات محصوالت تولیدی از 

ایران، حمایت می کند. 
صالحی نیــا با بیــان اینکه زاگرس خــودرو پس 
از چندین ســال وقفــه مجددا فعالیت خــود را برای 
 تولیــد مســتقل خودرو آغــاز خواهد کــرد، تصریح 
کرد: این شــرکت در حال حاضر همچنان مونتاژ بدنه 
و رنگ محصــوالت پارس خودرو و ســایپا را انجام 
 می دهد و تغییــری در وضعیت آن صــورت نگرفته 

است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس می گوید این کمیته برای توسعه ابزارهای مالی، موازین شرعی را به عنوان اولویت اول در دستور کار خود قرار داده است. غالمرضا مصباحی مقدم گفت: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس که در 
سال ۲00۷ تشکیل شد از یک نفر متخصص بازار مالی، یک نفر اقتصاد دان و دو فقیه آشنا با بازار مالی تشکیل شده است. وی افزود: اوراق اجاره یکی از پر کاربردترین صکوک است که در سال ۲011 توسط ایران مورد استفاده قرار 
گرفته و از جمله ابزاری است که کمیته فقهی آن را تایید کرده است. کمیته فقهی دو قالب برای اوراق اجاره را تصویب کرده قالب اول با فرض وحدت شخصیت فروشنده و مستاجر و دوم اوراق اجاره با فرض تفاوت شخصیت فروشنده 
و مستاجر. رئیس کمیته فقهی افزود: اوراق اجاره می تواند به صورت عادی، اختیار فروش و به شرط تملیک باشد. وی ادامه داد: اوراق استثنا اوراق دیگری است که نرخ ثابت دارد و ابزار مناسبی برای پروژه های عمرانی است، تاکنون 
یک مورد اوراق استثنا در ایران منتشر شده است. مصباحی مقدم در ادامه به انواع اوراق مرابحه اشاره کرد و شرایط فقهی آن ها را بیان کرد و در بخشی از صحبت هایش به اوراق منفعت اشاره کرد. وی درباره اوراق قرض الحسنه، گفت: 

قرض بدون بهره در شریعت اسالم پسندیده است. اوراق قرض الحسنه بدون بهره است و ناشر اوراق به اندازه ارزش اسمی اوراق بدهکار می شود. اینجا اوراق به کسر یا صرف نداریم.

گرانی آپارتمان های لوکس بی توجه به رکود بازار

رشد 100 درصدی انتشار اوراق مالی 
اسالمی در سال 95

وعده ایجاد 1۳0 هزار شغل جدید در شهرک های صنعتی

بازوي پژوهشی مجلس در گزارشي بررسي کرد

ثبت بهترین عملکرد صنعت نفت در سال 95

هزینه انتقال پول کاهش یافت

مذاکره زاگرس خودرو

به گفته رئیس مرکز برنامه ریــزی و نظارت بر دخانیات 
کشــور، واردات سیگار در سال گذشــته که به میزان چهار 
میلیارد نخ بوده اســت نســبت به ســال قبلش کاهش ۷۶ 
درصدی دارد. علی اصغر رمزی در گفتگو با ایســنا، ضمن 
اعالم این آمار علت کاهش شــدید واردات سیگار در سال 
13۹5 را اجرایــی کردن تبصره 3 مــاده 10۲ قانون برنامه 
پنجم توسعه عنوان و اظهار کرد: این تبصره دولت را مکلف 
کرد تا واردات ســیگار را با همان برند اصلی به تولید داخلی 

تبدیل کند و از ســال 13۹3 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات کشــور  اجرای این تبصره را در دســتور کار خود 
قــرار داد. وی ادامه داد: علیرغم مقاومــت هایی که وجود 
داشت و علت آن سود آور بودن واردات بود اما واردکنندگان 
را ملــزم به اجرای قانون کردیم تا بــا راه اندازی واحدهای 
تولیدی جدیــد یا پر کردن ظرفیت هــای خالی واحدهای 
تولیدی موجــود، به افزایش 15 میلیــارد نخی تولید داخل 
دســت یابیم. رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کشور با بیان اینکه تولید سیگار در سال 13۹۴ به میزان 30 
میلیــارد نخ بود که در ســال 13۹5 به میزان ۴5 میلیارد نخ 
افزایش یافت. در همین راســتا و طبق برنامه در نظر گرفته 
شــده در ســال 13۹۶ و در ادامه تکلیف قانونی یاد شده 5 
میلیارد نخ دیگر به تولید داخلی اضافه خواهد شد و امیدواریم 

که در پایان ســال جــاری به 50 میلیارد نــخ تولید داخلی 
برســیم. رمزی همچنین خاطرنشــان کرد: در سال 13۹۴ 
 تولیدات داخلی 5۲ درصد از مصرف ســیگار کشور را تامین 
می کرد که در سال 13۹5 این نسبت به ۸۲ درصد افزایش 

یافت . 
مطابق برنامه ســال 13۹۶ این نسبت به باالی ۹0 درصد 

خواهد رسید. 
وی ضمن اعالم افزایش تولید 50 درصدی و کاهش ۷۶ 
درصدی واردات، از کاهش بــرآورد قاچاق 30 درصدی نیز 
خبــرداد و گفت: برآورد قاچاق در ســال 13۹3 را به میزان  
1۲    میلیارد نخ اعالم کردیم که در ســال  13۹۴ به میزان 
۸.۶ میلیارد نخ کاهش یافت و در سال 13۹5 به میزان شش 

میلیارد نخ دیگر کاهش داشتیم.

واردات سیگار کم شد

صنــدوق بین المللی پــول در جدیدترین 
گــزارش خود بــا پیش بینی کاهش رشــد 
اقتصادی بــه 3.3 درصــد و در عین حال 
افزایش نرخ بیکاری به 1۲.5۲ درصد در سال 
۲01۷ اعالم کرد، طی سه سال گذشته کل 
سرمایه گذاری انجام شــده در اقتصاد ایران 
روند کاهشی داشته است. صندوق بین المللی 
پول در جدیدترین گزارش خود که ساعاتی 
قبل منتشر کرد، برآورد خود از شاخص های 
کالن اقتصــادی ایران در ســال ۲01۶، و 
پیش بینی تا پایان سال ۲01۷ را اعالم کرد. 
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال ۲01۶ به 3۷۶ میلیارد و ۷55 
میلیون دالر رسیده است. این رقم برای سال 
۲015 بالغ بر 3۷۴ میلیــارد و 30۶ میلیون 
دالر بوده اســت، اما این رقم در سال ۲01۷ 
کاهش خواهد یافت و به 3۶۸ میلیارد و ۴۸۸ 

میلیون دالر خواهد رسید.

اقتصادی  این گزارش، رشــد  براســاس 
ایران در سال ۲01۶ به ۶.۶ )۶.5۴۴( درصد 
افزایش یافته است. صندوق رشد اقتصادی 
ایران در ســال ۲015 را منفــی 1.۶ اعالم 

کرده است. 
در عین حال این نهاد بین المللی از کاهش 
رشــد اقتصادی ایران در سال ۲01۷ به 3.3 
)3.۲۸۶( درصــد خبر می دهــد. برآوردهای 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد، تولید 
ناخالص داخلی ایران بر اســاس شــاخص 
قدرت خرید در ســال میالدی گذشته بالغ 
بــر 1۴5۴ میلیارد دالر بــوده که پیش بینی 
می شود، این رقم در سال جاری بیش از ۸0 
میلیارد دالر افزایش یابد و به بیش از 1535 

میلیارد دالر برسد.
همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران 
بر اســاس شــاخص قدرت خرید نیز که در 
سال ۲01۶ بالغ بر 1۸0۷۷ دالر برآورد شده 

است که در ســال جاری )۲01۷( به حدود 
1۸۸5۸ دالر افزایــش خواهد یافت. به این 
ترتیب، ســهم ایران از اقتصــاد جهانی در 
ســال ۲01۶ افزایش یافته است و از 1.1۷ 
درصــد در ســال ۲015 بــه 1.۲13 درصد 
رسیده است اما در سال ۲01۷ دوباره کاهش 
می یابد و به 1.۲1۲ درصد خواهد رسید. این 
نهاد بین المللی همچنیــن اعالم کرد: کل 
سرمایه گذاری انجام شــده در اقتصاد ایران 
طی سال گذشــته به معادل 31.1۹ درصد 
تولید ناخالص داخلی رســیده است در حالی 
که این رقم طی سال ۲015 برابر با 3۲.10 

درصد بوده است.
واردات ایران که در ســال ۲01۶ رشــد 
1۶.۹۷ درصدی را تجربه کرده بود، امســال 
با رشــد 1۴.5۸ درصدی مواجه خواهد شد. 
براســاس برآوردهای این گزارش، صادرات 
ایران که در ســال ۲01۶ رشــدی  ۴3.0۷ 

درصدی داشــت، در سال جاری رشد منفی 
5.3۴ درصــدی را تجربــه می کند. گزارش 
صندوق بین المللی پول از بدترشدن وضعیت 
بیکاری در ایران طی ســال ۲01۶ و امسال 
نسبت به ســال قبل خبر می دهد پیش بینی 
کرده اســت که نرخ بیکاری در سال ۲01۷ 
به 1۲.5۲ درصد برسد، در حالی که این رقم 
برای سال ۲01۶ برابر با 1۲.۴5 درصد اعالم 
شده است. همچنین نرخ تورم ایران در سال 

۲015 برابر با 11 درصد برآورد شده است.
این نهاد بین المللی کل درآمد دولت برای 
ســال جاری را معــادل 1۸.5 درصد تولید 
ناخالص داخلــی و کل هزینه های دولت را 
معادل 1۷.۸5 درصــد تولید ناخالص داخلی 
در این ســال پیش بینی کرده اســت. درآمد 
دولت در ســال ۲01۶ معادل 15.11 درصد 
تولید ناخالص داخلی و هزینه های آن معادل 

1۷.۸۹ درصد برآورد شده است.

هشدار صندوق بین المللي پول درباره  تورم دو رقمي

موضوعات 
فقهی در بازار 
سرمایه اولویت 

اول است


