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سال سیزدهم پنجشنبه 31فروردین  1396شماره3611

گزارش صندوق جهانی پول از اقتصاد ایران زیر ذره بین جهان صنعت؛
نمایه

رشد  95تکرار نمیشود

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از آینده اقتصادی ایران،
رشد اقتصادی  3/3درصدی را برای سال  2017میالدی پیشبینی کرده است
که این پیشبینی برای اقتصاددانان ایرانی نیز امری پذیرفته شده است .
اقتصاد ایران در س��ال  95تحت تاثیر فضای پس��ابرجام و رفع تحریمهای
بینالمللی به ویژه در حوزه صادرات نفت ،با یک جهش قابل توجه به رش��د
 11/6درصدی -در  9ماهه سال -دست یافت ،به عقیده کارشناسان از آنجایی
که این رشد ناشی از بازپسگیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت بود ،قابل
تکرار در سال  96نیست.
براس��اس گزارش صندوق بینالمللی پول که در آستانه اجالس بهاره این
صندوق در تارنمای این نهاد بینالمللی منتشر شد ،آمده است :رشد اقتصادی
ایران از  6/5درصد در س��ال گذش��ته ،به شدت افت خواهد کرد و به رقم 3/3
درصد در سال  2017خواهد رسید.
صندوق بینالمللی پول علت کاهش رشد اقتصادی در ایران را در سال 2017
را ناشی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای تولیدکننده نفت به پایین
نگهداشتن میزان تولید برای جلوگیری از کاهش قیمت دانسته است .
  لغو تحریمهای نفتی
مروری بر اظهارات دستاندرکاران اقتصاد ایران نیز بیانگر آن است که این افت
رشد اقتصادی برای اقتصاددانان امری پذیرفته شده و قابل پیشبینی بوده است.

گروه اقتصادی -اس��تقالل اقتصاد ایران
از درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی
یکی از اصلیترین مولفههای رش��د اقتصادی
به حساب میآید و از آنجا که در سال گذشته
ب��ه دنبال افزایش چش��مگیر ص��ادرات نفتی
رش��د اقتصادی دو رقمی ب��رای اقتصاد ایران
ب��ه ثبت رس��ید ،افزایش ص��ادارت غیرنفتی
یکی از پیشش��رطهای اصلی تثبیت رشد به
حساب میآید.
ص��ادرات غیرنفت��ی یک��ی از مهمترین و
اصلیترین ریسکهای پیش روی کشور ماست
که از هر جهت برای رش��د و توس��عه شرایط
اقتصادی کشور ضروری است .به گفته بسیاری
از تحلیلگران و اقتصادی الزمه این رشد ،توسعه
روابط اقتصادی کش��ور و الزمه توسعه ایجاد
فضایی امن اس��ت تا سرمایهگذاران خارجی و
شرکای تجاری بتوانند با خیالی آسوده به کشور
آمده و به فعالیت بپردازند.
برهمین اس��اس یک��ی از محورهای اصلی
سیاس��تگذاران اقتص��ادی در دول��ت یازده��م
مش��وقهای صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران
بود که شاهد بهبود قابل مالحظهای هم در حوزه
بودیم به طوریکه در سال  1394دولت یازدهم
موفق ش��د پس از گذشت  35س��ال از انقالب
اس�لامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را
با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال
 1394در حال��ی که  41میلیارد و  490میلیون
دالر انواع کاال به کش��ورمان وارد شده بود اما در
مقابل  42میلیارد و  414میلیون دالر انواع کاالی
غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.
ام��ا در این میان س��ال  1395را میتوان
دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری
کش��ور مثبت شد .در س��ال  1395صادرات
غیرنفت��ی ایران به  43میلیارد و  930میلیون
دالر رس��ید و این در حالی اس��ت که در این
مدت  43میلیارد و  684میلیون دالر انواع کاال
وارد کش��ور شد و با توجه به ارقام یادشده در
این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246
میلیون دالر رسید.
امسال هم تسهیل صادرات غیر نفتی در اولویت
برنامههای دولت قرار دارد و همه دستگاهها مکلفند
برای تسهیل صادرات برنامهریزی کنند.
برهمین اساس نشست شورای عالی صادرات
غیرنفتی به ریاست معاون اول رییسجمهور و
برخی وزرای کابینه تدبیر و امید برگزار شد و
دراین جلس��ه به بانک مرکزی ماموریت تازه
دادند تا با کاهش هزینه انتقال پول به افزایش
صادرات غیرنفتی کمک کند.
اس��حاق جهانگیری در جلسه شورایعالی
توسعه صادرات غیرنفتی با اعالم اینکه عملکرد
دولت در توس��عه صادرات کاال و خدمات فنی
و مهندسی در سال  ۹۵تحسینبرانگیز است،
گفت :ب��رای رونق در تولید و ایجاد اش��تغال
باید مسیر صادرات تسهیل شود و دولت همه
مساعی خود را برای حمایت از تولیدکنندگان
و تجار به کار گرفته است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال  95بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای
پسابرجام و رفع تحریمهای بینالمللی به ویژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تالش
دستاندرکاران صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات این محصول و
رسیدن به سطح تولید پیش از تحریمها ،موجب شد سهم نفت با سرعت باالیی
جایگاه خود را در رشد اقتصادی کشور تثبیت کند.
در کنار آن ،مس��تثنا ش��دن ایران از طرح فریز نفتی س��ازمان کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده
 50دالر به دلیل اجرای این طرح ،سبب رشد درآمدهای نفتی ایران در سال
گذشته شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران که به  9ماهه سال  1395باز میگردد،
در این دوره و به قیمت پایه سال  ،1390رشد اقتصادی  11/6درصدی در اقتصاد
ایران ثبت شد اما بخش نفت به تنهایی  65/4درصد رشد داشت به شکلی که
رشد اقتصادی کشور بدون محاسبه نفت  1/9درصد برآورد شده است.
 رشد اقتصادی سال  95قابل تکرار نیست
پیمان قربانی ،معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفته اس��ت :رشد
اقتصادی امس��ال ،ناشی از بازپسگیری س��هم ایران از بازارهای جهانی نفت
بوده اس��ت و دولت تالش میکند در س��ال آینده رشد بخشهای غیرنفتی را
افزایش دهد.
وی افزود :از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال  95در سال بعد قابل
تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشدهای باال باید بخشهای غیرنفتی را فعال
و سهم آن را در اقتصاد زیاد کرد.

  تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال
حسین عبدهتبریزی ،اقتصاددان نیز در این باره گفته است :بخشی از این رشد
اقتصادی مربوط به ظرفیتهای موجود در اقتصاد بو د و از اینرو اثر عمدهای
بر اشتغال نداشت.
برای نمونه ،اثر رش��د اقتصادی ناش��ی از نفت بر اش��تغال کم بو د زیرا از
ظرفیتهای موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است ،با وجود کاهش
ن باشیم که به طور
قیمتهای نفت ،میتوان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آ 
غیرمستقیم اشتغال گستردهای ایجاد میکند.
این اقتصاددان تاکید کرد :افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سالهای
آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینهکرد آن درآمدها در پروژههای
عمرانی ،اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
به گزارش ایرنا ،صندوق بینالمللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت
اقتصاد ایران که اسفندماه سال گذشته منتشر شد ،با تمجید اقدامهای انجام
ش��ده توسط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی ،میانگین رشد اقتصادی ایران
در سال  1395خورشیدی ( 2016و  2017میالدی) را  6/6درصد پیشبینی
کرده بود.
اج�لاس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در روزهای 21تا 23
آوریل  1( 2017تا  3اردیبهش��ت  )1396در ش��هر واشنگتن دی سی آمریکا
برگزار میشود و از ایران نیز هیاتی به سرپرستی غالمعلی کامیاب معاون ارزی
بانک مرکزی در این نشست شرکت میکند.

جهانگیری بر لزوم حمایت از افزایش صادرات غیر نفتی تاکید کرد؛

کلید رونق اقتصادی

معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه در سال
 ۹۵بسته حمایتی برای تشویق صادرات تدوین
شد ،اظهارداشت :خوشبختانه تراز تجاری ایران
طی سالهای  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۵مثبت بوده است؛
به نحویکه صادرات غیرنفتی در سال  ۹۵نسبت
به سال  ۳۸ ،۹۴درصد از نظر وزنی و سه درصد
از نظر ارزشی رشد داشته است.
جهانگیری افزود :افزایش صادرات فوالد و
محصوالت فوالدی از چهار میلیون تن در سال
 ۹۴به ش��ش میلیون تن در سال  ۹۵رسید و
همینطور افزایش صادرات بخش پتروشیمی که
از دس��تاوردهای مهم کشور در سال  ۹۵بوده،
قابل توجه است.
وی با ابراز خرسندی از اینکه امروز محصوالت
تولیدی ایران عالوه بر کشورهای همسایه و آسیای
مرکزی در اروپا و آمریکا نیز مشتری دارد ،گفت:
اگر میخواهیم تولید در سال «اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال» حرکت جدی داشته باشد ،راهی
جز تسهیل کردن مسیر صادرات و کسب بازارهای
بینالمللی نداریم.
 ضرورت اصالح ساختاری
مع��اون اول رییسجمهور تاکید کرد :همه
دس��تگاهها مکلفن��د برای تس��هیل صادرات
برنامهریزی و اقدام موثر داشته باشند و باید در
صورت لزوم با اصالح ساختارها و حمایتهای
مالی و اختصاص خط اعتباری به کش��ورهای
ه��دف زمینه افزای��ش ص��ادرات غیرنفتی و
خدمات فنی و مهندسی را فراهم کنیم.

قانون هدفمندی یارانهها و پرداختهای نقدی آن در طول
چند سال گذشته محل مناقشه دولتها و منتقدان بوده است
و هرازگاهی این انتقادات شکل جدیتری پیدا میکند .طرح
افزایش یارانه دریافتی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد
و سازمان بهزیستی ،در مدت یک ماه مانده به انتخابات این
تردید را ایجاد کرده که ممکن است این طرح شائبه انتخاباتی
داشته است.
در حالی که پرداخت یارانه یکسان و شمول همه طبقات
درآمدی جامع��ه در آن ،موضوع مورد انتقاد همه گروهها
اعم از دولتمردان فعلی و کارشناسان بوده است و بر مساله
افزای��ش رقم دریافتی طبقات کمدرآمد جامعه اتفاق نظر
ت اما اجرای آن در مدت یک ماه مانده
وجود داش��ته اس�� 
تا انتخابات ریاستجمهوری ،این تردید را ایجاد کرده که
ممکن است طرح افزایش یارانه دریافتی مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شائبه انتخاباتی
داشته باشد .این در حالی است که نباید فراموش شود که
هدف از پرداخت یارانه در نظامهای اقتصادی ،تقویت اقشار
ضعیف جامعه است.
ماجرای جدید یارانهها که چند روزی است با واکنشهای
متفاوتی روبهرو شده به این مساله برمیگردد که دولت اعالم
کرد به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد عالوه بر پرداخت
یارانه مرس��وم ( 45هزارتومان ب��رای هر نفر) ،از فروردینماه
س��الجاری مبلغ مازادی نیز پرداخت خواهد شد .در همین

وی با اش��اره ب��ه تحوالت انجامش��ده در
دستگاههایی نظیر گمرک که موجب حمایت از
صادرکنندگان و نیز واردکنندگان شد ،از بانک
مرکزی ،بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه
ملی خواس��ت در حمای��ت از صادرکنندگان
نهایت مساعی خود را به کار گیرند.
جهانگی��ری همچنین ض��رورت توجه به
ظرفیته��ای کش��ور در جذب گردش��گران
خارج��ی را خاطرنش��ان س��اخت و گفت :بر
اس��اس آمار در سال گذش��ته هشت میلیارد
دالر در این زمینه کشور درآمد کسب کرده و
میتوان امیدوار بود با رونق بخش گردشگری
و خدمات بتوان بیش از پیش اشتغال در کشور
ایجاد کرد.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در جهت حمایت
از صادرکنن��دگان دولت دو میلی��ارد و ۵۰۰
میلی��ون تومان مالی��ات اخذ ش��ده از آنها را
بازگردان��ده گفت :سیاس��ت دول��ت حمایت
از ص��ادرات کش��ور اس��ت و در ای��ن زمینه
ب��رای ایجاد انگیزه در تجار و مرتفع س��اختن
مش��کالت ش��رکتهای صادرکننده خدمات
فنی و مهندسی ،برنامهریزیهای خوبی انجام
شده است.
معاون اول رییسجمه��ور ضمن قدردانی
از تجار و تولیدکنندگان کش��ور برای صادرات
محصوالت باکیفیت گفت :دولت بس��ترهای
الزم ب��رای توس��عه ص��ادرات نظیر تخصیص
اعتبارات بس��ته حمایتی ،ص��دور ضمانتنامه،

کاهش هزینههای بنادر ،تهیه دستورالعمل برای
پرداخت تس��هیالت با نرخ یکسان و پرداخت
یارانه سوخت به هواپیمای باری برای کاهش
هزینههای صادرات را در برنامههای خود دارد
تا وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیش از
پیش کاسته شود.
 صدور ضمانتنامههای بانکی
در این جلس��ه که وزرای صنعت ،معدن و
تجارت ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،وزیر نیر و،
رییس کل بانک مرکزی ،معاون علمی و فناوری
رییسجمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دس��تی و گردش��گری حضور داشتند،
م��واردی نظیر ص��دور ضمانتنامههای بانکی
مورد نیاز صادرات خدمات فنی و مهندس��ی،
تخصیص اعتبارات بس��ته حمایت از توس��عه
ص��ادرات غیرنفتی ،حذف موان��ع غیررقابتی
شدن محصوالت تولیدی -صادراتی ،برقراری
روابط بانکی با کش��ورهای هدف و تسهیل در
ورود موقت مواد و کاالهای مورد نیاز در توسعه
صادرات مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات
الزم در این زمینهها اتخاذ شد.
محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در این جلس��ه با اش��اره به اهمیت
بازارهای برونمرزی در پیشبرد سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،اظهار امیدواری کرد در سال
 ۹۶با وجود بسترهای الزم و برنامهریزیهای
انجامشده شرایط صادرات غیرنفتی و خدمات
فنی و مهندسی بهتر از گذشته شده و به اهداف

ماجرای جدید یارانهها در آستانه انتخابات!

راستا ،محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت اعالم کرد در جلسه
هیات وزيران ،سازمان برنامه و بودجه موظف شد در راستاى
احكام تبصرههای  ١٢و  ١٤قانون بودجه  ٩٦نسبت به افزايش
يارانه خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى اقدام
كند .بر این اساس به خانوارهای تحت پوشش یک نفره 95
هزار تومان 2 ،نفره  189هزار تومان ،سه نفره  253هزار تومان،
 4نفره  337هزار تومان و پنج نفره و بیشتر  365هزار تومان
عالوه بر یارانه نقدی ماهانه پرداخت خواهد ش��د .بر همین
س با تصمیم دولت از شنبهشب ،یارانه نقدی بهصورت
اس��ا 
متنوع توزیع میشو د بهنحویکه یارانه مستمریبگیران مددجو
بهطور متوسط سه برابر میشود.
ب در حال حاضر حدود دو میلیون و  ١٥٠هزار
با این حسا 
خانوار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند
و از این میان حدود  ٥٢٨هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی و
سایرین تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند .هماکنون براساس
این مصوبه جدید برای مثال یک خانواده تکنفره مبلغ ٥٣هزار
تومان از نهاد حمایتی (کمیته امداد یا سازمان بهزیستی) و ٩٥
ه��زار تومان از محل هدفمندی یارانهها دریافت میکند که
در نهایت دریافتی یک خانوار تکنفره با احتساب یارانهاش به
 ١٩٣هزار تومان میرسد.
به طور کلی مساله یارانهها یکی از پررنگترین مسایل

اقتص��اد ای��ران در طول چهار دهه گذش��ته بوده اس��ت؛
یارانهه��ای فراگیری که در ط��ول دههها و بر مبنای نظر
کارشناس��ان منجر به ش��کلگیری انتظارات گسترده از
س��وی مردم ،ایجاد فرهنگ نادرست مصرف ،اتالف منابع
عمومی و بسیاری از معضالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور شده است .از همین رو مساله هدفمندسازی یارانهها
از مباحث همیش��گی اقتصاد ایران به خصوص در مجامع
علمی در طول چند دهه گذشته بوده است .اما با آغاز اجرای
طرح هدفمندسازی یارانهها در سال  89و در دولت دهم،
مساله رنگ و بوی جدیدی گرفت .هدفمندسازی یارانهها
و طرح فراگیر پرداخت یارانه نقدی که قرار بود بخشی از
معضالت اقتصاد ایران را حل کند ،خود به بخشی از مشکل
تبدیل شد .واقعیت این است که یارانهها در اقتصاد شکل
میگیرند تا رفاه اجتماعی را توس��عه دهد و از آن مهمتر
حامی بخشهای آسیبپذیر جامعه باشد.
واقعیت این است ک ه افزایش مستمری مددجویان سازمان
بهزیستی و کمیته امداد امری مثبت است که در راستای تقویت
اقشار آسیپپذیر جامعه بوده است و میتواند هدفمندی یارانهها
را به اهداف ذاتی خود نزدیکتر کند .اما از این مساله هم نباید
عبور کرد که اجرای آن در یک ماه مانده تا انتخابات میتواند
شائبه انتخاباتی بودن طرح را مطرح کند؛ شائبهای که با واکنش

تعیین شده در برنامه ششم توسعه برسیم.
  هزینه انتقال پول کاهش یافت
همچنین علی صالحآبادی ،مدیرعامل بانک
توسعه صادرات در این جلسه از کاهش هزینه
انتقال پول به کشور پس از اجرای برجام خبر
داد و گفت :با اجرای برجام هزینه انتقال پول
به کش��ور که تا پیش از آن حدود  ۱۱درصد
بود به س��ه درصد کاهش یافت��ه که از جمله
نتای��ج مثب��ت و دس��تاوردهای دولت پس از
اجرای برجام است.
در پایان این جلسه خسروتاج ،قائممقام وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و رییس کل سازمان
توس��عه تجارت گزارش��ی از عملکرد صادرات
غیرنفتی کشور در س��ال  ۱۳۹۵ارائه کرد .بر
اساس این گزارش حجم تجارت خارجی کشور
در سال  ۹۵با  6/87میلیارد دالر ،حدودچهار
درصد نسبت به سال  ۹۴افزایش داشته است.
همچنین اصلیترین ب��ازار کاالهای صادراتی
ای��ران ،چین ،ام��ارات متحده عرب��ی ،عراق،
ترکیه ،جمهوری کره ،هند ،افغانستان ،ژاپن و
پاکستان بوده است.
 بازارهای صادراتی ایران
براساس این گزارش ،برآوردهای صورتگرفته
نشان میدهد  63/8درصد از کاالهای صادراتی
از ایران به مقصد پنج کشوری که شرکای عمده
تجاری ایران محسوب میشوند ،بارگیری شده
است.چین اولین شریک تجاری ایران به تنهایی

در ای��ن دوره زمان��ی  19/7درصد از کاالهای
صادراتی ایران را خریداری کرده است.
بر این اس��اس امارات متح��ده عربی و عراق
شرکای دوم و سوم ایران نیز در این مقطع زمانی
به ترتیب  16/93و  13/91درصد از بازار کاالهای
صادراتی ایران را در خود جای دادهاند.
ترکیه و کره نیز دیگر شرکای تجاری ایران
در ح��وزه خرید کاالهای ایرانی در این مقطع
زمانی  7/39درصد و  6/55درصد از کاالهای
ایرانی را در سال  1395خریداری کردند.
بررس��ی ترکیب ش��رکای تجاری ایران در
حوزه صادرات نش��اندهنده تمرکز بازارهای
صادرات��ی ایران در آسیاس��ت ه��ر چند این
وضعی��ت در س��الهای اخیر بهب��ود یافته و
ایران توانسته در بازارهایی جز بازار کشورهای
آس��یایی حضور یابد اما پیشتر اتاق بازرگانی
ای��ران مهمترین برنامه خ��ود را افزایش حوزه
نفوذ کاالهای ایرانی اعالم کرده بود.
ایران در س��ال گذشته  42میلیارد و 930
میلیون دالر کاال صادر کرد که نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایشی برابر با  3/54درصد
نشان میدهد .برنامهریزی برای افزایش توان
صادراتی ایران در برنامه ششم توسعه پیشبینی
شده است .تقویت بنیانهای تولیدی در ایران
نیز با هدفگذاری بازارهای جهانی در دستور
کار است .افزایش توان رقابتی در حوزه تولید
میتواند رشد صادرات غیرنفتی را فراهم آورده
و ش��رایطی را برای کاهش حجم وابستگی به
نفت مهیا کند .
زاویه

وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت روبهرو بوده است و در این باره
اظهار کرده است که همیشه برای گروههای کمدرآمد جامعه
طرفدار افزایش یارانه بودهایم .وی در پاسخ به این سوال که
چرا چهار سال قبل چنین اقدامی انجام نشد ،گفت :همیشه
موافق این موضوع بودم؛ یک کار خوبی هم که میشود ،شما
آن را سیاسی جلوه میدهید .وزیر امور اقتصادی در پاسخ به
سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه ما موافق حمایت از فقرا و
اقشار کمدرآمد هستی م اما توقع این بود که در سالهای اخیر
چنین حمایتی عملیاتی میشد ،گفت :به هر حال این موضوع
تصمیمی بوده که مجلس گرفته و اجرا میشود و طبق قانون
بودجه منابع آن پیشبینی شده است .از طرف دیگر محمدباقر
نوبخت ،س��خنگوی دولت نیز در همین زمینه گفت :برخی
رسانهها تصور میکنند انجام اقدام مزبور از سوی دولت مطابق
با اهداف انتخاباتی است حال آنکه این یکی از اقداماتی بود که
دولت قانونا باید انجام میداد.
واقعیت این اس��ت که همان قدر ک��ه افزایش رقم یارانه
کمدرآمدها میتواند اقدامی درست و بهینه در راستای حمایت
از اقش��ار ضعیف جامعه قلمداد شود ،حذف یارانه دهکهای
باالی درآمدی کشور نیز به همان میزان دارای اهمیت است
و چهبس��ا اگر افزایش یارانه اقشار آسیپپذیر با حذف یارانه
پردرآمدها از سوی دولت همراه میشد ،شائبه انتخاباتی بودن
این طرح ایجاد نمیشد.

خبر

ایجاد اشتغال در دستور کار دولت
معاون اول رییسجمهور و رییس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
بستههای رونق تولید و اشتغال را ابالغ کرد.
اس��حاق جهانگیری در نامهای به دس��تگاههای اجرایی ضمن ابالغ
بستههای جدید رونق تولید و اشتغال ،اعالم کرد :دستگاههای اجرایی باید
برنامه اجرایی هر یک از بستهها را تنظیم و گزارش ماهانه ارائه کنند .معاون
اول رییسجمهور همچنین دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مختلف
را به اجرای «بس��تههای رونق تولید و اشتغال» در سال  ۹۶مکلف کرد.
جهانگیری در این ابالغیه تاکید کرده است :دستگاههای اجرایی باید برنامه
اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بستهها در قالب «نظام
یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی -نیپا» تنظیم و از طریق سامانه
نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای
اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.

اصالح صورتهای مالی شرکتهای بیمه
رییس کل بیمه مرکزی با تش��ریح شرایط اصالح صورتهای مالی
شرکتهای بیمه گفت :تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیرزندگی
و افشای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه در حال انجام است.
عبدالناصر همتی گفت :اگر بخواهیم از رتبهبندی استفاده کنیم ،باید
از موسس��ات بینالمللی که در این رابطه قابل پذیرش هستند استفاده
کنیم ،به هرحال این شرکتها باید بتوانند صورتهای مالی شفاف داشته
باشند تا آنها را رتبهبندی کنند .رییس کل بیمه مرکزی افزود :تکمیل
و اصالح تدریجی صورتهای مالی و الزام کفایت ذخایر بیمهای مرتبط
با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه
کشور بتواند همسو با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی()IFRS
صورتهای مالی خود را اعالم کند .وی تصریح کرد :بر اس��اس تصمیم
دولت ،شرکتهای بیمه ،بانکها و برخی شرکتهای دولتی موظف هستند
گزارشهای مالی خود را با استانداردهای گزارشگری مالی تطبیق دهند ،بر
این اساس ،شرکتهای بیمه مقدمات کار را فراهم کردهاند؛ به نحوی که
باتوجه به الزام قانونی شرکتهای بیمه به تهیه صورتهای مالی خود طبق
نمونه مصوب شورای عالی بیمه ،مقدمات الزم جهت تهیه صورتهای مالی
منطبق با استانداردهای بینالمللی انجام شده است .به گفته همتی ،در این
میان تاکید زیادی بر تفکیک حسابهای بیمههای زندگی و غیرزندگی
و افش��ای آن در صورتهای مالی شرکتهای بیمه شده که این فرآیند
در حال تکمیل است.
از بانک

اعطایمدالنمایشگاهبانکوبیمهبهبانکملت
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،تندیس و مدال نمایشگاه بورس،
بانک و بیمه را به بانک ملت اعطا کرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملت ،شاپور
محمدی ،رییس سازمان بورس همراه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس
از غرفه این بانک در نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه بازدید کرد .رییس سازمان
بورس در این بازدید ،با قدردانی از حضور گس��ترده گروه مالی ملت در
نمایشگاه ،تندیس و مدال فاینکس را بههادی اخالقیفیض آثار ،مدیرعامل
بانک ملت اعطا کرد .بانک ملت همراه با شرکتهای زیرمجموعه خود در
قالب گروه مالی ملت ،با حضور در دهمین نمایشگاه بانک و بیمه ،خدمات
و محصوالت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

انتشار 200میلیون تعرفه انتخاباتی در بانک ملی
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران با تشریح پارامترهای
امنیتی برگههای انتخاباتی گفت :در مجموع  200میلیون تعرفه برای سه
انتخابات پیش رو در  29اردیبهشت چاپ شده است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،رضا
ی با اشاره به چاپ تعرفههای انتخابات ریاستجمهوری اظهارداشت:
منصور 
برای سه انتخابات ریاستجمهوری ،شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز
میاندورهای مجلس شورای اسالمی در مجموع  200میلیون تعرفه آماده
شده است .وی افزود :این تعرفهها با حداکثر پارامترهای امنیتی و روی
کاغذها و نش��انههای چاپ ضدجعل منتشر ش��ده است .وی با یادآوری
اینکه در مجموع  10نش��انه امنیتی در این تعرفهها به کار گرفته شده
گفت :امنیت نوع چاپ و کاغذ این تعرفهها بسیار باالست و در هیچ جای
دیگری قابل چاپ نیست.
این نشانهها هم در خمیره کاغذ به کار رفته و هم در چاپ نشانههایی
به کار رفته است که قابل اسکن و چاپ نیستند؛ مرکبهایی که در چاپ
این تعرفهها به کار رفته ،مغناطیسی و نامرئیـ حرارتی است که اگر کسی
بخواهد آنها را اسکن و کپی کند ،مخدوش میشوند.

افزایش سرمایه بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از افزایش  50هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک
مسکن خبر داد و گفت :در حال حاض ر سرمایه این بانک به بیش از 80
هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مس��کن،
ن اظهار کرد :بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی
محمدهاشم بتشک 
توسعهای بخش در سال  96همراستا با سیاستهای باالدست از جانب
دولت و بانک مرکزی میتواند با پرداخت تس��هیالت مورد نیاز خرید و
ساخت مسکن در کشور پشتیبانی مالی کند.
مدیر عامل بانک مس��کن درباره جزییات افزایش س��رمایه بانک
گفت :خوش��بختانه با تایید هیات وزیران ،افزایش س��رمایه بانک به
مبلغ  ٥٠هزار میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی این بانک رسید
و اکنون بانک دارای باالترین نسبت کفایت سرمایه در بین بانکهای
دولتی است.
ی متفاوت از
بتشکن بیان کرد :در سال  96بانک مسکن باید به گونها 
سال  95عمل کند تا برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در جهت خانهدار
شدن گامهای اساسی برداشته شود.
چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1219000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1118000

سکه یک گرمی

251000

نیم بهار آزادی

696000

هر گرم طالی  18عیار

118000

نرخ ارز

382000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

3729

پوند انگلستان

4822

یورو

4057

درهم امارات

1029

