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گروه اقتصادي  -نرخ رشد اقتصادي در سال
گذشته و امسال ،با سير صعودي همراه بوده و از
آنجا كه بخش عمدهاي از اين نرخ مديون سهم
بخــش نفت بوده ،اين انتقاد همواره نســبت به
دولت وارد است كه نشانههاي بروز رونق در وضع
معيشتي مردم و فعاالن اقتصادي آشكار نيست و
آمار و ارقام اعالم شده صرفا زير سايه نفت ،توانسته
به اعداد مثبت دست يابد .هرچند به نظر ميرسد
نشانههاييازمثبتشدننرخرشدبخشهايديگر،
از جمله بخش ساختمان در سالجاري ميتواند
توليد ناخالص داخلي كشور را دستخوش تغييرات
مثبت و قابل لمس براي جامعه كند.
اين در حالي است كه برخي نهادهاي داخلي و
خارجي كه وظيفه تحليل رشد اقتصادي ايران را
بر عهده دارند ،نسبت به پيشبينيهاي قبلي خود،
از  0/2تا 0/7درصد نرخ رشد اقتصادي سالجاري
را بيشتر اعالم كردهاند و به نظر ميرسد مهمترين
عامل اين تغيير نيز ،بروز نشانههايي از مثبت شدن
بخش ساختمان در سال 1396است .هرچند قابل
توجه است كه رشد منفي بخش ساختمان پس
از پنج سال پياپي هماكنون به رشد مثبت تبديل
شده كه نويدبخش بازگشت رونق ،پس از ركودي
چندين ساله در اين بخش است.
نكته ديگري كه از آمار و ارقام استنباط ميشود،
ورود اقتصاد ايران به دوره رونق غيرتورمي است،
به اين معني كه نه تنها اوضاع كنوني اقتصاد كشور
از ركود خارج و وارد فاز رونق شــده است ،بلكه از
تكانههاي تورمي در جامعه نيز كاسته شده و رشد
اقتصادي با تورم كنترلشده به بار نشسته است.
همچنين به نظر ميرسد امكان تداوم رشد مثبت
اقتصادي در سالهاي پيش رو نيز وجود دارد ،به
گونهاي كه نگاهي به برخي شاخصهاي پيشنگر
نظير شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي و
نيز گزارش عملكرد شركتهاي بورسي ،به خوبي
نشان ميدهد كه رشد مثبت و مناسب اقتصادي
كه در فصل اول ســالجاري حاصل شده است،
ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت ،تنها به
سال  ۱۳۹۵محدود نميشود.
  سهم بخشهاي مختلف از رشد اقتصاد
در همين رابطه بــرآورد مركز پژوهشهاي
مجلس از رشد اقتصادي سال  ۱۳۹۶در حدود 3/9
درصداستكهنسبتبهپيشبينيقبليمركز0/2
درصد افزايش يافته كه مهمترين عامل اين تغيير،
بروز نشانههايي از مثبت شدن بخش ساختمان در
سال  ۱۳۹۶است.
مركز پژوهشها در حالي رشد اقتصادي سال
 1396را در حدود  3/9درصد پيشبيني ميكند
كه چندي پيش صندوق بينالمللي پول و بانك
جهاني در آخرين گزارشهاي خود رشد اقتصادي
كشور در سال  2017را به ترتيب  3/3و  4درصد
پيشبيني كردهاند كه نشاندهنده تحوالت مثبت
در بخشهــاي اقتصادي ايــران و به ويژه نفت و
ساختمان است .نكتهاي كه بسيار حائز اهميت
است مربوط به رشد مثبت بخش ساختمان است
كه پس از پنج سال پياپي رشد منفي ،هماكنون
رشد مثبت را تجربه خواهد كرد.
توليد ناخالص داخلي كشــور در سال 1395
نســبت به ســال  1390حدود پنج درصد رشد
داشته است .بررسي وضعيت بخشهاي مختلف
اقتصاد ايران نسبت به سال  1390نشان ميدهد
بين چهار گروه اصلي كشــاورزي ،نفت ،خدمات
و صنايــع و معادن تنها ارزشافزوده گروه صنايع
و معادن نســبت به سال  1390كاهش داشته و
بــه  95درصد از ارزشافزوده ســال  1390خود
رسيده است.
در اين دوره گروه كشاورزي ،نفت و خدمات به
ترتيب  9 ،27و  7درصد رشد داشتهاند .در گروه
صنايع و معادن ،بيشترين كاهش بين بخشهاي
اقتصادي مربوط به بخش ساختمان است .در واقع
ارزشافزوده اين بخش در سال  1395حدود 63
درصد ارزشافزوده اين بخش در سال  1390است.
در گروه خدمات نيز با وجود رشد كلي خدمات،
بخشهايخدماتبازرگانيونيزخدماتاجتماعي
همچنان به سطح توليد سال  1390نرسيدهاند.
همچنين مقايسه درآمد ملي اين دو سال نشان
ميدهد درآمد ملي ســال  80 ،1395درصد از
درآمد ملي سال  1390است.
سهم بخش خدمات همواره افزايشي بوده و از
 46/5درصد در سال 1385به 48/3درصد در سال
 1395رسيده است .سهم بخش صنعت و معدن در
سال  1390نسبت به سال  1385افزايش داشته با
اين حال در سال 1395اين سهم كاهش يافته و به
 12/1درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
نتايج گزارش بــا در نظر گرفتن جديدترين
آمار و اطالعات در دســترس برآورد وزارت جهاد
كشاورزي از توليد محصوالت كشاورزي ،برآورد

روايت مركز پژوهشهاي مجلس ازچشم انداز اقتصاد ايران؛

رشد با اهرم مسكن

هزينههاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال
 ،1396تحــوالت مورد انتظار از توليد و صادرات
نفت تا انتهاي سالجاري و برآوردهاي شركتها
و تشــكلهاي مرتبط با صنايع مختلف شامل
خودروســازي ،محصوالت پتروشيمي و ...راجع
به ميــزان توليدات محصوالتشــان در انتهاي
سال  1396نشان ميدهد كه رشد ارزشافزوده
بخشهاي كشاورزي در سال  ،3/8 ،1396نفت
 ،5صنعت  ،4ساختمان  2/5و خدمات  2/8درصد
خواهد بود.
  حركــت اقتصــاد به ســمت رونق
غيرتورمي
در اين راســتا پيمان قرباني،
معاون اقتصــادي بانك مركزي
با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران به
دوره رونــق غيرتورمي ورود پيدا
كرده اســت ،اظهار داشت :رشد
توليد ناخالص داخلي بدون نفت،
از منفي  1/8درصد در فصل اول سال  ۱۳۹۵به
ترتيب به  5/4 ،3/9و  5/6درصد در فصول دوم تا
چهارم اين سال رسيد كه در مجموع ،حاكي از ورود
اقتصاد به دوره رونق است.
ي با بيان اينكه برآوردها حكايت از آن دارد
قربان 
كه رشد اقتصادي در فصل بهار ۹۶هم مثبت است،
گفت:شاخصتوليداتكارگاههايبزرگصنعتيدر
سهماهه ابتداي امسال  5/5درصد رشد دارد.
وی با تاكيد بر اينكه ورود اقتصاد ايران به دوره
رونق غيرتورمي ،قابل انكار نيست ،گفت :مطابق
تعاريف اســتاندارد ،در مرحلهبندي چرخههاي
تجاري ،تجربه رشد اقتصادي منفي در دو فصل
متوالي ،به عنوان ركود اقتصادي و در مقابل حصول
رشد مثبت در دو فصل متوالي تحت عنوان رونق
اقتصادي طبقهبندي ميشود؛ بر همين اساس،
بررسي رشد اقتصاد و رشد توليد ناخالص داخلي
بدون نفت در سال  ،۱۳۹۵حاكي از اين است كه
رشد اقتصادي براي تمامي فصول سال مثبت و
رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در يك
مسير فزاينده ،از منفي 1/8درصد در فصل اول سال
 ۱۳۹۵به ترتيب به 5/4،3/9و 5/6درصد در فصول
دوم تا چهارم اين سال رسيد كه در مجموع ،حاكي
از ورود اقتصاد به دوره رونق است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود :همچنين
از آنجــا كه طي دوره مذكــور ،نرخ تورم كاهش
يافته است ،رونق ايجاد شده غيرتورمي بوده است؛
درحاليكه انتقاداتي هم كه در اين خصوص مطرح
شده ،عمدتا به دليل عدم توجه انتقادكنندگان به
مفاهيم و تعاريف مرسوم درخصوص رونق و ركود
بوده است.
قرباني در پاسخ به اين سوال كه تعيين مراحل
رونــق و ركود اقتصــادي ،بر چه مبنايي صورت
ميگيرد،تصريحكرد:تعيينمراحلرونقوركوددر
ادوار تجاري ،براساس ارقام رشد كل صورت ميگيرد
و احيانا عملكرد يك يا چند فعاليت يا زيربخش
خاص ،چه از بابت تبيين دورههاي ركودي و چه
از منظر تعيين دورههاي رونق ،مالك طبقهبندي
مزبورنيست.
وي در پاسخ به اين سوال مهر كه آيا با توجه به
دادههاي موجود ،امكان تداوم رشد مثبت اقتصادي
در سالجاري نيز وجود دارد ،تاكيد كرد :نگاهي به

امير كبودي -نزديك به  10ماه از دستگيري محمدرضا
مشيري مدير «مكتب فرش ،گليم و گبه كرمانشاه» ميگذرد
و بيش از  13هزار نفر كه در شــركت او سرمايهگذاري كرده
بودند هنوز به حقوق خود نرسيدهاند .درحاليكه دستگيري
او در تاريخ ده آبان سال گذشته اتفاق افتاد فروشگاه اينترنتي
اين مكتب هنوز فعال است و در قسمت انتهايي اين وبسايت
نماد اعتماد الكترونيك درج شده است .مشيري با وعده سود
تضميني تا  70درصد و تحويل سفته در قبال سپرده توانست
اعتماد عمومي را جلب كند .از او به عنوان كارآفرين برتر ياد
ميشــد و بارها مورد تقدير مقامات و مسووالن استاني قرار
گرفت .او حضوري فعال در عرصههاي فرهنگي داشــت .به
عنوان مثال در برگزاري كنسرت گروه آوا در سال گذشته تنها
دكور اين كنسرت تبليغات مكتب فرش ،گليم و گبه كرمانشاه
بود.درباره عملكرد مشيري و مكتب فوق حرف و حديث بسيار
است .عدهاي او را يك كالهبردار حرفهاي ميدانند و عدهاي
ديگر يك ناجي و كارآفرين ! او در يكي از تبليغات مطبوعاتياش
مدعي است :براي شش هزار نفر شغل ايجاد كرديم .تا پيش از

برخي شاخصهاي پيشنگر نظير شاخص توليد
كارگاههاي بزرگ صنعتي و نيز گزارش عملكرد
شركتهايبورسي،بهخوبينشانميدهدكهرشد
مثبت و مناسب اقتصادي در فصل اول سالجاري
نيز ،ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت ،تنها
به سال  ۱۳۹۵محدود نميشود.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد :شاخص
توليدات كارگاههاي بزرگ صنعتي در سه ماهه اول
سالجاري نسبت به دوره مشابه سال قبل ،معادل
 5/5درصد رشد داشته؛ ضمن اينكه عملكرد فروش
شركتهاي منتخب بورسي در  ۱۵رشته فعاليت
مختلف طي سه ماهه اول سال  ،۱۳۹۶نسبت به
دوره مشابه سال قبل 29/3 ،درصد رشد را نشان
ميدهد؛ به نحوي كه در فصل اول ســالجاري،
تنها رشــد فروش دو گروه از  ۱۵رشته فعاليت
منفي بوده است ،درحاليكه در فصل مشابه سال
گذشته ،عملكرد رشد فروش هشت رشته فعاليت
منفي بوده است.
قرباني ادامه داد :دســتاورد خروج از ركود در
حالي تحقق يافته كه نرخ تورم در سطح يكرقمي
محقق شده اســت؛ به اين معنا كه نرخ تورم در
سال  ۱۳۹۵با كاهش  2/8واحد درصدي نسبت
به رقم سال قبل يعني  11/9درصد ،به  9/1درصد
رسيده است كه نشــان ميدهد رشد اقتصادي
 12/5درصدي سال ۱۳۹۵بدون هزينههاي تورمي
حاصل شده است.
اين مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان
كرد :آخرين تحوالت شــاخص بهــاي كاالها و
خدمات مصرفي ،همچنان كنترل تورم در سطوح
هدفگذاري شــده را نشان ميدهد؛ لذا عملكرد
رشد اقتصادي ،رشد توليد ناخالص داخلي بدون
نفت و همچنين نرخ تورم ســال  ۱۳۹۵نشان از
خروج اقتصاد كشور از دوره ركود تورمي و ورود به
دوره رونق غيرتورمي است.
گفتني اســت كه مركز آمار ايران چهارشنبه
هفته گذشته ( ۱۵شــهريورماه) رشد اقتصادي
فصــل بهار را بدون نفــت  ۷درصد و با نفت 6/5
درصد اعالم كرده بود.
مركز پژوهشهاي مجلس چندي پيش رشد
اقتصادي ســال  96را  3/6درصد اعالم كرده بود،
اين درحالي اســت كه در آخرين پيشبيني اين
نرخ از سوي همين سازمان با  0/2درصد افزايش
عددي معادل  3/9درصد اعالم شد .همچنين اين
موسسه مطالعاتي دليل اصلي اين رشد را تغييرات
بازار مسكن اعالم كرده است.
به نظر ميرسد پس از پنج سال پيدرپي كه
وضعيت رشد مسكن منفي بوده است ،بنا بر تغيير
و تحوالت اقتصادي اخير بايد در انتظار تغييرات
مثبتي در اين بازار باشيم .اما آيا اين پيشبيني از
سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي
قابل استناد است؟
  خروج انحصار از توليد
مهدي پازوكي ،اقتصاددان
و كارشناس مسايل مالي در
اين باره به «جهانصنعت»
ميگويد :مركز پژوهشهاي
مجلسبهلحاظاعالمآمارهاي
رسمي اقتصادي كشور ،مرجع اصلي نيست و اين
نهاد فقط به عنوان يك مركز پژوهشي ميتواند

نتيجه مطالعات خود را اعالم كند.
بهگفتهپازوكي،تنهامرجعقابلاستناددراعالم
آمارهاياقتصادي،بانكمركزيومركزپژوهشهاي
سازمان آمار كشور است .اعتماد به آمارهاي اين دو
نهاد در حدي قوت دارد كه سازمانهاي بينالمللي
نيز در بررسي موقعيت اقتصادي ايران فقط به اين
دو نهاد استناد ميكنند.
اين كارشــناس اقتصادي در ادامه افزود :اما
موقعيت اقتصادي كشور و آمارهاي قابل استناد
حاكي از آن است كه اقتصاد كشور در بخشهاي
مختلفي با رشد مواجه شده است .فروش 2500
بشكه نفتبيشتر از سال قبل خود به تنهايي آماري
مثبت در موقعيت اقتصادي كشور است .همچنين
در بخش كشــاورزي نيز با رشد مثبت در حوزه
زراعت روبهرو شدهايم.
وي همچنين با اشاره به رشد در بخش صنعت
و توليدات داخلي ،تاكيد كرد :رشــد مسكن نيز
براساس گزارش نرخ فصل بهار مثبت بوده است.
به هر روي قطعا با رشــد اقتصادي مثبت روبهرو
هستيم و اين نكتهاي قابل توجه است .اما در مورد
عدد اين رشد نميتوان به آمار اعالمشده از سوي
مركز پژوهشهاي مجلس اكتفا كرد و عددي هم
قابل پيشبيني نيست مگر آمار اعالمشده از سوي
بانك مركزي.
اين در حالي است كه مهدي پازوكي در ادامه
تاكيد كرد :اگر در حوزه اقتصاد با مساله خاصي
روبهرو نشويم و دولت دوازدهم شجاعت اجرايي
كردن تصميمات جســورانه اقتصــادي خود را
داشته باشد ،بيشك با رشد اقتصاد مثبت و بااليي
روبهرو خواهيم شد .مقتدر بودن دولت در اجراي
تصميماتي همچون حذف يارانهها ،يكسانسازي
قيمت ارز و مهمترين نكته از بين بردن انحصارات
توليدي قدمهايي بلند در راستاي رشد اقتصادي
باال خواهد بود.
به اعتقاد وي ،اهميت خروج از انحصار در توليد
نكتهاي نيست كه بتوان به سادگي از آن عبور كرد.
اين موضوع بازار كسب و كار را رونق خواهد بخشيد
و در پي آن به دليل افزايش توليد داخلي آن هم در
فضاي كسب و كار آزاد اقتصاد كشور رشد مثبت
بااليي خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي نياز اصلي اقتصاد كشور
را رشد درو نزا اعالم كرد و گفت :در سالجاري نياز
جدي به رشد اقتصادي درونزا داري م به اين معني
كه رشد اقتصادي كشور متكي بر متغيرهاي بخش
دروني باشد .هماهنگي بخشهاي مختلف داخلي
از جمله صنعت ،كشاورزي و ...موجب خواهد شد
تا همراستا به رشد اقتصادي در همه موارد دست
پيداكنيم.
به اعتقاد وي ،اگر رشد اقتصادي كشور برونزا
و متكي بر پتانسيلهاي خارج از كشور باشد پايدار
نخواهد بود و به زودي متوقف خواهد شد .اين در
حالي است كه رشد درونزا موجب خواهد شد تا
صنعت در خدمت كشاورزي و كشاورزي در خدمت
صنعت باشد و همه پارامترهاي اقتصادي كشور در
خدمت توسعه رو به جلو حركت كنند.
پازوكــي درباره تاثير اين رشــد اقتصادي بر
وضعيت بيكاري اظهار كرد :قطعا شاهد تاثير نرخ
رشداقتصاديبروضعيتاشتغالخواهيمبود،بااين
حالبايددرنظرداشتهباشيمكهنرخبيكارياكنون

پرونده ای با سرنوشت مبهم
دستگيري او شعبههاي مختلف اين مكتب در شهر يكي پس
از ديگري افتتاح ميشد تا اينكه دادگستري كرمانشاه به جرم
اخالل در نظام بانكي و احتمال كالهبرداري او را دستگير و
روانه زندان كرد .بنا به گفته معاون اجتماعي نيرويانتظامي
در روز دستگيري ،متهم قصد خارج كردن  200ميليارد تومان
پول از كشور را داشته و اين در حالي است كه پس از چند ماه
از سوي دادگستري اعالم ميشود نقدينگي موجود براي احقاق
حقوق مردم تنها چهار ميليارد تومان است.عدالتخواه -رییس
دادگســتری کرمانشاه -ميگويد :اين فرد سال  90كارش را
در حوزه فرش آغاز ميكند و ســال  91مجوزي از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت براي توليد فرش ميگيرد و در سال
 94مجوزش را تمديد ميكند تا توليد بيشتري در اين زمينه
داشته باشد .اين مقام مسوول با بيان اينكه كسي مخالف توليد
و اشتغال نيست ،گفت :متاسفانه وي مسير تجارت قانوني را
عوض كرده و وقتي متوجه ميشــود كه از اين فرش پولي

كسب نميكند شروع به گرفتن پول از مردم ميكند .رييس
كل دادگســتري كرمانشاه غفلت مسووالن را يكي از داليل
ايــن اتفاق عنوان كرد و افــزود :مردم نميدانند كه اين فرد
 25مورد سابقه شرارت داشته و در سرقت مسلحانه از بانك
هم شركت كرده است .اين در حالي است كه فالحتپيشه،
نماينده اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس روايت ديگري از
ماجرا دارد .وي در تذكر خود به وزير اطالعات گفت :معتقدم
اين پرونده از پروندههاي متفاوت و قابل تامل است كه بسياري
از سرمايهگذاران آن عقيده دارند حقي از آنها ضايع نشده و
شكايتي ندارند .در اين پرونده فقط يك رابطه سرمايهگذاري
شــكل گرفته كه اغلب سرمايهگذاران حتي يك روز هم در
دريافت مبلغ قرارداد خود تاخير نداشتند .اقدامي كه انجام
شده تحت عنوان اقدام پيشگيرانه بوده كه عنواني به نام اقدام
پيشگيرانه در بخش قضايي نداريم .وقتي برخي از دستگاههاي
مســوول ايجاد اشتغال و درآمد همچون بانكها كه منابع و

بيش از ۱۲درصد است و ساالنه نيز يك ميليون نفر
بيكار به بازار كار اضافه ميشوند و دولت براي اينكه
جلوي افزايش نرخ بيكاري را بگيرد ،بايد بتواند براي
جمعيت بزرگي اشتغال ايجاد كند.
  شرط رونق كامل در اقتصاد
در هميــن حــال علــي
دينيتركمانــي ،عضو هيات
علمي موسســه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني معتقد
اســت دولــت در راســتاي
دســتيابي به رونق اقتصادي در ســالجاري
قطعا سياســتهاي انقباضي خود را كاهش
خواهد داد و سياســت خود را انبســاطيتر
ميكند كه اين موضــوع تا حدودي موجب
افزايش نرخ تورم ميشود.
دينيتركماني گفت :در صورتي كه اقتصاد
كشــور توانايي الزم را براي تبديل امكانات
توليــدي بــه ظرفيتهاي توليدي داشــته
باشــد ،با جذب سرمايههاي جديد و به ويژه
ســرمايهگذاري خارجي ،ضمن كنترل تورم
ميتوان شاهد رونق و رشد اقتصادي بود.
اين اقتصاددان ادامه داد :در سال 1394
دامنه رشد منفي در بخشهاي اقتصاد كشور
تا  35درصد نيز ارزيابي ميشد .ركود مسكن
سبب شد بخشهايي كه منجر به ايجاد ركود
در اقتصاد كشور و بهويژه صنايع شده ،تقاضا
را به شكل چشمگيري براي توليدات بنگاهها
كاهش دهد.
وي اعالم كرد :نرخ رشد منفي درآمد ملي
سال  1391و  1392حتي به منفي  19درصد
رسيد؛ رقمي كه نشان ميدهد قدرت خريد
مصرفكننــدگان از آن زمان كاهش يافت و
در طرف تقاضا توليدات صنايع كارخانهاي با
مشكل فروش روبهرو شدند.
دينيتركماني گفت :در چنين شــرايطي
دولت يازدهم سياستهاي كنترل تورم را در
دســتور كار قرار داد كه از عوامل ماندگاري
ركود در كشور محسوب ميشود .همزمان با
كنترل تورم ،ريال نقدينگي رشد كرده است،
هرچند حدود  120تا  130هزار ميليارد تومان
آن مربوط به موسسات پولي و مالي است كه
از ســالهاي قبل هم وجود داشتند ولي در
شــمار نقدينگي كشور به حساب نميآمدند
ولي اكنون محاسبه ميشوند.
وي با اشاره به اين كه در شروع كار دولت
دوازدهم شــاهد تغييرات نــرخ تورم بوديم،
اظهــار كرد :اگرچه احتمال بازگشــت تورم
دورقمي وجود دارد ،امــا حتما اين تورم در
سطح سالهاي گذشــته نخواهد بود .يعني
اگر تورم دورقمي شــود ،در دامنه  10تا 15
درصد خواهد بود زيرا سياستهاي اقتصادي
دولت بهگونهاي اســـت كــه از اين موضوع
جلوگيري ميكند.
دينيتركماني افزود :اگرچه عوامل بسياري
در سـطح عمومي قيمتها اثرگذار هســتند،
اما دولت براي ادامه سياســت كاهش ركود
طي ســالجاري قطعا سياستهاي انقباضي
خود را كاهش خواهد داد و سياســت خود را
انبساطيتر ميكند كه اين موضوع تا حدودي
موجب افزايش نرخ تورم ميشود .نمونه اين
سياســتها را ميتــوان در اختصاص منابع
تــازهاي از محل صندوق توســعه ملي براي
طرحهاي اشتغالزايي روستايي ديد.
اين كارشــناس اقتصادي تصريح كرد :در
واقع تالش دولت از بين بردن ركود اســت،
اما مساله اساسي آن است كه ركود به آساني
از بين نميرود.
در صورتي كه اقتصاد كشــور چند دوره
پياپي رشد را تجربه كند به معناي آن است
كه رونق اقتصادي شكل گرفته يا آنكه دولت
بتواند به جذب ســرمايه بپردازد و بنگاههاي
توليدي بار ديگــر در مدار قرار بگيرند قطعا
ركود از بين خواهد رفت.
عضــو هيات علمــي موسســه مطالعات
و پژوهشهــاي بازرگاني خاطرنشــان كرد:
سياســت دولت در كنترل تورم بسيار خوب
به اجراگذاشته شد ،اما ادامه اين مسير درگرو
به ثمر رسيدن مذاكرات جذب سرمايهگذاري
خارجي اســت كه پس از توافق برجام شروع
شده است .حتما ورود سرمايههاي جديد در
زمينههاي بسياري اثر مثبت خواهد گذاشت.
بنابراين در صورتي كه اقتصاد كشور توانايي
الزم را بــراي تبديــل امكانــات توليدي به
ظرفيتهاي توليدي داشــته باشد با جذب
ســرمايه ضمن كنترل تورم ميتوانيم شاهد
رونق و رشد اقتصادي باشيم.
نامه وارده

تســهيالت دولت هم به صورت انحصاري دست آنهاست به
وظايفخودعملنميكنندوتبديلبهعاملورشكستگيمردم
و نابودي اقتصاد كشور ميشوند چنين اتفاقاتي رخ ميدهد!مقام
معظم رهبري نيز در ســخنراني آغاز ســال خود با اشارهاي
غيرمستقيم به اين پرونده فرمودند :در برخي سرمايهگذاريها
تبليغات به راه ميافتد و در صداوسيما هم مطرح ميشود و مردم
سرمايههاي خود را به سمت آن سرمايهگذاري ميبرند اما بعد
از مدتي مشخص ميشود كه تقلبي انجام شده است؛ اين گونه
مواردكوتاهيهايياستكهدرزمينهامنيتسرمايهگذاريانجام
ميشود .گفتني است مبلغ سرمايهگذاري شده در اين پرونده
بيش از  247ميليارد تومان است و مسووالني كه باعث و باني
اين اتفاق بودند هرگز حاضر به پاسخگويي به مردم نيستند و
حتي ارتقاي مقام ميگيرند!!

مسووليت اين ســخنان برعهده نويسنده است و امكان
پاسخگويي افرادي كه در اين مقاله نام آنها آورده شده است
وجود دارد.

خبر

جزييات مذاكرات جديد بانكي؛

توافق  ۵۰۰ميليون يورويي ايران و پاكستان
معاون اقتصادي رييسجمهور گفت :اجراي توافق خط اعتباري دوطرفه
 ۵۰۰ميليون يورويي بانكهاي مركزي ايران و پاكستان و گشايش شعب
بانكي در دو كشور بايد در سه ماه آينده تحقق يابد.
محمد نهاونديان در ديدار با وزير خارجه پاكســتان با تاكيد بر لزوم
برداشــتن فوريترين گامها در حوزه بانكي و حملونقل بين دو كشور
گفت :بايد شــاهد جهش در مناسبات اقتصادي و رسيدن به هدف پنج
ميليارد يورويي باشيم.
معاون اقتصادي رييسجمهور با تاكيد بر اجراي توافق خط اعتباري
دوطرفه  ۵۰۰ميليون يورويي بانكهاي مركزي دو كشور طي سه ماه آتي
تاكيد كرد :شرايط امروز منطقه ،همكاري هر چه بيشتر ايران و پاكستان
را در حوزه امنيت و توسعه منطقهاي ضروري ميكند.
نهاونديان در ديدار با خواجه محمدآصف اظهار داشت :اگرچه سطح
تجارت دو كشــور  ۳۵درصد رشد نشان ميدهد ولي در فضاي پس از
تحريم بايد شاهد جهش در مناسبات اقتصادي و رسيدن به هدف پنج
ميليارد يورو باشيم.
وي ادامه داد :اجراي توافق خط اعتباري دوطرفه  ۵۰۰ميليون يورويي
بانكهاي مركزي و گشــايش شــعبه بانك در دو كشور بايد در سه ماه
آينده تحقق يابد .همچنين برقراري خط كشتيراني مسافري و باري بين
چابهار و كراچي و خط پروازي مستقيم بين دو كشور ميتواند زمينهساز
همكاريهاي بلندمدتتر شود.
معاون اقتصادي رييسجمهور افزود« :تروريسم با تحريف فرهنگ ديني
از بيكاران جوان ســربازگيري ميكند ».اگرچه مقابله نظامي و سياسي
با تروريســم ضروري است ولي برخورد ريشهاي با افراطيگري مستلزم
همكاري همزمان در حوزه فرهنگ و اقتصاد است.
از بانك

قرارداد همكاري بانك پارسيان و اگزيم بانك
كرهجنوبي
قرارداد تامين مالي بلندمدت بانك پارسيان و اگزيم بانك كرهجنوبي در
راستاي اشتغالزايي و كمك به توليد و پيشرفت اقتصاد كشور ،به امضاي
طرفين رسيد .به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومي بانك
پارسيان ،اين بانك پارسيان يكي از  ۱۲بانك ايراني است كه در چارچوب
توافق بانك مركزي ،قرارداد تامين مالي بلندمدت به ارزش هشت ميليارد
يورو با اگزيم بانك كرهجنوبي منعقدكرد و به همين منظور اين بانك در
زمين ه قراردادهاي فاينانس ،آماده بررسي قبول عامليت پروژههاي ارائه
شده از سوي متقاضيان است .براساس اين قرارداد ،اگزيمبانك كرهجنوبي
ازطريق بانكهاي عامل ايراني ،نسبت به تامين مالي پروژههاي مختلف
كشورمان در حوزههاي عمراني و توليدي اقدام ميكند و نتيجه اين تفاهم
راهاندازي بســياري از پروژههاي عمراني و توليدي است كه اثرات بسيار
مثبتي بر رشد اقتصادي كشور خواهد گذاشت .هدف ازاين طرح ،تامين
مالي ميانمدت (با دوره بازپرداخت نهايتا تا  10ســال) خريد كاالها و
خدمات از كشور كرهجنوبي به منظور اجراي طرحهاي زيربنايي توليدي
و صنعتي و طرحهاي توسعهاي در ايران است و وزارت امور اقتصادي و
دارايي به منظور تضمين بازپرداخت تسهيالت دريافتي تحت قرارداد ،نسبت
به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام ميكند .همچنين در قالب قرارداد
مذكور ،معادل يورويي ۱۰۰ميليون دالر به عنوان تسهيالت ارزي كوتاهمدت
(ريفاينانس) نيز اجرايي شد كه تسهيالت موردنظر در قالب گشايش اعتبار
اسنادي و با هدف تامين مالي كوتاهمدت جهت خريد كاالهاي اساسي،
ضروري ،دارو و تجهيزات پزشكي(حداكثر با دوره بازپرداخت  ۱۸۰روزه) و
مواد اوليه واحدهاي توليدي (حداكثر با دوره بازپرداخت  ۳۶۰روزه) توسط
خريداران ايراني از صادركنندگان كرهجنوبي قابل استفاده است.

گامهاي بلند بانك ملي در مسير مبارزه با
پولشويي
مديرعامل بانك ملي ايران گفت :بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين
بانك جهان اسالم و در راستاي تاكيد نهادهاي باالدستي ،گامي بلند در
جهت عملياتي كردن مقررات مبارزه با پولشويي را برداشت .به گزارش
«جهانصنعــت» به نقل از روابطعمومي بانــك ملي ايران ،محمدرضا
حسينزاده اظهار كرد :مجموعه مقررات و ضوابط اجرايي ناظر بر قانون
مبارزه با پولشويي تحت عنوان بخشنامه «سري  ۳۷ب» تدوين و پس از
تصويب در كميته عالي تدوين و بازنگري بخشنامهها و دستورالعملهاي
بانك ملي ايران به شعب سراسر كشور ابالغ شد .وي اظهار داشت :شناسايي
و احراز هويت مشتريان ايراني و خارجي ،تعيين سطح فعاليت مشتريان،
نحوه ارسال اسناد و مدارك مشتريان به نشاني پستي آنها ،رعايت مقررات
مبارزه با پولشويي در حوزه نظامهاي پرداخت و روابط كارگزاريها ،گزارش
واريز وجوه نقد بيش از سقف مقرر ( )CTRو شناسايي معامالت مشكوك
و شيوه گزارشدهي ( )STRاز اجزاي اين بخشنامه است.

افتتاح هفتمين مدرسه «اميد آينده» با حمايت
بانك آينده
با حمايت بانك آينده ،دبيرستان «اميد آينده» در شهر مادوان از توابع
شهرستان ياســوج در استان كهگيلويه و بويراحمد افتتاح شد .به گزارش
«جهانصنعت» به نقل از روابطعمومي بانك آينده ،اين بانك در ادامه برنامه
زمانبندي شده خود ،مبني بر افتتاح هشت باب مدرسه در سال جاري ،اينبار
نيز طي مراسمي ،هفتمين مدرسه «اميد آينده» را در قالب دبيرستاني با
شش كالس ،در زميني به مساحت  2,100متر مربع و با زيربناي آموزشي،
بالغ بر  650مترمربع با برخورداري از امكاناتي نظير آزمايشگاه ،فضاي اداري
و ساختمان سرايداري ،در شهر مادوان شهرستان ياسوج افتتاح كرد .در اين
مراسم ،علياكبر اصغري ،معاون اجرايي بانك آينده ،ضمن تشكر از حضور و
همراهي اهالي و مسووالن اين استان اظهار داشت :اين ساختمان ،هفتمين
مدرسه از مجموعه مدارس «اميد آينده» در سطح كشور است كه طي 10
روز اخير ،وفق برنامه مقرر افتتاح شده است.
چارسوق

قیمت سکه و طال
طرح جدید

( فروش به تومان )

1264000

ربع بهار آزادی

طرح قدیم

1236000

سکه یک گرمی

249000

نیم بهار آزادی

656000

هر گرم طالی  18عیار

125540

نرخ ارز

367000

( فروش به تومان )

دالر آمریکا

3918

پوند انگلستان

5228

یورو

4760

درهم امارات

1062

