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ايران در سال ۲۰۱۶
بيشترين رشد اقتصادي را
در منطقه خواهد داشت
اخبار کوتاه
آمادگ�ي ايران ب�راي س�وآپ گاز
روسيه به بازارهاي جهاني
حميدرضا عراق��ي معاون وزير نفت
در امور گاز به زيرساخت و ظرفيتهاي
کش��ور در س��وآپ گاز روس��يه اشاره و
اعالم کرد که اي��ران آمادگي دارد روزانه
حدود  300ميليون مترمکعب گاز را در
شمال کشور از روسيه دريافت و به ازاي
آن در پايانهه��اي صادرات��ي جنوب گاز
تحويل دهد.
س�رمايهگذاري  50شرکت پرتغالي
در ايران
رئيس اتاق بازرگاني پرتغال از حضور
 50شرکت پرتغالي براي سرمايهگذاري
در ايران خبر داد .پائولونونس د آلميدا در
گفتوگو با ايس��نا گفت :با توافق حاصل
شده فرصتهاي بزرگي براي ازسرگيري
رواب��ط اقتص��ادي مي��ان دو کش��ور و
سرمايهگذاري به وجود آمده است.
آغ�از معرف�ي بنگاهه�اي توليدي
به بانک
مجتبي خس��روتاج قائم مق��ام وزير
صنعت درب��اره بنگاهه��اي توليدي که
براي تس��هيالت به بانک مرکزي معرفي
ش��دهاند،گفت :اين واحده��ا در  9تا 10
گروه کااليي دستهبندي شده و در بخش
سيمان  71واحد توليدي قرار گرفتهاند.
ايج�اد مرک�ز اطالع�ات بازرگان�ي
و دريانوردي کشورهاي حوزه خزر
محمد سعيدنژاد مدير عامل سازمان
بنادر و دريان��وردي در اجالس  5جانبه
مديران بنادر کشورهاي ساحلي خزر در
بندر اميرآباد گفت :ايجاد مرکز منطقهاي
براي اشتراک گذاري اطالعات بازرگاني و
دريانوردي کشورهاي حوزه درياي خزر
ضروري است.
اي�ران بازيگ�ر اصل�ي تج�ارت
جهانيگاز
اميرحس��ين زماني نيا مع��اون امور
بينالملل و بازرگاني وزير نفت گفت :ايران
با داشتن بيش از  ٣٣تريليون مترمکعب
ذخاير گازي بازيگر عمده تجارت گاز در
جهان خواهد بود و کسي نميتواند با اين
حرف در تئوري مخالفت کند.

سال بیستویکم شماره 6080
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براس��اس بررس��ي مؤسس��ه مالي بينالمللي و انجمن بانکداري جهاني مس��تقر در
واش��نگتن( ،)IIFبا فروريختن تحريمها ،ايران در س��ال  ۲۰۱۶در ميان کش��ورهاي
خاورميانه و ش��مال آفريقا( )MENAبيشترين رش��د اقتصادي را خواهد داشت .به
گزارش فارس به نقل از ش��ينهوا ،براساس گزارش اين مؤسسه ،به خاطر رکود قيمت
نفت ،کش��ورهاي  MENAدر س��ال  2015رش��دي حدود  3درصد را پش��ت سر

معاون اول رئيس جمهور:

بیمهریها را به خاطر
حل مشکالت مردم تحمل میکنیم

طالي جهاني  10دالر گران شد ،بورسهاي بینالمللی افت کرد

پس لرزههاي اقتصادی
وقایع پاريس در بازارهاي جهاني
بازارهای مالی

گزارش
مع��اون اول رئي��س جمهوري با اش��اره به برخي
انتق��ادات و توهينهاي��ي ک��ه به رئي��س جمهوری
ميش��ود ،اظهار کرد :ما براي حل مش��کالت مردم و
کشور بايد اين مسائل را تحمل کنيم و نبايد از کوره
در برويم و ناراحت شويم؛ چراکه آمدهايم مشکالت را
حل کنيم .اسحاق جهانگيري در پنجمين کنفرانس
بينالمللي صنعت احداث و انرژي با اش��اره به برخي
توهينهايي که به رئيس جمهوری ميش��ود ،اظهار
کرد :در تاريخ کش��ور اين رويه س��ابقه ندارد چراکه
همين افرادي که در هش��ت س��ال گذش��ته ،رئيس
جمهوری به هر صورت که ميخواست حرف ميزد و
هر کاري که ميخواست با منابع کشور انجام ميداد،
ي��ک بار لب ب��ه اعتراض علي��ه آن رئيس جمهوری
نگشودند ،امروز با اين تعابير راجع به رئيس جمهوری
حرف ميزنند و به او اهانت ميکنند.وي با بيان اينکه
فکر ميکنم آينده اقتصادي کشور بسيار خوب ،روشن
و اميدوارکننده اس��ت ،اظهار کرد :مردم در انتخابات
سال  92با حرکتي که انجام دادند مديريت کشور را
وارد ريل صحيح خود کردند.
وي با بيان اينکه در گذشته فقط اتالف درآمدهاي
حاصل از نفت صورت نگرفت بلکه در نظام مديريتي
و تصميمگيري کش��ور نيز شاهد اتالف بوديم ،ادامه
داد :مردم ايران بايد بدانند که در طول هش��ت سال
گذش��ته  950ميليارد دالر درآمد حاصل از نفت چه
ش��د؟ وي اظهار کرد :اصليترين مسألهاي که نسبت
به مسائل کشور در اولويت قرار داشت موضوع تعامل
با دنيا و حل مس��أله اي��ران با قدرتهاي دنيا بود که
دولت توانس��ت اين اولويت را با س��ربلندي و افتخار
تمام کند و تيم مذاک��ره کننده نيز به گونهاي عمل
ک��رد که ايران به همه اهداف مورد نظر خود دس��ت
يابد .وي با اش��اره به اظهارات برخ��ي که ميگويند
کجاي اين کار افتخار دارد ،با طرح اين پرس��ش که
اگر اين نتايج افتخار نيست حتماً فشارهاي روي ملت
افتخار است ،اظهار کرد :در همه نظرسنجيهايي که
درباره توافق هستهاي صورت گرفته است بيش از 85
درص��د مردم از اين موضوع حمايت کردهاند .مراجع،
رهبر معظم انقالب و مجلس شوراي اسالمي نيز اين

گذاشتند يعني کمتر از ميانگين  4/5درصد در سالهاي  2005تا  .2014اين گزارش
ميگويد که کشورهاي کمي در سال  2016رشدي قويتر را تجربه خواهند کرد و در
اين ميان انتظار ميرود که رشد اقتصادي ايران بين 1/4درصد تا حدود 6درصد باشد.
دکتر «گاربيس ايراديان» رئيس مؤسسه  IIFميگويد که ايران دومين اقتصاد بزرگ
خاورميانه و شمال آفريقا بعد از عربستان و قبل از امارات متحدهعربي خواهد شد.

توافق را تأييد کردهاند.
جهانگيري خاطرنش��ان کرد :پي��ش از تحريمها
بي��ش از  2ميليون و  300هزار بش��که نفت در روز
ص��ادر ميش��د که پ��س از تحريمها اي��ن ميزان به
کمتر از یکميليون بش��که رس��يد .قيمت نفت نيز
از  107دالر ب��ه مبلغي حدود  40دالر کاهش يافت
و درآمده��اي ارزي دول��ت از محل نفت و گاز که در
س��ال  118 ،90ميلي��ارد دالر بود در س��ال جاري و
در بهتري��ن حالت خود به  25ميليارد دالر رس��يد.
جهانگيري ادام��ه داد :مردم به تي��م مديريتي خود
اعتم��اد داش��تند و اين تيم نيز تدابي��ر خوبي اتخاذ
کرد تا ثبات اقتصاد بهم نخورد .جهانگيري در بخش
ديگري از صحبتهاي خود به مش��کالت نظام بانکي
اش��اره کرد و حجم انبوه مطالبات معوقه و همچنين
فعاليت مؤسس��ات غيرمجاز را از جمله مشکالت اين
نظام دانست و افزود :دولت مصمم است که اين نظام
را اصالح کند .وي اظهار کرد :در دولت سعي کردهايم
که در س��ال جاري و با لحاظ هم��ه محدوديتهاي
بودجهاي با اتخاذ راهکارهايي حدود  15هزار ميليارد
توم��ان بودجه به بخ��ش عمراني تخصي��ص دهيم.
جهانگيري افزود :در بودجه س��ال جاري دولت اجازه
دارد ک��ه  16هزار ميليارد تومان اوراق منتش��ر و به
بدهکاران خود پرداخت کند.
بازگرداندن رانتهاي 100هزار ميلياردي
عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي نيز در اين
همايش با بيان اينکه در  10سال گذشته  100ميليارد
دالر خصوصيس��ازي صورت گرفته که نحوه اجراي
آن نوعي اخت�لال در نظام بنگاه��داري ايران ايجاد
کرده است ،پيشنهاد کرد :شورايي زيرنظر معاون اول
رئيس جمهوري براي بازگرداندن رانتهاي 100هزار
ميليارد توماني تشکيل شود.

همانگون��ه که پيشبيني ميش��د ،پ��س لرزههاي
حمالت تروريستي در فرانسه در بازارهاي جهاني نمود
پيدا کرد .بنابراين سرمايه گذاران با توجه به اين حوادث
تصميم��ات جديدي گرفتند و به دنب��ال يافتن محل
امني براي س��رمايههاي خود سر از بازار طال درآوردند.
البته هجوم نسبي سرمايه گذاران به بازارطالي جهاني
ک��ه باعث رش��د قابل توجه اين فلز زرد ش��د ،تنها اثر
حمالت تروريستي به فرانسه نبود ،چراکه شعاع آثارآن
تا بورسهاي جهاني و بازارنفت هم پيش رفت.
طال  10دالر گران شد
به دليل حمالت تروريستي سه روز گذشته در پاريس،
سرمايهگذاران ،سرمايهگذاري در طال را امن يافتند و به
اين دليل قيمت فلز زرد روزگذشته در بازارهاي جهاني
بيش از  10دالر افزايش يافت.بدين ترتيب با رشد بيش
از  10دالر و  30س��نتي هر اونس از اين فلز گرانقيمت
به  1094دالر و  20سنت معامله شد .اين درحالي است
که بهاي جهاني طال طي س��ه ماه��ه اخيرهمواره روند
نزولي داشته است.قيمت طال ديروز در بازارهاي جهاني
نس��بت به يک ماه گذش��ته  83/5دالر و نسبت به يک
س��ال گذشته  94دالر و  30سنت با کاهش همراه شد.
به گزارش رويترز پيش از اين با چراغ س��بز فدرال رزرو
امري��کا مبني بر افزايش نرخ بهره در اين کش��ور در ماه
دس��امبر قيمت طال  12جلسه کاهش داشت که حمله
تروريس��تي پاريس به اين روند کاهش طال پايان داد و
دوباره قيمت طال روند افزايشي به خود گرفت.
شاخص بورسهاي جهان افت کرد
پ��س از آنکه حمالت تروريس��تي در نقاط مختلف
پاريس ،بيش از  130کش��ته برجاي گذاش��ت ،ارزش
بازاره��اي س��هام و ارزهاي بينالمللي در آس��يا و اروپا
کاهش يافت .به گزارش رويترز ،ارزش بازارهاي س��هام
آسيايي در پي حادثه پاريس به پايين ترين سطح خود
در  6هفته گذش��ته رسيده اس��ت.از سوي ديگر ارزش
ارزهاي آس��يايي بخصوص در اقتصادهاي نوظهور نيز
کاهش ياف��ت .ارزش بازارهاي س��هام پاريس ،لندن و
آلمان نيز بر اس��اس پيشبينيها با کاهش همراه بود.
ش��اخص بازار س��هام  MSCIآس��يا اقيانوسيه نيز در
مبادالت روز گذشته  1/5درصد افت داشته است .ارزش

شاخص بازار س��هام نيکي نيز  1/7درصد افت کرد که
تقريباً رشد  1/7درصدي هفته گذشته آن از بين رفت.
نگراني در مورد وقوع حمالت مشابه در نقاط ديگر اروپا
و بازارهاي سراسر جهان را متالطم کرده است.
حمالت هوايي به داعش قيمت نفت را تکان داد
رويترز اعالم کرد :قيمت نفت در بازارهاي جهاني به
دنبال حمالت هوايي وسيع فرانسه به مواضع داعش در
سوریه و در پاسخ به حمالت تروريستي داعش در پاريس با
 ۳۹سنت افزايش به  44/86دالر رسيد .به گزارش رويترز،
پس از اينکه فرانسه حمالت هوايي وسيعي را عليه گروه
تروريستي داعش در پاسخ به حمالت تروريستي پاريس
انج��ام داد ،قيمت نفت خام افزايش يافت اما تحليلگران
معتقدند که قيمت نفت و ديگر کاالهاي اساسي به علت
عرضه بيش از حد همچنان تحت فشار بماند .نفت خام
که هفته گذش��ته  8درصد از ارزش خود را از دست داد،
(پس از گشايش بازار) با سطوح باالي فعاليت مواجه شد
چراکه تاجران در تالش هستند جهت حرکتي بازار پس
از حمالت پاريس در روز جمعه را بيابند.
نرخ دالر در بازار داخل کاهشی شد
ن��رخ دالر پس از چند روزی که روند صعودی پیدا
ک��رده بود در بازار دیروز با کاه��ش حدود  40تومانی
نس��بت به روز یکشنبه  3547تومان رسید .همچنین
ی��ورو نیز با اف��ت ح��دود  20تومان��ی  3843تومان
قیمتگذاری ش��د .درهمین زمین��ه عالوه بر مدیرکل
ص��ادرات بانک مرکزی وزیر اقتصاد نیز روزگذش��ته از
مقطعی بودن روند افزایشی نرخ ارز خبر دادند .فعاالن
بازار نیز دیروز از افزایش عرضه ارز توسط بانک ها خبر
دادند .دربازار طال نیز هر گرم طالی  18عیار حدود 93
هزار تومان عرضه شد .همچنین نیم سکه و ربع سکه
که نسبت به روز گذشته با ثبات قیمت همرا ه بودند به
ترتیب  463و  249هزار تومان فروختهشدند.
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تأملي درباب مديريت پيش فروش خودرو
مجتبي خسروتاج

قائممقام وزير صنعت ،معدن و تجارت

ازهفته گذشته شاهد اجراي يکي از طرحهايي بوديم
که سيس��تم بانکي کش��ور در آن بهطور مؤثري ايفاي
نقش کرد .توليدکنندگان بخش خصوصي مسأله کمبود
نقدينگ��ي و نبود منابع مالي را يک��ي از علل اصلي باال
ب��ودن هزينههاي توليد و ضعف ق��درت خريد مصرف
کننده ميدانند و انتظار داشتند که سيستم بانکي براي
حل اين معضل وارد صحنه شود .از طرفي موضوع ترويج
فرهنگ مصرف کاالي داخلي ،صرفنظر از سياس��تهاي رسانهاي و فرهنگي که بايد
بهکار گرفته شود ،نيازمند سازوکارها و مکانيزمهايي است که موجب گرايش مصرف
کننده به محصوالت داخلي شود .بر اين اساس طرح فروش مدتدار خودرو نمونهاي
از سياست بانکي براي پاسخ به اين دغدغه بود .با اين وصف استقبال مردم از اين طرح
نکات قابل تأملي دارد که بايد در سياستهاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
طرح فروش مدتدار خودرو ،نشان داد که صرفنظر از اينکه چه کااليي ميخواهد
مورد حمايت قرار گيرد ،نقش سيس��تم بانکي در تس��هيل مبادالت ،افزايش قدرت
خريد مص��رف کننده و حمايت از توليد داخلي از اهميت خاصي برخوردار اس��ت،
ب��ه گون��هاي که ميتوان گفت اين تجربه موفق که ظ��رف  5روز بيش از  120هزار
خودرو به فروش رفت و شعار ترويج مصرف توليد داخلي را عملياتي کرد ،براي ساير
کاالهاي توليد داخلي و اساسي ميتواند الگو شود و تحول و رونقي را در بخش توليد
و نظام بازرگاني کشور ارمغان بياورد.
ممکن است استقبال گسترده مردم براي عدهاي از کارشناسان ابهاماتي را بهوجود
آورده باش��د .از اين رو ضرورت دارد که پيش��ينهاي از طرح را تشريح کنم .قبل از
اجراي اين طرح در جلسات مسئوالن بانک مرکزي و خودرو سازها ،درباره اينکه چه
تعداد خودرو ميتواند مشمول اين طرح فروش مدتدار شود تصميمگيري نشد .زيرا
تعيين سقف ،آثار و تبعات منفي به همراه داشت ضمن اينکه ديدگاههاي متفاوتي
از نظر تعيين س��قف وجود داش��ت .اما با آغاز ثبت نام خودروسازان از متقاضيان و
اس��تقبال گس��ترده مردم از طرح ،در اين زمينه تصميمگيري و اعالم شد .اکنون با
اعالم پايان طرح ميتوان گفت اگر هر عددي پيش از اجراي طرح تعيين و به عنوان
س��قف قابل فروش اعالم ميش��د ،ضمن اينکه بهدليل اس��تقبال بيش از حد مردم
ميتوانست ازدحام و در نتيجه زحماتي را براي مردم بهوجود آورد ،فساد و بيعدالتي
را سبب ميشد .بديهي است با اعالم بانک مرکزي که سقف قابل قبول براي آنها چه
ش عادي
تعدادي ميباشد خودروس��ازان بايد نسبت به توقف اين طرح اقدام و فرو 
خود را از س��ر بگيرند .تجربيات قبلي براي اينگونه اقدامات نش��ان ميدهد که در
اجراي طرحهاي اقتصادي ،يک طيف خاکستري رنگ از محاسن و معايب را ميتوان
مش��اهده کرد .در اين طرح نيز س��عي شد که مديريت ثبت نام به گونهاي باشد که
کمترين تبعات منفي را داشته باشد.

تک خبر
تهران داراي منطقه آزاد تجاري ميشود

استاندار تهران با معرفي دو منطقه ويژه اقتصادي در استان تهران به سرمايهگذاران
خارجي و ايرانيان مقيم خارج از کشور ،گفت :اولويت ما سرمايهگذاري در بازسازي
و نوسازي صنايع ،توس��عه صنايع هايتک و سرمايهگذاري در حوزه محيط زيست
اس��ت .س��يد حس��ين هاش��مي در همايش بينالمللي معرفي فرصتهاي توسعه
اقتصادي و جذب سرمايه استان تهران ،اظهار داشت :دو منطقه را براي تسهيل در
س��رمايهگذاري ،يک منطقه ويژه اقتصادي در جنوب استان و در مجاورت فرودگاه
امام خميني(ره) و يک منطقه آزاد تجاري ديگر را در نظر گرفتيم.
همچنين محمد خزاعي رئيس سازمان س��رمايهگذاري خارجي دراين همايش
گف��ت :تاکن��ون  107س��رمايهگذاري داراي ضمانتنامه از دولت ،در اس��تان تهران
سرمايهگذاري کردند که در همين شرايط تحريم بيش از  50درصد سرمايهگذاريها
تحقق عيني پيدا کرده است.

