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اقتصاد

جریمه
شرکت آسیایی
به دلیل انجام
تراکنش
با ایران

یک شرکت سنگاپوری به دلیل انجام  ۵۵تراکنش با ایران که خارج از مقررات تحریمی آمریکا است ،از سوی اوفک به پرداخت  ۴۱۵هزار دالر جریمه محکوم شد .به گزارش وب سایت وزارت خزانهداری آمریکا ،دفتر کنترل داراییهای
خارجی آمریکا ،اوفک ،که وابسته به وزارت خزانهداری این کشور است ،یک شرکت سنگاپوری را به دلیل انجام تراکنش با ایران به پرداخت  ۴۱۵هزار و  ۳۵۰دالر جریمه کرد .نام این شرکت سنگاپوری  COSLاست که در حوزه صادرات
تجهیزات انرژی فعالیت دارد .اوفک اعالم کرد ،این شرکت آسیایی بین هفتم ماه اکتبر سال  ۲۰۱۱میالدی تا تقریبا بیستم فوریه سال  ۲۰۱۳میالدی ۵۵ ،تراکنش با ایران انجام داده است که در چارچوب مقررات تحریم آمریکا نبوده است.
عنوان شده که شرکت  COSLطی سالهای  ،تجهیزات مرتبط با دکلهای نفتی را از ایاالت متحده به سنگاپور وارد کرده و سپس از آنجا به امارات متحده عربی برای ارسال به ایران صادر کرده است تا ایران بتواند دکلهای نفتی
آبهای سرزمینی خود را مجهز کند .اوفک اعالم کرد ،شرکت سنگاپوری در مورد افشاگری این پرونده داوطلبانه عمل نکرده است.

سرنوشت برنامههای نیمهکاره طیبنیا چه میشود؟

ایــن روزها صحبت از کابینه جدیــد و گمانهزنیها درباره
وزرا و معاونــان احتمالی آینده اســت .در این میان به نظر
میرسد یکی از پر ســر و صداترین وزراتخانهها که ظاهرا
هواداران زیادی هم دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزارتخانهای که به زعم بســیاری از کارشناســان اقتصادی
در چهارسال گذشــته عملکرد قابل قبولی داشته و وزیر آن
برنامههای نیمه تمامی دارد که بهتر است خودش ادامه آنها
را به عهده گیرد .همواره یکی از گزینههای ثابت در لیســت
وزرای احتمالی کابینه دوازدهــم وزیر اقتصاد دولت یازدهم
اســت .کســی که با عنوان «طبیب تورم» بر مسند وزارت
اقتصاد نشست و کرسی وزارت وی و سرنوشت آن این روزها
حاشیههای فراوانی را به دنیال داشته است.
وقتی که طیبنیا بــه عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم به
مجلس معرفی شــد ،برنام ه خود را به تفصیل توضیح داد .در
این برنامه برخی چالشهای اقتصاد ایران تشــریح شده بود.
این چالشها به زعم طیبنیا عبارت بود از پائین و پرنوسان
بودن رشــد اقتصادی که افزایش بیکاری و فقر را به دنبال
دارد .همچنین تورم دو رقمی مزمن یکی دیگر از چالشهایی
بود که به کاهش قدرت خرید مردم و ســرمایهگذاری منجر
شده و تقاضا برای نیروی کار را هم تحت تاثیر قرار داده بود.
او در کنار این موارد ،پائین بودن سرمایه درگردش بنگاهها و
بانــک محور بودن بازار مالی را هم اضافه کرده و بیان کرده
بود که این وضعیت منجر به آن شده که بانکها برای تامین
منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی وابســته شده و این امر
خود به عاملی توزمزا همراه با اختالل در امور تولیدی منجر
شده است .وی ساماندهی وضعیت هدفمندی یارانهها ،تجهیز
منابع ارزی برای رشد سرمایهگذاری و تامین نیازهای فعاالن
اقتصادی ،پائین بــودن میزان بهرهوری ،باال بودن واردات و
تراز تجاری منفی ،محدود شدن درآمدهای ارزی از صادرات
نفــت و خام و رکود اقتصــادی ،باال بودن مخــارج دولت،
نفتی بودن بودجه دولت ،نبــودن انضباط مالی ،پائین بودن
ســهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهــای دولت ،پائین بودن
ســرمایهگذاری خارجی ،خصوصیسازی نامناسب ،واگذاری
اموال دولت به شبهدولتیها و ضعف در سیاستگذاری پولی

ادامه راه نیمهتمام اقتصاد

را مهمترین چالشهای اقتصاد ایران دانســته بود که دولت
یازدهم با آن مقابله میکرد.
او هفت موضــوع ثروتآفرینی و افزایش درآمد ســرانه،
شغلآفرینی پایدار و مهار بیکاری ،عدالت گستری و کاهش
شــکاف درآمدی ،ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (پول و
ســرمایه و ،)...بهبود وضعیت رفاهی مــردم ،کاهش تورم و
افزایش قــدرت خرید خانوار ،تحکیــم بنیانهای اقتصادی
داخلی (اقتصاد مقاومتی) و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی را
هدف قرار داده و برنامههای نظام گمرکی ،نظام بانک و بیمه،
نظام مالیاتی ،بازار سرمایه ،نظام سیاستگذاری و اصالحات
ساختاری ،بهبود محیط کسب و کار ،فساد ستیزی و انضباط
مالــی-اداری ،ســرمایهگذاری خارجی ،خصوصیســازی،
هدفمندی یارانهها و توســعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد
الکترونیک را برای رســیدن به اهداف مطرح شــده مد نظر
قرار داده بود.
نگاهی به وضعیت پیشرفت برنامهها
یکی از این برنامهها بهبود محیط کســب و کار بود .دولت
یازدهم وقتی بر سرکار آمد که رتبه فضای کسب و کار ایران
دربانــک جهانی به بیش از  ۱۵۰رســیده بود! یعنی رتبهای
نامطلوب و بازدارنده برای فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران.
مشکالت مشــخص بود .وجود مجوزهای زاید ،تلف شدن

زمان بسیار در پروسه کسب مجوز و البته صرف هزینههای
اضافــه و در نتیجه غیر شــفاف بودن بســیاری از روندها و
فرآیندها .در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت
یازدهم بهبود فضای کســب و کار در ایران را در دستور کار
قــرار داد .ابتدا اینکه هیئت مقرراتزدایی و تســهیل صدور
مجوزهای کســب و کار در معاونت امــور اقتصادی وزارت
اقتصاد که ریاست آن با وزیر اقتصاد است ،مرکز ملی پایش
فضای کســب و کار را ایجاد کرد .همراه با آن ،سامانههای
اطالعرســانی مجوزها (سام) ،دریافت شــکایات ،انعکاس،
پیگیری رســیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای
کسب و کار (دادور) ،نقشه ملی استعالمات مجوزهای کشور
(نما) ،بانــک اطالعات مجوزهای کشــور و بانک قوانین و
مقررات کســب و کار در مرکز ملی پایش محیط کســب و
کار ایجاد شــده که هدف از ایجاد همگــی کاهش زمان و
هزینههای اداری مربوط به کسب و کار بود.
همچنین اقدامات مربوط به رایزنی برای حذف مجوزهای
زایــد در نهایت منجر به حذف  ۴۵۰مجــوز زاید داوطلبانه
شــده و بررسی باقی مجوزهای زاید نیز در دستور کار وزارت
امــور اقتصادی و دارایی قرار گرفت .مجموع اقدامات وزارت
اقتصاد در نهایت منجر به آن شــد که رتبه ایران در فضای
کســب و کار به  ۱۲۰کاهش یابد .با این حال ایران دو سال
در این رتبه درجا زد و کارشناســان اقتصادی برخی دالیل از
جمله عدم همکاری مجلس و قــوه قضاییه ،زمان بر بودن
الکترونیکی کردن پروســههای اداری و همجنین مقاومت
برخی دســتگاهها را در حذف مجوزها و پروسههای زاید در
این امر دخیل میدانند.
جذب سرمایهگذاری خارجی
وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در پسابرجام به
موضوع دیپلماسی اقتصادی توجه کرد تا بتواند برای جذب
سرمایه خارجی و برقراری روابط اقتصادی با جهان بینالملل
اقبال بیشــتری داشته باشد .به این ترتیب بیش از  ۳۰جلسه
هیئت سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده ( )۶قانون تشویق
و حمایت سرمایهگذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اقتصاد
تشکیل داد و اقدامانی از قبیل تالش برای امضای موافقتنامه

مجید سلیمیبروجنی
دولت یازدهم طی چهار ســال گذشــته تمام تالش خود
را بــر محور مهار تورم بــه ارث رســیده از دولت محمود
احمدینژاد گذاشــت و با نگاهی به آمار و ارقام فعلی تورم
میتوان گفت که حســن روحانی در این مسیر موفق بوده
است .بســیاری از منتقدان دولت میگویند که کاهش تورم
به مرز  10درصد منجر به تشدید رکود اقتصادی شده است؛
این در حالی اســت که برخی همراهــان دولت نیز معتقدند
دولت برای ایجاد رونق و تحرک در اقتصاد و اشــغالزایی،
قدری از سیاستهای خود مبنی بر مقابله با تورم کوتاه بیاید
تا زمینههای رشــد فراهم شــود .به نظر میرسد طرفداران
این ایده عالوه بر اعتقاد به امکان جانشــینی دوگانه مذکور
بین تــورم و رکود ،در این موضوع نیز هم عقیده هســتند
که مرز کنونی تــورم در اقتصاد ایران «پایین» یا «کمتر از
ســطح آستانه تحمل» است و هنوز چند درصدی تا رسیدن
به ســطحی که باعث نارضایتی عمومی شود ،جا دارد و به
همین دلیل شــاید عاقالنه و مصلحتاندیشــانه این باشد
که دولــت با قدری کوتاه آمدن از مواضع و سیاســتهای
ضدتورمی خــود حداقل در نیمه نخســت دولت دوازدهم،
باعث دمیدن به تنور رونق و اشتغال شود و کاستیهای این
حوزه را جبران کند.
در حــال حاضر تعداد بســیار کمی از کشــورهای جهان
بــا تورمهای دو رقمی دســت بــه گریبان هســتند و به
جــرات میتوان گفت کــه  80درصد کشــورهای مذکور
راهکارهایــی برای رســیدن به تــورم زیــر  5درصد پیدا

کردهاند .تورم افسارگســیخته با دامــن زدن به نااطمینانی،
قــدرت تصمیمگیــری را از عامالن بازار میگیــرد .افراد
نمیدانند که ســرمایهگذاری در کدام پروژه در بلندمدت به
صرفه اســت یا خیر ،و این عــدم اطمینان در تصمیمگیری
امــری فراگیر در تورمهای فزاینده اســت .با کاهش تورم،
این نااطمینانیها کمتر شــده و انگیزه سرمایهگذاران برای
حضور و ســرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی پررنگتر
میشود .از ســوی دیگر ،در فرآیند تورمهای افسارگسیخته
به طور معمول افراد به دنبال پناهگاهی امن و مطمئن برای
سرمایههای خود هستند و تجربه نشان داده که این پناهگاه
به طور معمول در بازارهای ارز ،طال و ...بوده و فعالیتهای
تولیدی قدرت جذب سرمایهها را نداشتهاند .شرایطی که در
آن اکثر افراد دچار تورم افزایش سرمایه میشوند؛ در حالی
که در بهترین حالت آنان در مقابل تورم فزاینده قدرت خرید
خود را از دســت نمیدهند .در چنین حال و هوایی ،افت و
ســقوط تورم میتواند این چارچوب سرمایهگذاری را تغییر
داده و فعالیتهای تولیــدی از کاهش تورم جان دوبارهای
بگیرند.
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول چند سال گذشته
نشــان میدهد که رابطه میان تورم و رشد اقتصادی ،رابطه
مثبت نبوده است .در دوره رکودی که از سال  1390شروع
شد ،رشد اقتصادی در مسیر کاهش قرار گرفت و تورم نقطه
به نقطه به ســطوح غیرقابل تحمل باالی  40درصد رسید
که خود گویای رشــد منفی رشــد و تورم است .از آن سو
در دولت یازدهم نیز با اینکه تورم کاهش یافت ،اما رشــد

انعقاد بزرگترین قرارداد وام
خارجی پسابرجام

دوجانبه تشــویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری با شش
کشور ژاپن ،روسیه ،سنگاپور ،عراق ،اسلواکی و لوکزامبورگ
و امضای تفاهمنامه تشکیل کارگروه مشترک با کشورهای
آفریقای جنوبــی ،ایتالیا ،کره جنوبی ،بــاروس ،اندونزی،
بلغارستان ،اســلواکی و قرقیزستان را نیز به منظور گسترش
روابط اقتصادی با کشورهای مذکور در دستور کار قرار داد.
عالوه بر این ،عضویب در سازمانها و نهادهای بینالمللی
اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از اقدامات
وزارت اقتصاد بود که منجر به عضویت در  AIIBو تدوین
سند همکاری مشــترک با  MCPSشده است .تشکیل
کمیته راهبری تامین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی
ایران و ســازمان برنامه و بودجه به منظور ایجاد هماهنگی،
تسریع و تســهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از
تسهیالت مالی خارجی از دیگر اقدامات بود.
وزارت اقتصاد همچنین مذاکراتی را با بانکها و نهادهای
مالی خارجی از جمله ایتالیا ،چین ،کرهجنوبی ،ژاپن ،روسیه و
نروژ داشت که به ایجاد برخی گشایشهای بانکی منجر شد.
نتایــج مذاکــرات وزارت اقتصاد جلــب  ۱۵میلیارد دالر
ســرمایه خارجی در پســابرجام و مذاکره بــرای حدود ۵۰
میلیــارد دالر تدارک منابع مالی خارجــی در قالب فاینانس
وام با کشــورهای متعدد برای تامین مالی پروژههای کالن
کشور بوده است .با این حال تعامالت اقتصادی برای جذب
سرمای ه خارجی به کشور نیز با مشکالت بسیاری روب ه رو بوده
است.
وجود برخی مشکالت از قبل نبود ثبات سیاسی در ایران،
روی کارآمدن ترامــپ و تهدید به اعمال تحریم علیه ایران
و نبود فضای چندان مناســب برای کســب و کار منجر به
آن شده است که ســرمایهگذاران محتاطتر حرکت کنند .در
هفتههای گذشته برخی اخبار غیر رسمی حاکی از آن بود که
تصمیمات درباره صندلی پر طرفدار وزارت مستقر در خیابان
باب همایون گرفته شده است .اخباری که البته تایید نشد ولی
به شکل گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی مورد
توجه قرار گرفت ،بهطوریکــه حتی نمایندگان مجلس نیز
ورود کرده و به برخی گزینهها واکنش نشان دادند.

قــرارداد بزرگتریــن وام خارجی پســابرجام درحضور
محمــد خزاعی معــاون وزیــر اقتصاد و رئیس ســازمان
ســرمایهگذاری ،کمکهــای اقتصادی و فنی کشــورمان
و آقــای چونگ مدیــر اگزیم بانک کــره جنوبی به ارزش
تقریبــی بیــش از  ۸میلیــارد یورو در ســئول بــه امضا
رسید.
به گزارش ایلنا محمد خزاعی با اشــاره به اینکه اقتصاد
کره یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان اســت و توانمندیهای
تکنولوژیکــی مطلوبی دارد ،امضا و اجراییشــدن این خط
اعتباری را گامی مهم در گســترش روابط بین دو کشــور
دانست.
وی اضافــه کــرد :بخشهای دولتــی و خصوصی ایران
میتوانند در چارچوب مقررات موجود از این وام اســتفاده
کننــد .وی همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود از
زحمــات و تالشهای همکاران بانک مرکزی ایران و طرف
کرهای در جریان مذاکرات فشرده ماههای گذشته تشکر و
قدردانی نمود.
خزاعی تصریح کرد  ۱۲:بانک ایرانی ،بهعنوان بانکهای
عامــل و طرف قرارداد اســتفاده از ایــن وام خواهند بود.
مدیر اجرایــی اگزیم بانک کره جنوبی نیز طی ســخنانی
ضمــن تشــکر از تالشهای ســازمان ســرمایهگذاری و
همکاریهای بانک مرکزی و سیســتم بانکی ایران امضا و
اجرایی شــدن این قرارداد را گام مهمی در توســعه روابط
اقتصــادی دو کشــور مبتنی بــر تامین منافع مشــترک
دانست.
آقای چانــگ تصریح کرد :پروژههای متعــددی با تایید
بانک مرکزی و سازمان ســرمایهگذاری ایران میتوانند از
این خط اعتباری بهرهمند شوند.

ایــران تحمیل کرده ،باید آنها را اصــاح کنیم .البته حل
موضوع سود بسیار مشکل است و باید حل شود.
یکی از فواید کاهش تورم این بود که مشــکالت اقتصاد
ایــران را نمایان کرد .در مجموع میتــوان گفت که بانک
مرکزی باید مســیر قبلی خــود را ادامه دهــد و پولهای
پرقدرت موجود را در اقتصاد ایران شناســایی کند .به اعتقاد
گروهی از کارشناســان ،تصور تحریک رشــد اقتصادی از
مســیر تورم ،سادهانگارانه اســت و حتی اگر در کوتاهمدت
به رونــق ظاهری کســبوکار بیانجامــد ،در بلندمدت به
زیان اقتصاد خواهد بود .بر این اســاس ،میتوان گفت که
حفظ «دســتاوردهای تورمی» و در کنار آن« ،تداوم رشــد
اقتصــادی» از جمله چالشهای اصلــی و مهم پیش روی
دولت دوازدهم هستند.

جابهجایی نفت تا سقف  ۵۰۰هزار بشکه از طریق سوآپ
نایب رئیس کمیســیون انــرژی مجلس ،گفت:
ظرفیت بســیار باالیی برای توسعه سوآپ تا سقف
 ۵۰۰هزار بشــکه از طریق ترکمنستان وجود دارد.
ســیدعلی ادیانی در گفتگو با خانه ملت ،با اشــاره
به از سرگیری ســوآپ نفتی در کشور ،گفت :یکی
از اشــتباهاتی بود که در حوزه نفــت دریای خزر
و سیاســتهای وزارت نفــت رخ داد ،مقطع چند
سالهای ســوآپ نفتی از دریای خزر بود ،که سبب
شــد ایران برخــی از بازارهای گذشــته خود را در
این بخش از دســت دهــد و در طول این زمان نیز

برخی کشــورها جایگزین ایران شدند .وی با بیان
اینکه سوآپ نفتی از پایانه نفتی نکا اتفاق میافتد،
افزود :با حمایتهای کمیســیون انرژی و مجلس و
تالشهای وزارت نفت و اتخاذ سیاستهای صحیح
بحث سوآپ نفت مجددا انجام شد و تاکنون حدود
 4کشتی سوآپ در پایانه نفتی نکا پهلو گرفته اند.
ادیانی ادامه داد :سرمایهگذاری خوبی در پایانه نفتی
نکا صورت گرفته تا ســوآپ تقویت شــده و تعداد
بیشــتری کشتی در این پایانه پهلو بگیرد که انجام
آن نیز درآمد خوبی برای کشــور بــه همراه دارد.

وی با بیان اینکه این ســوآپ از ترکمنستان انجام
میشود ،یادآور شد :شــرکت ملی خطوط نفت به
همراه شــرکت پایانه نفتی مستقر در نکا ،سوآپ را
انجام میدهند و از کشور ترکمنستان نفت خریداری
را خریداری کــرده و در جنوب و بخشهای دیگر
کشور استفاده میکنند .نایب رئیس کمیسون انرژی
مجلس ،تصریح کرد :میزان سوآپ در کشور متفاوت
بوده و ظرفیت بسیار باالیی برای گسترش،توسعه و
جابجایی آن تا سقف  500هزار بشکه نیز وجود دارد
که میتواند درآمد قابل توجهی نصیب کشور کند.

دستورالعمل سود بانکی موجب آرامش بازار ارز میشود

رئیس کل بانک مرکزی با رد برخی اظهارات و انتقادات نسبت
بــه ابالغیه جدید این بانک در رابطه با ســود بانکی و پرداخت
سودهای علیالحســاب تاکید کرد که شرایط تعریف شده برای
پرداخت ســود بانکی در این دســتورالعمل متناسب و متعادل با
ســایر متغیرهای اقتصادی بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر
خواهد شــد .ولیاهلل ســیف در گفتگو با ایســنا ،درباره تاثیرات
کاهش نرخ ســود بانکی در بازار ارز ،اظهار کرد :نرخ ســود 15
درصدی اعالم شده برای ســپردههای بانکی نرخ قطعی نیست
بلکه نرخ علیالحســاب است و تنها تصمیمی که بانک مرکزی
اتخاذ کرد ایــن بود که بانکهایی که تحــت تاثیر رقابتهای
غلط در بازار ســود بیشــتر از نرخ حداکثر علیالحساب مصوب
شورای پول و اعتبار پرداخت میکردند ،دیگر این اقدام را انجام
ندهند و سیاستهای اعالمی بانک مرکزی را رعایت کنند .وی
با تاکید بر اینکه این اقدام آرامشــی را در بــازار ایجاد میکند،
یادآور شد :به هیچ وجه کاهش نرخ شدیدی وجود ندارد ،چراکه
در کشــور ما تورم حدود  9.5الی  10درصد اســت و تعیین نرخ

 15درصدی نمیتواند تالطم ایجاد کند و آثار ســرکوب مالی به
همراه داشته باشد.
در هفته اخیر بانک مرکزی با ابالغ دســتورالعملی به شــبکه
بانکی تاکید کرد که باید از روز شــنبه همزمان با  ١١شــهریور
ماه بانکها نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداکثر
 ۱۵و برای سپردههای کوتاه مدت و روزشمار تا  ۱۰درصد تعیین
کنند .ســیف در بخش دیگــری از صحبتهایش ،درباره برخی
اظهارات نســبت به حذف صفر از پــول ملی و تبدیل واحد پول
ملــی از ریال به تومان با تاکید بر اینکــه به هیچ وجه موضوع
حذف صفر از پول ملی مطرح نیست ،اظهار کرد :دولت تصمیمی
درباره تبدیل ریال به تومان اتخاذ کرد که این تصمیم در مجلس
شــورای اسالمی در حال بررسی است و هیچ ارتباطی به اصالح
پولــی و حذف صفر ندارد .وی گفــت :آنچه که به عنوان عرف
مطرح است و مردم در زندگی روزمره و در معامالت خود به زبان
میآورند ،خالف قانون موجود بود به همین دلیل ما این تصمیم
را گرفتیم که این عرف را بپذیریم و با آن مخالفت نکنیم .سیف

حاشیه بازار

رشد  ۲.۱درصدی شاخص بورس در مرداد امسال

آیا رونق تورم به رشد کسبوکارها در بلندمدت میانجامد؟
اقتصــادی فزونی گرفت که باز هم نشــانهای بود از رابطه
منفی بین رشــد و تورم .واقعیت این است که سمت عرضه
اقتصاد ایران با مشکالت زیادی روبهرو است؛ از بازار نیروی
کار گرفته تــا بازارهای مالی و ســرمایه .حقوق مالکیت و
نوآوری ،فضای کســبوکار و بهبود آن ،همه اینها چندان
اوضاع خوشــی ندارند ،اما آیا میتوان در سیاستهای پولی
با افزایش تورم به حل مشکالت سمت عرضه کمک کرد؟
براساس تئوریهای موجود ،سیاستهای تورمی کمکی به
سمت عرضه نمیکند .سمت عرضه به کارکرد بخش تولید
و بازارهای اقتصاد مرتبط اســت و اینکه ریسک اقتصاد در
چه وضعیتی قرار دارد.
توجه به بزرگی مشکالت پیش روی اقتصاد ایران ،گویای
این اســت که بــرای حل آنها باید راهکارهای متناســب
پیشــنهاد دهیم .اگر میخواهیم ســاالنه یک میلیون شغل
ایجاد کنیم ،باید متناســب با این هدف بزرگ در حوزههای
مهمی مثل فضای کســبوکار ،بازار کار ،تامین مالی و بازار
ســرمایه و بازارهای مالی پیشرفتهایی داشته باشیم .اگر با
ایجاد تورم میشــد ساالنه یک میلیون شغل ایجاد کرد که
امروز زیمباوه بهشت نیروی کار بود .بدون تردید اولین قدم
در این مســیر ،حفظ ثبات فضای اقتصادی اســت که یکی
از مولفههای آن ،ثبات بخــش پولی و در مرحله بعد ،ثبات
بخش مالی ،ثبات در محیط کسبوکار و کاهش ریسکهای
اقتصادی است .نرخ ســود بانکی از جمله مشکالت بزرگ
اقتصاد ایران اســت که باید حل شود .امروز که فهمیدهایم
سیاستگذاریهای اشتباه گذشــته چه خسارتی به اقتصاد
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خاطرنشــان کرد :ترجمه ریال به تومان همیشــه یک گرفتاری
ذهنی در جامعــه ایجاد میکند و مردم همواره میگویند  5هزار
تومان اما مینویســند  50هزار ریال .اگر طــرح تبدیل ریال به
تومان در مجلس شــورای اسالمی تصویب شود ،میتواند اقدام
مثبتی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی انتقادات نســبت به این
طرح ،اظهار کــرد :برخی میگفتند تصویب طرح تبدیل ریال به
تومان ممکن است هزینههای زیادی برای چاپ اسکناس ایجاد
کنــد ،این در حالی اســت که چنانچه طــرح مذکور به تصویب
برســد ،اجرای آن بــه صورت یکباره انجام نخواهد شــد .وی
گفت :اســکناس طول عمر مشخصی دارد و در صورت تصویب
طرح مورد نظــر ،در جایگزینی اســکناسهای قدیمی موضوع
لحاظ خواهد شد .سیف خاطرنشــان کرد :هنگامیکه به تثبیت
و پایداری شرایط اقتصادی اطمینان داشته باشیم ،زمان مناسبی
برای تصمیمگیری برای حذف ســه یا چهــار صفر از پول ملی
خواهد بود.

شــاخص بورس با  ۱۷۰۲واحد افزایش ،رشد  ۲.۱درصدی را در مردادماه امسال به ثبت
رساند و به ارتفاع  ۸۲۳۷۲واحد رسید .به گزارش تسنیم ،در پنجمین ماه امسال تعداد 18083
میلیون اوراق بهادار در بیش از یک میلیون و  104هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت که به
ترتیب  14.7و  30.1درصد افزایش را نشان میدهد .ارزش کل معامالت نیز در این مدت
به  46335میلیارد ریال رسید که نسبت به تیرماه گذشته  15.7درصد افزایش یافته است.
همچنین در این مدت تعــداد  4میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش  4977میلیارد ریال در
بورس اوراق بهادار معامله شد که  24و  23درصد کاهش را نشان میدهد .این درحالی است
که در مرداد امســال تعداد  113میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در
بورس تهران به ارزش کل  1200میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب افزایش
 114درصد و  118درصدی را به ثبت رســانده است .براساس این گزارش؛ شاخص بورس
نیز با  1702واحد افزایش در مرداد امسال رشد  2.1درصدی داشت و به رقم  82372واحد
رســید .شــاخص بازار اول نیز در این مدت با 1640واحد افزایش به رقم  57745واحد و
شاخص بازار دوم با 1268واحد افزایش به عدد  179392واحد رسیدند که به ترتیب با 2.9
و  0.7درصد افزایش مواجه شدند.

رخداد

جذب منابع خارجی
به تناسب رشد اقتصادی کشور

قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد که استفاده از ابزار تامین مالی خارجی تا حد زیادی
کنترل شــده و مدیریت شده است و به تناسب رشد اقتصادی کشور و مراودات تجاری
گســترش مییابد .به گزارش ایرنا ،اکبر کمیجانی درباره علت پایین بودن میزان بدهی
خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی اظهار داشت :در عین حال که عالقهمند به
اســتفاده از منابع خارجی هستیم اما باید مراقبت کنیم زیرا بدهی خارجی متغیری است
که همیشه حساسیتبرانگیز است و میتواند در شرایط سخت برای کشور دشواریهایی
را ایجاد کند .وی افزود :بنابراین آرام آرام که حجم اقتصاد و مبادالت تجاری کشورمان
گســترش مییابد ،اســتفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی هم رو به افزایش است و
میتوان گفت که اســتفاده از این روش تا حد زیادی کنترل شده و مدیریت شده است.
وی در پاسخ به اینکه گفته میشــود بانکهای خارجی از ترس جریمههای آمریکا به
ایران وام نمیدهند ،گفت :چنین نیســت زیرا هیئتهایــی که در این زمینه در رفت و
آمد هستند شرایط ما را هم در نظر میگیرند و ایران نیز شرایط و شروط خود را مطرح
میکند .کمیجانی درباره جذب فاینانس هشت میلیارد یورویی از اگزیم بانک کره جنوبی
نیز گفت :کارهای آن در وزارت اقتصاد انجام شــده و از جزئیات آن اطالع دقیق ندارم.
از قائــم مقام بانک مرکزی درباره وضعیت حســابهای ایرانیان در چین و اینکه گفته
میشود برخی از این حسابها مسدود شده ،سوال شد که در پاسخ توضیح داد :مشکلی
در این زمینه نسبت بلکه چین یکسری از مقررات خود را اصالح کرده است و در نتیجه
در زمینه گشایش اعتبارات اســنادی ،سیستم جدیدی پیاده شده که در نتیجه آن روند
کارها کمی کند شده است .وی افزود :من این موضوع را پیگیری کردم و اعالم شد که
هیچ مشــکلی در نقل و انتقال درآمدهای ما وجود ندارد و حتی چیزی به نام مسدودی
حسابها وجود ندارد.
کمیجانی درباره اینکه گفته میشود چین با این سنگ اندازیها قصد دارد که به جای
فروش نفت و محصوالت پتروشــیمی ایران را به خرید کاالهای کشورش سوق دهد،
گفت :هر کشــوری در روابط تجاری خود دنبال فروش کاالهای خود است و این امری
طبیعی است و حتی خود ایران نیز راغب به فروش محصوالت خود و گسترش تجارت
است اما چنین نیست .قائم مقام بانک مرکزی درباره قیمت دالر در بازار آزاد و اینکه به
باالی  38هزار ریال رسیده است نیز گفت :بانک مرکزی نوسانهای نرخ دالر را به طور
ساالنه محاسبه میکند؛ شاید در دورههایی کوتاه مدت یکسری نوسانهایی بهوجود آید
اما باید این تغییرات در بازه ســاالنه و با توجه به شرایط اقتصاد کالن و پیشبینی نرخ
تورم ســنجیده شود .کمیجانی یادآور شد :برای نمونه دی ماه پارسال به دلیل تقاضای
فصلی و نیز انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا و موضع گیریهای وی ،نوســانی را در
اواخر پاییز و اوایل زمستان شاهد بودیم اما با مدیریت خوب ،از آن شرایط عبور کردیم.
وی در پاســخ به اینکه آیا وضعیت بازار ارز اکنون مطلوب اســت ،گفت :بله اکنون در
شرایط خوب و پایدار هستیم.

خبر آخر

رشد  14درصدی تولید فوالد خام ایران
در  7ماه سال میالدی

انجمن جهانی فوالد ،رشد فوالد خام ایران را طی ماه جوالی  ،2017حدود 16/5
درصد و برای  7ماهه ســال میالدی ،بیــش از  14/1درصد اعالم کرد .به گزارش
ایمیدرو ،براساس گزارش انجمن جهانی فوالد ایران در ماه جوالی  2017میالدی،
یک میلیون و  575هزار تن فوالد خام تولید کرد .این رقم در مدت مشــابه سال
گذشته یک میلیون و  351هزار تن بود .همچنین از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه
جوالی  2017میالدی 11 ،میلیون و  522هزار تن فوالد خام تولید شد که نسبت
به مدت مشــابه  2016میالدی ( 10میلیون و  101هزار تن) 14/1 ،درصد رشد
نشان میدهد 67 .کشور فوالدساز جهان در 7ماهه نخست میالدی 977 ،میلیون
و  321هزار تن فوالد خام تولید کردند .این رقم در مدت مشابه سال گذشته 933
میلیــون و  976هزار تن بود که  4/6درصد افزایش یافته اســت .همچنین میزان
تولید ماه جوالی  2017فوالدسازان جهانی ( 143میلیون و  245هزار تن) نسبت
به میزان تولید  134( 2016میلیون و  798هزار تن) نشــان میدهد که این روند
 6/3درصد رشد کرده است .طبق این گزارش ،طی  7ماهه نخست میالدی  5کشور
نخست تولید کننده فوالد خام جهانی به ترتیب چین ( 491میلیون و  553هزار
تن) ،ژاپن ( 60میلیون و  913هزار تن) ،هند ( 58میلیون و  17هزار تن) ،آمریکا
( 47میلیون و  748هزار تن) و روسیه ( 40میلیون و  925هزار تن) بودند.

